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Ohjelma
Lämpötila Hoito-

ohjemer-
kinnät

Maksi-
mitäyttö

kg

Ohjelman kuvaus/Huomautuksia

- Noudata hoito-ohjeeseen merkittyjä valmistajan suosituksia.

Pesu- ja lisäaineet Lisätoiminnot Annos-
teluapu

Jakson 
päätty-
minen

2)

Linkous

Esipesu Varsinai-
nen pesu

Huuhte-
luaine

Kirjopesu 
15°

Tehohuuhtelu Pika Esipesu Likai-
suusaste

Linkous
Maks. linkous-

nopeus
kierr./min

Sekapyykki kylmä – 60 °C 4,0 Hieman likainen tai normaalilikainen kestävä puuvilla ja pellava, tekokuidut ja sekoitekuidut.
Tehokas tunnin mittainen ohjelma. Pese samassa pyykissä vain samanvärisiä vaatteita. — Kyllä ❉ ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ maksimi

Puuvilla kylmä – 95 °C 8,0 Normaalilikaiset tai hyvin likaiset puuvillaiset tai pellavaiset pyyhkeet, alusvaatteet, pöytäliinat, 
lakanat jne. ❉ Kyllä ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maksimi

Tekokuidut kylmä – 60 °C 3,0 Normaalilikaiset polyesteristä (Diolen, Trevira), polyamidista (Perlon, nailon) tai puuvillasekoitteista 
valmistetut puserot, paidat, haalarit jne. ❉ Kyllä ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ maksimi

Hienopesu kylmä – 40 °C 1,5 Verhot, arat tekstiilit, leningit, hameet, paidat ja puserot. ❉ Kyllä ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

Villa/käsinpesu kylmä – 40 °C 1,0 Villavaatteet, joissa on Woolmark-merkki ja konepesumerkintä, sekä silkki-, pellava-, villa- ja 
viskoosivaatteet, joissa on käsinpesumerkintä (noudata silkkivaatteiden hoito-ohjeita!). — Kyllä ❉ ❉ — — — ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

Valkopesu kylmä – 60 °C 8,0
Normaalilikainen ja hyvin likainen valkoinen puuvillapyykki.
Voit säästää energiaa valitsemalla alhaisemman pesulämpötilan ja käyttämällä pesuaineen lisäksi 
happipohjaista valkaisuainetta.

— Kyllä ❉ ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ maksimi

Vaaleat värit kylmä – 60 °C 4,0
Valkoiset ja vaaleat, aroista kuiduista valmistetut vaatteet.
Hellävarainen pesuohjelma, joka estää pyykin harmaantumisen tai kellastumisen. Käytä tehokasta pesuainetta 
ja tarvittaessa happipohjaista tahranpoisto- tai valkaisuainetta.

❉ Kyllä ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

Tummat kylmä – 60 °C 4,0
Puuvillaiset tai puuvillasekoitekuiduista ja polyesteristä valmistetut mustat ja tummat vaatteet.
Erikoisohjelma, joka estää värien haalistumista ja paikallista värin muuttumista. Käytä tässä ohjelmassa 
mieluiten tummille vaatteille tarkoitettua nestemäistä pesuainetta.

❉ Kyllä ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

Pika 15 kylmä – 30 °C 3,0 Vähän pidetyt puuvillaiset tai keinokuiduista tai puuvillasekoitekuiduista valmistetut vaatteet.
Raikastusohjelma. Annostele pienin suositeltu määrä pesuainetta. — Kyllä ❉ ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ maksimi

Vedensäästö kylmä – 40 °C 3,0
Hieman likaiset tekokuidut tai tekokuitu-puuvillasekoitekuidut. 
Säästöohjelma, joka kuluttaa hyvin vähän vettä. Käytä nestemäistä pesuainetta ja annostele pienin 3 kg:n 
pyykille suositeltu määrä. Älä käytä huuhteluainetta.

— Kyllä — ❉ — — — — ❉ ❉ ❉ maksimi

Puuvilla kylmä – 60 °C 8,0
Normaalilikainen puuvillapyykki.
Veden ja sähkön yhdistetyn kulutuksen kannalta paras 40 ja 60 asteen normaali pesuohjelma puuvillapyykille. - 
Energialuokituksen perustana oleva viiteohjelma.

— Kyllä ❉ ❉ ❉ — — ❉ ❉ ❉ ❉ maksimi

Farkku kylmä – 60 °C 4,0 Normaalilikaiset puuvillakankaiset farkkuvaatteet ja tukevasta farmarikankaan kaltaisesta 
materiaalista valmistetut vaatteet, esimerkiksi housut ja takit. ❉ Kyllä ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1 000 1)

Linkous — — 8,0 Erillinen voimakas linkousohjelma.
Soveltuu vahvoille kankaille. — — — — — — — — — ❉ ❉ / — maksimi

Huuhtelu ja 
linkous — — 8,0 Erillinen huuhtelu ja tehokas linkous.

Soveltuu vahvoille kankaille. — — ❉ — ❉ — — — — ❉ ❉ maksimi

% + Ok

Eco monitor

A. Luukku auki -merkkivalo

Tässä pesukoneessa on automaattisia turvatoimintoja, 
jotka havaitsevat ja ilmaisevat mahdolliset häiriöt 
varhaisessa vaiheessa, jotta voit toimia tilanteen 
vaatimalla tavalla. Näitä ovat esimerkiksi:

B. Huolto-merkkivalo

C. Vesihana kiinni -merkkivalo

D. Puhdista pumppu -merkkivalo

E. Ohjelmanvalitsin
F. Käynnistys/tauko-painike
G. Lämpötilan painike
H. Linkouspainike  (ml. rypistymisenesto )
I. Jakson päättyminen -painike
J. Annosteluapu-painike
K. Likaisuusasteen painike
L. Eco Monitor
M. Nollaus-/tyhjennyspainike
N. Lapsilukituksen painikeyhdistelmä
O. Pesuaineen yliannostuksen -merkkivalo 
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❉: valinnainen / kyllä: annostelu välttämätön
1) linkousnopeutta on rajoitettu näissä ohjelmissa vaatteiden säästämiseksi.                      2)Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytät Jakson päättyminen -toimintoa.
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Pane pyykki pesukoneeseen, sulje luukku ja käännä ohjelmanvalitsin 
haluamasi ohjelman kohdalle.Käynnistys/tauko-painikkeen merkkivalo 
alkaa vilkkua. Näytössä näkyvää lämpötilaa ja linkousnopeutta voidaan 
muuttaa painamalla lämpötilan painiketta  tai linkouspainiketta . 
Jos käytät Annosteluavun painiketta , lisää pesuaine tässä vaiheessa. 
Pesukone on suunniteltu kuluttamaan mahdollisimman vähän virtaa, 
joten se sammuu automaattisesti, jos valitset ohjelman mutta et käynnistä 
sitä 15 minuutin kuluessa. Voit käynnistää koneen uudelleen kääntämällä 
ohjelmanvalitsimen asentoon Off/O ja valitsemalla sen jälkeen haluamasi 
ohjelman uudelleen.

Merkkivalot sammuvat automaattisesti, jos ohjelman ja lisätoiminnon 
yhdistelmä ei ole mahdollinen. Kone peruuttaa yhteensopimattomat 
valintayhdistelmät automaattisesti. 

Kirjopesu 15° -painike 
• Säästää veden lämmitykseen kuluvaa energiaa ja takaa silti hyvän 

pesutuloksen.
• Estää kirjopyykin värien haalistumista.
• Suositellaan tahrattomalle, hieman likaiselle pyykille.
• Varmista, että käyttämäsi pesuaine soveltuu alhaisille 

pesulämpötiloille (15 tai 20 °C).
• Ei valittavissa ohjelmalle Puuvilla 70–95 °C.
Tehohuuhtelu-painike
• Huuhtelussa käytetään enemmän vettä, ja huuhtelu kestää pitempään.
• Toiminto soveltuu erityisesti alueille, joiden vesi on hyvin 

pehmeätä, vauvojen sänkyvaatteiden pesemiseen ja allergikoille.
Pikatoiminto-painike
• Nopeuttaa ohjelmaa lyhentämällä ohjelman kestoa.
• Suositeltava ainoastaan vähän likaiselle pyykille.
• Ei valittavissa ohjelmalle Puuvilla 70–95 °C.

Esipesu-painike
• Lisää valittuun ohjelmaan esipesujakson. Esipesu pidentää 

ohjelman kestoa noin 15 minuuttia.
• Suositeltava hyvin likaiselle pyykille (esim. hiekkaiset tai multaiset vaatteet).
• Älä käytä nestemäistä pesuainetta varsinaisessa pesussa, jos valitset 

myös esipesun.
Likaisuusasteen painike
• Mukauttaa ohjelman keston pyykin likaisuusasteeseen sopivaksi. 

Vaikuttaa myös pesuainemäärän suositukseen, kun käytetään 
annosteluavun painiketta.
 = vähän likainen -  = normaalilikainen -  = hyvin likainen

Kaikkia likaisuusasteita ei voi valita kaikille ohjelmille.
Linkouspainike  (ml. rypistymisen esto )
• Jokaisessa pesuohjelmassa on valmiiksi määritetty linkousnopeus.
• Tällä painikkeella voit muuttaa linkousnopeutta.
• Jos linkousnopeudeksi valitaan 0, loppulinkous peruuntuu ja kone 

päästää veden ulos linkoamatta. Ohjelman välilinkoukset 
suoritetaan huuhtelun aikana kuitenkin ohjelman mukaisesti.

• Jos rypistymisen esto  otetaan käyttöön, pyykki jää viimeiseen 
huuhteluveteen eikä loppulinkousta suoriteta. Tämä estää pyykkiä 
rypistymästä ja värejä muuttumasta. Rypistymisen esto aktivoidaan 
painamalla linkouspainiketta niin monta kertaa, että näyttöön 
syttyy rypistymisen eston kuvake .
- Pesuohjelma pysähtyy rypistymisen eston kohdalle, kun 

näytössä näkyvä rypistymisen eston kuvake  vilkkuu. Myös 
Käynnistys/tauko-painikkeen merkkivalo alkaa vilkkua.

- Jos haluat lopettaa rypistymisenestotoiminnon linkoamalla 
pyykin, paina Käynnistys/tauko-painiketta, jolloin kone linkoaa 
pyykin normaalilla linkousnopeudella. Voit vaihtaa 
linkousnopeutta painamalla linkouspainiketta ennen kuin 
käynnistät linkouksen Käynnistys/tauko-painikkeella.

- Jos haluat lopettaa rypistymisenestotoiminnon tyhjentämällä veden 
pesukoneesta ilman linkousta, paina linkouspainiketta niin monta 
kertaa, että näytöllä näkyvä linkousnopeus on ”0”. Käynnistä 
tyhjennys tämän jälkeen Käynnistys/tauko-painikkeella.

- Pyykkiä (etenkään silkkitekstiilejä!) ei pidä jättää veteen liian 
pitkäksi aikaa rypistymisen estotoimintoa käyttäen.

KULUTUSARVOT

Ohjelma
Lämpötila

(°C)

Täyttö

(kg)

Vettä

(l)

Energiaa

(kWh)

Ohjelman likim. kesto
(tuntia : minuuttia)

ilman Pika-lisätoimintoa Pika-lisätoiminnolla
Sekapyykki 40 4,0 60 0,64 1:00 —

Puuvilla 95 8,0 80** 2,60 2:40 —
Puuvilla 60 8,0 62 1,58 2:20 1:45
Puuvilla 40 8,0 55 0,78 2:05 1:15

Tekokuidut 60 3,0 50** 0,93 1:37 1:12
Tekokuidut 40 3,0 45 0,50 1:20 0:55
Hienopesu 40 1,5 65 0,60 0:50 —

Villa/käsinpesu 40 1,0 49 0,55 0:40 —
Valkopesu 40 8,0 53 0,59 2:20 —

Vaaleat värit 40 4,0 49 0,39 1:20 —
Tummat 40 4,0 39 0,48 1:40 1:15

Valko- ja kirjopesu * 60 8,0 54 0,82 4:00 —

Valko- ja kirjopesu * 60 4,0 36 0,64 3:30*** —

Valko- ja kirjopesu * 40 4,0 36 0,58 3:30*** —
Vedensäästö 40 3,0 19 0,38 1:00 —

Pika 15 30 3,0 18 0,08 0:15 —
Farkku 40 4,0 53 0,42 1:30 1:10

Kulutusarvot on mitattu normaaliolosuhteissa standardin IEC/EN 60456 mukaisesti. Arvot voivat vaihdella kotikäytössä tuloveden paineen ja lämpötilan, täyttömäärän ja 
pesuohjelman tyypin mukaan. Kulutusarvot perustuvat syöttöveden lämpötilaan, joka on n. 15 °C, kylmän veden täyttöventtiilin sekä lämpimän veden täyttöventtiilin (jos 
käytettävissä) kautta. Jos pesukoneessa on lämpimän veden täyttöventtiili, sen liittäminen lämpimän veden syöttöön alentaa energiankulutusta veden lämmitysaikaa 
lyhentämällä, lämpimän veden lämpötilasta riippuen. 
Veden- ja sähkönkulutusarvot perustuvat ohjelmien oletusasetuksiin lämpötilan ja täyttömäärän vastatessa taulukossa esitettyjä arvoja. Lisätoimintojen valitseminen ja 
linkousnopeuden muuttaminen muuttavat myös kulutusta.

Ohjelman kesto voi poiketa edellä mainituista, sillä se riippuu ajankohdan mukaisista käyttöolosuhteista (lue myös käyttöohjeen kohta Vianmääritys).

** Pesukone alentaa veden lämpötilaa ottamalla kylmää vettä varsinaisen pesun lopussa ennen tyhjennystä.
*** Ohjelman keston automaattinen mukautus pyykkimäärän määrittämisen jälkeen.

* Energialuokituksen perustana olevat viiteohjelmat. Veden todellinen lämpötila voi poiketa pesujakson kohdalla ilmoitetusta lämpötilasta energiansäästösyistä.

PESUKONEEN TÄYTTÄMINEN, LUUKUN 
SULKEMINEN JA OHJELMAN VALITSEMINEN

LISÄTOIMINTOJEN VALITSEMINEN

Tämän toiminnon avulla voit siirtää ohjelman päättymisen 
myöhempään ajankohtaan: valitse painiketta painamalla, kuinka monen 
tunnin kuluttua haluat ohjelman loppuvan. Tällä tavoin voit varmistaa, 
että pyykkisi on valmiina juuri tiettynä ajankohtana. Toiminnon avulla 
voi myös hyödyntää edullista yösähköä.
• Jakson päättymisaika voidaan valita täysinä tunteina (1–24 h). Kun 

painat painiketta ensimmäisen kerran, näyttöön tulee lyhin mahdollinen 
aika. Voit selata kaikkia mahdollisia päättymisaikoja painamalla 
painiketta toistuvasti. Voit poistaa toiminnon käytöstä painamalla 
painiketta niin monta kertaa, että näytössä näkyy arvo ”0:00”.

• Kun olet valinnut jakson haluamasi päättymisajan, paina 
Käynnistys/tauko-painiketta, jolloin ajastin käynnistyy.

• Voit muuttaa toiminnon asetuksia (valita tai poistaa lisätoimintoja, 
muuttaa linkousnopeutta) niin pitkään, kun ajastin on käynnissä. 
Jos tekemäsi muutokset pidentävät ohjelman kestoa niin paljon, 
että se kestää määritetyn päättymisajan yli, ohjelma käynnistyy 
välittömästi.

• Ohjelma saattaa päättyä joskus ennen Jakson päättyminen -
asetuksen valittua aikaa (esim. pieniä täyttömääriä käytettäessä). 
Tällöin kone ilmastaa pyykkiä valittuun päättymisaikaan asti 
pyöräyttämällä rumpua säännöllisin väliajoin. Näytössä näkyy 
liikkuva kuva koko ilmastusvaiheen ajan. Ilmastus voidaan 
pysäyttää milloin tahansa painamalla jotain painiketta tai 
kääntämällä ohjelmanvalitsinta. Liikkuva kuva pysähtyy ja luukun 
lukitus avautuu noin minuutin kuluttua, kuten näytössä näkyy.

Jos haluat, että pesukone näyttää pyykin valitun likaisuusasteen ja 
täyttömäärän mukaan suositellun pesuainemäärän, käytä 
Annosteluapu-painiketta.
• Toiminto säästää pesuainetta ja suojelee sekä luontoa että herkkää 

ihoa estämällä pesuaineen liiallisen annostelun.
• Pesukoneen asetukset on muutettava ennen toiminnon käyttöä 

pesuaineen suositeltavien annostelumäärien mukaisiksi. Myös 
paikallisen veden kovuus on tarkistettava. Jos se ei vastaa 
pesukoneen ”pehmeä”-tasoa, asetusta on mukautettava.

• Valitse ohjelma, lisätoiminnot ja päättymisaika ENNEN kuin painat 
Annosteluapu-painiketta.

Lisätietoja on erillisissä annosteluavun käyttöohjeissa.

Luukun merkkivalo ilmaisee ennen ohjelman käynnistämistä ja 
ohjelman päättymisen jälkeen, milloin luukun voi avata. Kun 
pesuohjelma on käynnissä, luukku pysyy lukittuna, eikä sitä saa yrittää 
avata väkisin. Jos luukku on pakko avata ohjelman aikana, lue 
toimintaohjeet kohdasta Käynnissä olevan ohjelman peruuttaminen 
ennen ohjelman päättymistä.

Eco Monitor näyttää valitun ohjelman arvioidun virrankulutuksen.
Eco Monitor käynnistyy heti, kun käännät ohjelmanvalitsimen jonkin 
ohjelman kohdalle.

Vasemmalla oleva merkkivalo näyttää, että Eco Monitor on käytössä. Sen 
vieressä olevat neljä merkkivaloa ilmoittavat virrankulutuksen määrän: 
mitä vähemmän valittu ohjelma kuluttaa arviolta virtaa, sitä vähemmän 
merkkivaloja näyttöön syttyy. Tämä riippuu valitusta ohjelmasta, 
lämpötilasta ja lisätoiminnoista sekä pyykin määrästä. Arvioitu 
virrankulutus voi siis muuttua, kun pesukone tunnistaa pyykin määrän.

Avaa vesihana ja paina käynnistys/tauko-painiketta . Käynnistys/
tauko-painikkeen vieressä oleva merkkivalo  syttyy.

Lapsilukko estää pesuohjelman käynnistämisen tai käynnissä olevan 
ohjelman asetusten muuttamisen. Lapsilukkoa ei voi kytkeä toimintaan 
tai pois toiminnasta, kun ohjelmanvalitsin on asennossa Off/O. 
Lapsilukon kytkeminen toimintaan: 
• Käännä ohjelmanvalitsin jonkin ohjelman kohdalle tai käynnistä 

pesuohjelma normaaliin tapaan. 
• Paina avaimen symbolilla  merkittyä kahta painiketta 

samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan. Näytössä hetken aikaa 
näkyvä avainkuvake ilmaisee, että lapsilukko on kytketty.

Jos ohjelma-asetuksia yritetään muuttaa lapsilukon ollessa kytketty, 
avainkuvake näkyy hetken aikaa näytössä. Ohjelma-asetuksia ei voi enää 
muuttaa. Ainoa mahdollinen muutos on koneen sammuttaminen 
kääntämällä ohjelmavalitsin asentoon Off/O. Lapsilukon poistaminen 
käytöstä:
• Paina avaimen symbolilla  merkittyä kahta painiketta 

uudelleen samanaikaisesti muutaman sekunnin ajan.

Jos jokin punaisista häiriömerkkivaloista syttyy, lue ohjeet käyttöohjeen 
kohdasta Vianmääritys.

Vesihana kiinni: syöttövettä ei tule tai sitä ei tule riittävästi.

Huolto: sähköosan vika tai toimintahäiriö.

Puhdista pumppu: pesukone ei tyhjennä vettä.
Linkousnopeus vilkkuu näytössä: kone ei ole tasapainossa linkouksen 
aikana.

Luukku auki -merkkivalo  syttyy ja näytössä näkyy teksti End. 
Pesukoneen virta kytkeytyy automaattisesti pois päältä virran 
säästämiseksi noin 15 minuutin kuluttua.
1. Käännä ohjelmanvalitsin asentoon Off/O.
2. Sulje vesihana.
3. Avaa luukku ja ota pyykki koneesta.
4. Jätä luukku raolleen, jotta rumpu pääsee kuivumaan.

Symboli syttyy ohjelman päättyessä, jos olet käyttänyt liikaa 
pesuainetta. Käytä seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta. Jos 
symboli syttyy ja näyttöön tulee merkintä Fod, pesun on keskeyttänyt 
liika vaahto. Katso käyttöoppaan kohtaa Vianetsintä.

1. Keskeytä ohjelma painamalla käynnistys/tauko-painiketta . 
Merkkivalo vilkkuu.

2. Valitse uusi ohjelma, lämpötila sekä haluamasi lisätoiminnot ja 
muuta halutessasi linkousnopeutta.

3. Paina uudelleen käynnistys/tauko-painiketta . Uusi ohjelma 
käynnistyy vaiheesta, johon käynnissä ollut ohjelma on 
pysähtynyt. Älä lisää pesuainetta.

Ohjelma voidaan peruuttaa ennen sen päättymistä 
Nollaus-/tyhjennyspainikkeella .
• Pidä nollaus-/tyhjennys-painiketta  painettuna muutaman 

sekunnin ajan. Näyttöön ilmestyy liikkuva kuva. Vesi tyhjentyy. 
Saattaa kestää hetken, ennen kuin luukun voi avata.

JAKSON PÄÄTTYMISEN MÄÄRITTÄMINEN

PESUAINEANNOSTELUN SUOSITUKSET

LUUKKU AUKI -MERKKIVALO 

ECO MONITOR 

OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN

vähemmän enemmän

LAPSILUKKO

HÄIRIÖIDEN MERKKIVALOT

OHJELMAN PÄÄTTYMINEN

PESUAINEEN YLIANNOSTELUN MERKKIVALO

PESUOHJELMAN JA/TAI LISÄTOIMINTOJEN 
MUUTTAMINEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISEN JÄLKEEN

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN PERUUTTAMINEN 

- antureihin perustuva teknologia säätää rummun liikkeen, veden- ja virrankulutuksen sekä ohjelman keston pyykin mukaan.

Virrankulutus: virta katkaistuna 0,16 W / virta päällä 0,16 W.


