Käyttöopas

TK 5570

Lue tämä ohjekirja ennen kuin alat käyttämään tuotetta!

Hyvä asiakas,
kiitos että ostit Cylinda-produkt. Toivomme että tuotteemme joka on valmistettu korkealaatuisesti ja käyttäen
huipputeknologiaa palvelee teitä hyvin. Suosittelemme että luet tämän ohjekirjan ja tuotteen mukana tulleet muut
asiakirjat huolellisesti ennen käyttöä ja säilytät ne mahdollista myöhempää tarvetta varten. Jos luovutat tuotteen
jollekin toiselle, anna mukaan myös tämä ohjekirja. Kiinnitä huomiota kaikkiin yksityiskohtiin ja varoituksiin jotka on
mainittu ohjekirjassa ja seuraa sen mukana tulevia ohjeita.
Sovella tätä ohjekirjaa kirjan kansilehdessä mainittuihin malleihin.

Lue ohjeet.

Symbolien selitykset

Tässä käsikirjassa esiintyvät seuraavat symbolit:

C
A
B

Tärkeää tietoa tai hyödyllisiä vinkkejä koskien tuotteen käyttöä.

Varoitus koskien hengenvaarallisia tilanteita ja tilanteita jotka ovat vaarallisia omaisuudelle.

Varoitus koskien sähköiskua.

Varoitus koskien kuumia pintoja.

Varoitus koskien tulipalovaaraa.

Tämän tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu käyttäen kierrätettäviä materiaaleja kansallisten
ympäristöasetustemme mukaisesti.

Älä hävitä pakkausmateriaaleja kotitalous- tai muun jätteen mukana, vaan toimita ne paikallisten viranomaisten
osoittamaan keräyspisteeseen.
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1 Tärkeitä tietoja koskien
turvallisuutta ja ympäristöä

Tämä osio sisältää turvaohjeet jotka auttavat suojautumaan henkilö- ja
omaisuusvahingoilta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa
takuun raukeamiseen.
1.1 Yleistä turvallisuudesta
• Tätä kuivausrumpua voivat käyttää 8-vuotiaat ja vanhemmat lapset
sekä henkilöt joiden ruumiilliset, aisteihin liittyvät tai henkiset kyvyt eivät
ole täysin kehittyneet tai joilta puuttuvat aikaisempi tieto ja kokemus,
edellyttäen että heitä valvotaan tai heille opetetaan laitteen turvallinen
käyttötapa sekä käyttöön liittyvät vaarat. Lasten ei tule antaa leikkiä
koneen kanssa. Koneen puhdistusta ja kunnossapitoa ei tule asettaa
lapsen harteille ilman aikuisen ihmisen valvontaa.
• Alle 3-vuotiasta lasta ei tule päästää koneen lähelle ilman jatkuvaa
valvontaa.
• Säädettäviä jalkoja ei tule irrottaa koneesta. Kuivausrummun ja lattian
välistä tilaa ei tule täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, puulla tai
teipillä. Tämä voi aiheuttaa ongelmia kuivausrummun kanssa.
• Kaikki asennus- ja huoltotoimenpiteet tulee aina suorittaavaltuutetun
huoltoliikkeen toimesta. Laiteen valmistajaa ei voida asettaa vastuuseen
vahingoista, jotka ovat aiheutuneet valtuuttamattoman henkilön
suorittamista asennuksista.
• Älä koskaan pese laitetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettä sen päälle!
Sähköiskun vaara!
1.1.1 Sähköturvallisuus
Käyttäjän tulee noudattaa sähköturvallisuusohjeita kun kone
kytketään verkkovirtaan asennuksen jälkeen.

A
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Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta ja
ympäristöä

ei saa kytkeä ulkoisen kytkinlaitteen, kuten ajastimen
kautta tai liittää piiriin, joka kytkeytyy päälle ja pois säännöllisesti
A Laitetta
apulaitteen kautta.

• Liitä laite maadoitettuun, sulakkeella suojattuun pistorasiaan, joka vastaa
laitteen tyyppikilven arvoja. Maadoituskytkentä tulee aina suorittaa
valtuutetun sähköasentajan toimesta. Yrityksemme ei vastaa vahingoista,
jotka ovat aiheutuneet maadoittamattoman pistorasian käytöstä.
• Jännite sekä sallittu sulakesuojaus on mainittu koneen tyyppikilvessä.
• Verkkojännitteen tulee olla sama kuin tyyppikilvessä mainitun jännitteen.
• Irrota laite pistorasiasta, kun sitä ei käytetä.
• Irrota laite verkkovirrasta asennuksen, huollon, puhdistuksen sekä
korjausten ajaksi.
• Älä koske liittimeen märin käsin! Älä koskaan vedä pistoketta seinästä
johdon varassa vaan aina tarttumalla pistokkeeseen käsin.
• Älä käytä jatkojohtoa, pistorasian jakajaa tai muita sovittimia liittäessäsi
kuivausrummun verkkovirtaan, tämä alentaa tulipalon sekä sähköiskun
vaaraa.
• Virtapistokkeen on oltava helposti ulottuvilla asennuksen jälkeen.
Vaurioitunut verkkojohto tulee vaihtaa uuteen valtuutetun
huoltoliikkeen toimesta.
Mikäli tuote on vioittunut, sitä ei saa käyttää, ennen kuin
valtuutettu huoltomies on korjannut vian! Sähköiskun vaara!

B
B
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Tärkeitä tietoja koskien turvallisuutta ja
ympäristöä

1.1.2 Tuoteturvallisuus

Asiat jotka tulee ottaa huomioon tulipalovaaran
ehkäisemiseksi:
Seuraavia vaatteita tai esineitä ei saa kuivata
kuivausrummussa tulipalovaaran ehkäisemiseksi.
• Likainen pyykki
• Pyykit jotka ovat likaantuneet öljyn, asetonin, alkoholin,
polttoöljyn, kerosiinin, tahranpoistoaineen, tärpätin, parafiinin
tai parafiinin poistoaineen vaikutuksesta on pestävä kuumassa
vedessä runsaalla määrällä pesuainetta ennen kuivausta.
Tämän vuoksi erityisesti ne vaatteet tai esineet jotka sisältävät
edellä mainittuja tahroja tulee pestä erittäin hyvin, riittävällä
määrällä pesuainetta ja korkeassa lämpötilassa.
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Seuraavia vaatteita tai esineitä ei saa kuivata
kuivausrummussa tulipalovaaran vuoksi:
• Vaatteita tai tyynyjä jotka sisältävät vaahtomuovia
(lateksivaahtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä,
materiaaleja jotka on vahvistettu kumilla tai joissa on
vaahtokumitoppaukset.
• Vaatteita jotka on puhdistettu teollisuuskemikaaleilla.
Esineitä kuten sytytin, tulitikut, kolikot, metalliesineet, neulat jne.
Esineet voivat vauroittaa rumpua tai johtaa sen virheelliseen
toimintaan. Tarkista tämän vuoksi kaikki pyykit ennen kuin laitat ne
kuivausrumpuun.
Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuin ohjelma on
mennyt läpi. Jos näin täytyy tehdä, poista kaikki pyykit nopeasti ja
aseta ne erilleen lämmön haihtumiseksi.
Pyykit jota ei ole pesty asianmukaisesti ennen kuivausta voivat
syttyä palamaan kuivauksen aikana tai jopa sen jälkeen.
• Käyttäjän on varmistuttava riittävästä ilmanvaihdosta jotta laitteista jotka
käyttävät muita polttoaineita, mukaan lukien avotuli, tulevat kaasut eivät
kerääntyisi samaan huoneeseen kuivausrummun kanssa tulipalovaaran
vuoksi.
jotka sisältävät metallivahvikkeita ei tulisi
A Alusvaatteita
kuivata kuivausrummussa. Kuivausrumpu voi vahingoittua jos
metallivahvikkeet löystyvät ja katkeavat kuivauksen aikana.

C
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Käytä huuhteluainetta ja muita tuotteita valmistajan ohjeiden
mukaan.
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C

Puhdista nukkasihti aina ennen käyttöä tai heti käytön jälkeen. Älä
koskaan käytä kuivausrumpua kun nukkasihti on irti.

• Älä koskaan yritä korjata kuivausrumpua omin päin. Älä koskaan
suorita mitään korjaus- tai vaihtotoimenpiteitä koskien tuotetta, edes
silloin kun tiedät tai osaat suorittaa vaadittavan toimenpiteen, paitsi jos
käyttöohjeissa tai julkaistussa huoltokirjassa niin selvästi kehotetaan.
Muuten voit asettaa itsesi tai läheisesi hengenvaaraan.
• Kuivausrumpua ei saa asentaa paikkaan jossa lukittava-, liuku-, tai
saranallinen ovi voi estää luukun avaamisen.
• Asenna kuivausrumpu tilaan joka soveltuu kotikäyttöön.
(Kylpyhuoneeseen, suljetulle parvekkeelle, autotalliin jne.)
• Pidä huolta siitä etteivät lemmikkieläimet joudu vahingossa
kuivausrumpuun. Tarkista kuivausrummun sisäpuoli ennen kuin käynnistät
sen.
• Älä nojaa kuivausrummun luukkuun sen ollessa auki, muuten voit kaatua
kumoon.
• Nukan ei tule antaa kertyä kuivausrumpuun.

Kuivaaja / Käyttöoppaan
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1.2 Kiinnittäminen pesukoneen päälle
• Asennettaessa kuivausrumpua pesukoneen päälle tulisi käyttää tähän
tarkoitukseen tarkoitettua välisarjaa. Välisarjan asennus tulee tehdä vain
valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
• Pesukoneen ja kuivausrummun yhteispaino -täydellä kuormalla- niiden
ollessa toistensa päällä on noin 180 kilogrammaa. Sijoita koneet
tasaiselle alustalle jolla on riittävä kantokyky!

A

Pesukonetta ei saa sijoittaa kuivausrummun päälle. Kiinnitä
huomiota yläpuolella oleviin varoituksiin asentaessasi pesukonetta.
Asennustaulukko pesukonetta ja kuivausrumpua varten

Kuivausrummun
syvyys

Pesukoneen syvyys
62 cm

60 cm

54 cm

50 cm

49 cm

45 cm

54 cm

Voidaan asentaa

Voidaan asentaa

60 cm

Voidaan asentaa

Ei voida asentaa

40 cm
Ei voida asentaa

1.3 Käyttötarkoitus
• Kuivausrumpu on tarkoitettu vain kotikäyttöä varten. Se ei sovellu
kaupalliseen käyttöön eikä sitä pidä käyttää muuhun kuin sille
suunniteltuun tarkoitukseen.
• Kaytä kuivausrumpua vain pyykille joiden ohjeissa suositellaan
kuivausrummun käyttöä.
• Valmistaja ei ota mitään vastuuta seuraksista jotka johtuvat laitteen
väärinkäytöstä tai sen virheellisestä kuljetuksesta.
• Kuivausrummun elinikä on 10 vuotta. Tuotteeseen on tänä aikana
saatavana alkuperäisiä varaosia joilla varmistetaan tuotteen toimivuus.
1.4 Lasten turvallisuus
• Pakkausmateriaalit ovat vaarallisia lapsille. Pidä pakkausmateriaalit poissa
lasten ulottuvilta.
8 / FI
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• Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille. Pidä lapset kaukana laitteesta kun
se on päällä. Älä anna lasten sormeilla kuivausrumpua. Käytä lapsilukkoa
estääksesi lapsia sormeilemasta kuivausrumpua.

C

Lapsiturvallinen lukko sijaitsee ohjauspaneelissa.
(Katso lapsilukko)

• Pidä luukku suljettuna silloinkin kun kuivausrumpu ei ole käytössä.
1.5 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromuja koskevan
direktiivin noudattaminen sekä tuotteen hävittäminen
Tämä tuote täyttää EU:n WEEE-direktiivissä (2012/19/EU) asetetut
vaatimukset. Tässä tuotteessa on sen sähkö- ja
elektroniikkalaiteromuluokan (WEEE) ilmaiseva symboli.
Tämä tuote on valmistettu laadukkaista osista ja materiaaleista,
jotka voidaan käyttää uudelleen ja soveltuvat myös kierrätykseen.
Älä hävitä tätä tuotetta kotitalousjätteen tai muiden jätteiden mukana sen
eliniän mennessä umpeen. Vie se keräyspisteeseen jossa sen sähköiset ja
elektroniset osat voidaan kierrättää. Kysy neuvoa paikallisilta viranomaisilta
saadaksesi lisätietoa näistä keräyspisteistä.
1.6 Vaarallisten aineiden käytön rajoittamista
koskevan direktiivin noudattaminen
Tuote jonka ostit täyttää EU:n vaarallisten aineiden käytön rajoittamista
koskevan direktiivin (2011/65/EU). Se ei sisällä haitallisia tai kiellettyjä
materiaaleja jotka on määritelty direktiivissä.
1.7 Tietoa pakkauksesta
Tämän tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätetyistä
materiaaleista kansallisten ympäristöasetustemme mukaisesti. Älä
hävitä pakkausmateriaaleja yhdessä kotitalous- tai muun jätteen
mukana. Vie pakkausmateriaalit paikallisten viranomaisten osoittamaan
keräyspisteeseen.

Kuivaaja / Käyttöoppaan
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1.8 Tekniset tiedot
FI
Korkeus (säädettävä)
Leveys
Syvyys
Kuormitus (kg)
Nettopaino (± 4 kg)
Jännite
Määritelty virrankulutus
Model code

84,6 cm / 86,6 cm*
59,7 cm
58,9 cm
7 kg**
34 kg
Katso tyyppimerkinnät***

* Väh. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa kiinni.
Maks. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa avattu täyteen
korkeuteensa.
** Kuivapyykin paino ennen pesua.
*** Tyyppikilpi sijaitsee luukun takaosassa.

C
C
C
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Laitteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ilmoitusta tuotteen
laadun parantamiseksi.
Tämän oppaan kuvat ovat ohjeellisia eivätkä ehkä täysin vastaa
tuotettasi.
Koneen tyyppikilvissä tai sen mukana tulevissa papereissa
annetut arvot on saatu laboratoriossa asiaankuuluvien
standardien mukaisesti. Arvot voivat vaihdella laitteen käyttö- ja
ympäristöolosuhteiden mukaan.
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2 Kuivausrumpu
2.1 Toimituksen laajuus
1

2

3

4

5

1. Vedenpoistoletku*
2. Suodatinlokeron sieni*
3. Käyttöopas
4. Kuivausteline*
5. Kuivausteline käyttöopas*
*Voi kuulua koneesi toimituksen mallin mukaan.
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3 Asennus
Ennen kuin otat yhteyttä lähimpään valtuutettuun
huoltoliikkeeseen kuivausrummun asentamista varten,
varmistu siitä että asunnossasi on tarpeelliset sähkö- ja
viemäriliitännät käyttäen käyttöopasta apunasi.Jos
liittimet eivät ole sopivat, ota yhteyttä valtuutettuun
sähköasentajaan sekä huoltomieheen tarpeellisten
muutosten suorittamista varten.

C
A

Kuivausrummun, sekä sähkö- ja
viemäriliitäntöjen asentaminen on
asiakkaan vastuulla.
Tarkista ennen asennusta että
kuivausrumpu on kunnossa
silmämääräisesti. Jos rumpu on
vaurioitunut, älä asenna sitä. Vialliset
laitteet aiheuttavat turvallisuusvaaran.

3.2 Kodinkonetta kuljetuksen aikana
suojaavan pakkausmateriaalin
poistaminen

A

•
•
•

Poista kodinkonetta kuljetuksen aikana
suojaava pakkausmateriaali ennen kuin
käytät kuivausrumpua ensimmäistä kertaa.

Avaa täyttöluukku.
Rummun sisällä on nylonpussi joka sisältää palan
styroksia. Tartu nylonpussiin kohdista jotka on
merkitty kirjaimin XX XX.
Vedä nylonpussi pois ja poista kuljetuksen aikana
rumpua suojaava pakkausmateriaali.

3.1 Sopiva asennuspaikka

Asenna kuivausrumpu vakaalle tasaiselle alustalle.
Kuivausrumpu on raskas. Älä yritä siirtää sitä itse.
• Käytä kuivausrumpua vain hyvin tuuletetussa,
pölyttömässä ympäristössä.
• Kuivausrummun ja lattian välistä tilaa ei tule
täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, puulla
tai teipillä.
• Älä peitä kuivausrummun tuuletusreikiä.
• Kuivausrumpua ei saa asentaa paikkaan jossa
lukittava-, liuku-, tai saranallinen ovi voi estää
täyttöluukun avaamisen.
• Kun kuivausrumpu on asennettu, sen tulisi pysyä
samassa tilassa missä sen kytkennät on tehty.
Kun asennat kuivausrumpua, varmistu siitä että
sen takaseinä ei ota kiinni mihinkään (hanaan,
pistorasiaan jne.)
• Asenna kuivausrumpu vähintään 1cm päähän
muista huonekaluista.
• Kuivausrummun käyttölämpötila on on +5°C
ja +35°C välillä. Jos kuivausrumpua käytetään
näiden arvojen ulkopuolella se voi vaikuttaa
haitallisesti kuivausrummun toimintaan ja rumpu
voi vaurioitua.
• Kuivausrummun takaseinä tulisi sijoittaa seinän
viereen.

B
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Älä asenna kuivausrumpua sähköjohodon
päälle.

A

Varmistu siitä ettei kuljetuksen
aikana kodinkonetta suojaavasta
pakkausmateriaalista jää osia rummun
sisään.

3.3 Poistovesiletkun liittäminen

Laitteissa jotka sisältävät lauhdutinyksikön, vesi
kerääntyy vesisäiliöön ohjelman aikana. Kerääntynyt
vesi tulisi tyhjentää jokaisen ohjelmakierron päätteeksi.
Voit tyhjentää kerääntyvän veden suoraan viemäriin
laitteen mukana tulevalla poistovesiletkulla sen
sijaan että tyhjentäisit vesisäiliöön kerääntyvän veden
säännöllisin väliajoin.
Poistovesiletkun liittäminen
1-2 Vedä letku irti kuivausrummun takaosasta käsin
irrottaaksesi sen liittimestä. Älä käytä työkaluja
letkun irrottamiseen.
3 Liitä kuivausrummun mukana tulleen
poistovesiletkun toinen pää liittimeen josta irrotit
alkuperäisen letkun.
4 Liitä poistovesiletkun toinen pää suoraan viemäriin
tai pesualtaaseen.

Kuivaaja / Käyttöoppaan

Asennus
1

2

3.5 Sähköliitäntä

Saadaksesi tarkat ohjeet asennuksen aikana
vaadittavasta sähköliitännästä (katso 1.1.1
Sähköturvallisuus)

3.6 Kuivausrummun kuljetus
3

4

Irrota kuivausrumpu verkkovirrasta ennen kuin alat
siirtämään sitä.
Tyhjennä kaikki rumpuun kerääntynyt vesi.
Jos rummun letkut on liitetty suoraan viemäriin, irrota
ne.

A
A
C
C

Letku tulee liittää turvallisella tavalla. Jos
letku irtoaa liittimestä tyhjennyksen aikana
vesi vuotaa ympäristöön.
Poistovesiletku tulee liittää enintään 80cm
korkeudelle.
Varmistu siitä ettei poistovesiletkun päälle
astuta ja ettei se ole kiertynyt viemärin ja
kuivausrummun väliin.

Suosittelemme että siirtäessäsi
kuivausrumpua pidät sen pystyasennossa.
Jos tämä ei ole mahdollista, suosittelemme
että kallistat rumpua oikealle edestä päin
katsoen, siirtäessäsi sitä.

3.7 Lampun vaihtaminen

Mikäli pyykinkuivaimessa käytetään lamppua
Vaihtaaksesi kuivausrummun polttimon/LED-valon, ota
yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen.
Laitteessa käytetyt lamput eivät sovellu kotitalouden
huoneiden valaisuun. Näiden lamppujen tarkoituksena
on auttaa käyttäjää asettamaan pyykit kuivausrumpuun
miellyttävällä tavalla.

3.4 Jalkojen säätäminen
•

•

Varmistaaksesi sen että kuivausrumpu toimii
hiljaisemmin ilman tärinöitä, sen täytyy olla
vaakatasossa ja tasapainotettu jalkojensa avulla.
Tasapainota kone säätämällä sen jalkoja.
Käännä jalkoja vasemmalle tai oikealla kunnes
kuivausrumpu seisoo vakaasti samassa tasossa.

C

Älä koskaan irrota säädettäviä jalkoja
paikoiltaan.

Kuivaaja / Käyttöoppaan
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4 Valmistelu
4.1 Kuivausrumpuun sopivat pyykit

Noudata aina vaatteissa olevia merkintöjä. Kuivaa vain ne vaatteet joiden ohjeissa sallitaan kuivausrummun käyttö ja
varmistu siitä että valitset sopivan ohjelman.
PYYKINPESUSYMBOLIT
Ei saa pestä
kemiallisesti.

Kemiallinen pesu

Vaakatasossa
varjoon kuivamaan

Ei saa kuivata.

Ripusta märkänä
kuivamaan

Ei saa kuivata
kuivaajassa.

Vaakakuivaus

Ripusta kuivamaan

Ilman kuumennusta

Arka – Hienokuivaus

Matalassa
lämpötiloissa

Ei silitystä

Keskilämpötilassa

Korkeassa
lämpötilassa

Kuivausasetukset

Soveltuu
kuivaajaan

Kaikissa
lämpötiloissa

Kuivaussymbolit

Silitä korkealla
lämmöllä

Silitä keskilämmöllä

Silitä matalalla
lämmöllä

200 0C

150 0C

110 0C

Maksimilämpötila

4.2 Kuivausrumpuun sopimattomat
pyykit

C

•

Hienosti kirjaillut kankaat, villa,
silkkivaatteet, hienot ja arvokkaat
kankaat sekä tylliverhot eivät sovellu
kuivausrumpuun.

•
•

4.3 Pyykin valmistelu kuivausta
varten
•
•
•

Pyykit voivat olla takertuneet toisiinsa pesun
jälkeen. Lajittele pyykkit erilleen ennen kuin asetat
ne kuivausrumpuun.
Kuivaa asusteet joissa on metallisia osia kuten
vetoketjut, nurin päin.
Kiristä vetoketjut ja kiinnitä hakaset, soljet sekä
napit.

•
•
•

keittiöpyyhkeet ja pöytäliinat kuivuvat nopeammin
kuin paksut kylpypyyhkeet.
Seuraa ohjekirjan antamia ohjeita valitessasi
ohjelman.
Vältä avaamasta koneen luukkua kuivauksen
aikana, jos se ei ole tarpeen. Jos luukku on
avattava, älä pidä sitä auki pitkään.
Älä lisää märkää pyykkiä koneeseen kesken
kuivauksen.
Puhdista nukkasihti ennen jokaista kuivausta tai
jokaisen kuivauksen päätteeksi.
Varmista malleissa, joissa on lauhdutin, että
puhdistat lauhduttimen säännöllisesti vähintään
kerran kuukaudessa tai joka 30 kuivausjakso.
Tuuleta tila, jonne kuivausrumpu on sijoitettu hyvin
kuivauksen aikana.

4.4 Tapoja säästää energiaa

Seuraavat tiedot auttavat sinua käyttämään
kuivausrumpua sekä ekologisesti että
energiatehokkaasti.
• Linkoa pyykit nopeimmalla mahdollisella
kierrosnopeudella pesun jälkeen. Näin kuivausaika
lyhenee ja energiankulutus laskee.
• Lajittele pyykit tyypin ja paksuuden mukaan. Kuivaa
samankaltaiset pyykit yhdessä. Esimerkiksi ohuet
14 / FI

Silitys ilman
höyryä

Kuiva tai höyry

Ei saa silittää.

Silitys –

Kuivaaja / Käyttöoppaan

Valmistelu
4.5 Oikea täyttömäärä

Seuraa “ohjelmanvalinta- ja energiankulutustaulukon”
ohjeita. Älä laita koneeseen enemmän pyykkiä kuin
taulukossa on suositeltu.

C

Kuivausrumpua ei tule täyttää suuremmalla
määrällä pyykkiä kuin taulukossa on
suositeltu. Kuivausteho heikkenee jos kone
täytetään ääriään myöten. Tämän lisäksi
sekä kuivausrumpu että pyykit voivat
vaurioitua.

Seuraavat painoarvot on annettu viitteeksi.
Pyykki
Puuvillasta tehdyt
pussilakanat (kahden hengen)
Puuvillasta tehdyt
pussilakanat (yhden hengen)
Lakanat (kahden hengen)
Lakanat (yhden hengen)
Suuret pöytäliinat
Pienet pöytäliinat
Lautasliinat
Kylpypyyhkeet
Käsipyyhkeet
Puserot
Puuvillapaidat
Paidat
Puuvillamekot
Mekot
Farkut
Nenäliinat (10 kappaletta)
T-paidat

Arvioitu paino (g)*
1500
1000
500
350
700
250
100
700
350
150
300
250
500
350
700
100
125

* Kuivapyykin paino ennen pesua.

Kuivaaja / Käyttöoppaan
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5 Käyttöohjeet

5.1 Ohjauspaneeli
1

2

6

3

5

4

1. Ohjelmanvalitsin
2. Jäljellä olevan ajan ilmaisin
3. Päälle/pois-painike
4. Käynnistä/pysäytä-painike
5. Ajastus-painike
6. Merkkiääni-painike

5.2 Ruudun symbolit

Säiliö
täynnä

16 / FI

Lapsilukko Suodattimen Merkkiääne
puhdistus n sammutus

Summeri

Kuivaaja / Käyttöoppaan

Valmis/
rypynesto

Käyttöohjeet
5.3 Pesukoneen ensiasennus

1. Kytke laite pistorasiaan
2. Aseta pyykit koneen sisään.
3. Paina päälle/pois-painiketta
4. Kun kuivausrumpu käynnistyy ensimmäistä kertaa,
se käynnistää esittelyohjelman (puuvilla/kaappikuiva).

C

Päälle/pois-painike ei käynnistä vielä
ohjelmaa.
Paina käynnistä/pysäytä-painiketta
käynnistääksesi ohjelman.

5.4 Ohjelmanvalitsin

•

Puuvilla

•

Synteettiset

Kuivaa kulutusta kestävät kankaat tällä ohjelmalla.
Ohjelma kuivaa pyykit normaalilämpötilassa.
Suositellaan käytettäväksi puuvillapyykille (lakanat,
pussilakanat, pyyhkeet, kylpytakit jne.)
Kuivaa vähemmän kulutusta kestävät kankaat tällä
ohjelmalla. Suositellaan käytettäväksi tekokuiduille.

5.6 Ylimääräiset ohjelmat

Seuraavat lisäohjelmat ovat saatavilla erikoistapauksia
varten.

C
C

Valitse sopiva ohjelma alla olevasta taulukosta josta näet
myös kuivaustasot.
Valitse haluamasi ohjelma käyttäen ohjelmanvalitsinta.

Ekstra Kuiva

Vain puuvillapyykki kuivataan
normaalissa lämpötilassa.
Paksut ja monikerroksiset pyykit
(pyyhkeet, lakanat, farkut jne.)
kuivataan niin että ne voidaan
laittaa vaatekaappiin ilman
silittämistä.
Tavallinen pyykki (pöytäliinat,
alusvaatteet jne.) kuivataan
niin että ne voidaan laittaa
vaatekaappiin ilman silittämistä.

Eco

Käyttövalmis

Tavallinen pyykki (ei pöytäliinoja
tai alusvaatteita) kuivataan
niin että ne voidaan laittaa
vaatekaappiin samalla tavoin
mutta kuivempina kuin
kaappikuiva-ohjelmassa.

Silitysvalmis

Tavallinen pyykki (paidat, mekot
jne.) kuivataan silittämistä
varten.

C

Saadaksesi yksityiskohtaista tietoa
ohjelmasta katso. „Ohjelmanvalinta- ja
energiankulutustaulukko“..

Lisäohjelmat voivat vaihdella riippuen
koneesi ominaisuuksista.
Saavuttaaksesi paremman lopputuloksen
käyttäen kuivausrummun ohjelmia, pyykit
tulisi pestä niille suositellulla ohjelmalla
pesukoneessa ja lingota suositellulla
kierrosnopeudella..

•

Farkut

•

Urheiluvaatteet

•

Paidat

•

Vauvasuoja (BabyProtect)

Farkuille jotka on lingottu korkealla kierrosnopeudella
pesukoneessa.
Keino-, puuvilla- sekä sekakuiduille.
Kuivaa paidat varovaisemmin ja aiheuttaa näin
vähemmän ryppyjä silittämistä varten.
Ohjelma jota käytetään lastenvaatteisiin jos niiden
pesuohjeet sen sallivat.

C

•

Paitoihin voi jäädä hyvin pieni määrä
kosteutta ohjelman päätyttyä.
Emme suosittele paitoja jätettäviksi
kuivausrumpuun.

Arat tekstiilit

Kuivaa hienopyykin jotka sallivat kuivauksen tai pyykit
jotka suositellaan pestäväksi käsin (silkkipuserot, ohuet
alusvaatteet jne.) alhaisessa lämpötilassa.

5.5 Tärkeimmät ohjelmat

Tärkeimmät ohjelmat perustuen kankaan tyyppiin on
lueteltu alla.

Kuivaaja / Käyttöoppaan
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Käyttöohjeet

C

Suosittelemme että kuivaat
hienopyykin pesupussissa estääksesi
ryppyjen muodostumista ja vaatteen
vaurioitumisen. Kun ohjelma on valmis,
ota pyykit heti pois koneesta ja ripusta ne
kuivumaan ryppyjen välttämiseksi.

•

Tuuletus

•

Ajastetut ohjelmat

Tuulettaa vaatteet 10 minuutissa ilman kuumaa ilmaa.
Tuulettaa puuvilla- ja pellavavaatteet jotka ovat olleet
suljetussa tilassa pitkään ja raikastaa ne.
Valitse 10 minuutin 20 minuutin 40 minuutin tai 60
minuutin ohjelma saavuttaaksesi halutun kuivaustason
matalassa lämpötilassa.

C
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Tätä ohjelmaa käyttäen kuivausrumpu
kuivaa pyykkejä halutun ajanjakson
verran, kuivaustasosta riippumatta.

Kuivaaja / Käyttöoppaan

Käyttöohjeet
5.7 Ohjelmanvalinta- ja energiankulutustaulukko
FI

Kuormitus (kg)

Pyykinpesukoneen
linkousnopeus (rpm)

Jäljelle jäävän
kosteuden arvioitu
määrä

Kuivausaika (minuutteina)

7

1000

% 60

141

7 / 3,5

1000

% 60

129 / 72

7

1000

% 60

110

Paidat

1,5

1200

% 60

40

Farkut

4

1200

%50

95

Urheiluvaattet

4

1000

%60

100

Arat tekstiilit

2

600

%40

45

BabyProtect

3

1000

% 60

85

Pesuohjelmat
Puuvilla / värilliset
A

Erittäin Kuiva

A

Eco

A

Silityskuiva

Synteettiset
B

Käyttövalmis

3,5

800

% 40

55

B

Silityskuiva

3,5

800

% 40

43

Pesuohjelmat

Kuormitus (kg)

Pyykinpesukoneen
linkousnopeus (rpm)

Jäljelle jäävän
kosteuden arvioitu
määrä

Energiankulutusarvo kWh

Puuvilla Eco*

7 / 3,5

1000

% 60

4,15 / 2,34

% 60

3,25

% 40

1,42

Energiankulutusarvot

Silitysvalmiit
7
1000
puuvillatekstiilit
Heti käyttövalmiit
3,5
800
synteettiset tekstiilit
Sähkönkulutus pois päältä-tilassa vakio puuvillaohjelmalla, täytettynä, PO(W)
Sähkönkulutus päällä-tilassa vakio puuvillaohjelmalla, täytettynä, PL(W)

0,5
1,0

„Kaappikuiva puuvilla Eco“, jota käytetään laitteen ollessa täytettynä täyteen tai osittain, on laitteen
vakiokuivausohjelma, johon merkkilapun tiedot viittaavat ja ohjelma sopii tavallisen puuvillapyykin
kuivaamisen ja on energiatehokkain ohjelma puuvillan kuivaamiseen.

* : Energiamerkintöjen standardointiohjelma (EN 61121:2012) “Kaikki suodattimet tulee puhdistaa ennen testisarjaa.”
Taulukon kaikki arvot on määritelty EN 61121:2012 standardin mukaisesti. Energiankulutusarvot taulukossa
voivat vaihdella riippuen pyykin tyypistä, lingon kierrosnopeudesta, ympäröivistä olosuhteista sekä verkkovirran
jännitteenvaihteluista.
Kuivaaja / Käyttöoppaan
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Käyttöohjeet
5.8 Lisätoiminnot

Luukku auki

Käynnistä/pysäytä -merkkivalo vilkkuu pesukoneen
luukun ollessa auki.

Merkkiäänen sammutus

Kuivausrumpu ilmoittaa merkkiäänellä kun ohjelma
on valmis. Jos et halua kuulla merkkiääntä, paina
“merkkiääni’-painiketta.
Kun painat merkkiääni-painiketta se syttyy ja
merkkiäänitoiminto on poissa käytöstä.

C

5.10 Ajastus

Voit asettaa ajastuksen enintään 24 tunnin päähän
nykyhetkestä käyttäen ajastustoimintoa.
1. Avaa luukku ja aseta pyykit koneeseen.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina ajastus-painiketta ja aseta haluamasi viive.
Ajastuksen ilmaiseva merkkivalo syttyy. (Ajastimen
arvot vaihtuvat kun jatkat painikkeen painamista).
4. Paina päälle/pois-painiketta. Ajastus käynnistyy.
“:” merkki jäljellä olevan ajan ilmaisevan ruudun
keskeltä alkaa vilkkua.

Voit valita tämän toiminnon ennen tai
jälkeen ohjelman käynnistymisen.

Rypistymisen esto

Kaksituntinen rypistymisen esto-ohjelma estämään
pyykin rypistymisen käynnistyy, jollet ota pyykkiä ulos
ohjelman loppumisen jälkeen. Tämä ohjelma pyörittää
pyykkiä 10 minuutin välein rypistymisen estämiseksi.

C

5.9 Varoitussymbolit

C

Varoitussymbolit voivat vaihdella riippuen
koneesi ominaisuuksista.

Ajastuksen muuttaminen

Nukkasihdin puhdistus

Jos haluat muuttaa ajastusta ajastimen ollessa päällä:
1. Peruuta ohjelma painamalla päälle/pois-painiketta.
Käynnistä kuivausrumpu uudelleen painamalla
päälle/pois-painiketta. Kun kuivausrumpu
käynnistyy ensimmäistä kertaa, se käynnistää
esittelyohjelman (puuvilla/kaappikuiva).
2. Valitse haluamasi ohjelma käyttäen
ohjelmanvalitsinta.
3. Aseta uusi viive haluamasi pituiseksi.
4. Käynnistä ohjelma painamalla käynnistä/pysäytäpainiketta.

Kun ohjelma on valmis, varoitusvalo syttyy ilmaisten
nukkasihdin puhdistustarpeen.

C

Vesisäiliö

Voit lisätä tai poistaa pyykkiä ajastuksen
aikana. Ruudulla näkyvä aika ilmoittaa
kuivaukseen ja ajastukseen kuluvan
yhteenlasketun ajan. Ajastimen
saavuttaessa nollan ajastuksen ilmaiseva
valo sammuu, kuivaus alkaa ja kuivauksen
ilmaiseva valo syttyy.

Jos nukkasihdin puhdistuvalo vilkkuu,
katso „vianmääritys“-osio.

Ajastuksen peruuttaminen

Kun ohjelma on valmis, varoitusvalo syttyy ilmaisten
vesisäiliön tyhjennystarpeen.
Jos vesisäiliö täyttyy ohjelman aikana, varoitusvalo alkaa
vilkkua ja laite menee valmiustilaan. Tyhjennä tässä
tapauksessa vesisäiliö ja käynnistä ohjelma uudelleen
painaen käynnistä/pysäytä-painiketta. Varoitusvalo
sammuu ja ohjelma jatkuu.

Jos haluat peruuttaa ajastuksen ja käynnistää ohjelman
suoraan:
1. Peruuta ohjelma painamalla päälle/pois-painiketta.
Käynnistä kuivausrumpu uudelleen painamalla
päälle/pois-painiketta. Kun kuivausrumpu
käynnistyy ensimmäistä kertaa, se käynnistää
esittelyohjelman (puuvilla/kaappikuiva).
2. Valitse haluamasi ohjelma käyttäen
ohjelmanvalitsinta.
3. Käynnistä ohjelma painamalla käynnistä/pysäytäpainiketta.

5.11 Ohjelman käynnistäminen

Käynnistä ohjelma painamalla käynnistä/ pysäytäpainiketta.
Käynnistä/pysäytä -merkkivalo sekä kuivauksen
merkkivalo syttyvät, ilmaisten ohjelman olevan
käynnissä. “:” merkki jäljellä olevan ajan ilmaisevan
ruudun keskeltä alkaa vilkkua.
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Käyttöohjeet
5.12 Lapsilukko

Kuivausrummussa on lapsilukko joka estää ohjelmaan
puuttumisen jos painikkeita painetaan ohjelman aikana.
Lapsilukon ollessa päällä, kaikki painikkeet päälle/poispainiketta lukuun ottamatta ovat poissa käytöstä.
Asettaaksesi lapsilukon, paina merkkiääni-painiketta
sekä ajastus-painiketta samanaikaisesti 3 sekunnin
ajan.
Lapsilukko tulee purkaa jotta uusi ohjelma voidaan
käynnistää nykyisen ohjelman päätteeksi tai jotta
nykyinen ohjelma voidaan keskeyttää. Paina samoja
painikkeita uudelleen 3 sekunnin ajan purkaaksesi
lapsilukon.

C
C

Lukituksen merkkivalo ruudussa syttyy
kun lapsilukko on päällä.
Lapsilukko purkautuu kun laite
sammutetaan ja käynnistetään uudelleen
käyttäen päälle/pois-painiketta.

Kuivausrumpu antaa varoitusmerkkiäänen mitä tahansa
painiketta (paitsi päälle/pois -painiketta) painettaessa tai
ohjelmanvalitsinta käytettäessä lapsilukon ollessa päällä.

5.13 Ohjelman vaihtaminen
käynnistyksen jälkeen

Kun ohjelma on käynnistetty, voit vaihtaa valitsemasi
ohjelman toiseen.
1. Valitaksesi esimerkiksi erittäin kuivan ohjelman
silityskuivan sijaan, pysäytä ohjelma painamalla
käynnistä/pysäytä -painiketta.
2. Käännä ohjelmanvalitsinta valitaksesi erittäin
kuivan ohjelman.
3. Käynnistä ohjelma painamalla käynnistä/pysäytä
-painiketta.

Pyykin lisääminen ja poistaminen
valmiustilassa

Jos haluat lisätä tai poistaa pyykkiä kuivausrummusta
ohjelman alettua;
1. Paina käynnistä/pysäytä -painiketta asettaaksesi
laitteen valmiustilaan. Kuivaus pysähtyy.
2. Avaa luukku, lisää tai poista pyykkiä ja sulje se.
3. Käynnistä ohjelma painamalla käynnistä/pysäytä
-painiketta.

Kuivaaja / Käyttöoppaan

C
C
C

Pyykin lisääminen ohjelman alettua voi
johtaa siihen että kuivunut pyykki rummun
sisällä sekoittuu märkään jolloin pyykki
ohjelman loputtua on vielä kosteaa.
Voit lisätä tai poistaa pyykkiä
kuivausrummusta niin monta kertaa kuin
haluat.
Näin tehdessäsi keskeytät kuitenkin
kuivauksen jolloin kuivausaika pitenee ja
energiankulutus lisääntyy. Tämän vuoksi
on suositeltavaa että lisäät pyykkiä ennen
kuin ohjelma käynnistyy.
Jos uusi ohjelma valitaan
ohjelmanvalitsimella koneen ollessa
valmiustilassa, nykyisen ohjelman suoritus
päättyy.
Älä koske rummun sisäpintaan kun lisäät
tai poistat pyykkiä kesken ohjelman.
Rummun pinta on kuuma.

5.14 Ohjelman peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa ohjelman ja sammuttaa koneen
kesken kuivauksen sen ollessa päällä, paina päälle/
pois-painiketta.

A

Kuivausrummun sisäosa on erittäin
kuuma peruuttaessasi ohjelman
kesken kuivauksen, joten käynnistä
tuuletusohjelma viilentääksesi sen.

5.15 Ohjelman päätyttyä

Kun ohjelma päättyy, valmis/rypyneston, nukkasihdin ja
vesisäiliön varoitusvalot syttyvät. Luukun voi nyt avata
ja kuivausrumpu on valmis uutta koneellista varten.
Paina päälle/pois -painiketta sammuttaaksesi koneen.

C
C
C

Jos kuivausrumpua ei tyhjennetä ohjelman
päätteeksi, rypynesto-ohjelma jonka kesto
on 2 tuntia käynnistyy, jotta rummun
sisään jääneet pyykit eivät jäisi ryppyisiksi.
Puhdista nukkasuodatin jokaisen
kuivauskerran päätteeksi. (Katso.
„Nukkasuodatin ja luukun sisäpinta“)
Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivauskerran
päätteeksi. (Katso. „Vesisäiliön
tyhjentäminen“)
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6 Huolto ja puhdistus
Laitteen käyttöikä pitenee ja usein esiintyvät ongelmat
vähenevät, jos laite puhdistetaan säännöllisin väliajoin.

B

VAROITUS: Irrota laite virransyötöstä
kunnossapidon ja puhdistustöiden ajaksi
(ohjauspaneeli, runko jne.).

6.1 Nukkasuodatin / täyttöluukun
sisäpinta

Pyykistä kuivausjakson aikana ilmaan vapautunut nukka
ja kuidut kerätään nukkasuodattimeen.

C
A
C

Käytössä ja pesussa muodostuu yleensä
kuituja ja nukkaa.
VAROITUS: Puhdista nukkasuodatin
ja täyttöluukun sisäpuoli jokaisen
kuivauskerran jälkeen.

C

Puhdista täyttöluukun ja luukun tiivisteen
sisäpinta kokonaan.

Voit puhdistaa nukkasuodattimen kotelon
pölyimurilla.

Nukkasuodattimen puhdistaminen:
1. Avaa täyttöluukku.
2. Poista nukkasuodatin vetämällä se ylös ja avaa
nukkasuodatin.
3. Puhdista nukka, kuidut ja purkaantunut puuvilla
käsin tai pehmeällä liinalla.
4. Sulje nukkasuodatin ja aseta se takaisin paikalleen.

6.2 Tunnistimien puhdistaminen

Koneessa on kosteustunnistimia, jotka havaitsevat
milloin pyykki on kuivaa.
Tunnistimien puhdistaminen:
1. Avaa kuivaajan täyttöluukku.
2. Anna koneen jäähtyä jos se on vielä kuuma
kuivausjakson jäljiltä.
3. Pyyhi tunnistimien metallipinnat etikalla kostutetulla
pehmeällä liinalla ja kuivaa ne.

C
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Suodattimen huokosiin voi kertyä kerros,
joka saattaa tukkia nukkasuodattimen,
kun konetta on käytetty jonkin aikaa. Pese
nukkasuodatin lämpimällä vedellä, jotta
nukkasuodattimen pinnalle kertyvä kerros
saadaan poistettua. Kuivaa nukkasuodatin
kunnolla ennen sen asettamista takaisin
paikoilleen.
Kuivaaja / Käyttöoppaan

Huolto ja puhdistus

C
C
A

Puhdista tunnistimien metallipinnat 4
kertaa vuodessa.

1. Vedä lokerosta ja irrota vesisäiliö varovasti.

Älä käytä metallisia työkaluja, kun
puhdistat tunnistimien metallipinnat.
VAROITUS: Älä käytä puhdistukseen
liuottimia, puhdistusaineita tai vastaavia
aineita, sillä nämä saattavat aiheuttaa
tulipalon ja räjähdyksen!

2. Tyhjennä vesisäiliöstä vesi.

6.3 Vesisäiliön tyhjentäminen

Pyykin kosteus poistuu ja tiivistyy kuivausjakson aikana,
ja siitä syntyvä vesi kertyy vesisäiliöön. Tyhjennä
vesisäiliö jokaisen kuivausjakson jälkeen.

A
A

VAROITUS: Kondenssivesi ei ole
juotavaa!
VAROITUS: Älä koskaan irrota
vesisäiliötä ohjelman ollessa käynnissä!

Jos unohdat tyhjentää vesisäiliön, kone pysähtyy
seuraavan kuivauskerran aikana, kun säiliö on täynnä ja
Vesisäiliö-varoitusvalo palaa. Jos näin tapahtuu, palauta
kuivausjakso painalla Start / Pause (Käynnistys/
Tauko) -painiketta, kun vesisäiliö on tyhjennetty.
Vesisäiliön tyhjennys:

Kuivaaja / Käyttöoppaan

3. Jos vesisäiliön suppilossa on nukkajäämiä, puhdista
se juoksevan veden alla.
4. Aseta vesisäiliö paikalleen.

6.4 Lauhdutin :

Lauhduttimessa oleva kuuma ja kostea ilma
jäähdytetään huoneen kylmällä ilmalla. Kuivaajassa
kiertävä kostea ilma kondensoidaan ja pumpataan
säiliöön.

C

Puhdista lauhdutin aina 30 nen
kuivauskerran jälkeen tai kerran
kuukaudessa.

Lauhduttimen puhdistaminen:
Jos kuivausprosessi on juuri suoritettu, avaa laitteen
luukku ja odota kunnes laite on jäähtynyt.
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Huolto ja puhdistus
Avaa lauhduttimen 2 lukkoa suojalevyn avaamisen
jälkeen.

Aseta lauhdutin takaisin paikoilleen sivu, jossa on
merkintä “Ylös”, ylöspäin. Lukitse lauhduttimen
2 lukkoa. Varmista, että punainen lukko oikeassa
yläkulmassa on kiinnitetty tiukasti.

Vedä lauhdutin irti.
Sulje suojalevyn kansi.

Puhdista suihkuttamalla lauhdutin painevedellä ja odota,
että vesi tyhjentyy.
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7. Vianetsintä
Kuivatus vie liikaa aikaa.
Nukkasuodattimen huokoset ovat tukkeutuneet. >>> Pese nukkasuodatin lämpimällä vedellä.
Lauhdutin voi olla tukkeutunut. >>> Puhdista lauhdutin..
Koneen etuosan tuuletusritilät ovat tukkeutuneet. >>> Poista tuuletinritilän edestä tuuletuksen estävät esteet (jos
on).
Tuuletus ei ole riittävä, sillä koneen asennuspaikan tila on hyvin pieni. >>> Avaa tilan ovi ja ikkunat, jottei
huoneen lämpötila nouse liikaa.
Kosteustunnistimeen on kertynyt kalkkijäämiä. >>> Puhdista kosteustunnistin.
Koneeseen on ehkä laitettu liikaa pyykkiä. >>> Älä ylikuormita pyykinkuivaajaa.
Pyykkiä ei ehkä ole lingottu tarpeeksi. >>> Linkoa pyykkiä suurimmalla nopeudella pestessäsi sitä.
Pyykki on kuivatuksen jälkeen märkää.

C

Kuumat vaatteet tuntuvat kuivaamisen jälkeen kosteammilta kuin mikä niiden todellinen kosteustaso
on.

Pyykkityypille ei ehkä ole käytetty sopivaa ohjelmaa. >>> Tarkista vaatteen pesumerkinnät ja valitse tekstiilityypille
soveltuva ohjelma tai käytä lisäksi ajastinohjelmia.
Nukkasuodattimen huokoset ovat tukkeutuneet. >>> Pese nukkasuodatin lämpimällä vedellä.
Lauhdutin voi olla tukkeutunut. >>> Puhdista lauhdutin..
Koneeseen on ehkä laitettu liikaa pyykkiä. >>> Älä ylikuormita pyykinkuivaajaa.
Pyykkiä ei ehkä ole lingottu tarpeeksi. >>> Linkoa pyykkiä suurimmalla nopeudella pestessäsi sitä.
Pyykinkuivaaja ei kytkeydy päälle tai ohjelma ei käynnisty. Pyykinkuivaaja ei käynnisty asetusten jälkeen.
K uivaajaa ei ole ehkä kytketty verkkovirtaan. >>> Varmista, että laite on kytketty sähköverkkoon.
Täyttöluukku on raollaan. >>>Varmista, että täyttöluukku on kunnolla kiinni.
Ohjelmaa ei ole valittu tai Start/Pause (Käynnistys/Tauko) -painiketta ei ole painettu. >>> Varmista, että ohjelma
on valittu, ja ettei laite ole Tauko-tilassa.
”Lapsilukko” on ehkä aktivoitu. >>> Ota lapsilukko pois päältä.
Ohjelma keskeytyy ilman syytä.
T äyttöluukkua ei ehkä ole kiinnitetty kunnolla. >>>Varmista, että täyttöluukku on kunnolla kiinni.
On saattanut tapahtua virtakatkos. >>> Käynnistä ohjelma painamalla Start/Pause (Käynnistys/Tauko) -painiketta.
Vesisäiliö saattaa olla täysi. >>> Tyhjennä vesisäiliö.
Pyykki on kutistunut, nukkaantunut tai vaurioitunut.
Pyykkityypille sopimatonta ohjelmaa on ehkä käytetty. >>> Tarkista vaatteen pesumerkinnät ja valitse
tekstiilityypille soveltuva ohjelma.
Rummun valo ei syty. (malleissa, joissa on valo)
Kuivaajaa ei ehkä ole kytketty päälle päälle/pois/peruuta-painikkeella. >>> Varmista, että pyykinkuivaaja päällä.
Lamppu on saattanut palaa. >>> Pyydä valtuutettua huoltoa vaihtamaan lamppu.
Suodattimen puhdistuksen varoitusvalo palaa.
Nukkasuodatinta ei ole puhdistettu. >>> Puhdista nukkasuodatin.
Nukkasuodattimen puhdistusvalo vilkkuu.
Suodatinlokero on nukan tukkima.>>> Puhdista nukkasuodattimen kotelo.
Nukkasuodattimen huokosissa on kertymiä, jotka voivat aiheuttaa tukkeutumisen. >>> Pese nukkasuodatin
puhtaalla vedellä.
Lauhdutin voi olla tukkeutunut. >>> Puhdista lauhdutin.

Kuivaaja / Käyttöoppaan
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Vianetsintä
Vettä vuotaa täyttöluukusta.
Nukkaa on kertynyt täyttöluukun sisäpinnoille ja täyttöluukun tiivisteen pinnoille. >>> Puhdista täyttöluukun
sisäpinnat ja täyttöluukun tiivisteen pinnat.
Täyttöluukku avautuu itsekseen.
Täyttöluukkua ei ehkä ole suljettu kunnolla. >>> Sulje täyttöluukku työntämällä kunnes kuulet lukitusäänen.
Vesisäiliön varoitusvalo palaa/vilkkuu.
Vesisäiliö saattaa olla täysi. >>> Tyhjennä vesisäiliö.
Veden tyhjennysletku on taipunut. >>> Jos laite on liitetty suoraan viemäriin, tarkista veden tyhjennysletku.
Lauhduttimen puhdistuksen varoitusvalo vilkkuu.
Lauhdutinta ei ehkä ole puhdistettu. >>> Puhdista lauhdutin.

A
C
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VAROITUS: Jollet pysty poistamaan ongelmaa, vaikka noudatat tämän osan ohjeita, ota yhteyttä
jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoedustajaan. Älä yritä korjata toimimatonta laitetta itse.
Jos jossakin laitteen osassa esiintyy ongelmia, voit saada sen vaihdetuksi ottamalla yhteyttä
valtuutettuun huoltoon ja ilmoittamalla laitteen mallinumeron.
Laitteen käyttö muilla kiun alkuperäisillä osilla voi johtaa laitteen toimintahäiriöihin.
Valmistaja ja jälleenmyyjä ei ole vastuussa muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä johtuvista
toimintahäiriöistä.

Kuivaaja / Käyttöoppaan

TUOTELEHTI
Noudattaa Euroopan unionin neuvoston säädöstä nro: 392/2012
Toimittajan nimi tai tavaramerkki

Cylinda

Mallinimi

TK 5570

Nimelliskapasiteetti (kg)

7.0
Tuuletetussa

Kuivausrummun tyyppi
Energiatehokkuusluokka (1)
Vuotuinen virrankulutus (kWh)

-

Kondensaattori
B
(2)

502,8

Automaattinen

Ohjaustyyppi

Ei-automaattinen

-

Energiankulutus puuvillavakio-ohjelmalla täydellä täytöllä (kWh)

4,15

Energiankulutus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä (kWh)

2,34

Off-tilan virrankulutus puuvillavakio-ohjelmalle täydellä kuormituksella, PO (W)

0,50

Päällä-tilan virrankulutus puuvillavakio-ohjelmalle täydellä kuormituksella, PL (W)

1,00

Päällä-tilan kesto (min)

30

Puuvillavakio-ohjelma

(3)

Ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla täydellä täytöllä, Tdry (min)

129

Ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, T dry1/2 (min)

72

Painotettu ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä (Tt )

96

Veden tiivistymistehokkuusluokka

(4)

B

Keskimääräinen tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, C dry

81%

Keskimääräinen tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, Cdry1/2

81%

Painotettu tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä, C t

81%

Äänenvoimakkuustaso puuvillavakio-ohjelmassa täydellä täytöllä (5)
Sisäänrakennettu

65
-

: Kyllä - : Ei

(1) Asteikko A+++ (tehokkain) –D (tehottomin)
(2) Energiankulutus perustuu 160 kuivausjaksoon puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä ja kulutukseen alhaisen tehon tiloissa.
Todellinen kuivausjaksokohtainen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.
(3) "Puuvillaisten vaatekaappikuiva- ohjelma" käytettynä täydellä ja vajaalla kuormituksella on vakiokuivausohjelma, johon tarran ja tuotelehden
tiedot viittaavat. Tämä ohjelma soveltuu normaali kostean puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on puuvillatekstiileille tehokkain ohjelma energiankulutuksen kannalta.
(4) Asteikko G (tehottomin) – A (tehokkain)
(5) Painotettu keskiarvo — L WA ilmaistuna arvoina dB(A) viitetasolla 1 pW

Huolto
Ota yhteyttä myymälään, josta ostit tuotteen,
niin saat lisätietoja lähimmästä huoltoliikkeestä

Tarvittavat tiedot
Mallinumero
Sarjanumero
Ostopäivä
Ongelman kuvaus
Nimi ja osoite

Elektroskandia Sverige AB, Cylinda, 191 83 Sollentua

Puhelinnumero

