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Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen
asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät
mahdolliset vahingot ja koneen rikkoutumisen.
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Pidä huolta ympäristöstäsi
Kuljetuspakkauksen uusiokäyttö

Energiansäästövinkkejä

Pakkaus suojaa pesukonetta vaurioilta kulje- Energian- ja vedenkulutus
tuksen aikana. Pakkaukset on valmistettu
– Pese kerralla kutakin pesuohjelmaa vasluonnossa hajoavista ja uusiokäyttöön sotaava enimmäistäyttömäärä pyykkiä.
veltuvista materiaaleista.
Siten käytät pesukonetta mahdollisimman
Kun palautat pakkausmateriaalit kiertoon,
taloudellisesti.
säästät raaka-aineita ja vähennät syntyvien
Pesuaineet
jätteiden määrää.

Vanhan koneen käytöstä poistaminen
Käytöstä poistettavat sähkö- ja elektroniikkalaitteet sisältävät usein arvokkaita, kierrätyskelpoisia materiaaleja. Kuitenkin ne sisältävät usein myös haitallisia aineita, jotka
ovat olleet tärkeitä laitteiden toiminnalle ja
turvallisuudelle. Sekajätteisiin heitettyinä tai
väärän käsittelyn seurauksena nämä voivat
olla terveydelle haitallisia ja vahingoittaa ympäristöä. Älä siksi koskaan hävitä käytöstä
poistettavia laitteita sekajätteen mukana.

Vie sen sijaan vanhat koneet oman kuntasi
sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) keräyspisteeseen. Säilytä koneet poissa lasten
ulottuvilta siihen asti, kunnes viet ne keräyspisteeseen.
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– Käytä pesuainetta enintään sen verran
kuin pesuainepakkauksessa olevassa annostusohjeessa neuvotaan.
– Jos et täytä konetta täyteen, vähennä pesuaineen määrää vastaavasti.
Kun kuivaat pyykin koneessa
Linkoa pyykki mahdollisimman suurella linkousnopeudella, niin pyykin kuivaus kuivausrummussa kuluttaa mahdollisimman vähän energiaa.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tämä pesukone täyttää asetetut turvallisuusmääräykset. Koneen asiaton käyttö voi kuitenkin aiheuttaa henkilö- tai esinevahinkoja.
Lue tämä käyttöohje ennen kuin alat käyttää pesukonetta. Käyttöohje sisältää tärkeää
tietoa pesukoneen turvallisuudesta, käytöstä ja huollosta. Perehtymällä käyttöohjeeseen
vältät mahdolliset vahingot ja pesukoneen rikkoontumisen.
Huolehdi siitä, että kaikki pesukonetta käyttävät henkilöt tutustuvat näihin turvallisuusohjeisiin.
Säilytä tämä käyttöohje! Jos luovutat koneen uudelle omistajalle, muista antaa käyttöohje
koneen mukana.

Määräystenmukainen käyttö
 Pesukone on tarkoitettu laitos- ja yrityskäyttöön.
 Pesukone on tarkoitettu sijoitettavaksi työtiloihin.
 Kun konetta käytetään työtiloissa, sitä saa käyttää vain käyttöön perehtynyt/koulutettu
henkilökunta. Jos kone on sijoitettu julkisiin tiloihin, koneesta vastaavan on varmistettava
sen turvallinen käyttö.

 Käytä tätä pesukonetta vain sellaisen pyykin pesemiseen, joka ei sisällä vaarallisia tai
helposti syttyviä aineita.

 Pesukone on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien pesuun, joiden hoito-ohjeessa
sallitaan vesipesu tai märkäpuhdistus (WetClean).

 Pesukonetta on käytettävä käyttöohjeen mukaisesti, sitä on huollettava ja sen toimintakunto on tarkistettava säännöllisesti.

 Tätä pesukonetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkotiloissa.
 Älä sijoita pesukonetta tilaan, jossa se on alttiina jäätymiselle. Pesukoneen letkut voivat
rikkoutua niihin jääneen veden jäätyessä, ja kylmyys voi myös vaikuttaa koneen elektronisiin toimintoihin.

 Tätä pesukonetta ei saa käyttää muualla kuin kiinteästi paikallaan pysyvissä sijoituspaikoissa (esim. asennus laivoihin on kielletty).

 Henkilöt, jotka eivät pysty käyttämään pesukonetta turvallisesti fyysisten, aistillisten tai
henkisten kykyjensä puutteellisuuden vuoksi tai jotka ovat kokemattomia ja tietämättömiä
pesukoneen toiminnasta, eivät saa käyttää tätä konetta ilman vastuullisen henkilön valvontaa tai opastusta.

 Pidä alle 8-vuotiaat lapset loitolla pesukoneesta, jollet valvo heidän toimiaan koko ajan.
 Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää pesukonetta ilman valvontaa ainoastaan, jos heille
on kerrottu miten konetta käytetään turvallisesti. Lasten on ymmärrettävä, millaisia vaaratilanteita pesukoneen väärä käyttö voi aiheuttaa.

 Älä anna lasten puhdistaa tai huoltaa pesukonetta ilman valvontaa.
 Valvo lapsia aina, kun he oleskelevat pesukoneen läheisyydessä. Älä koskaan anna lasten leikkiä pesukoneella.

7

Tärkeitä turvallisuusohjeita
 Desinfiointiohjelmia ei saa keskeyttää, sillä desinfiointi saattaa jäädä puutteelliseksi.
Käyttäjän on itse varmistettava käytetyn desinfiointimenetelmän, joko lämpödesinfioinnin
tai kemiallisen lämpödesinfioinnin desinfiointitulos.

 Koneen käyttö muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin ei ole sallittua eikä koneen
valmistaja vastaa koneen tällaisesta käytöstä.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Vaaratilanteiden ehkäiseminen
 Älä koskaan puhdista pesukonetta kemiallisilla liuottimilla! Useimmat liuottimet - esim.
pesubensiini - aiheuttavat palo-/räjähdysvaaran!

 Luukun lasi kuumenee, kun käytät korkeita pesulämpötiloja. Älä päästä lapsia koskemaan lasiin.
Palovamman vaara!

 Sulje täyttöluukku jokaisen pesukerran jälkeen. Näin lapset eivät pääse ryömimään pesurummun sisään tai piilottamaan esineitä pesurumpuun, eivätkä kotieläimet pääse kiipeämään rummun sisään.

 Älä koskaan vahingoita, irrota tai jätä huomiotta pesukoneen turvarakenteita tai ohjauslaitteita.

 Koneita, joiden käyttövalitsimet tai johtojen eristykset ovat vahingoittuneet, ei saa käyttää ennen kuin vika on korjattu.

 Pesukoneesta tuleva poistovesi sisältää pesuliuosta eikä ole juomakelpoista! Johda
poistovesi tarkoitukseen sopivaan poistovesijärjestelmään.

 Ole varovainen, kun otat pyykin pois koneesta. Älä koskaan työnnä kättäsi pyörivään
rumpuun, vaan odota aina, että se pysähtyy kokonaan. Muuten voit loukata itsesi.

 Kun suljet täyttöluukkua, varo etteivät sormesi jää puristuksiin luukun ja sen reunan väliin.
Varoitus! Täyttöluukku sulkeutuu automaattisesti kun kone käynnistyy.

 Jos pesuainekotelo on auki tai puuttuu kokonaan, koneesta saattaa suihkuta polttavan
kuumaa vettä.
Käynnistä kone vasta kun sen kaikki osat on asennettu paikoilleen!

 Kun käytät pesuaineita ja erikoistuotteita tai näiden yhdistelmiä, noudata ehdottomasti
tuotteen valmistajan antamia käyttöohjeita. Käytä kutakin ainetta vain valmistajan suosittelemiin käyttötarkoituksiin, niin vältyt materiaalivaurioilta ja voimakkailta kemiallisilta reaktioilta.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Tekninen turvallisuus
 Ennen kuin asennat pesukoneen paikalleen ja otat sen käyttöön, tarkista ettei koneessa
ole näkyviä kuljetusvaurioita. Vahingoittunutta pesukonetta ei saa asentaa paikalleen eikä
ottaa käyttöön.

 Pesukoneen sähköturvallisuus on taattu ainoastaan silloin, kun se on liitetty asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun sähköliitäntään. Maadoitus on koneen käyttöturvallisuuden kannalta ehdottoman tärkeä. Jos olet epävarma, anna sähköalan ammattilaisen
tarkistaa sähköliitännät. Miele ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat koneen liittämisestä
maadoittamattomaan tai puutteellisesti maadoitettuun sähköliitäntään.

 Jätä koneen korjaustyöt aina valtuutetun Miele-huollon tehtäväksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua koneen käyttäjälle vaaratilanteita, joista valmistaja ei voi olla vastuussa.
Takuu ei myöskään enää korvaa asiattoman korjauksen jälkeen koneessa ilmeneviä vikoja.

 Älä tee pesukoneeseen mitään muutostöitä, mikäli nämä eivät ole nimenomaan Mielen
hyväksymiä.

 Vian sattuessa sekä puhdistuksen ja huollon ajaksi pesukone täytyy tehdä jännitteettömäksi. Pesukone on kytketty pois sähköverkosta vasta kun:
– pistotulppa on irrotettu pistorasiasta tai
– sulake/sulakkeet on irrotettu sulaketaulusta tai
– automaattisulake/-sulakkeet on kytketty pois päältä.
Ks. myös kappaleet "Asennus ja liitännät" ja "Sähköliitäntä".

 Pesukoneen saa liittää vesiliitäntään vain uutta letkusarjaa käyttäen. Vanhoja letkusarjoja
ei saa käyttää uudelleen. Tarkista letkujen kunto säännöllisesti. Siten ehdit vaihtamaan ne
ajoissa ja estämään vesivahingot.

 Vesivuotojen syy on aina paikallistettava ja korjattava ennen kuin konetta saa käyttää
uudelleen. Irrota kone sähköverkosta välittömästi kun vesivuoto on huomattu!

 Jos höyrylämmitykseen tulee häiriö, täyttöluukun, pesuainekotelon kannen ja pesurummun sisäosan (erityisesti rummun kehän) alue voivat kuumeta liikaa. Näistä voi aiheutua
palovamman vaara.
Tämä varoitus koskee vain höyrylämmitteisiä koneita.

 Vialliset osat saa vaihtaa ainoastaan alkuperäisiin Miele-varaosiin. Ainoastaan näistä
osista Miele voi taata, että ne täyttävät kaikki asetetut turvallisuusmääräykset.

 Tätä pesukonetta koskevat Suomen työturvallisuusmääräykset. Suosittelemme, että kone tarkastetaan säännöllisesti työturvallisuusmääräysten mukaisesti. Tarkastukset kirjataan
huoltokirjaan, joka on saatavissa Miele-huollosta.

 Noudata kappaleiden "Asennus ja liitännät" sekä "Tekniset tiedot" ohjeita.
 Pesukoneen pistotulppaan on päästävä helposti käsiksi, jotta kone voidaan milloin tahansa irrottaa sähköverkosta.

 Pesukoneen kiinteä asennus sähköverkkoon edellyttää erotuskytkimen asentamista.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
 Jos pesukone asennetaan kiinteästi sähköverkkoon, asennus on varustettava erillisellä,
kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Erotuskytkimen on sijaittava pesukoneen välittömässä läheisyydessä, sen on oltava helposti tunnistettavissa ja siihen on päästävä esteittä ja nopeasti käsiksi.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Asianmukainen käyttö
 Enimmäistäyttömäärä on koneella PW 413 - 14 kg ja koneella PW 418 - 20 kg kuivaa
pyykkiä. Katso yksittäisten ohjelmien pienemmät enimmäistäyttömäärät kappaleesta "Ohjelman valinta".

 Poista pesukoneen kuljetustuet ennen pesukoneen käyttöönottoa (ks. kappaleen
"Asennus ja liitännät" kohta "Kuljetustukien poisto"). Paikalleen unohtuneet kuljetustuet
voivat linkousvaiheessa vahingoittaa konetta ja saada sen liikkumaan, jolloin se voi vahingoittaa lähellä olevia kalusteita/laitteita.

 Älä koskaan yritä avata täyttöluukua voimaa käyttämällä. Luukun voi avata vasta, kun
näyttöruudussa näkyy tätä koskevaa ilmoitus.

 Älä paina koneen pesuallasta ja rumpua taaksepäin koneen ollessa käynnissä.
 Käsien puristumisvaara ja villtohaavan vaara luukkua suljettaessa! Älä työnnä sormiasi
täyttöluukun ja sen reunojen tai luukun saranoiden väliin. Varoitus! Täyttöluukku sulkeutuu
automaattisesti kun kone käynnistyy.

 Sulje varmuuden vuoksi vesihana, kun et käytä konetta pitkään aikaan (esimerkiksi lomien ajaksi). Tämä on tärkeää varsinkin silloin, kun pesukone on sijoitettu tilaan, jossa ei ole
lattiakaivoa.

 Huolehdi siitä, ettei koneeseen joudu metalliesineitä (esim. kolikoita, nauloja tai ruuveja),
koska ne voivat vahingoittaa pesurumpua ja -allasta, mikä puolestaan voi vahingoittaa
pyykkiäsi.

 Kun pesuainetta annostellaan oikein, kone ei tarvitse kalkinpoistoa. Jos koneeseen on
kuitenkin kertynyt paksu kerros kalkkia, voit käyttää pesukoneeseen sopivaa kalkinpoistoainetta, joka sisältää korroosiosuoja-aineita. Tällaista kalkinpoistoainetta voit hankkia
Miele-huollosta. Noudata ehdottomasti kalkinpoistoaineen annostus- ja käyttöohjeita.

 Huuhtele liuottimia sisältävillä aineilla käsittelemäsi tekstiilit huolellisesti puhtaalla vedellä
ennen kuin peset ne koneessa.

 Älä missään tapauksessa käytä liuottimia sisältäviä pesuaineita (esim. pesubensiiniä) pesukoneessa, koska ne voivat vahingoittaa pesukonetta ja synnyttää myrkyllisiä kaasuja.
Tulipalon ja räjähdyksen vaara!

 Älä käytä äläkä säilytä bensiiniä, paloöljyä tai muita helposti syttyviä aineita pesukoneen
läheisyydessä. Älä käytä pesukoneen kantta laskutasona.
Palo- ja räjähdysvaara!

 Älä säilytä kemikaaleja pesukoneen kannen päällä (nestemäiset pesuaineet, apuaineet).
Ne voivat aiheuttaa värimuutoksia ja vaurioittaa kansilevyn pintaa. Jos kansilevylle kaatuu
vahingossa kemikaaleja, pyyhi ne välittömästi veteen kastetulla liinalla.

 Koneen takana on pesukoneen ilmanpoistoaukko. Sitä ei saa missään tapauksessa sulkea eikä peittää. Noudata asennuskaaviossa ilmoitettuja vähimmäisetäisyyksiä.

 Jos käytät värjäysaineita pesukoneessa, niiden on oltava tarkoitettu nimenomaan pesukonekäyttöön. Noudata ehdottomasti värjäysaineen valmistajan käyttö- ja annostusohjeita.

 Värinpoistoaineet eivät sovellu konepesuun, sillä ne sisältävät rikkiä, joka voi vahingoittaa pesukonetta.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
 Pesukoneen teräksisille pinnoille ei saa joutua nestemäisiä kloori- tai natriumhypokloriittipitoisia puhdistus- ja desinfiointiaineita. Nämä aineet voivat aiheuttaa teräksisen pinnan
korroosiota. Myös aggressiiviset kloorivalkaisuaineiden höyryt voivat aiheuttaa korroosiota.
Älä siksi säilytä tällaisia aineita sisältäviä säiliöitä avoimena koneen läheisyydessä.

 Pesukonetta ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suihkuttamalla vettä koneen
päälle.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Kloori ja konevauriot
 Mitä suurempia klooripitoisuuksia käytetään, sitä suurempi on konevaurioiden todennäköisyys.
Ohjeita kloorivalkaisuaineiden ja perkloorietyleenin käyttöön
Klooripitoisten aineiden, esim. natriumhypokloriitin ja jauhemaisten kloorivalkaisuaineiden
käyttö saattaa, käytetyn klooripitoisuuden, vaikutusajan ja lämpötilan mukaan, poistaa koneen teräspintojen suojakerroksen ja aiheuttaa korroosiota koneen osissa. Tästä syystä tällaisten aineiden käyttöä tulisi välttää ja käyttää niiden sijaan happeen perustuvia valkaisuaineita.
Jos klooripitoisten aineiden käyttö kuitenkin on likaantumien poistamiseksi välttämätöntä,
kloorikäsittelyn jälkeen on ehdottomasti suoritettava antiklooraus. Muussa tapauksessa pesukoneen osat ja pyykit voivat vaurioitua pysyvästi ja peruuttamattomasti.
Antiklooraus
Antiklooraus on tehtävä heti kloorivalkaisuaineen käytön jälkeen. Tämä on parasta tehdä
käyttämällä vetyperoksidia tai happea sisältäviä pesu- tai valkaisuaineita ilman, että pesuliuosta ensin tyhjennetään koneesta.
Tiosulfaatti saattaa, erityisesti kovan veden alueilla, muodostaa kipsiä, joka saattaa kovettua pyykkiin tai kertyä koviksi kertymiksi pesukoneen sisään. Koska vetyperoksidikäsittely
lisää kloorin neutralointiprosessia, suosittelemme sen käyttämistä.
Tarkat apuaineiden annostusmäärät ja käsittelylämpötilat on määritettävä ja tarkistettava
paikan päällä kulloinkin käytettävien pesu- ja apuaineiden valmistajien annostusohjeiden
mukaisesti. Samalla on myös testattava, ettei pyykkiin jää aktiivikloorin jäämiä.
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Tärkeitä turvallisuusohjeita
Lisävarusteet
 Tässä koneessa saa käyttää vain Mielen hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia. Muussa
tapauksessa koneen takuuehdot ja tuotevastuu raukeavat.
Vanhan koneen käytöstä poistaminen

 Kun poistat pesukoneen kokonaan käytöstä, riko luukun salpa. Näin estät lapsia jäämästä vahingossa lukon taakse ja joutumasta hengenvaaraan.
Miele ei ole vastuussa sellaisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tätä laitetta käytetään turvallisuusohjeiden vastaisesti.
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Koneen osat (pesuainekotelolliset mallit)
Koneet, joissa on pesuainekotelo (WEK)

⑥

①

②

⑯ ⑦

⑧⑨⑧
⑩

⑬
③
④

⑪
⑫
⑮

⑭
⑤
a Näyttöruutu

ks. "Ohjaus- ja valvontalaitteiden toiminta"
b Hätäpysäytyspainike

ks. "Ohjaus- ja valvontalaitteiden toiminta"
c Luukun kahva
d Täyttöluukku
e Säädettävät ruuvijalat (4 kpl)

i Lämminvesiliitäntä
j 2 x kovavesiliitäntä

(valinnainen)
k Ulkoisten annostuspumppujen liitännät
l Höyrynpoisto / vapaa ilmanpoisto,

tyyppi AB
m Aukko tiedonsiirtomoduulia varten

Tiedonsiirtomoduuli XKM RS 232, erikseen ostettava lisävaruste.

f Pesuainekotelo

n Poistoventtiili

g Sähköliitäntä

o Nestemäisten aineiden annostimen kyl-

h Kylmävesiliitäntä

mävesiliitäntä
(valinnainen)
p Tuuletinkotelo

Katso kappale "Asennus ja liitännät".
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Koneen osat (pesuainekotelottomat mallit)
Koneet, joissa ei ole pesuainekoteloa (WEK)

①

②

⑮ ⑥

⑧ ⑦
⑨
⑩
⑪
⑭

⑫
④
③

⑬
⑤
a Näyttöruutu

ks. "Ohjaus- ja valvontalaitteiden toiminta"
b Hätäpysäytyspainike

ks. "Ohjaus- ja valvontalaitteiden toiminta"
c Luukun kahva
d Täyttöluukku

i 2 x kovavesiliitäntä

(valinnainen)
j Ulkoisten annostuspumppujen liitännät
k Höyrynpoisto / vapaa ilmanpoisto,

tyyppi AB
l Aukko tiedonsiirtomoduulia varten

Tiedonsiirtomoduuli XKM RS 232, erikseen ostettava lisävaruste.

e Säädettävät ruuvijalat (4 kpl)

m Poistoventtiili

f Sähköliitäntä

n Nestemäisten aineiden annostimen kyl-

g Kylmävesiliitäntä
h Lämminvesiliitäntä

mävesiliitäntä
o Tuuletinkotelo

Katso kappale "Asennus ja liitännät".
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Pesukoneen käyttö
Ohjaus- ja valvontalaitteiden toiminta

a Näyttöruutu

Kun kytket koneen päälle, näyttöruudussa näkyy hetken tervehdysteksti ja sitten ohjelmaluettelon 1. tai viimeksi käynnistetty ohjelma.
b Toimintopainikkeet

Koneen toimintatilan mukaan näitä painikkeita käytetään erilaisten
toimintojen valintaan. Toiminnot näkyvät näyttöruudussa painikkeiden yläpuolella. Kun painat jotain näistä painikkeista, toiminto näkyy näytössä vaalealla pohjalla.
Kuusi ensimmäistä ohjelmaa voit valita suoraan painikkeilla 1 - 6.
Muita ohjelmia pääset valitsemaan painamalla painiketta 6  pitkään.
c Painike Start

Valorengas vilkkuu, kun voit käynnistää valittuna olevan ohjelman.
Kun painat Start-painiketta, ohjelma käynnistyy. Kun ohjelma on
käynnistynyt, voit palauttaa ohjelman tiedot näyttöruutuun painamalla tätä painiketta.
d Optinen liitäntä PC

Koneen etupuolella olevaan optiseen liitäntään voidaan liittää esim.
kannettava tietokone, jolla voidaan siirtää tietoja koneeseen tai
päinvastoin.
e Virta päälle -painike

Kytkee koneen virran päälle.
f Virta pois päältä -painike

Kytkee koneen virran pois päältä.
g Hätäpysäytyspainike

Hätäpysäytyspainikkeen tarkoituksena on palauttaa kone nopeasti
turvalliseen tilaan vaaratilanteessa tai sellaisen uhatessa. Hätäpysäytyspainikkeen täytyy sijaita paikassa, johon koneen käyttäjä
pääsee vaaratilanteessa välittömästi käsiksi. Varoitus! Kone ei ole
jännitteetön!
Kun vaaratilanne on ohi, vapauta hätäpysäytyspainike kiertämällä
sitä myötäpäivään.
Jos haluat jatkaa keskeytynyttä ohjelmaa, paina “START”-painiketta.
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Pesukoneen käyttö
Toimintopainikkeet
 Seis/Loppu
Oikeanpuoleinen toimintopainike toimii ohjelman käynnistymisen jälkeen pysäytyspainikkeena.
Kun painat painiketta kerran, ohjelma pysähtyy, kun painat painiketta
toisen kerran, ohjelma loppuu.
 Vaihe plus
Painikkeeseen ohjelmoitu ohjelmavaihe (esim. esipesu) liittyy osaksi
ohjelmaa.
 Pysäytys tärkkäykseen
Jos haluat tärkätä pyykin, paina tätä painiketta.
 Ilman linkousta
Jollet halua lingota pyykkiä huuhtelujen jälkeen, paina tätä painiketta.
 Asetukset
 Aloitusaika
Kun painat tätä painiketta ennen ohjelman käynnistämistä, näyttöruutu ilmoittaa, että voit valita ohjelman aloitusajan.
 Paluu Siirtyy takaisin edelliseen näyttöruutuun.
/ Viittaus seuraavalle/edelliselle riville
 Tallennus
Ks. Siirtyminen käyttäjätasolle
 Tulovesiliitäntä
 Ohjelma lukittu
Jos olet käynnistänyt lukitun ohjelman, sitä ei voi keskeyttää tai lopettaa, kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut vähintään 1 minuutti.
 Lukitus vapautettu
 Tiedonsiirto
 Merkkiääni pois päältä

19

Esivalmistelu
Ensimmäinen käyttökerta
 Ainoastaan Mielen valtuuttama huoltoliike saa asentaa pesukoneen toimintakuntoon.
 Avaa koneen vesihanat ja valitun lämmitystavan mukaan mahdolli-

set höyryventtiilit.
 Kytke koneeseen virta päävirtakytkimestä.

M

 Kytke kone päälle painamalla virta päälle ‑painiketta I.

PROFESSIONAL
PW 4xx

Tervetuloa

Näyttöön ilmestyy tervehdysteksti.
1
60 °C

Valkopyykki

13,0/13,0kg

Varsinainen pesu
Huuhtelu

1

2

1025 kierr/min
3

4

5

6

Näytön näkymä vaihtelee valitsemasi ohjelman mukaan.
Vinkki: Kuusi ensimmäistä ohjelmaa voit valita suoraan painikkeilla
1 - 6.
Muita ohjelmia pääset valitsemaan painamalla painiketta 6  pitkään.

Pyykin esivalmistelu

 Tyhjennä taskut.

 Metalliesineet (esim. kolikot, naulat ja ruuvit) voivat vahingoittaa
pyykkiäsi sekä pesurumpua ja -allasta.
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Esivalmistelu
Enimmäistäyttömäärät
(kuivaa pyykkiä)
PW 413

PW 418

enint. 14 kg

enint. 20 kg

Muiden ohjelmien enimmäistäyttömäärät on ilmoitettu kunkin ohjelman ohjelmakuvauksessa.

Pesukoneen täyttö
 Kytke pesukone päälle painamalla virta päälle -painiketta .
 Avaa luukku vetämällä luukun kahvasta.
 Suorista pestävät vaatteet ja aseta ne ilmavasti pesurumpuun. Eri-

kokoiset vaatekappaleet parantavat pesutulosta ja linkous on tasaisempaa.
Kun hyödynnät enimmäistäyttömääriä, pesukoneen käyttö on kaikkein taloudellisinta. Muista kuitenkin, että liian täyteen ahdettu kone
ei pese puhtaaksi, ja lisäksi pyykki rypistyy helposti.
Sulje luukku

 Sulje luukku painamalla sitä kevyesti lukon vasteeseen.

 Varmista, ettei täyttöluukun ja luukun tiivisterenkaan väliin jää
mitään.
Täyttöluukku napsahtaa kiinni vasteeseen, mutta ei ole vielä lukossa.
Luukku lukkiutuu automaattisesti, kun käynnistät ohjelman.
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Käyttö, pesuainekotelolliset mallit
Pesuaineen annostus pesuainekoteloon

 Kun käytät vakio-ohjelmia, annostele jauhemainen pesuaine varsi-

naista pesua varten lokeroon  ja tarvittaessa esipesua varten lokeroon , sekä huuhtelu- tai viimeistelyaine etumaiseen lokeroon
.

 Annostele muut nestemäiset apuaineet takimmaiseen lokeroon 

(jos sen toiminta on ohjelmoitu ohjelmaan).

Älä täytä lokeroa  ylärajamerkintää korkeammalle.
Nestemäiset apuaineet valuvat muuten suoraan imuputken kautta
pesualtaaseen.
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Käyttö, pesuainekotelolliset mallit
Valkaisuaine
Valkaise vain tekstiilejä, joiden hoito-ohjeessa sallitaan kloorivalkaisu
Δ.

Annostele nestemäinen valkaisuaine ainoastaan sille varattuun lokeroon. Vain tällä tavoin valkaisuaine huuhtoutuu oikeassa vaiheessa
pyykkiin 2. huuhtelun aikana (kylmävalkaisu). Kirjopyykkiä voit valkaista ainoastaan silloin, kun vaatteen hoito-ohjeessa on ilmoitettu
tekstiilin olevan värinkestävä ja kun hoito-ohjeessa nimenomaan sallitaan kloorivalkaisu.
 Mitä suurempia klooripitoisuuksia käytetään, sitä suurempi on
konevaurioiden todennäköisyys.

Värjäys-/värinpoisto- ja kalkinpoistoaineet
Värjäys-/värinpoistoaineiden ja kalkinpoistoaineen on oltava tarkoitettu nimenomaan pesukonekäyttöön. Noudata ehdottomasti ainevalmistajan käyttö- ja annostusohjeita.
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Käyttö, pesuainekotelottomat mallit
Annostusmäärät
Noudata kunkin aineen valmistajan annostusohjeita.
Kun käytät pesuaineita ja erikoistuotteita tai näiden yhdistelmiä,
noudata ehdottomasti tuotteen valmistajan antamia käyttöohjeita.
Käytä kutakin ainetta vain valmistajan suosittelemiin käyttötarkoituksiin, niin vältyt materiaalivaurioilta ja voimakkailta kemiallisilta
reaktioilta. Jos olet epävarma, tarkista käytetyn aineen sopivuus
suoraan kyseisen aineen valmistajalta.
Nestemäisten tuotteiden pitäisi antaa tasaantua huoneenlämpötilaan
ennen niiden käyttöä koneessa, koska aineen viskositeetti vaikuttaa
annostusmäärään.

Annostuspumppujen käyttöönotto
Ennen kuin annostuspumput voidaan ottaa käyttöön, imuputket on
täytettävä annosteltavilla aineilla samalla, kun aineiden annostusmäärää säädetään (kalibroidaan).

Ohjelman jatkaminen ilmoituksen "Annostinvirhe" jälkeen
Jos annostussäiliö on tyhjä, annostuspumppu ja kone kytkeytyvät
pois päältä automaattisesti. Samalla näyttöruudussa näkyy ilmoitus
nestemäisen pesuaineen puuttumisesta.
Annostinvirhe



Täytä annostin ??.

Paina käynnistyskytkintä.





 Täytä annostussäiliö.
 Paina START-painiketta, niin ohjelma jatkuu.
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Käyttö, pesuainekotelottomat mallit
Annostuksen kalibrointi
Annostuksen kalibrointia käytetään kunkin annostuspumpun annostusmäärän säätämiseen.
Näin siirryt suo Pidä monitoimipainiketta 2 painettuna ja kytke pesukone samalla
raan annostuksen
päälle painamalla virta päälle -painiketta .
kalibrointiin, kun
Annostuksen kalibrointi  Päävalikko
pesukone on pois
Annostuspumppu 1
päältä:
Annostuspumppu 2




Valittavat vaihtoehdot:
– Annostuspumppu 1 ... 13
 Valitse annostuspumppu.

Kun olet valinnut haluamasi annostuspumpun, näyttöruudussa näkyy
seuraavaa:
Annostuksen kalibrointi  Annostuspumppu 1
V:

100 ml

t:

0s

P:

0/1

ei





Vinkki: Voit säätää annostusmäärän 1 ml:n tarkkuudella väliltä 0 ...
9999 ml.
 Paina monitoimipainiketta 0/1.

Annostusletku täyttyy.
 Voit keskeyttää toiminnon painamalla painiketta 0/1.
 Ohjaa mitattavasta annostuspumpusta tuleva letku korkeammalla

olevaan mittalasiin.
 Annostusaine on ärsyttävää.
Ärsyttää ihoa ja silmiä.
Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytä asianmukaisia suojavarusteita.
 Paina painiketta  "Paluu" palataksesi takaisin päävalikkoon.
Annostuksen kalibrointi  Päävalikko
Annostuspumppu 1
Annostuspumppu 2




 Valitse annostuspumppu.
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Käyttö, pesuainekotelottomat mallit
Annostuksen kalibrointi 
V:

100 ml

Annostuspumppu 1

t: 0 s

P: ei

0/1





 Paina monitoimipainiketta 0/1.

Pumppu pysähtyy, kun painat painiketta 0/1, tai 60 sekunnin kuluttua
automaattisesti.
 Mittaa mittalasiin annostunut määrä.
Annostuksen kalibrointi  Annostuspumppu 1
V:

100 ml

t: 30 s

P: 200 ml/min

0/1





 Kirjoita mittaamasi määrä kenttään "V:".

Elektroniikka laskee automaattisesti annostustehon P ml/min.
 Kosketa toimintopainiketta  (Tallennus).

Mittamasi arvo tallentuu pumpun arvoihin.
 Liitä letku takaisin paikalleen.
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Pesu
Pesuaineen annostus
Pesuaineen annostus

Vältä pesuaineen yliannostusta, sillä se lisää vaahdonmuodostusta.
– Käytä vain matalavaahtoisia pesuaineita.
– Noudata aina pesuainevalmistajan ohjeita.
Pesuaineen annostukseen vaikuttavat:
– pyykin määrä
– vedenkovuus
– pyykin likaisuus

Annostusmäärä

Noudata pesuaineen valmistajan annostusohjeita ja annostele pesuainetta vesijohtoveden kovuusasteen mukaan.

Vedenkovuustaulukko

Kovuusalue

Kokonaiskovuus mmol/l

Kovuusaste°dH

pehmeä (I)

0 - 1,5

0 - 8,4

keskikova (II)

1,5 - 2,5

8,4 - 14

kova (III)

yli 2,5

yli 14

Paikalliselta vesilaitokseltasi saat tietoa paikkakuntasi vesijohtoveden
kovuusasteesta.
Ohjelman valinta

Kuusi ensimmäistä ohjelmaa voit valita suoraan painikkeilla 1 - 6.
6
50 °C

Hienopyykki

13,0/13,0 kg

Varsinainen pesu
Huuhtelu

1

2

1025 kierr/min
3

4

5

6

 Muita ohjelmia pääset valitsemaan painamalla painiketta 6  pit-

kään.
Vinkki: Sama koskee seuraavissa näytöissä painikkeita 12 ja 18.
8

7

Erillinen huuhtelu

13,0/13,0 kg

Huuhtelu

1025 kierr/min

8

9

10

11

12 

 Valitse ohjelma painamalla haluamasi ohjelman painiketta.

Näyttöruudussa näkyy (esimerkiksi) seuraavaa:
6
50 °C

Mopit Uudet

13,0/13,0 kg

Varsinainen pesu
Huuhtelu

1

2

1025 kierr/min
3

4

5

6

Vinkki: Kun painat ohjelman painiketta toisen kerran, näyttöruudun
alimmalla rivillä näkyvät valittavissa olevat lisätoiminnot.
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Pesu
Lisätoiminnot
Lisätoimintojen valinta: Esipesu, Pysäytys tärkkäykseen tai Ilman linkousta

 Paina valittuna olevan ohjelman painiketta (esim. 4).

Näyttöruudussa näkyy (esimerkiksi) seuraavaa:
4

Kirjopyykki

30 °C

13,0/13,0 kg

Varsinainen pesu
Huuhtelu

+



1050 kierr/min




-+



 Valitse ohjelmaan tarvittaessa ohjelmavaihe Esipesu painamalla pai-

niketta  "Vaihe plus".
Jos olet painanut painiketta  "Vaihe plus", näyttöruudussa näkyy
seuraava teksti:
1

Valkopyykki

13,0/13,0 kg

40 °C

Esipesu

60 °C

Varsinainen pesu

+








-+



Kenttä "" näkyy merkittynä.
Vinkki: Voit peruuttaa valintasi painamalla toimintopainiketta uudelleen.
Vinkki: Jos haluat tärkätä pyykin, paina painiketta  (Pysäytys tärkkäykseen).
Vinkki: Jollet halua lingota pyykkiä huuhtelujen jälkeen, paina painiketta  (Ilman linkousta).
Jos et enää halua tehdä mitään muutoksia ohjelmaan:
 Paina START-painiketta.

Pesuohjelma käynnistyy.
Muutokset ennen Jos haluat tehdä muutoksia ohjelmaan ennen sen käynnistämistä,
ohjelman käynnis- esim. täyttömäärä, pesulämpötila tai linkousnopeus:
tystä
Täyttömäärä
Voit määrittää ohjelman täyttömäärän ennen ohjelman käynnistämistä.
4

Kirjopyykki

13,0/13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Huuhtelu
1

2

1025 kierr/min
3

4

5

6 

 Paina valittuna olevan ohjelman painiketta (esim. 4).
4 Kirjopyykki

13,0/13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Huuhtelu
+
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1025 kierr/min




-+



Pesu
 Paina painiketta -+.
4

Kirjopyykki

13,0/13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Desinfiointi
OK



1025 kierr/min




Vaihtoehto Täyttömäärä näkyy nyt valittuna.
 Vahvista valintasi painamalla OK-painiketta.

Nyt voit muuttaa näyttöruudussa näkyvää valintaa tai vaihtoehtoa.
4 Kirjopyykki

13,0 /13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Huuhtelu
OK

-

1025 kierr/min
+



 Muuta täyttömäärää painikkeella – tai +.

Vahvista muuttamasi valinta tai vaihtoehto painamalla OK-painiketta.
Lämpötila

Ennen ohjelman käynnistämistä voit säätää lämpötilan 1 °C:n tarkkuudella kylmästä ohjelman maksimilämpötilaan.
4

Kirjopyykki

13,0/13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Huuhtelu
1

2

1025 kierr/min
3

4

5

6 

 Paina valittuna olevan ohjelman painiketta (esim. 4).
4 Kirjopyykki

13,0/13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Huuhtelu
+



1025 kierr/min




-+



 Paina painiketta .
4

Kirjopyykki

13,0/13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Desinfiointi


OK

1025 kierr/min




 Valitse näytön vaihtoehto Lämpötila painamalla painiketta  yhden

kerran.
 Vahvista valintasi painamalla OK-painiketta.

Nyt voit muuttaa näyttöruudussa näkyvää valintaa tai vaihtoehtoa.
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Pesu
4 Kirjopyykki

13,0 /13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Huuhtelu
-

OK

1025 kierr/min
+



 Muuta lämpötilaa painikkeella – tai +.

Vahvista muuttamasi valinta tai vaihtoehto painamalla OK-painiketta.
Linkousnopeus

Ennen ohjelman käynnistämistä voi valita linkousnopeuden 25 kierr./
min tarkkuudella 300:sta ohjelman maksimilinkousnopeuteen.
4

Kirjopyykki

13,0/13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Huuhtelu
1

2

1025 kierr/min
3

4

5

6 

 Paina valittuna olevan ohjelman painiketta (esim. 4).
4 Kirjopyykki

13,0/13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Huuhtelu
+

1025 kierr/min






-+



 Paina painiketta .
4

Kirjopyykki

13,0/13,0 kg

30 °C Varsinainen pesu
Desinfiointi


OK

1025 kierr/min




 Valitse näytön vaihtoehto Linkousnopeus painamalla painiketta 

kaksi kertaa.
 Vahvista valintasi painamalla OK-painiketta.

Nyt voit muuttaa näyttöruudussa näkyvää valintaa tai vaihtoehtoa.
4 Kirjopyykki

13,0 /13,0 kg

30°C Varsinainen pesu
Huuhtelu
-

OK

1025 kierr/min
+



 Muuta linkousnopeutta painikkeella – tai +.

Vahvista muuttamasi valinta tai vaihtoehto painamalla OK-painiketta.
Enimmäislinkousnopeudet

PW 413

PW 418

1025 kierr./min

950 kierr./min

Enimmäislinkousnopeus vaihtelee valitsemasi ohjelman mukaan.
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Pesu
Ohjelman käynnistys
 Paina START-painiketta.

Pesuohjelma käynnistyy.
Kun ohjelma on käynnistynyt, näyttöruutu osoittaa ohjelman etenemistä.
1

Mopit Vakio
40°C Esipesu

20 °C

60 °C Varsinainen pesu
+





Valmis


12:35


Näyttöruudun toiselle riville (kuvan kohta Esipesu) ilmestyy pesuveden
senhetkinen lämpötila.
1

Mopit Vakio
60 °C Varsinainen pesu

60 °C

Huuhtelu 1
+



Valmis




12:35


Kun ohjelmavaihe Esipesu on päättynyt, näyttöruudun toiselle riville ilmestyy ohjelmavaihe Varsinainen pesu ja pesuveden senhetkinen
lämpötila. Seuraavalle riville ilmestyy seuraavan ohjelmavaiheen nimi,
esimerkissä Huuhtelu 1.
Vinkki: Näyttöruudun oikeassa alareunassa näkyvä ohjelman päättymisen osoitin osoittaa, milloin ohjelma on valmis.
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Pesu
Luukun avaaminen ohjelman päätyttyä
Kun ohjelma on päättynyt, pesurumpu on pysähtynyt ja vesi on poistettu koneesta, näyttöruutuun ilmestyy (esimerkiksi) seuraava teksti:
1

Valkopyykki

Ohjelma päättynyt.
Luukun voi avata.






Samalla pesukoneesta kuuluu merkkiääni 5 sekunnin ajan merkiksi
ohjelman päättymisestä.
Luukun lukitus avautuu automaattisesti.
 Avaa luukku vetämällä luukun kahvasta.

Luukku täytyy vetää irti lukon vasteesta.
Älä koskaan yritä avata luukkua väkivalloin!
Jollet pysty avaamaan luukkua, noudata kappaleen "Poistoventtiilin
ja luukun vara-aukaisin" ohjeita.
 Ota pyykki pois koneesta.

Kun ohjelma keskeytyy kesken käytön
Luukkua ei voi avata, jos ohjelma on keskeytynyt tilanteessa, jossa
koneessa on vettä, linkousvaihe meneillään tai pesuveden lämpötila
korkea.
Pesukoneen luukku on lukossa.
Älä yritä avata luukkua voimaa käyttämällä.
Näyttöruudussa näkyy (esimerkiksi) seuraavaa:
1

Mopit Vakio

Ohjelma päättynyt, rummussa vettä









 Paina toimintopainiketta  (Vedenpoisto), tai valitse ohjelma Erilli-

nen linkous ja paina START-painiketta.
1

Mopit Vakio

Ohjelma päättynyt, rumpu pyörii





 Odota kunnes rumpu pysähtyy.
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Pesu
1

Mopit Vakio

Ohjelma loppu, kone vielä kuuma







 Odota kunnes pyykki on jäähtynyt.

Vasta tämän jälkeen luukku avautuu.
Jollet enää jatka pesemistä toisella pesuohjelmalla:
 Kytke kone pois päältä painamalla virta pois päältä ‑painiketta 0.
 Katkaise koneen virransyöttö päävirtakytkimestä.
 Sulje vesihanat tai mahdolliset höyryventtiilit.
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Ohjelman valinta - PERUSMALLIT
Valkopesuohjelma
Valkopyykki
Pyykin laji

Ohjelman kulku

90 °C
Puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim. vuodevaatteet ja froteetekstiilit
+ Esipesu 40°C, valittavissa
Varsinainen pesu 90°C, Cool down aktivoitavissa
2 huuhtelua
Lämmin loppuhuuhtelu*
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:10 - 1:9
PW 413
13 - 14 kg
PW 418
18 - 20 kg

* Vakio-ohjelmiin Valkopesu 90 °C ja Kirjopesu 60 °C on ohjelmoitu lämmin huuhtelu. Jos pesukone on liitetty lämminvesiliitäntään, loppuhuuhtelussa on hyvä käyttää lämmintä vettä.
- Pyykin jäännöskosteus linkouksen jäljiltä jää tällöin normaalia pienemmäksi.
- Pyykki on valmiiksi lämmintä, kun se otetaan koneesta.
- Jos pyykki jatkokäsitellään heti pesun jälkeen, esimerkiksi kuivataan kuivausrummussa tai mankeloidaan kuumamankelilla, valmiiksi lämmin pyykki säästää energiaa ja aikaa.
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Ohjelman valinta - PERUSMALLIT
Kirjopesuohjelmat / Eco lyhyt 50 °C
Kirjopyykki

60 °C

Pyykin laji

Normaalilikaiset puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim. vuodevaatteet ja froteetekstiilit

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 60°C (valittavissa kylmästä
60°C:seen)
2 huuhtelua
Lämmin loppuhuuhtelu*
Loppulinkous

Kirjopyykki Eco lyhyt
Pyykin laji

Ohjelman kulku

Kirjopyykki

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

50 °C

Kevyesti likaantuneet, puuvillasta, pellavasta tai
puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim.
vuodevaatteet ja froteetekstiilit
+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 50°C
2 huuhtelua
Loppulinkous

1:10 - 1:9
PW 413
13 - 14 kg
PW 418
18 - 20 kg

30 °C

Pyykin laji

Normaalilikaiset puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim. vuodevaatteet ja froteetekstiilit

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 30°C (valittavissa kylmästä
30°C:seen)
2 huuhtelua
Loppulinkous

* Vakio-ohjelmiin Valkopesu 90 °C ja Kirjopesu 60 °C on ohjelmoitu lämmin huuhtelu. Jos pesukone on liitetty lämminvesiliitäntään, loppuhuuhtelussa on hyvä käyttää lämmintä vettä.
- Pyykin jäännöskosteus linkouksen jäljiltä jää tällöin normaalia pienemmäksi.
- Pyykki on valmiiksi lämmintä, kun se otetaan koneesta.
- Jos pyykki jatkokäsitellään heti pesun jälkeen, esimerkiksi kuivataan kuivausrummussa tai mankeloidaan kuumamankelilla, valmiiksi lämmin pyykki säästää energiaa ja aikaa.
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Ohjelman valinta - PERUSMALLIT
Siliävät kuidut -ohjelma
Siliävät kuidut

60 °C

Pyykin laji

Normaalilikaiset synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitteet

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 60°C (valittavissa kylmästä
60°C:seen)
2 huuhtelua
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:20
PW 413 - 6,6 kg
PW 418 - 9 kg

Hienopesu-/Villaohjelmat
Hienopyykki

30 °C

Pyykin laji

Synteettiset kuidut, tekosilkki

Ohjelman kulku

Varsinainen pesu 30°C
Pesurytmi "hieno"
2 huuhtelua
Loppulinkous

Villa

30 °C

Pyykin laji

Konepesunkestävät villavaatteet ja villasekoitteesta valmistetut neuleet, joissa Superwashmerkintä

Ohjelman kulku

Varsinainen pesu 30°C
Pesurytmi "hieno"
2 huuhtelua
Loppulinkous
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Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:25
PW 413 - 5,2 kg
PW 418 - 7,2 kg

Ohjelman valinta - PERUSMALLIT
Ohjelma Erillinen huuhtelu
Erillinen huuhtelu
Pyykin laji

Tekstiilit, jotka on vain tarkoitus huuhdella ja lingota

Ohjelman kulku

1 huuhtelu
Loppulinkous

Ohjelma Erillinen linkous
Erillinen linkous
Pyykin laji

Pestyt tekstiilit, jotka on tarkoitus vain lingota

Ohjelman kulku

Loppulinkous

Ohjelma Erillinen vedenpoisto
Erillinen vedenpoisto
Pyykin laji
Ohjelman kulku

Vedenpoisto

Ohjelma Tärkkäys
Tärkkäys
Pyykin laji

Vastapestyn pyykin tärkkäykseen (pöytäliinat,
lautasliinat, työvaatteet)

Ohjelman kulku

1 huuhtelu
Loppulinkous

* Voit annostella tiivistetyn tärkin ennen ohjelman käynnistämistä pesuainekotelon oikeanpuoleisiin apuainelokeroihin .
Suuret määrät tärkkiä voidaan annostella käsin samanaikaisesti, kun kone ottaa vettä pesuainelokeron  tai  kautta.
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Ohjelman valinta - PERUSMALLIT
Ohjelma Koneen puhdistus
Pesuainekotelon, pesurummun, pesualtaan ja poistovesijärjestelmän
puhdistukseen.
 Puhdista kone säännöllisesti ohjelmalla Koneen puhdistus, jos käytät usein desinfioin-

tiohjelmia tai matalan lämpötilan ohjelmia. Tällä ohjelmalla voit myös poistaa irtaimen lian
pesualtaasta.
Koneen puhdistus
Pyykin laji

Ei täyttöä

Ohjelman kulku

+ Puhdistus 70°C, valittavissa
2 huuhtelua

* Kun painat Vaihe plus -painiketta, voit lisätä ohjelmaan vaiheen Puhdistus, jolloin 70-asteiseksi lämmitetty pesuvesi virtaa kaikkien vesiputkien kautta. Jos valitset puhdistusvaiheen, annostele puhdistusohjelmaan pesuainetta.
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Ohjelman valinta MOPSTAR-mallit
Siivousvälineet-ohjelmat
Tämä ohjelma sopii puuvillasta, sekoitekuiduista tai mikrokuiduista valmistettujen siivousmoppien ja -liinojen sekä kiillotuslaikkojen pesuun, desinfiointiin ja käyttövalmiiksi viimeistelyyn.
Desinfioidun pyykin uudelleenkontaminaation välttämiseksi kone ei ota huuhteluvaiheessa
vettä enää pesu- ja apuainelokeroiden kautta.

Moppiohjelmat
Vältä karkean lian pääsemistä koneeseen.
 Ravistele mopit huolellisesti ennen kuin asetat ne koneeseen.

Mopit Vakio*

60 °C / 90 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousvälineet

Ohjelman kulku

Vedenpoisto
Esihuuhtelu
+ 2. esihuuhtelu, valittavissa
Varsinainen pesu 60°C (valittavissa kylmästä
90°C:seen), Cool down aktivoitavissa
2 huuhtelua
Loppulinkous

Mopit Lämpödesinfiointi***

90 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousvälineet

Ohjelman kulku

Vedenpoisto
Esihuuhtelu
+ 2. esihuuhtelu, valittavissa
Desinfiointi 90 °C, 10 min, Cool down aktivoitavissa
3 huuhtelua
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:10
PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg
Kappalemäärä
ks. taulukko
"Moppien täyttömäärä"

* Vaihe Cooldown voidaan aktivoida tarvittaessa, esim. kun haluat jäähdyttää lämpötilavaihteluille arat mikrokuitumopit
hitaasti.
** Ohjelma lukittu. Jos olet käynnistänyt lukitun ohjelman, sitä ei voi keskeyttää tai lopettaa enää, kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut vähintään 1 minuutti.
*** Lämpökemiallisen desinfioinnin desinfiointiparametrit (lämpötila, vaikutusaika ja annostusmäärät) on valittava käytettävän pesu- ja desinfiointiaineen mukaisesti vasta koneen sijoituspaikalla.
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Ohjelman valinta MOPSTAR-mallit
Mopit Kem. lämpödesinfiointi*****

60 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousvälineet

Ohjelman kulku

Vedenpoisto
Esihuuhtelu
+ 2. esihuuhtelu, valittavissa
Desinfiointi*** 60 °C, 20 min
3 huuhtelua
Loppulinkous

Mopit uudet*

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

60 °C / 90 °C

Pyykin laji

Uudet siivousmopit ja -liinat

Ohjelman kulku

Varsinainen pesu 60 °C (valittavissa kylmästä
90 °C:seen), Cooldown aktivoitavissa
2 huuhtelua
Loppulinkous

Mopit Vakio+viimeistely*

60 °C / 90 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousvälineet

Ohjelman kulku

Kuten ohjelmassa Mopit Vakio, mutta lopuksi:
Viimeistelykylpy Kostea
tai vaiheen aktivointi:
Nihkeä, Märkä, Likomärkä

Mopit Lämpödesinf.+viimeistely* **

1:10
PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg
Kappalemäärä
ks. taulukko
"Moppien täyttömäärä"

90 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousvälineet

Ohjelman kulku

Kuten ohjelmassa Mopit Lämpödesinfiointi, mutta
lopuksi:
Viimeistelykylpy Kostea
tai vaiheen aktivointi:
Nihkeä, Märkä, Likomärkä

* Vaihe Cooldown voidaan aktivoida tarvittaessa, esim. kun haluat jäähdyttää lämpötilavaihteluille arat mikrokuitumopit
hitaasti.
** Ohjelma lukittu. Jos olet käynnistänyt lukitun ohjelman, sitä ei voi keskeyttää tai lopettaa enää, kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut vähintään 1 minuutti.
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Ohjelman valinta MOPSTAR-mallit
Mopit Kem.lämpödes.
+viim.*****

60 °C

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousvälineet

Ohjelman kulku

Kuten ohjelmassa Mopit Kem. lämpödesinfiointi*,
mutta lopuksi:
Viimeistelykylpy Kostea
tai vaiheen aktivointi:
Nihkeä, Märkä, Likomärkä

PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousvälineet

Kappalemäärä
ks. taulukko
"Moppien täyttömäärä"

Ohjelman kulku

1 huuhtelu
Viimeistelykylpy Kostea
tai vaiheen aktivointi:
Nihkeä, Märkä, Likomärkä

Mopit viimeistely

1:10

* Vaihe Cooldown voidaan aktivoida tarvittaessa, esim. kun haluat jäähdyttää lämpötilavaihteluille arat mikrokuitumopit
hitaasti.
** Ohjelma lukittu. Jos olet käynnistänyt lukitun ohjelman, sitä ei voi keskeyttää tai lopettaa enää, kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut vähintään 1 minuutti.
*** Lämpökemiallisen desinfioinnin desinfiointiparametrit (lämpötila, vaikutusaika ja annostusmäärät) on valittava käytettävän pesu- ja desinfiointiaineen mukaisesti vasta koneen sijoituspaikalla.

Tietoa ohjelmista Mopit...+ viimeistely
Ohjelmilla Mopit . . . + viimeistely saat mopit käyttövalmiina ja valmiiksi puhdistus- tai desinfiointiaineella käsiteltyinä. Tätä varten ohjelmaan on lisätty viimeistelyvaihe pesun tai desinfioinnin jälkeen, jonka lopuksi kone vielä linkoaa mopit.
Käytettävän aineen annostusmäärät on määriteltävä koneen sijoituspaikassa ja käyttäjän
on itse varmistettava desinfiointitulos.
Tietoa ohjelmasta Mopit viimeistely
Ohjelma Mopit viimeistely on tarkoitettu puhtaiden ja kuivien moppien jälkiviimeistelyyn.
Viimeistelyyn käytetään desinfiointiainetta.
Käytettävän aineen annostusmäärät on määriteltävä koneen sijoituspaikassa ja käyttäjän
on itse varmistettava desinfiointitulos.
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Ohjelman valinta MOPSTAR-mallit
Moppien täyttömäärät (puuvilla)
Mopin
malli

40 cm
190 g/
moppi

50 cm
220 g/
moppi

60 cm
280 g/
moppi

80 cm
360 g/
moppi

110 cm
510 g/
moppi

130 cm
610 g/
moppi

160 cm
720 g/
moppi

PW 413

68 kpl

59 kpl

46 kpl

36 kpl

25 kpl

21 kpl

18 kpl

PW 418

95 kpl

82 kpl

64 kpl

50 kpl

35 kpl

30 kpl

25 kpl

Vinkki: Mikrokuitumoppien täyttömäärä on suurempi, koska ne painavat vähemmän.
Moppien täyttömäärät (mikrokuitu)
Mopin malli

40 cm
120 g/moppi

50 cm
170 g/moppi

PW 413

108 kpl

76 kpl

PW 418

150 kpl

106 kpl
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Ohjelman valinta MOPSTAR-mallit
Siivousliinat- ja pyyhkeet
Siivousliinat Vakio

60 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousliinat

Ohjelman kulku

Esihuuhtelu
+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu kylmästä 60°C:seen, 10 min.
2 huuhtelua
Loppulinkous

Siivousliinat Desinfiointi*
**
Pyykin laji
Ohjelman kulku

90 °C

Puuvillasta, viskoosista, polyesterista, mikrokuiduista valmistetut siivousliinat
Esihuuhtelu
+ Esipesu, valittavissa
Desinfiointi 90 °C, 10 min., Cool down aktivoitavissa
3 huuhtelua
Loppulinkous

Liinat Kemiall. lämpödesinfiointi*** **

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

70 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousliinat

Ohjelman kulku

Esihuuhtelu
+ Esipesu, valittavissa
Desinfiointi 70°C, 10 min., Cool down aktivoitavissa
3 huuhtelua
Loppulinkous

1:20
PW 413
16g/liina
n. 415 liinaa = 6,6 kg
22g/liina
noin 300 liinaa = 6,6 kg
PW 418
16g/liina
n. 565 liinaa = 9 kg
22g/liina
noin 409 liinaa = 9 kg

* Vaihe Cooldown voidaan aktivoida tarvittaessa.
** Ohjelma lukittu. Jos olet käynnistänyt lukitun ohjelman, sitä ei voi keskeyttää tai lopettaa enää, kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut vähintään 1 minuutti.
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Ohjelman valinta MOPSTAR-mallit
Siivousliinat Vakio+viimeistely

60 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousliinat

Ohjelman kulku

Kuten ohjelmassa Siivousliinat Vakio, mutta lopuksi:
Viimeistelykylpy Kostea
tai vaiheen aktivointi:
Nihkeä, Märkä, Likomärkä

Liinat Lämpödesinf.
+viim.* **

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

90 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousliinat

Ohjelman kulku

Kuten ohjelmassa Liinat Lämpödesinfiointi, mutta
lopuksi:
Viimeistelykylpy Kostea
tai vaiheen aktivointi:
Nihkeä, Märkä, Likomärkä

Liinat Kem.lämpödes.+vii- 70 °C
meistely*** **
Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousliinat

Ohjelman kulku

Kuten ohjelmassa Liinat
Kem. lämpödesinfiointi, mutta lopuksi:
Viimeistelykylpy Kostea
tai vaiheen aktivointi:
Nihkeä, Märkä, Likomärkä

1:20
PW 413
16g/liina
n. 415 liinaa = 6,6 kg
22g/liina
noin 300 liinaa = 6,6 kg
PW 418
16g/liina
n. 565 liinaa = 9 kg
22g/liina
noin 409 liinaa = 9 kg

Pyyhkeiden viimeistely
Pyykin laji

Puuvillasta, viskoosista, polyesteristä ja mikrokuiduista valmistetut siivousliinat

Ohjelman kulku

1 huuhtelu
Viimeistelykylpy Kostea
tai vaiheen aktivointi:
Nihkeä, Märkä, Likomärkä

* Vaihe Cooldown voidaan aktivoida tarvittaessa.
** Ohjelma lukittu. Jos olet käynnistänyt lukitun ohjelman, sitä ei voi keskeyttää tai lopettaa enää, kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut vähintään 1 minuutti.
*** Lämpökemiallisen desinfioinnin desinfiointiparametrit (lämpötila, vaikutusaika ja annostusmäärät) on valittava käytettävän pesu- ja desinfiointiaineen mukaisesti vasta koneen sijoituspaikalla.
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Ohjelman valinta MOPSTAR-mallit
Tietoja ohjelmasta Siivousliinat Vakio
Ohjelma Siivousliinat Vakio on tarkoitettu siivousliinoille, joita ei käytetä välittömästi desinfioivan pesun jälkeen, vaan jotka on tarkoitus varastoida kuivina kuivauksen jälkeen.
Tietoa ohjelmista Liinat ... + viimeistely
Ohjelmilla Liinat . . . + viimeistely saat siivouspyyhkeet käyttövalmiina ja valmiiksi puhdistus- tai desinfiointiaineella käsiteltyinä. Tätä varten ohjelmaan on lisätty viimeistelyvaihe pesun tai desinfioinnin jälkeen, jonka lopuksi kone vielä linkoaa siivouspyyhkeet.
Käytettävän aineen annostusmäärät on määriteltävä koneen sijoituspaikassa ja käyttäjän
on itse varmistettava desinfiointitulos.
Tietoa ohjelmasta Pyyhkeiden viimeistely
Ohjelma Pyyhkeiden viimeistely on tarkoitettu puhtaiden ja kuivien siivouspyyhkeiden jälkiviimeistelyyn. Viimeistelyyn käytetään desinfiointiainetta.
Käytettävän aineen annostusmäärät on määriteltävä koneen sijoituspaikassa ja käyttäjän
on itse varmistettava desinfiointitulos.

Kiillotuslaikat-ohjelma
Kiillotuslaikat

40 °C / 60 °C

Pyykin laji

Kiillotuslaikat

Ohjelman kulku

Esihuuhtelu
+ 2. esihuuhtelu, valittavissa
Varsinainen pesu 40°C (valittavissa kylmästä
60°C:seen)
3 huuhtelua
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:50
PW 413 - 2,6 kg
PW 418 - 3,6 kg

Matto-ohjelma
Matot

40 °C

Pyykin laji

Kuramatot

Ohjelman kulku

Esihuuhtelu
Varsinainen pesu 40°C
3 huuhtelukylpyä
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä
1:15
PW 413
enint. 8,8kg
PW 418
enint. 12kg

Vinkki: Mattojen täyttömäärä saattaa olla mainittua pienempi niiden koon, jäykkyyden ja
paksuuden mukaan.
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Ohjelman valinta MOPSTAR-mallit
Verhot-ohjelma
Verhot

40 °C

Pyykin laji

Synteettiset kuidut, tekosilkki

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 40°C
3 huuhtelua
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä
1:25 - 1:20
PW 413 - 5,8 kg
PW 418 - 8 kg

Ohjelman kulku ilman linkousta, verhot
Verhot-ohjelma, ohjelman kulku ilman linkousta
 Paina painiketta  (ilman linkousta).
 Kun kone on tilassa "ilman linkousta", lopeta ohjelma painamalla painiketta  (Seis/Lop-

pu). Vesi jää koneeseen.
 Valitse painike  (Veden poisto).

Kirjopesuohjelma
Kirjopyykki

60 °C

Pyykin laji

Normaalilikaiset puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim. vuodevaatteet ja froteetekstiilit

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 60°C
2 huuhtelua
Lämmin loppuhuuhtelu*
Loppulinkous

Ohjelma Erillinen huuhtelu
Erillinen huuhtelu
Pyykin laji

Tekstiilit, jotka on vain tarkoitus huuhdella ja lingota

Ohjelman kulku

1 huuhtelu
Loppulinkous

Ohjelma Erillinen linkous
Erillinen linkous
Pyykin laji

Pestyt tekstiilit, jotka on tarkoitus vain lingota

Ohjelman kulku

Loppulinkous

Ohjelma Erillinen vedenpoisto
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Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:10
PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

Ohjelman valinta MOPSTAR-mallit
Erillinen vedenpoisto
Pyykin laji
Ohjelman kulku

Vedenpoisto

Ohjelma Koneen puhdistus
Pesuainekotelon, pesurummun, pesualtaan ja poistovesijärjestelmän puhdistukseen.
 Puhdista kone säännöllisesti ohjelmalla Koneen puhdistus, jos käytät usein desinfioin-

tiohjelmia tai matalan lämpötilan ohjelmia. Tällä ohjelmalla voit myös poistaa irtaimen lian
pesualtaasta.
Koneen puhdistus
Pyykin laji

Ei täyttöä

Ohjelman kulku

+ Puhdistus 70°C, valittavissa
2 huuhtelua

* Kun painat Vaihe plus -painiketta, voit lisätä ohjelmaan vaiheen Puhdistus, jolloin 70-asteiseksi lämmitetty pesuvesi virtaa kaikkien vesiputkien kautta. Jos valitset puhdistusvaiheen, annostele puhdistusohjelmaan pesuainetta.
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Ohjelman valinta SLUICE-mallit
Sluice-ohjelmat
Sluice-ohjelmat on tarkoitettu erittäin likaisille, ulosteiden likaamille alusvaatteille sekä hyvin likaisille vuodevaatteille ja froteetekstiileille.
Ohjelman desinfiointitulos vastaa National Health Servicen (GB) määräyksiä. Valittavissa
on kaksi erilaista desinfiointimenetelmää, 65°C, 10 minuuttia tai 71°C, 3 minuuttia.
Sluice Sensitiv

65 °C

Pyykin laji

Ulosteiden likaamat alusvaatteet, froteetekstiilit ja
vuodevaatteet

Ohjelman kulku

2 esihuuhtelua
Esipesu 60 °C, 5 min
Desinfiointi 65 °C, 10 min
3 huuhtelua
Loppulinkous

Sluice

71 °C

Pyykin laji

Ulosteiden likaamat alusvaatteet, froteetekstiilit ja
vuodevaatteet

Ohjelman kulku

2 esihuuhtelua
Esipesu 60 °C, 5 min
Desinfiointi 71 °C, 3 min
3 huuhtelua
Loppulinkous
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Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:10
PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

Ohjelman valinta SLUICE-mallit
Sluice-ohjelman kulku
Sluice Sensitiv 65 °C
Ohjelmavaihe

Täyttösuhde*

Lämmitys
seis

Lämpötila

Lämpöt. ylläpitoaika
(Pesuaika 2)

Ohjelmoitu
pesuaika n.

Esihuuhtelu
1

1:7

ei

kylmä

-

5 min

Esihuuhtelu
2

1:7

ei

kylmä

-

4 min

Esipesu

1:7

kyllä

60 °C

5 min

-

1:5

kyllä

65 °C

10 min

- **

1:5

ei

kylmä

-

5 min

1 min linkous
Desinfiointi
2 min linkous
Huuhtelu 1
1 min linkous
Huuhtelu 2

5 min
1:5

ei

kylmä

-

5 min

kylmä

-

5 min

1 min linkous enimmäislinkousnopeudella
Huuhtelu 3

1:4

ei

5 min linkous enimmäislinkousnopeudella
Sluice 71 °C
Esihuuhtelu
1

1:7

ei

kylmä

-

5 min

Esihuuhtelu
2

1:7

ei

kylmä

-

4 min

Esipesu

1:7

kyllä

60 °C

5 min

-

1:5

kyllä

71 °C

3 min

- **

1:5

ei

kylmä

-

5 min

1:5

ei

kylmä

-

5 min

kylmä

-

5 min

1 min linkous
Desinfiointi
2 min linkous
Huuhtelu 1
1 min linkous
Huuhtelu 2

1 min linkous enimmäislinkousnopeudella
Huuhtelu 3

1:4

ei

5 min linkous enimmäislinkousnopeudella
* täyttömäärän ja tekstiililajin mukaan
** lämmitystavan mukaan; lämminvesiliitännässä lämpimän veden lämpötilan mukaan
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Ohjelman valinta SLUICE-mallit
Desinfiointiohjelmat
Kaikki ohjelmat ovat lukittuja. Tämä merkitsee sitä, että ohjelmaa ei voi keskeyttää, pysäyttää tai muuttaa enää sen jälkeen, kun sen käynnistämisestä on kulunut vähintään
1 minuutti.
Desinfioidun pyykin uudelleenkontaminaation välttämiseksi kone ei ota huuhteluvaiheessa
vettä enää pesu- ja apuainelokeroiden kautta.
Lämpökemiallinen desinfiointi

60 °C

Pyykin laji

Puuvilla, pellava, esim. vuodevaatteet, froteepyykki

Ohjelman kulku

+ Esipesu 40 °C, valittavissa
Desinfiointi 60 °C*, 20 min
2 huuhtelua
Loppulinkous

Lämpökemiallinen desinfiointi

40 °C

Pyykin laji

Puuvilla, sekoitekuidut, enint. 40 °C

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30 °C, valittavissa
Desinfiointi 40 °C*, 20 min
Pesurytmi "hieno"
2 huuhtelua
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:10
PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

*** Lämpökemiallisen desinfioinnin desinfiointiparametrit (lämpötila, vaikutusaika ja annostusmäärät) on valittava käytettävän pesu- ja desinfiointiaineen mukaisesti vasta koneen sijoituspaikalla.
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Ohjelman valinta SLUICE-mallit
Ohjelma Koneen puhdistus
Pesuainekotelon, pesurummun, pesualtaan ja poistovesijärjestelmän puhdistukseen.
 Puhdista kone säännöllisesti ohjelmalla Koneen puhdistus, jos käytät usein desinfioin-

tiohjelmia tai matalan lämpötilan ohjelmia. Tällä ohjelmalla voit myös poistaa irtaimen lian
pesualtaasta.
Koneen puhdistus
Pyykin laji

Ei täyttöä

Ohjelman kulku

+ Puhdistus 70°C, valittavissa
2 huuhtelua

* Kun painat Vaihe plus -painiketta, voit lisätä ohjelmaan vaiheen Puhdistus, jolloin 70-asteiseksi lämmitetty pesuvesi virtaa kaikkien vesiputkien kautta. Jos valitset puhdistusvaiheen, annostele puhdistusohjelmaan pesuainetta.

Ohjelma Erillinen vedenpoisto
Erillinen vedenpoisto
Pyykin laji
Ohjelman kulku

Vedenpoisto

Valkopesuohjelma
Valkopyykki

90 °C

Pyykin laji

Puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim. vuodevaatteet ja froteetekstiilit

Ohjelman kulku

+ Esipesu 40°C, valittavissa
Varsinainen pesu 90°C, Cool down aktivoitavissa
2 huuhtelua
Lämmin loppuhuuhtelu*
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:10 - 1:9
PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

* Vakio-ohjelmat Valkopyykki 90 °C ja Kirjopyykki 60 °C on ohjelmoitu lämmintä loppuhuuhtelua varten. Jos pesukone
on liitetty lämminvesiliitäntään, loppuhuuhtelussa on hyvä käyttää lämmintä vettä.
- Pyykin jäännöskosteus linkouksen jäljiltä jää tällöin normaalia pienemmäksi.
- Pyykki on valmiiksi lämmintä, kun se otetaan koneesta.
- Jos pyykki jatkokäsitellään heti pesun jälkeen, esimerkiksi kuivataan kuivausrummussa tai mankeloidaan kuumamankelilla, valmiiksi lämmin pyykki säästää energiaa ja aikaa.

51

Ohjelman valinta SLUICE-mallit
Siliävät kuidut -ohjelma
Siliävät kuidut

60 °C

Pyykin laji

Normaalilikaiset synteettisistä kuiduista valmistetut tekstiilit, sekoitteet

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 60°C (valittavissa kylmästä
60°C:seen)
2 huuhtelua
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:20
PW 413 - 6,6 kg
PW 418 - 9 kg

Hienopesuohjelmat
Hienopyykki

30 °C

Pyykin laji

Synteettiset kuidut, tekosilkki

Ohjelman kulku

Varsinainen pesu 30°C
Pesurytmi "hieno"
2 huuhtelua
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä
1:25
PW 413 - 5,2 kg
PW 418 - 7,2 kg

Verhot-ohjelma
Verhot

40 °C

Pyykin laji

Synteettiset kuidut, tekosilkki

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 40°C
3 huuhtelua
Loppulinkous

Ohjelma Erillinen huuhtelu
Erillinen huuhtelu
Pyykin laji

Tekstiilit, jotka on vain tarkoitus huuhdella ja lingota

Ohjelman kulku

1 huuhtelu
Loppulinkous

Ohjelma Erillinen linkous
Erillinen linkous
Pyykin laji

Pestyt tekstiilit, jotka on tarkoitus vain lingota

Ohjelman kulku

Loppulinkous
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Täyttösuhde/
Täyttömäärä
1:25 - 1:20
PW 413 - 5,8 kg
PW 418 - 8 kg

Ohjelman valinta SLUICE-mallit
Ohjelman valinta Pesulat
Nämä ohjelmat sopivat kaikkien konepesukestävien tekstiilien pesuun laitospesuloissa.

Kirjopesuohjelmat
Kirjopyykki

60 °C

Pyykin laji

Normaalilikaiset puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim. vuodevaatteet ja froteetekstiilit

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 60°C (valittavissa kylmästä
60°C:seen)
2 huuhtelua
Lämmin loppuhuuhtelu*
Loppulinkous

Kirjopyykki
Pyykin laji

Ohjelman kulku

Kirjopyykki

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

40 °C
Normaalilikaiset puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim. vuodevaatteet ja froteetekstiilit
+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 40°C
2 huuhtelua
Loppulinkous

1:10
PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

30 °C

Pyykin laji

Normaalilikaiset puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim. vuodevaatteet ja froteetekstiilit

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 30°C (valittavissa kylmästä
30°C:seen)
2 huuhtelua
Loppulinkous

* Vakio-ohjelma Kirjopyykki 60 °C on ohjelmoitu lämmintä loppuhuuhtelua varten. Jos pesukone on liitetty lämminvesiliitäntään, loppuhuuhtelussa on hyvä käyttää lämmintä vettä.
- Pyykin jäännöskosteus linkouksen jäljiltä jää tällöin normaalia pienemmäksi.
- Pyykki on valmiiksi lämmintä, kun se otetaan koneesta.
- Jos pyykki jatkokäsitellään heti pesun jälkeen, esimerkiksi kuivataan kuivausrummussa tai mankeloidaan kuumamankelilla, valmiiksi lämmin pyykki säästää energiaa ja aikaa.
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Ohjelman valinta SLUICE-mallit
Kirjopyykki 60° teho +
esipesu
Pyykin laji

Erittäin likaiset puuvillasta, pellavasta tai puuvillasekoitteista valmistetut tekstiilit, esim. vuodevaatteet ja froteetekstiilit

Ohjelman kulku

Esipesu 30°C
Varsinainen pesu 60°C
2 huuhtelua
Lämmin loppuhuuhtelu*
Loppulinkous

Täyttösuhde/
Täyttömäärä

1:10
PW 413 - 13 kg
PW 418 - 18 kg

* Vakio-ohjelma Kirjopyykki 60 °C on ohjelmoitu lämmintä loppuhuuhtelua varten. Jos pesukone on liitetty lämminvesiliitäntään, loppuhuuhtelussa on hyvä käyttää lämmintä vettä.
- Pyykin jäännöskosteus linkouksen jäljiltä jää tällöin normaalia pienemmäksi.
- Pyykki on valmiiksi lämmintä, kun se otetaan koneesta.
- Jos pyykki jatkokäsitellään heti pesun jälkeen, esimerkiksi kuivataan kuivausrummussa tai mankeloidaan kuumamankelilla, valmiiksi lämmin pyykki säästää energiaa ja aikaa.
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Ohjelman valinta SLUICE-mallit
Vuodevaateohjelmat
Nämä ohjelmat sopivat paksujen, tíkattujen tai tikkaamattomien peittojen ja tyynyjen sekä
sijauspatjojen pesuun.
Pesuohjelmat on tarkoitettu ainoastaan sellaisten tekstiilien pesuun, joiden valmistaja on
tuotteen hoito-ohjeessa ilmoittanut kestävän koneellista vesipesua.
Untuvapeitot

40 °C

Pyykin laji

Normaalilikaiset untuva- tai höyhentäytteiset peitot ja tyynyt.

Ohjelman kulku

Ilmanpoisto
+ Esipesu 30 °C, valittavissa
Varsinainen pesu 40 °C
2 huuhtelua
Loppulinkous

Tekokuitupeitot

Täyttösuhde/
Täyttömäärä
katso "Vuodevaatteiden täyttömäärät"

40 °C

Pyykin laji

Normaalilikaiset keinokuiduista valmistetut peitot
ja tyynyt.

Ohjelman kulku

+ Esipesu 30°C, valittavissa
Varsinainen pesu 40°C
2 huuhtelua
Loppulinkous

Vuodevaatteiden täyttömäärät
Tarkista enimmäistäyttömäärät seuraavasta taulukosta. Tiedot ovat vain ohjeellisia, koska
täyttömäärä vaihtelee tuotteiden koon ja paksuuden mukaan.
Tyyppi

Määrä*

PW 413

3 tyynyä tai 1 tyyny + 1 täkki

PW 418

4 tyynyä tai 2 tyynyä + 1 täkki tai 2 täkkiä

* Yksi täkki vastaa noin kahta tyynyä.

Vinkki: Harsi paksujen, tikkaamattomien peittojen ja tyynyjen täyte kiinni useasta kohdasta, jottei täyte pääse pakkautumaan epätasapainoon ja jotta pesutulos pysyisi hyvänä.
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Lisätoiminnot
Ajastin
Aloitusajankohdan asettaminen

Ohjelma voidaan ajastaa käynnistymään myöhemmin käyttämällä toimintopainiketta  (Ajastin).
 Valitse haluamasi pesuohjelma.

Kun olet valinnut ohjelman, näyttöruudussa näkyy (esimerkiksi) seuraavaa:
1

Mopit Vakio

13,0/13,0 kg

kylmä Esipesu
90 °C Varsinainen pesu
+








-+



 Paina toimintopainiketta  (Ajastin).

Näyttöruudussa näkyy (esimerkiksi) seuraavaa:
1

Mopit Vakio

13,0/13,0 kg

Aloitusaika 20 :14

Aloituspvm:

3.1.2015

Vahvista valinta käynnistyskytkimellä.
OK







Näyttöruudussa näkyy aina ensin nykyinen kellonaika ja päivämäärä.
Tuntiluku näkyy valittuna.
 Paina OK-painiketta.

Nyt voit muuttaa tuntilukua.
 Muuta tuntilukua painikkeella - tai +.
 Vahvista valintasi painamalla OK-painiketta.
 Siirry minuuttiluvun kohdalle painamalla painiketta  ja vahvista va-

lintasi painamalla OK-painiketta.
 Muuta minuuttilukua painikkeella - tai +.
 Siirry aloituspäivän kohdalle painamalla painiketta  ja vahvista va-

lintasi painamalla OK-painiketta.
 Muuta päivää painikkeella - tai +.
 Voit muuttaa samalla tavalla myös kuukauden ja vuoden.
 Kun olet asettanut aloitusajan kokonaisuudessaan, paina START-

painiketta.
Näyttöruudussa näkyy nykyinen kellonaika ja päivämäärä sekä aloitusajankohta.
1

Mopit Vakio

13,0/13,0 kg

Esipesu
20:50 - 3.1.2015
+
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Aloitus: 6:00




-

4.1.2015


Lisätoiminnot
Vinkki: Jos avaat vielä luukun, sinun on painettava START-painiketta
uudelleen. Luukun avaaminen pysäyttää ajastuksen.
Ajastintoiminnon
peruuttaminen

 Paina painiketta  (Ajastin) tai painiketta  (Paluu).

Tekemäsi muutokset eivät tallennu.

Esipesu
Esipesun lisääminen ohjelmaan

Jos pyykki on erittäin likaista, ohjelmaan kannattaa lisätä esipesu, jos
se on valitsemassasi ohjelmassa mahdollista.
 Paina painiketta  (Vaihe plus).

Näyttöruudussa näkyy seuraavaa:
1

Mopit Vakio

13,0/13,0 kg

kylmä

Esipesu

60 °C

Varsinainen pesu

+








-+



Kenttä "+” näkyy merkittynä.
Vinkki: Voit peruuttaa valintasi painamalla toimintopainiketta uudelleen.

Tärkkäys
Annostus huuhte- Ennen ohjelman käynnistämistä voi valita ohjelmaan tärkkäyksen pailuainelokeroon
namalla painiketta  (Pysäytys tärkkäykseen).
 Paina painiketta  (Pysäytys tärkkäykseen).

Näyttöruudun kohta  näkyy vaalealla pohjalla.
Vinkki: Voit peruuttaa valintasi painamalla toimintopainiketta uudelleen.
1

Mopit Vakio

Ohjelma pysähtynyt tärkkäykseen



Luukun voi avata.





Kun kone tulee ohjelmavaiheeseen "Pysäytys tärkkäykseen", näyttöruudussa alkaa vilkkua symboli "Pysäytys tärkkäykseen".
 Tällöin voit kaataa valmistajan ohjeiden mukaisesti ohennetun tärkin

etumaiseen huuhteluainelokeroon .
Pesuaika pitenee automaattisesti neljällä minuutilla.
Vinkki: Jos vesi-tärkkiliuos vaikuttaa liian jähmeältä, ohenna sitä lisää
vedellä.
 Paina START-painiketta, niin ohjelma jatkuu.
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Lisätoiminnot
Annostus suoraan Ohjelma on vaiheessa "Pysäytys tärkkäykseen".
pesurumpuun
 Avaa luukku ja kaada valmistajan ohjeiden mukaisesti ohennettu
tärkki pesurumpuun.
 Sulje täyttöluukku.

Näyttöruudussa näkyy seuraava teksti:
1

Mopit Vakio

Ohjelma pysähtynyt tärkkäykseen



Luukun voi avata.





 Paina START-painiketta, niin ohjelma jatkuu.

Ilman linkousta
Ennen ohjelman käynnistämistä voit valita linkouksen pois .
 Paina painiketta "Ilman linkousta".

Näyttöruudun kohta  näkyy vaalealla pohjalla.
Vinkki: Voit peruuttaa valintasi painamalla toimintopainiketta uudelleen.
1

Valkopyykki

Ohjelma pysähtynyt linkoukseen



Vettä koneessa


Kun kone tulee ohjelmavaiheeseen "Pysähdys linkoukseen", näyttöruudussa alkaa vilkkua symboli "Pysähdys linkoukseen".
 Kun painat painiketta  (Seis/Loppu), voit lopettaa ohjelman ilman

linkousta ja siten, että vesi jää pesukoneeseen.
Vinkki: Jos haluat jatkaa ohjelmaa linkouksella, voit tehdä sen painamalla START-painiketta.
Ohjelman pysäyttäminen

Ohjelman pysäyttäminen
 Voit pysäyttää ohjelman painamalla painiketta  (Seis/Loppu).

Ohjelma pysähtyy.
1

Mopit Vakio

Ohjelma pysähtynyt tärkkäykseen
Luukun voi avata.


Vinkki: Jos haluat jatkaa ohjelmaa, voit tehdä sen painamalla STARTpainiketta.
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Lisätoiminnot
Ohjelman keskeyttäminen
Voit keskeyttää ohjelman seuraavalla tavalla.
 Paina painiketta  (Seis/Loppu) kaksi kertaa peräkkäin.

Ohjelma keskeytyy.
Jos ohjelma keskeytyy siten, että vesi jää koneeseen, tai kesken linkouksen, näyttöruutuun ilmestyy (esimerkiksi) seuraava teksti:
1

Mopit Vakio

Ohjelma päättynyt, rummussa vettä



tai
1

Mopit Vakio

Ohjelma päättynyt, rumpu pyörii



Vinkki: Voit avata pesukoneen luukun, kun painat toimintopainiketta
 (Vedenpoisto), tai valitse ohjelma Erillinen linkous ja paina STARTpainiketta.
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Lisätoiminnot
Lukittujen ohjelmien pysäyttäminen
Lukittuja ohjelmia ei voi pysäyttää tai lopettaa käynnistämisen jälkeen.
2 Mopit Lämpödesinfiointi
60°C Varsinainen pesu

60°C

Lukittu

Valmis

12:35





Jos yrität lopettaa lukitun ohjelman painamalla painiketta  (Seis/
Loppu), näyttöruutu ilmoittaa ohjelman lukituksesta.
Vinkki: Ohjelman lukituksen voi avata vain painamalla toimintopainiketta  (Ohjelman vapautus) ja antamalla ohjelman vaatiman salasanan.
 Paina toimintopainiketta  (Ohjelman vapautus) ja anna ohjelman

vaatima salasana.
Kun olet antanut oikean salasanan, näyttöruudussa näkyy seuraavaa:
Avataanko ohjelman lukitus?





 Paina painiketta  (Tallennus).

Näyttöruutu palaa normaalitilaan ja voit pysäyttää ohjelman.
2 Mopit Lämpödesinfiointi
60°C Varsinainen pesu

60°C

Ohjelman lukitus on avattu. 
+





Valmis 12:35





Tiedonsiirtomoduuli
Lähetinmoduulin avulla koneeseen voidaan liittää tietokone (PC).
Lähetinmoduulin aukko on koneen takana.
Tarvittavan editointiohjelman voit hankkia Miele-edustajaltasi.
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Valinnaiset moduulit
Nestemäisten aineiden annostus (valinnainen malleihin,
joissa pesuainekotelo)

A Annostuspumppu
B Imuputki
a Imuletkun liitäntä (imupuoli)
b Pesukoneletkun liitäntä (paineinen puoli)
c Poistoaukko (letkun murtumisen varalta)
d Imuaukko
e Tasoanturi, joka kytkee pumpun ja koneen automaattisesti pois

päältä, jos annostussäiliö tyhjenee.

Ohjelman jatkaminen ilmoituksen "Annostinvirhe" jälkeen
Jos annostussäiliö on tyhjä, annostuspumppu ja kone kytkeytyvät
pois päältä automaattisesti. Samalla näyttöruudussa näkyy ilmoitus
nestemäisen pesuaineen puuttumisesta.
Annostinvirhe



Täytä annostin ??.

Paina käynnistyskytkintä.





 Täytä annostussäiliö.
 Paina START-painiketta, niin ohjelma jatkuu.
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Valinnaiset moduulit
Annostusmäärät
Noudata kunkin aineen valmistajan annostusohjeita.
Kun käytät pesuaineita ja erikoistuotteita tai näiden yhdistelmiä,
noudata ehdottomasti tuotteen valmistajan antamia käyttöohjeita.
Käytä kutakin ainetta vain valmistajan suosittelemiin käyttötarkoituksiin, niin vältyt materiaalivaurioilta ja voimakkailta kemiallisilta
reaktioilta. Jos olet epävarma, tarkista käytetyn aineen sopivuus
suoraan kyseisen aineen valmistajalta.
Nestemäisten tuotteiden pitäisi antaa tasaantua huoneenlämpötilaan
ennen niiden käyttöä koneessa, koska aineen viskositeetti vaikuttaa
annostusmäärään.

Annostusjärjestelmän puhdistus ja huolto
Tukoksien ja korroosion välttäminen

 Puhdista imuputket vedellä.
 Aseta imuputket säiliöön, jossa on lämmintä vettä (40–50°C).
 Käytä annostuksen kalibrointitoiminnolla jokaista pumppua erik-

seen, kunnes koko annostusjärjestelmä on huuhdottu.
 Tarkista, että kaikki liitännät, letkut, annostusputket ja niiden tiivis-

teet ovat kunnossa ja tiiviit.
Annostusjärjestelmä on huuhdottava säännöllisesti lämpimällä vedellä, jottei järjestelmään pääse kertymään tukoksia. Laitteisto on
puhdistettava kahden viikon välein sekä aina, kun annostuspumppuja ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan.

Annostuspumppujen käyttöönotto
Ennen kuin annostuspumput voidaan ottaa käyttöön, imuputket on
täytettävä annosteltavilla aineilla samalla, kun aineiden annostusmäärää säädetään (kalibroidaan).

Annostuksen kalibrointi
Annostuksen kalibrointia käytetään kunkin annostuspumpun annostusmäärän säätämiseen.
Näin siirryt suo Pidä monitoimipainiketta 2 painettuna ja kytke pesukone samalla
raan annostuksen
päälle painamalla virta päälle -painiketta .
kalibrointiin, kun
Annostuksen kalibrointi  Päävalikko
pesukone on pois
Annostuspumppu 1
päältä:
Annostuspumppu 2




Valittavat vaihtoehdot:
– Annostuspumppu 1 ... 13
 Valitse annostuspumppu.
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Valinnaiset moduulit
Kun olet valinnut haluamasi annostuspumpun, näyttöruudussa näkyy
seuraavaa:
Annostuksen kalibrointi  Annostuspumppu 1
V:

100 ml

t:

0s

P:

ei

0/1





Vinkki: Voit säätää annostusmäärän 1 ml:n tarkkuudella väliltä 0 ...
9999 ml.
 Paina monitoimipainiketta 0/1.

Annostusletku täyttyy.
 Voit keskeyttää toiminnon painamalla painiketta 0/1.
 Ohjaa mitattavasta annostuspumpusta tuleva letku korkeammalla

olevaan mittalasiin.
 Annostusaine on ärsyttävää.
Ärsyttää ihoa ja silmiä.
Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytä asianmukaisia suojavarusteita.
 Paina painiketta  "Paluu" palataksesi takaisin päävalikkoon.
Annostuksen kalibrointi  Päävalikko
Annostuspumppu 1
Annostuspumppu 2




 Valitse annostuspumppu.
Annostuksen kalibrointi 
V:

100 ml

Annostuspumppu 1

t: 0 s

P: ei

0/1





 Paina monitoimipainiketta 0/1.

Pumppu pysähtyy, kun painat painiketta 0/1, tai 60 sekunnin kuluttua
automaattisesti.
 Mittaa mittalasiin annostunut määrä.
Annostuksen kalibrointi  Annostuspumppu 1
V:

100 ml

t: 30 s

P: 200 ml/min

0/1





 Kirjoita mittaamasi määrä kenttään "V:".

Elektroniikka laskee automaattisesti annostustehon P ml/min.
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Valinnaiset moduulit
 Kosketa toimintopainiketta  (Tallennus).

Mittamasi arvo tallentuu pumpun arvoihin.
 Liitä letku takaisin paikalleen.
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Vianetsintä
Poistoventtiilin ja luukun vara-aukaisin
Sähkökatko kesken ohjelman

 Kytke kone pois päältä.
 Katkaise koneen virransyöttö päävirtakytkimestä.
 Sulje vesihanat tai mahdolliset höyryventtiilit.

Jotta voit poistaa pyykin koneesta, vesi on ensin laskettava pois pesurummusta, jonka jälkeen luukun lukituksen voi avata käsin.

 Työnnä kita-avain (koko enintään 10/11 mm) sisään koneen takasei-

nässä olevaan rakoon.
 Avaa poistoventtiili painamalla kita-avaimella koneen takaseinän ta-

kana olevaa vipua.
 Pidä vipua painettuna, kunnes kaikki vesi on tyhjentynyt koneesta.

Vesi tyhjenee koneesta.
Hätävedenpoisto sulkeutuu automaattisesti, kun vedät kita-avaimen
pois.
Luukun avaaminen
sähkökatkon aikana

Pesukoneen luukku ei aukea.
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Vianetsintä
 Varoitus! Loukkaantumisen ja palovamman vaara, jos rumpu
pyörii ja pesurumpu on kuuma.
Varmista ehdottomasti ennen Torx-avaimen työntämistä paikalleen,
että kone on jänniteetön, rumpu on pysähtynyt ja ettei koneessa ole
enää vettä.

 Kierrä lukituksen vapautinta Torx-kuusiokoloavaimella T 40 kaksi

täyttä kierrosta vastapäivään (vasemmalle).
Vinkki: Jos painat luukkua samalla sisäänpäin, vapauttimen kiertäminen on helpompaa.
Vapautin on luukun lukituskappaletta vastapäätä luukun kahvan korkeudella (ks. kuva).
Älä missään tapauksessa kierrä vapautinta myötäpäivään (oikealle).
Se rikkoo luukun lukituksen.
Vääntövastus vähenee tuntuvasti. Kun vapautin pyörii vapaasti, luukun lukitus on auki.

66

Vianetsintä
Vinkki: Vapautinta ei tarvitse kiertää takaisin kiinni.
Nyt voit avata luukun kahvasta.
Huoltoväli- ja
BGR-ilmoitukset

Jos näyttöruutuun ilmestyy seuraava ilmoitus, kun kytket pesukoneen päälle, huollon on on suoritettava pesukoneen määräaikaishuolto tai vuosittainen työturvallisuustarkastus (BGR).

 Huoltoväli

Ota yhteys huoltoon.

1





BGR-tarkistus

Ota yhteys huoltoon.



Ilmoitus häviää näytöstä noin viiden sekunnin kuluttua.
Virheilmoitukset

 Jätä sähkö- ja höyrylämmitteisten koneiden korjaukset aina ammatti-ihmisen tehtäviksi. Asiattomista korjauksista voi aiheutua
vaaratilanteita koneen käyttäjälle.
Jos koneeseen tulee toimintahäiriöitä ennen ohjelman käynnistymistä
tai kun ohjelma on jo käynnissä, näyttöruutuun ilmestyy virheilmoitus.
Näyttöruutu pysyy pimeänä. Pesukone ei saa virtaa.

 Tarkista sähköliitäntä, pääkytkin ja koneen sulakkeet.



Jännitekatkos

Ohjelma pysähtynyt.

Paina käynnistyskytkintä.






 Paina START-painiketta sähkönsaannin palauduttua.

Vinkki: Tämä virheilmoitus voi olla myös merkki seuraavasta: Käyttömoottorin kääminsuojapiiri on lauennut.
 Anna moottorin jäähtyä.
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Vianetsintä



Virhe vedenotossa
Ota yhteys huoltoon, jos

ohjelma ei käynnisty uudelleen.




 Tarkista, että vesihana on auki, ja paina START-painiketta.

 Luukun lukitusvirhe
Ota yhteys huoltoon, jos

ohjelma ei käynnisty uudelleen.




 Jos luukun lukitusvirhe tulee näkyviin, kun olet käynnistänyt koneen

uudelleen, toimi kuten kappaleessa "Poistoventtiilin ja luukun varaaukaisin" on neuvottu. Jos tämäkään ei auta, ota yhteys huoltoon.

 Virhe lämmityksessä

Ohjelma pysähtynyt. Paina käynn.kytkintä.
Ohjelmankulku vain ilman lämmitystä.





 Paina START-painiketta, niin ohjelma jatkuu ilman lämmitystä.

Vinkki: Desinfiointiohjelmissa ohjelmaa ei voi jatkaa tämän virheilmoituksen jälkeen.
 Ota yhteys huoltoon.



Käyttömoottorivirhe

Ohjelma pysähtynyt. Paina käynn.kytkintä.
Moottorin lämpötila liian korkea.





 Anna moottorin jäähtyä.

Pyykki on ollut liian epätasaisesti jakautunut, epätasapainokytkin on
lauennut.



Epätasapainovirhe
Ota yhteys huoltoon, jos

ohjelma ei käynnisty uudelleen.




 Kytke kone ensin pois päältä, sitten takaisin päälle ja paina START-

painiketta.



Poistoventtiili viallinen
Ota yhteys huoltoon, jos

ohjelma ei käynnisty uudelleen.




 Tarkista rakennuskohtainen viemäröintijärjestelmä ja paina START-

painiketta.
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Vianetsintä
Rikkoutuneen poistoventtiilin saa korjata vain Mielen valtuuttama
huoltoliike.



Annostinvirhe
Täytä annostin ??.

Paina käynnistyskytkintä.




 Vaihda annostussäiliö.



Korttihäiriö

Kortti väärin kortinlukulaitteessa.



 Aseta kortti oikeinpäin kortinlukulaitteeseen.

Huolto

Jos koneen toiminnassa ilmenee häiriöitä, ota yhteys valtuutettuun
Miele-huoltoon.
Huoltoliike tarvitsee seuraavat tiedot: koneen malli, sarjanumero (SN)
ja materaalinumero (M.-Nr.). Kaikki tiedot löytyvät koneen arvokilvestä.

Toinen arvokilpi sijaitsee ylhäällä koneen takaseinässä ja toinen luukun renkaan yläosassa, ja näkyy kun luukku on auki.
Ilmoita huoltoliikkeelle myös aina koneen näyttöruudussa näkyvä virheilmoitus.
Mahdollisten varaosien on oltava alkuperäisiä, Mielen hyväksymiä varaosia (myös tällöin on ilmoitettava koneen malli sekä sarja(SN) ja materiaalinumerot (M.-Nr.).
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Vianetsintä
Ohjeita häiriötilanteiden varalle
Useimmat koneen päivittäisessä käytössä syntyvät häiriöt ja ongelmat voit poistaa itse.
Monissa tapauksissa säästät sekä aikaa että rahaa, kun sinun ei tarvitse kutsua huoltoliikettä paikalle.
Seuraavien taulukoiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään ja korjaamaan häiriön tai
vian mahdollinen syy. Ota kuitenkin huomioon seuraava:.
 Sähkölaitteiden korjaukset on aina annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäviksi.
Asiattomista korjauksista voi aiheutua vaaratilanteita koneen käyttäjälle.
Pesuohjelman käynnistäminen ei onnistu
Ongelma

Syy ja toimenpide

Näyttöruutu pysyy pimeänä.

Pesukone ei saa virtaa.
 Varmista että pesukone on kytkettynä päälle.
 Varmista että pesukone on liitetty sähköverkkoon.
 Varmista että rakennuksen sulakekaapin sulake on kunnossa.

Näyttöruudussa näkyy vir- Niin kauan kuin virheilmoitus näkyy näyttöruudussa, et voi
heilmoitus
käynnistää uutta ohjelmaa.
 Noudata näyttöruudussa näkyviä ohjeita.
 Kuittaa virheilmoitus painamalla monitoimivalitsinta. Virheilmoitus häviää näytöstä.
Näyttöruutu on pimeä ja
Start-painikkeen merkkivalo vilkkuu hitaasti.
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Näyttöruutu sammuu tietyn ajan kuluttua automaattisesti
(valmiustila).
 Paina mitä tahansa painiketta. Näyttöruutu poistuu valmiustilasta.

Vianetsintä
Huono pesutulos
Ongelma

Syy ja toimenpide

Pyykki ei tullut puhtaaksi
nestemäisellä pesuaineella.

Nestemäiset pesuaineet eivät sisällä valkaisuaineita, joten
ne eivät poista hankalimpia tahroja, kuten marja-, kahvi- ja
teetahroja.
 Käytä valkaisevaa pesuainetta.
 Voit myös laittaa tahrasuolaa lokeroon  ja annostella
nestemäisen pesuaineen pesupalloon.
 Älä koskaan laita tahranpoistosuolaa ja nestemäistä pesuainetta yhdessä pesuainelokeroon.

Pestyssä pyykissä on harmaita elastisia tahroja.

Pestävässä pyykissä on ollut niin paljon rasvatahroja, ettei
käyttämäsi pesuainemäärä ole riittänyt irrottamaan rasvaa
kuiduista.
 Käytä jatkossa vastaavan pyykin pesuun enemmän pesuainetta tai käytä nestemäistä pesuainetta.
 Puhdista pesurumpu ennen seuraavaa pesukertaa kone
tyhjänä käyttämällä 60°C:n pesuohjelmaa ja nestemäistä
pesuainetta.

Pestyissä tekstiileissä on
valkoisia, pesuainetta
muistuttavia jäänteitä.

Pesuaine sisältää vettä pehmentäviä aineosia (zeoliitteja),
jotka eivät ole vesiliukoisia. Nämä aineosat ovat tarttuneet
tekstiileihin.
 Yritä poistaa zeoliittijäämät harjaamalla vaatetta, kun se
on kuivunut kokonaan.
 Pese tummat tekstiilit vastaisuudessa pesuaineella, joka
ei sisällä zeoliitteja. Nestemäiset pesuaineet eivät yleensä sisällä zeoliitteja.

Tekstiileissä on erityisen
 Valitse ohjelmaan esipesu. Käytä esipesuun nestemäistä
paljon rasvapitoisia tahropesuainetta.
ja.
 Käytä sitten varsinaiseen pesuun tavallisia jauhemaisia
pesuaineita.
Puhdista erittäin likaiset työvaatteet yms. tekstiilit erityisillä
ammattikäyttöön tarkoitetuilla pesuaineilla. Kysy neuvoa
esimerkiksi siivoustarvikkeita myyvistä liikkeistä.
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Vianetsintä
Yleisiä häiriötilanteita
Ongelma

Syy ja toimenpide

Pesukone ei pysy linkouksen aikana vakaasti paikallaan.

Pesukoneen säätöjalat on säädetty huonosti ja niiden vastakiinnitys on löystynyt.
 Tasapainota pesukone uudelleen ja varmista säätöjalkojen vastakiinnitys.

Huuhteluaine ei huuhtoudu Imuputki on pois paikaltaan tai tukossa.
kokonaan tai huuhteluai Puhdista imuputki, ks. kappaleen "Puhdistus ja hoito"
nelokeroon  jää normaakohta "Pesuainelokeroiden puhdistus".
lia enemmän vettä.
Näyttöruudun kieli on vaih- Olet valinnut jonkin muun kielen valikosta "Asetukset "
tunut toiseksi.
"Kieli ".
 Valitse oikea kieli. Lipun merkin perusteella löydät kohdan, josta kieli muutetaan toiseksi.
Tyynyt-ohjelma kestää
Tyynynpäällisen kangas on turvonnut voimakkaasti eikä ilkauemmin kuin mitä ohjel- ma pääse poistumaan tyynystä.
man alussa näyttöruudus-  Alenna pesulämpötilaa ja pese tyynyt ahtaassa pesupussa näkyi.
sissa tai sido tyynyt kiinni nauhalla.
Täyttöluukkua ei voi avata

Pesukone ei saa virtaa.
 Varmista että pesukone on kytketty päälle.
 Varmista että pesukone on liitettynä sähköverkkoon.
 Varmista että rakennuksen sulakekaapin sulake on kunnossa.
Sähkökatko
 Avaa luukku seuraavassa kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan.
Pesualtaassa on vielä vettä eikä pesukone pysty poistamaan sitä.
 Varmista ettei vedenpoistojärjestelmä ole tukossa. Puhdista vedenpoistojärjestelmä tarvittaessa seuraavassa
kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan.
Pesuveden lämpötila on korkeampi kuin 50 °C. Tällöin luukkua ei voi avata, koska muuten voisit polttaa itsesi.

Ohjelman jatkaminen sähkökatkon jälkeen
Jos ohjelma pysähtyy kesken kaiken esim. sähkökatkon vuoksi, voit jatkaa ohjelmaa kun
sähkönsaanti palautuu.
 Kytke pesukone päälle painamalla virta päälle -painiketta .
 Paina lopuksi Start-painiketta.

Ohjelma jatkuu kohdasta, mihin se sähkökatkon sattuessa jäi.
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Vianetsintä
Mahdollisia syitä vaahdonmuodostukseen
Ongelma

Syy ja toimenpide

Liiallinen vaahdonmuodos- Käytetty pesuaine
tus
 Käytä vain ammattikäyttöön tarkoitettuja pesuaineita.
Kotitalouskäyttöön tarkoitetut pesuaineet eivät sovi tällaiseen käyttöön.
Pesuaineen yliannostus
 Noudata pesuaineen valmistajan annostusohjeita ja annostele pesuainetta vesijohtoveden kovuusasteen mukaan.
Voimakkaasti vaahtoava pesuaine
 Käytä jatkossa vähän vaahtoavaa pesuainetta tai kysy
tarkempaa neuvoa pesuaineista vastaavalta henkilöltä.
Erittäin pehmeä vesi
 Jos vesijohtoveden kovuus vastaa kovuusaluetta 1, tarvitset pesuainetta tavallista vähemmän. Vähennä pesuainetta pesuainevalmistajan ohjeiden mukaisesti.
Pyykin likaisuus
 Jos pyykki ei ole kovin likaista, voit vähentää pesuainetta
pesuainevalmistajan ohjeiden mukaisesti.
Pyykissä on pesuainejäämiä
 Ylimääräinen esihuuhtelu kylmällä vedellä ilman pesuainetta. Liotusaineella käsitellyt pyykit on huuhdeltava huolellisesti ennen pesua.
Normaalia pienempi täyttömäärä
 Kun pyykkiä on vähän, vähennä pesuainetta vastaavasti.
Rummun kierrosnopeus on ollut liian suuri pesun aikana
 Vähennä rummun kierrosnopeutta ja valitse hitaampi pesurytmi.
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Vianetsintä
Suurten tekstiilien aukilevittyminen
Ongelma

Syy ja toimenpide

Suuret tekstiilikappaleet
levittyvät auki linkouksen
aikana

 Ota yhteys huoltoliikkeeseen.
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Suuret tekstiilikappaleet (esim. pöytäliinat) voivat joskus levittyä auki linkouksen aikana.

Puhdistus ja hoito
Puhdistus ja hoito
 Pesukone on puhdistettava mahdollisuuksien mukaan heti käytön

jälkeen.
Pesukonetta ei saa koskaan puhdistaa painepesurilla tai suihkuttamalla vettä koneen päälle.
 Puhdista pesukoneen ulkopuoli, ohjaustaulu ja muoviset osat

pelkällä mietoon pesuaineveteen kastetulla liinalla. Kuivaa pinnat lopuksi pehmeällä pyyhkeellä.
Hankausaineet naarmuttavat pintoja.
 Puhdista koneen teräksiset osat teräksen puhdistukseen tarkoitetul-

la pesuaineella.
 Poista luukun tiivisteisiin kertynyt lika kostealla liinalla.

Älä päästä puhdistusaineita koneen sähköisiin osiin.
 Pyyhi koneen etupinta ja luukun lukon alue liinalla, jonka olet kostut-

tanut pintojen desinfiointiin tarkoitetulla aineella. Älä koskaan suihkuta ainetta suoraan koneeseen.
 Puhdista koneen teräksiset osat teräksen puhdistukseen tarkoitetul-

la pesuaineella.
 Poista luukun tiivisteisiin kertynyt lika kostealla liinalla.

Vinkki: Jos pölyä kertyy huomattavan paljon, puhdista tuuletinkotelo
pölynimurilla. Tuuletinkotelo sijaitsee koneen takapuolella.

Ruosteen muodostuminen
Pesurumpu on valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Rautapitoinen vesi tai pyykin seassa olevat rautaesineet (esim. liittimet, rautanapit) voivat kuitenkin aiheuttaa ruosteen muodostumista pesurumpuun.
Jos näin käy, puhdista pesurumpu säännöllisesti, sekä aina ruosteen
ilmaannuttua, tavallisella ruostumattoman teräksen puhdistusaineella.
Tarkista, ettei luukun tiivisteisiin ole jäänyt rautapitoisia jäämiä, ja puhdista ne tarvittaessa edellä mainituilla aineilla. Tee nämä toimet säännöllisesti, niin ehkäiset ruosteen syntymistä.
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Puhdistus ja hoito
Pesu- ja apuainelokeroiden ja imuputken puhdistus
 Puhdista pesu- ja apuainelokerot huolellisesti käytön jälkeen lämpi-

mällä vedellä, jottei niihin jää pesu- tai apuainejäämiä.
 Jollet käytä konetta pitkään aikaan, jätä pesuainekotelon kansi auki.
 Puhdista myös apuainelokeroiden imuputket seuraavasti.

 Nosta imuputki ylös, puhdista se lämpimällä vedellä ja laita paikal-

leen.
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Puhdistus ja hoito
Valumiskourun ja
poistoaukon puhdistaminen

 Avaa pesuainekotelon kantta alle 45° ja vedä se irti oikeasta reunas-

ta.
Jos pesuainelokeroiden valumiskouru ja poistoaukko ovat tukossa,
puhdista ne huolellisesti.
 Tarkista koneen takana oleva ilmanpoistoritilä aika ajoin ja puhdista

se tarvittaessa.

 Varmista säännöllisesti, etteivät tulovesiventtiiilien (1) ja tulovesilet-

kujen (2) sihdit ole tukkeutuneet. Irrota ja puhdista sihdit tarvittaessa.
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Asennus ja liitännät
Pesukoneen asennus
Pesukoneen asennus on jätettävä valtuutetun Miele-huoltoliikkeen
tehtäväksi. Noudata asennuskaavion ohjeita.

Käytä tätä pesukonetta vain sellaisen pyykin pesemiseen, joka ei
sisällä vaarallisia tai helposti syttyviä aineita.
 Pesukonetta ei saa missään tapauksessa sijoittaa tiloihin, joissa

lämpötila voi laskea alle 0°C:n, sillä kone voi rikkoutua sen sisältämän veden jäätyessä.
 Kuljeta kone sijoituspaikkaan haarukkavaunun avulla.

Jos koneessa on jalat, sitä ei saa työntää.
Koneen jalat voivat vahingoittua.
 Poista kuljetuspakkaus asianmukaisilla työkaluilla.
 Nosta pesukone kuljetuslavalta nostolaitteen avulla.

Yleiset käyttöedellytykset
Tämä pesukone on tarkoitettu vain laitos- ja yrityskäyttöön ja sitä saa
käyttää vain sisätiloissa.
Sallittu ympäristön lämpötila: 0 °C ... +40 °C.
Suhteellinen ilmankosteus: ei kondensoiva
Tietyntyyppiset rakenteet voivat edistää melun tai tärinän etenemistä.
Vinkki: Mikäli käyttöpaikan äänieristys- ja meluntorjuntavaatimukset
ovat erityisen tiukat, anna asiantuntijan hyväksyä sijoituspaikan äänieristys.
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Asennus ja liitännät
Huollon helpottamiseksi
Koneen myöhemmän huollon helpottamiseksi asennuskaavion mukaisia vähimmäismittoja ja turvaetäisyyksiä seinään ei saa alittaa.
 Noudata ehdottomasti ilmoitettuja vähimmäismittoja ja turvaetäi-

syyksiä seinään.

Vähimmäisetäisyys seinään n. 400 mm huoltotöitä varten.
 Aseta pesukone luotisuoraan säätämällä sen ruuvijalkoja.

Pesukoneen moitteettoman toiminnan kannalta on tärkeää, että kone
on luotisuorassa.
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Asennus ja liitännät
Asennus jalustalle
Jos pesukone asennetaan jalustalle tai betoniselle korokkeelle, se on
ehdottomasti kiinnitettävä jalustaan/korokkeeseen. Jalusta on puolestaan kiinnitettävä lattiaan.

Kuljetustuet

Kuljetustukien poistaminen
Edessä olevat kaksi kuljetustukea on kiinnitetty kumpikin kolmella
kuusiokantaruuvilla. Takana oleva kuljetustuki on kiinnitetty neljällä
kuusiokantaruuvilla. Kuljetustuet saa irrottaa vasta kun kone on asetettu lopulliseen sijoituspaikkaansa, juuri ennen koneen käyttöönottoa.
 Irrota koneen etu- ja takaseinä:
 Avaa pesukoneen etuseinä irrottamalla sen alareunassa olevat ruu-

vit ja nosta etuseinä irti.
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Asennus ja liitännät
 Irrota pesukoneen takaseinän alareunassa olevat ruuvit ja nosta ta-

kaseinä irti.
 Irrota kuljetustuet ruuvaamalla kuusiokantaruuvit auki.

Säilytä kuljetustuet! Kuljetustuet on asennettava takaisin paikoilleen
ennen koneen kuljetusta.

Vesiliitäntä
Pesukoneen moitteettoman toiminnan takaamiseksi vesijohtoveden
paineen on oltava vähintään 100 kPa (1 bar) ja enintään 1000 kPa
(10 bar).
Käytä tulovesiliitäntöihin mieluiten koneen mukana toimitettuja letkuja.
Jos joudut uusimaan letkun, käytä vähintään 7000 kPa:n (70 bar) ylipaineen sekä vähintään 90°C:n lämpötilan kestävää letkua, mieluiten
Mielen alkuperäisiä letkuja.
Tämä koskee myös vesiliitännässä käytettäviä liitäntäkappaleita ja varaosia.
Vinkki: Kuuman veden lämpötila ei saa ylittää 70°C.

Liitäntä pelkkään kylmään veteen

Y-kappale toimitetaan koneen mukana.
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Asennus ja liitännät
Annostettavien aineiden liitännät sekoituskotelossa

Liitännät 1 ja 2 on tarkoitettu tahnamaisten aineiden annostukseen.
Nämä liitännät on suljettu ja ne täytyy porata auki 8 mm:n poranterällä.

Ole varovainen, ettet poraa liian syvälle, sillä 10 mm ensimmäisen seinämän (1) takana on vielä suojaseinämä (2), jonka läpi ei saa porata.
Kun poraamalla avattuja liitäntöjä ei enää tarvita, ne täytyy sulkea.
Liitännät 3 - 12 on tarkoitettu nestemäisten aineiden annostukseen.
Nämä liitännät on suljettu ja ne täytyy avata annostusletkun halkaisijaan sopiviksi pienellä sahalla sahaamalla. Kun aukaistuja liitäntöjä ei
enää tarvita, ne täytyy sulkea.

Vedenpoisto
Vedenpoisto AV, koneen puolelta DN 70, rakennuskohtainen muhvi
DN 70. Poistoveden tilavuusvirta lyhytaikaisesti enintään 200 l/min.
Jos vedenpoiston kaato on liian jyrkkä, koneen poistovesijärjestelmä
on varustettava ilmastusaukolla, jottei siihen pääse syntymään tyhjiötä.
Vaahdon- ja höyrynpoistoletku BWS
Jos koneeseen muodostuu liikaa vaahtoa, höyrynpoistoaukosta voi
valua vaahtoa. Vahinkojen välttämiseksi höyrynpoistoaukko voidaan
varustaa erikseen ostettavalla höyrynpoistosarjalla.
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Asennus ja liitännät
Sähköliitäntä
Koneen liittäminen sähköverkkoon on aina annettava sähköalan ammattilaisten tehtäväksi, koska he tuntevat asiaan liittyvät määräykset
sekä paikallisen sähkönjakeluyrityksen erityisvaatimukset.
Vinkki: Avaa koneen kansilevy. Liitännät ovat koneen kannatinpalkissa.
Mikäli paikalliset määräykset edellyttävät vikavirtasuojakytkimen
(RCD) asentamista, muista ehdottomasti käyttää tyypin B vikavirtasuojakytkintä (vaihto- ja tasavirralla toimiva).
Koneen sähkövarustus täyttää normien EN 60335-1 ja EN 50571 vaatimukset.
Jännitetiedot löytyvät koneen arvokilvestä.
Kiinteä sähköliitäntä on varustettava kaikki koskettimet avaavalla erotuskytkimellä. Erotuskytkimeksi soveltuvat kytkimet, joiden erotusväli
on yli 3 mm. Tällaisia ovat mm. johdonsuojakatkaisimet, sulakkeet ja
kontaktorit (VDE 0660).
Pistorasiaan tai erotuskytkimeen on päästävä helposti käsiksi, jolloin
kone on helppo irrottaa sähköverkosta milloin tahansa.
Kun kone irrotetaan sähköverkosta, erotuskytkimen on oltava lukittavissa tai koneen erottamista sähköverkosta on pystyttävä valvomaan
muulla tavoin koko ajan.
Noudata koneen mukana toimitettua kytkentäkaaviota.

Annostuspumppujen liittäminen
Liittimet neljälle aikaohjatulle annostuspumpulle, joita voidaan käyttää
ilman monitoimimoduulia, sijaitsevat suojalevyn takana sähköliitännän
vieressä. Katso mukana toimitettu kytkentäkaavio.

Kun koneen asennus ja tarvittavat liitännät on tehty, kaikki koneesta puretut ulkoiset osat on ehdottomasti kiinnitettävä takaisin paikoilleen.
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Ohjaus- ja valvontalaitteet
Ohjaus- ja valvontalaitteiden toiminta

a Näyttöruutu

Tarkempia tietoja näyttöruudun toiminnasta löydät seuraavilta sivuilta.
b Pikavalintapainikkeet

Pesuohjelman suoraa valitsemista varten. Näihin painikkeisiin voit
tallentaa eniten käyttämäsi suosikkiohjelmat.
c Painike Start
d Optinen liitäntä PC

Tähän liitäntään Miele-huolto voi liittää tietokoneen huoltotöitä tai
ohjelmien päivitystä varten.
e Virta päälle -painike
f Virta pois päältä -painike
g Hätäpysäytyspainike

(ei kaikissa konemalleissa, ks. kappale Hätäpysäytyslaitteiden käyttö)

Toimintopainikkeet
 Seis/Loppu
Oikeanpuoleinen toimintopainike toimii ohjelman käynnistymisen jälkeen pysäytyspainikkeena.
Kun painat painiketta kerran, ohjelma pysähtyy, kun painat painiketta
toisen kerran, ohjelma loppuu.
 Vaihe plus
Painikkeeseen ohjelmoitu ohjelmavaihe (esim. esipesu) liittyy osaksi
ohjelmaa.
 Pysäytys tärkkäykseen
Jos haluat tärkätä pyykin, paina tätä painiketta.
 Ilman linkousta
Jollet halua lingota pyykkiä huuhtelujen jälkeen, paina tätä painiketta.
 Asetukset
 Aloitusaika
Kun painat tätä painiketta ennen ohjelman käynnistämistä, näyttöruutu ilmoittaa, että voit valita ohjelman aloitusajan.
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Ohjaus- ja valvontalaitteet
 Paluu Siirtyy takaisin edelliseen näyttöruutuun.
/ Viittaus seuraavalle/edelliselle riville
 Tallennus
Ks. Siirtyminen käyttäjätasolle
 Tulovesiliitäntä
 Ohjelma lukittu
Jos olet käynnistänyt lukitun ohjelman, sitä ei voi keskeyttää tai lopettaa, kun ohjelman käynnistymisestä on kulunut vähintään 1 minuutti.
 Lukitus vapautettu
 Tiedonsiirto
 Merkkiääni pois päältä
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Yleistä
Katsaus koneen käyttäjätasoihin
Käyttäjä
Laitteistosta vastaava
Tasolle siirrytään painamalla virta päälle -paini- Tasolle siirrytään toimintopainikkeella  (Asetukset) ja antamalla salaketta.
sana.
Kaikkien ohjelmien käynnistäminen
Ohjelman käynnistäminen vain rahan tai rahakortin laittamisen jälkeen

Päävalikon kohdat
Kieli
Näytön kielen valinta pesuohjelman ajaksi

Kellonaika/päivämäärä
Kellonajan/päivämäärän asettaminen

Annostus
Yksittäisten ohjelmien annostustietojen muuttaminen

Muuta salasana

Asetukset
Muistitoiminto
Summeri
Sekunnin yksikkö
Tunnin yksikkö
Massan yksikkö
Paineen yksikkö

Lämpötilan yksikkö
Minuutin yksikkö
Pituuden yksikkö
Tilavuuden yksikkö
Kierrosluvun yksikkö

Pesulämpötila enintään
Näytönsäästötila
Kontrastin säätö
Ajan näyttö
Päivämäärän näyttö
Annostuksen kalibrointi
Annostuspumpun teho (D1 ... D13)
Annostuksen korjauskerroin (D1 ... D13)
Ilmoitus Annostin tyhjä (D1 ... D13)
Salasanan käyttö
Keskimäär. vedenpaine
Lämmitysteho
Asiakastiedot:
- Käyttökohde - Nimi - Etunimi
- Katuosoite - Talon numero - Paikkakunta - Postinumero - Puhelin
- Järjestelmäosoite - Asennuspäivämäärä
Valuutta
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Siirtyminen pääkäyttäjätasolle / salasanan muuttaminen
Salasana
Pääkäyttäjätasolle siirtyminen vaatii 4-merkkisen salasanan. Merkit
valitaan tarjotusta merkkivalikosta. Salasanan vaihtaminen on mahdollista vain ennen ohjelman käynnistämistä tai ohjelman päätyttyä.
 Paina toimintopainiketta , kunnes symboliksi muuttuu .
 Paina nyt toimintopainiketta uudelleen.

Näyttöön ilmestyy seuraavaa:
Asetukset

paluu

Päävalikko



Kieli



Pääkäyttäjätaso


OK







Kun olet valinnut "Pääkäyttäjätaso" ja painanut OK-painiketta, näyttöruutu pyytää salasanaa.
Kun siirryt ensimmäistä kertaa pääkäyttäjätasolle, anna salasanaksi
"M1LE".
Salasana: _ _ _ _
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789


OK







 Valitse kirjaimet ja numerot ja vahvista valintasi OK-painikkeella.

Kun painat OK-painiketta, valitsemasi merkki tulee näkyviin valitsemassasi kohdassa.
 Kun olet antanut kaikki neljä merkkiä, paina painiketta  (Tallen-

nus).
Jos olet antanut oikean salasanan, olet nyt pääkäyttäjätasolla.
Pääkäyttäjätaso
Kieli

 Päävalikko

suomi

Kellonaika/päivämäärä: 11:43


OK



12.5.2015




Jollet tee mitään muita valintoja 30 sekunnin kuluessa, jos painat paluupainiketta  tai jos annat väärän salasanan, näyttö palaa takaisin tilaan, jossa se on sähkökatkon jälkeen.
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Siirtyminen pääkäyttäjätasolle / salasanan muuttaminen
Muuta salasana
Kun valitset tämän valikon, voit muuttaa pääkäyttäjän salasanaa.
 Valitse Pääkäyttäjätaso / Päävalikko.
Pääkäyttäjätaso

 Päävalikko

Asetukset



Muuta salasana





OK





 Valitse "Muuta salasana" ja vahvista OK-painikkeella.

Kun olet valinnut "Muuta salasana" ja painanut OK-painiketta, näytössä näkyy seuraavaa:
Salasana: M1LE
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
0123456789


OK







 Valitse kirjaimet ja numerot ja vahvista valintasi OK-painikkeella.

Kun painat OK-painiketta, valitsemasi merkki tulee näkyviin valitsemassasi kohdassa.
 Vahvista valitsemasi salasana painikkeella  (Tallennus).

Kun olet valinnut koko salasanan ja painanut painiketta  (Tallennus),
näyttöruutuun ilmestyy varmennuskysymys.
Korvataanko aiemmat tiedot?


 Paina painiketta  (Tallennus).
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Kieli / Kellonaika, päivämäärä
Päävalikosta valittavat vaihtoehdot:
– Kieli
– Kellonaika/päivämäärä
– Annostus
– Asetukset
– Muuta salasana

Valikon kohta Kieli
Käyttömaan kielen valinta
 Valitse valikon kohta Kieli.
Pääkäyttäjätaso
Kieli

 Päävalikko
suomi

Kellonaika/päivämäärä: 11:43
-

OK

+

12.9.2015


Heti kun olet valinnut käyttömaan kielen, näytön kieli vaihtuu valitsemaasi. Näin pääkäyttäjä pystyy heti lukemaan näyttöruudun tekstit
omalla kielellään. Lopuksi näyttö palaa päävalikkoon.
Valittavat vaihtoehdot:
- deutsch - english (GB) - english (USA) - espanol - francais - italiano
- nederlands - norsk - portugues - griechisch - russisch
Kun olet pääkäyttäjätasolla "Kieli", mutta et tee mitään valintoja
30 sekunnin kuluessa etkä paina painiketta  (Tallennus), näyttöruutu palaa takaisin päävalikkoon.
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Kieli / Kellonaika, päivämäärä
Valikon kohta Kellonaika, päivämäärä
Kun valitset tämän valikon, voit asettaa oikean päivämäärän ja kellonajan.
Tiedot pysyvät koneen muistissa noin 6 viikkoa ilman sähköä. Tämän
jälkeen kellonaika ja päivämäärä on asetettava uudelleen.
 Valitse valikon kohta Kellonaika, päivämäärä:

Kun olet valinnut kohdan ja vahvistanut valintasi, näyttöön ilmestyy
seuraavaa:
Pääkäyttäjätaso

Päävalikko



Kellonaika/päivämäärä 11:43 12.9.2015



Annostus





OK



Pääkäyttäjätaso

 Päävalikko

Kellonaika:

11 :43

Pvm

12.9.2015

-

OK



+





 Paina painiketta  (Tallennus).

Asetus tallentuu, kun painat painiketta  (Tallennus), ja näyttö palaa
päävalikkoon.
Kun olet pääkäyttäjätasolla "Kellonaika/Päivämäärä", mutta et tee
mitään valintoja 30 sekunnin kuluessa etkä paina painiketta  (Tallennus), näyttöruutu palaa takaisin päävalikkoon.
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Valikon kohta Annostus
Valikon kohta Annostus
Kun valitset tämän valikon, voit muuttaa haluamiasi annostustietoja.
Pääkäyttäjätaso

 Päävalikko

Annostus



Asetukset





OK





 Valitse "Annostus".

Kun olet valinnut kohdan ja vahvistanut valintasi, näyttöön ilmestyy
seuraavaa:
Pääkäyttäjätaso  Annostus
1 Mopit Vakio

60°C



2 Mopit Lämpödesinfiointi

90°C





OK





 Valitse haluamasi ohjelma.

Kun olet valinnut haluamasi ohjelman, näyttöruutuun ilmestyvät vain
annostusparametrit:
Annostus  1 Mopit Vakio
Jakso 1

: Esipesu

Vaihe1: Esipesu


OK






 Valitse haluamasi jakso ja vaihe.
Annostus  1 Mopit Vakio
Annostustapa: ei



Annostusvaihe 1: 





OK





Näyttöruudussa näkyvät valittavissa olevat vaihtoehdot:
– ei
– Määrä ml
– Ainepitoisuus ml/l
– Ainepitoisuus ml/kg
Kun valitset "Annostustapa: ei", annostusvaiheen 1 ja 2 käyttö on
estetty.
Annostus  1 Mopit Vakio
Annostusvaihe 1 : ei



Annostusvaihe 2: ei





OK
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Valikon kohta Annostus
Jos muutat annostusmäärää tai pesuainepitoisuutta, voit valita annostusvaiheen 1 ja 2 asetukseksi "ei" tai "Käyttäjän asetukset".
Annostusvaihe 1  Käyttäjän asetukset
Annostus:

1

Annostuspumppu:


D 1

OK









Vaihtoehdot:
– Annostus 1 ... 6
Annostuspumppu:
– ei
– D1 ... D13
Annostusvaihe 1  Käyttäjän asetukset
Annostusmäärä: 0 ml



Annostusviive :





OK

0 s






Annostusmäärä: 0 ... 9999 annostustavan mukaan:
– ml
– ml/l
– ml/kg
Annostusviive:
– ei
– 0 ... 999 s
 Valitse monitoimivalitsimella painike  (Tallennus) ja tallenna muut-

tamasi annostustiedot
tai
paina painiketta , niin näyttöruutu palaa takaisin ohjelmaluetteloon muutoksia tallentamatta.
Näyttöruutu palaa ohjelmaluetteloon riippumatta siitä, tallensitko
muutetut ohjelmatiedot vai et.
Vinkki: Jos olet muuttanut annostuksen korjauskerrointa, sitä on tarvittaessa korjattava uudelleen.
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Valikon kohta Asetukset
Siirtyminen Asetukset-valikkoon.
Pääkäyttäjätaso

 Päävalikko

Asetukset



Muuta salasana





OK







 Siirry seuraavan kaltaiseen näyttöruutuun painamalla nuolipainikkei-

ta:
Pääkäyttäjätaso
Muistitoiminto

 Asetukset
: kyllä

Summeri: kyllä


OK








Alavalikon kohdat:
– Muistitoiminto
– Summeri
– Lämpötilan yksikkö
– Sekunnin yksikkö
– Minuutin yksikkö
– Tunnin yksikkö
– Pituuden yksikkö
– Massan yksikkö
– Tilavuuden yksikkö
– Paineen yksikkö
– Kierrosluvun yksikkö
– Pesulämpötila enintään
– Näytönsäästötila
– Kontrastin säätö
– Kellonaika
– Päivämäärän näyttö
– Annostuksen kalibrointi
– Annostuspumpun teho (D1 ... D13)
– Annostuksen korjauskerroin (D1 ... D13)
– Ilmoitus Annostin tyhjä (D1 ... D13)
– Salasanan käyttö
– Keskimääräinen vedenpaine
– Lämmitysteho
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Valikon kohta Asetukset
– Asiakastiedot
– Valuutta
Määriteltyjen parametrien tallentaminen.
 Määrittele haluamasi parametrit.
 Tallenna määrittelemäsi parametrit painamalla painiketta  (Tallen-

nus),
Muutokset tallentuvat muistiin ja näyttöruutu palaa alavalikkoon.
Vinkki: Kun painat paluupainiketta  tai jollet tee mitään valintoja
30 sekunnin kuluessa, asetukset eivät tallennu ja näyttöruutu palaa
takaisin päävalikkoon.

Muistitoiminto
Jos ohjelman parametrit Lämpötila ja Linkousnopeus ovat vapaasti
valittavissa ennen ohjelman käynnistämistä, valitut parametrit tallentuvat koneen muistiin ohjelman käynnistämisen yhteydessä. Lisäksi
toimintopainikkeiden toiminnot eivät muutu miksikään ohjelman päätyttyä. Tällä tavoin käyttäessäsi samaa ohjelmaa uudelleen toiminnot
pysyvät samoina.
Valittavat vaihtoehdot:
– ei
– kyllä

Valittavat vaihtoehdot: Yksiköt
Kun valitset vaihtoehdon "auto", kone käyttää automaattisesti lämpötilan, sekunnin, minuutin, tunnin, pituuden, massan, tilavuuden, paineen ja kierrosluvun yksikköinä valitun maan kielen mukaisia yksiköitä.
Lämpötilan yksikkö
Valittavat vaihtoehdot:
– auto
– °C
– °F
Sekunnin yksikkö
Valittavat vaihtoehdot:
– auto
– s
– sec
– sg
– sek

94

Valikon kohta Asetukset
Minuutin yksikkö
Valittavat vaihtoehdot:
– auto
– min
– mn
Tunnin yksikkö
Valittavat vaihtoehdot:
– auto
– h
– timer
– tim
– uur
– time
– hr
Pituuden yksikkö
Valittavat vaihtoehdot:
– auto
– mm
– inches
Massan yksikkö
Valittavat vaihtoehdot:
– auto
– kg
– l
Tilavuuden yksikkö
Valittavat vaihtoehdot:
– auto
– l
– USA gal
– CDN gal
Paineen yksikkö
Valittavat vaihtoehdot:
– auto
– bar
– psi
Kierrosluvun yksikkö
Valittavat vaihtoehdot:
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Valikon kohta Asetukset
– auto
– U/min
– T/min
– rpm
– t/mn
– giri/min
– kierr/min
– r/min
– omdr/min
– v/min
– o/min

Summeri
Kun valitset vaihtoehdon "kyllä", koneesta kuuluu merkkiääni (summeri) ohjelman pysäytyssignaalin 1 ja 2, vaiheen loppusignaalin ja virhetilannesignaalin aikana. Merkkiäänen tiheys on kasvava virhetilannesignaalin aikana. Merkkiääni vaikenee, kun painat jotain painiketta
tai 5 minuutin kuluttua automaattisesti.
Kun valitset vaihtoehdon "ei", koneesta ei kuulu merkkiääntä.
Valittavat vaihtoehdot:
– ei
– kyllä

Pesulämpötila enintään
Tällä valikolla pesulämpötilaa voidaan muuttaa lämpötilasta
95 °C/203 °F alkaen aina kylmään saakka 1 °C/°F:n tarkkuudella siten, että kaikkien ohjelmien lämpötilanvalinta rajataan tähän asetettuun arvoon. Jos enimmäispesulämpötilaksi asetetaan esimerkiksi
60 °C, mikään ohjelmista ei lämmitä pesuvettä tätä astelukua kuumemmaksi, vaikka johonkin ohjelmista olisikin ohjelmoitu korkeampi
lämpötila.
Valittavat vaihtoehdot:
– kylmä
– 15 ... 95 °C
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Valikon kohta Asetukset
Näytönsäästötila
Kun valitset asetuksen "Näytönsäästötila: kyllä", näyttöruutu alkaa
näkyä heti, kun jotain painiketta painetaan. Jos et tee mitään muuta,
näyttöruutu siirtyy takaisin näytönsäästötilaan 10 minuutin kuluttua.
Merkkinä tästä käynnistyspainikkeen valorengas vilkkuu. Kun painat
mitä tahansa painiketta, näyttöruutu kytkeytyy takaisin päälle siihen
tilaan, missä se oli ennen näytönsäästötilaan siirtymistä.
Kun valitset näytönsäästötilan asetukseksi "ei", näyttöruutu näkyy
aina.
 Valittavanasi on seuraavat vaihtoehdot:

– kyllä
– ei

Kontrastin säätö
Näyttöruudun kontrastia voidaan säätää asteikolla 1 ... 10. Näin
näyttöruudun näkyvyyttä voidaan sopeuttaa käyttöpaikan oloihin.
Kontrasti muuttuu välittömästi, kun säädät asetusta.
Valittavat vaihtoehdot:
– 1 ... 10

Kellonaika
Voit päättää itse, onko kellossa 24 tunnin vai 12 tunnin näyttö.
Valittavat vaihtoehdot:
– 24 h
– 12 h

Päivämäärän näyttö
Valitsemasi käyttömaan kielen mukaan valittavanasi on erilaisia päivämäärän näyttötapoja.
 Valitse päivämäärän näyttötapa seuraavan taulukon vaihtoehdoista.


Maa

Näyttötapa

Saksa, Iso-Britannia, Alankomaat, Ranska,
Italia, Suomi, Portugali, Espanja, Tanska, Norja, Kreikka

pp/kk/vv

Ruotsi

vv/kk/pp

USA

kk/pp/vv

Vinkki: Päivämäärän näyttötapa voidaan valita käyttömaan mukaan.
Valittavat vaihtoehdot:
– auto
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– pp/kk/vv
– vv/kk/pp
– kk/pp/vv

Annostuksen kalibrointi
Annostuksen kalibrointia käytetään kunkin annostuspumpun annostusmäärän säätämiseen.
Näin siirryt suo Pidä monitoimipainiketta 2 painettuna ja kytke pesukone samalla
raan annostuksen
päälle painamalla virta päälle -painiketta.
kalibrointiin, kun
 Annostuksen kalibrointi
Asetukset
pesukone on pois
Annostuspumppu 1
päältä:
Annostuspumppu 2
OK








Valittavat vaihtoehdot:
– Annostuspumppu 1 ... 13
 Valitse annostuspumppu.

Kun olet valinnut haluamasi annostuspumpun, näyttöruudussa näkyy
seuraavaa:
Annostuksen kalibrointi  Annostuspumppu 1
V:

100 ml

-

t: 0 s

OK

+

P: ei

0/1





Vinkki: Voit säätää annostusmäärän 1 ml:n tarkkuudella väliltä 0 ...
9999 ml.
 Paina monitoimipainiketta 0/1.

Annostusletku täyttyy.
 Voit keskeyttää toiminnon painamalla painiketta 0/1.
 Ohjaa mitattavasta annostuspumpusta tuleva letku korkeammalla

olevaan mittalasiin.
 Annostusaine on ärsyttävää.
Ärsyttää ihoa ja silmiä.
Vältä aineen joutumista iholle ja silmiin. Käytä asianmukaisia suojavarusteita.
 Paina painiketta  "Paluu" palataksesi takaisin päävalikkoon.
Asetukset

 Annostuksen kalibrointi

Annostuspumppu 1
Annostuspumppu 2
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OK
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 Valitse annostuspumppu.
Annostuksen kalibrointi  Annostuspumppu 1
V:

t: 0 s

100 ml

-

+

OK

P: ei

0/1





 Paina monitoimipainiketta 0/1.

Pumppu pysähtyy, kun painat painiketta 0/1, tai 60 sekunnin kuluttua
automaattisesti.
 Mittaa mittalasiin annostunut määrä.
Annostuksen kalibrointi  Annostuspumppu 1
V: 100 ml

-

t: 30 s

OK

+

P: 200,0 ml/min

0/1





 Kirjoita mittaamasi määrä kenttään "V:".

Elektroniikka laskee automaattisesti annostustehon P ml/min.
 Kosketa toimintopainiketta  (Tallennus).

Mittamasi arvo tallentuu pumpun arvoihin.
 Liitä letku takaisin paikalleen.

Annostuspumpun teho (D1 ... D13)
Voit säätää liitettyjen annostuspumppujen annostustehoa väliltä 0 ml/
min ... 9999 ml/min yksikön 1 ml/min tarkkuudella.
 Siirry seuraavanlaiseen näyttöruutuun:
Pääkäyttäjätaso

 Asetukset

Annostuspumpun teho



Annostuksen korjauskerroin





OK





 Valitse "Annostuspumpun teho".

Kun olet valinnut kohdan ja vahvistanut valintasi, näyttöön ilmestyy
seuraavaa:
Asetukset



Annostuspumpun teho

Annostuspumppu 1 : 100,0 ml/min
Annostuspumppu 2 : 100,0 ml/min


OK






Valittavat vaihtoehdot:
– ei
– 1 ... 9999,0 ml/min
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Annostuksen korjauskerroin (D1 ... D13)
Korjauskerrointa voidaan käyttää, jos pesukoneessa joudutaan joskus
käyttämään annostukseltaan poikkeavaa nestemäistä pesuainetta.
Jos esimerkiksi annostuspumpun D1 annostama aine muuttuu (suurempi ainepitoisuus), korjauskertoimen avulla annostusmäärä voidaan
sopeuttaa nopeasti.
 Laske korjauskerroin käsin seuraavan kaavan mukaan:
Korjauskerroin D1 =

uusi määrä annostusp. D1
nykyinen määrä annostusp. D1

 Siirry seuraavanlaiseen näyttöruutuun:
Pääkäyttäjätaso

 Asetukset

Annostuksen korjauskerroin



Ilmoitus Annostin tyhjä





OK







 Valitse "Annostuksen korjauskerroin"
Pääkäyttäjätaso

 Asetukset

Annostuspumppu 1: 1,00
Annostuspumppu 2: 1,00


OK









Valittavanasi on seuraavat vaihtoehdot:
– 0,01 ... 1,99
– 2
Kun poistut pääkäyttäjätasolta, ohjelmat alkava käyttää korjattua annostusmäärää, mutta ohjelmiin alunperin ohjelmoitu annostusmäärä ei
muutu.
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Ilmoitus Annostin tyhjä (D1 ... D13)
Jos haluat, että näyttöruutu ilmoittaa annostimen tyhjentymisestä, jokainen annostuspumpun sisäänmeno on ohjelmoitava erikseen.
Pääkäyttäjätaso

Asetukset



Ilmoitus Annostin tyhjä
kyllä

Salasanan käyttö:


OK











 Valitse "Ilmoitus Annostin tyhjä".
Asetukset

 Ilmoitus Annostin tyhjä

Annostuspumppu 1: kyllä
Annostuspumppu 2: kyllä


OK









Valittavat vaihtoehdot:
– kyllä
– ei
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Salasanan käyttö
Tällä asetuksella voit ottaa salasanan pois käytöstä.
 Valitse haluatko käyttää salasanaa vai et.

Valittavat vaihtoehdot:
– kyllä
– ei
Jos olet jo ehtinyt antaa salasanan, ja valitset tämän jälkeen asetuksen "ei", sinua pyydetään silti antamaan nykyinen salasana, kun painat painiketta  .

Keskimääräinen vedenpaine
Kulutusarvojen laskemiseksi koneelle on ilmoitettava keskimääräinen
vedenpaine. Tätä tietoa käytetään mm. vesimäärien laskemiseen yksittäisissä ohjelmavaiheissa tai itse ohjelmassa.
Valittavat vaihtoehdot:
– 0,1 ... 50 bar
– 1 ... 800 psi

Lämmitysteho
Lämmitystehon laskemisessa tarvitaan tieto lämmitysjännitteestä.
Valittavat vaihtoehdot:
– 0,0 ... 999,9 kW

Asiakastiedot
Tähän kohtaan voidaan tallentaa erilaisia tietoja asiakkaasta koneen
asentajaa varten.
Valittavat vaihtoehdot:
- Käyttökohde

- Paikkakunta

- Nimi

- Postinumero

- Etunimi

- Puhelin

- Katuosoite

- Järjestelmäosoite

- Talon numero

- Asennuspäivämäärä

Käyttökohde
Tässä voidaan ilmoittaa koneen pääasiallinen käyttökohde.
Valittavat vaihtoehdot:
– Hoitokoti
– Lääkäriasema
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– Lepokoti
– Palokunta/pelastuslaitos
– Kahvila
– Pesula
– Käsityöteollisuus
– Hotelli
– Tuotanto
– Retkeilymaja
– Sairaala
– Ratsutila
– Koulut
– Wet Clean
– Kiinteistöt
– muut:
– Nimi, Etunimi
– Katuosoite, Talon numero
– Paikkakunta, Postinumero
– Puhelin
– Järjestelmäosoite (koneeseen voidaan tallentaa 10-merkkinen järjestelmäosoite)
– Asennuspäivämäärä

Valuutta
Valittavat vaihtoehdot:
- auto

(valitun kielen mukaan)

- EUR

Euro

- GBP

Ison-Britannian punta

- CHF

Sveitsin frangi

- USD

USA:n dollari

- RUB

Venäjän rupla

- CAD

Kanadan dollari

- CZK

Tsekin kruunu

- DKK

Tanskan kruunu

- PLN

Puolan zloty

- SEK

Ruotsin kruunu

- TRL

Turkin liira

- SKK

Slovakian kruunu
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Tekniset tiedot
Koneen tiedot PW 413
Sähköliitäntä
Liitäntäjännite

katso arvokilpi

Taajuus

katso arvokilpi

Ottoteho

katso arvokilpi

Virrankulutus

katso arvokilpi

Tarvittava sulake

katso arvokilpi

Lämmitysteho

katso arvokilpi

Sijoitusmitat
Koneen leveys (ilman lisäosia)

795 mm

Koneen korkeus (ilman lisäosia)

1350 mm

Koneen syvyys (ilman lisäosia)

897 mm

Koneen kokonaisleveys

799 mm

Koneen kokonaiskorkeus

1352 mm

Koneen kokonaissyvyys

1010 mm

Kuljetusaukon leveys vähintään
Seinän ja koneen etulevyn välinen vähimmäisetäisyys

805 mm
1350 mm

Paino ja lattiaan kohdistuva kuormitus
Nettopaino

ks. asennuskaavio

Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus käytön aikana

ks. asennuskaavio

Päästöarvot
Äänen painetaso työpaikalla normin EN ISO 11204/11203 mukaan
Äänen tehotaso EN ISO 9614-2

<70 dB(A) re 20 μPa
<80 dB(A)

Tuoteturvallisuus
Tuoteturvallisuuden normien mukaisuus

104

IEC 60335-1, IEC 60335-2-7
EN 60335-1, EN 50571

Tekniset tiedot
Koneen tiedot PW 418
Sähköliitäntä
Liitäntäjännite

katso arvokilpi

Taajuus

katso arvokilpi

Ottoteho

katso arvokilpi

Virrankulutus

katso arvokilpi

Tarvittava sulake

katso arvokilpi

Lämmitysteho

katso arvokilpi

Sijoitusmitat
Koneen leveys (ilman lisäosia)

920 mm

Koneen korkeus (ilman lisäosia)

1450 mm

Koneen syvyys (ilman lisäosia)

857 mm

Koneen kokonaisleveys

924 mm

Koneen kokonaiskorkeus

1452 mm

Koneen kokonaissyvyys

950 mm

Kuljetusaukon leveys vähintään

930 mm

Seinän ja koneen etulevyn välinen vähimmäisetäisyys

1250 mm

Paino ja lattiaan kohdistuva kuormitus
Nettopaino

ks. asennuskaavio

Lattiaan kohdistuva enimmäiskuormitus käytön aikana

ks. asennuskaavio

Päästöarvot
Äänen painetaso työpaikalla normin EN ISO 11204/11203 mukaan
Äänen tehotaso EN ISO 9614-2

<70 dB(A) re 20 μPa
<80 dB(A)

Tuoteturvallisuus
Tuoteturvallisuuden normien mukaisuus

IEC 60335-1, IEC 60335-2-7
EN 60335-1, EN 50571
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Miele Oy
Porttikaari 6
Porttipuisto
01200 Vantaa
Puhelin: (09) 875 970
Faksi: (09) 875 97399
Sähköposti: asiakaspalvelu@miele.fi
Internet: www.miele-professional.fi
Saksa
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
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