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Turvallisuusohjeet
Onnittelut uuden Samsung-kuivausrummun hankkimisesta. Tässä oppaassa on tärkeää tietoa 
laitteen asennuksesta, käytöstä ja hoidosta. Lue tämä opas huolellisesti, jotta voisit hyödyntää kaikki 
kuivausrummun edut ja ominaisuudet.

Turvallisuusohjeisiin liittyviä tärkeitä huomautuksia
Tämän oppaan varoitukset ja turvaohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia olosuhteita ja tilanteita. On 
käyttäjän omalla vastuulla toimia varovasti ja huolellisesti kuivausrummun asennuksen, käytön ja 
huollon aikana.
Ota aina epäselvissä ja ongelmatilanteissa yhteyttä valmistajaan.

Tärkeitä turvamerkintöjä
Oppaan kuvakkeiden ja merkkien merkitykset:

VAROITUS

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja, kuoleman ja/tai 
omaisuusvahinkoja.

HUOMIO

Vaarat ja vaaralliset toimenpiteet, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

VAROITUS

Noudata näitä perusvarotoimenpiteitä tulipalon tai räjähdyksen vaaran vähentämiseksi.

HUOM.

Viittaa henkilö- tai omaisuusvahinkojen mahdollisuuteen.

HUOMIO

Tulipalovaara / myrkytysvaara / materiaalivahinkojen ja laitteen vaurioitumisen vaara.
Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällistä mutta syttyvää. Jos sitä ei hävitetä 
oikein, seurauksena voi olla tulipalo tai myrkytys.
Hävitä laite asianmukaisesti äläkä vahingoita kylmäainepiirin putkia.

 Lue ohjeet

Nämä varoitusmerkit auttavat estämään sinua ja muita loukkaantumasta.
Noudata merkintöjä tarkasti.
Kun olet lukenut tämän käyttöoppaan, pidä se tallessa tulevaa käyttöä varten.
Lue kaikki ohjeet, ennen kuin käytät laitetta.
Kaikkiin laitteisiin, jotka toimivat sähköllä ja joissa on liikkuvia osia, liittyy onnettomuusriski. Jotta 
laitteen käyttö olisi turvallista, tutustu sen toimintaan ja käytä sitä varoen.
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VAROITUS
Tulipalovaara
• Kuivausrummun saa asentaa vain pätevä asentaja.
• Asenna kuivausrumpu valmistajan ohjeiden ja paikallisten määräyksien mukaisesti.
• Voit vähentää vakavien henkilövahinkojen riskiä ja hengenvaaraa noudattamalla kaikkia 

asennusohjeita.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

VAROITUS
Voit vähentää tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaraa 
laitetta käyttäessäsi noudattamalla yleisiä turvallisuusohjeita, 
esimerkiksi seuraavia:

1. Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneiden 
eikä kokemattomien henkilöiden (esim. lasten) käytettäväksi, ellei 
heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole läsnä tai opastanut 
heitä käyttämään laitetta oikein.

2. Euroopassa: Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä 
fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, 
jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen 
turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. 
Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai 
ylläpitää laitetta ilman valvontaa.

3. Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
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4. Jos sähköjohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, 
valtuutetussa huoltoliikkeessä tai ammattitaitoisella asentajalla, 
jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.

5. Varmista, ettei kokolattiamatto tai matto peitä pohjassa olevia 
ilmanvaihtoaukkoja niissä laitteissa, joissa ilmanvaihtoaukot ovat 
laitteen pohjassa.

6. Euroopassa: Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä etäällä laitteesta, 
jollei heitä valvota jatkuvasti.

7. HUOMIO: Jotta vältyttäisiin tahattomalta lämpökatkaisun 
nollaukselta, laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista 
kytkinlaitetta, kuten ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, 
jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.

8. Kuivausrumpua ei saa käyttää, jos pesussa on käytetty 
teollisuuskemikaaleja.

9. Jos laitteessa on nukkasihti, se on puhdistettava säännöllisesti.

10. Nukan ei saa antaa kertyä kuivausrummun ympärille. (Ei 
koske laitteita, joiden ilmanvaihto suunnataan rakennuksen 
ulkopuolelle.)

11. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta kaasuja ei pääse 
virtaamaan huoneeseen polttoaineita käyttävistä laitteista. Tämä 
koskee myös avotulta.

12. Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.
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13. Jos pyykissä on esimerkiksi ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, 
bensiiniä, kerosiinia, tahranpoistoainetta, tärpättiä, vahaa tai 
vahanpoistoainetta, se on pestävä kuumassa vedessä käyttäen 
tavallista enemmän pesuainetta, ennen kuin pyykki kuivataan 
kuivausrummussa.

14. Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumia (lateksivaahtoa) 
sisältäviä tuotteita, suihkulakkeja, vedenpitäviä tekstiilejä, 
kumipohjaisia tuotteita tai vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.

15. Kuivausohjelman lopussa ei käytetä lämmitystä 
(jäähdytysohjelma), jotta kuivattava materiaali jäisi sellaiseen 
lämpötilaan, joka ei vaurioita sitä.

16. Poista taskuista kaikki tavarat, kuten sytyttimet ja tulitikut.

17. VAROITUS: Älä milloinkaan pysäytä kuivausrumpua ennen 
kuivausohjelman päättymistä, jollet välittömästi poista kaikkea 
kuivattavaa pyykkiä rummusta ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee 
haihtumaan.

18. Poistoilmaa ei saa johtaa hormiin, jota käytetään poistamaan 
höyryä sellaisten laitteiden luota, joissa käytetään kaasua tai muita 
polttoaineita.

19. Laitetta ei saa asentaa lukollisen, liukuoven tai sellaisen oven 
taakse, jonka saranat ovat päinvastaisella puolella kuivausrummun 
saranoihin nähden (ovet saattavat estää toisiaan avautumasta).

20. VAROITUS: Laitetta ei saa asentaa käyttämään ulkoista 
kytkinlaitetta, kuten ajastinta, eikä kytkeä sellaiseen virtapiiriin, 
jossa tapahtuu säännöllisiä katkoksia.
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21. Käytä huuhteluaineita ja muita vastaavia tuotteita niiden 
käyttöohjeiden mukaisesti.

VAROITUS; TULIPALOVAARA / SYTTYVÄT MATERIAALIT

22. VAROITUS: Älä tuki laitteen sisällä tai sen rungossa olevia 
ilmanvaihtoaukkoja.

23. VAROITUS: Älä vaurioita laitteen jäähdytyspiiriä.

24. Laite sisältää R290-kylmäainetta, joka on ympäristöystävällistä 
mutta syttyvää. 
Pidä tuli ja sytytyslähteet kaukana laitteesta.

Kuivausrummun tulipalovaaran minimoimiseksi on noudatettava 
seuraavia ohjeita

VAROITUS

Kasvi- tai ruokaöljyllä tahriintuneet tai niissä liotetut pyykit ovat palovaarallisia, eikä niitä saa laittaa 
kuivausrumpuun. Öljyyn tahriintuneet vaatteet saattavat syttyä itsestään, erityisesti jos ne altistuvat 
kuumuudelle, kuten kuivausrummussa. Pyykki kuumenee aiheuttaen öljyn hapettumisreaktion. 
Hapettuminen kehittää lämpöä. Jos lämpö ei pääse poistumaan, pyykki voi kuumentua niin kuumaksi, 
että se voi syttyä tuleen. Öljytahraisten vaatteiden pinoaminen, kasaaminen tai varastoiminen 
voi estää lämmön haihtumista ja aiheuttaa tulipalovaaran. Jos on välttämätöntä laittaa kasvi- tai 
ruokaöljyn tai hiustenhoitotuotteiden tahraamia tekstiilejä kuivausrumpuun, ne on ensin pestävä 
kuumassa vedessä ja ylimääräisellä pesuaineella – tämä pienentää vaaraa, mutta ei poista sitä. 
Kuivausrumpujen jäähdytysohjelmaa tulisi käyttää pyykin lämpötilan laskemisessa. Pyykkiä ei saa 
poistaa kuivausrummusta, pinota tai kasata, kun ne ovat kuumia.
Kuivausrumpuun ei saa laittaa tuotteita, jotka on aiemmin puhdistettu, pesty, liotettu tai tahrittu 
bensiinillä, kemiallisen pesun liuottimilla tai muilla syttyvillä tai räjähtävillä aineilla. Kotitalouksissa 
yleisesti käytettäviä helposti syttyviä aineita ovat asetoni, denaturoitu alkoholi, bensiini, petroli, 
tahranpoistoaineet (jotkut merkit), tärpätti, vahat ja vahanpoistoaineet.
Älä kuivaa tuotteita, joissa on vaahtokumia (kutsutaan myös lateksivaahdoksi) tai vastaavanlaisia 
kumirakenteita. Tällaisia materiaaleja ei saa kuivata kuivausrummussa lämpöasetuksella. 
Vaahtokumimateriaalit voivat kuumentuessaan syttyä palamaan itsestään.
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Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita ei saa käyttää kuivausrummussa staattisen sähkön vaikutusten 
poistamiseksi, ellei huuhteluaineen tai tuotteen valmistaja erityisesti suosittele tätä käytäntöä.
Metallivahvikkeellisia alusvaatteita ei saa laittaa kuivausrumpuun. Kuivausrumpu voi vaurioitua, jos 
metallivahvikkeet irtoavat kuivauksen aikana. Näille tuotteille pitää käyttää kuivaustelinettä.
Muovitavaroita, kuten suihkumyssyjä tai vauvojen vedenpitäviä ruokalappuja, ei saa laittaa 
kuivausrumpuun.
Kumipintaisia tuotteita, vaahtomuovilla varustettuja vaatteita, tyynyjä, kenkiä ja kumipäällysteisiä 
tenniskenkiä ei saa laittaa kuivausrumpuun.
Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa (tai pesukoneen kuivaustilassa ym.).
Jos pyykissä on esimerkiksi ruokaöljyä, asetonia, alkoholia, bensiiniä, kerosiinia, tahranpoistoainetta, 
tärpättiä, vahaa tai vahanpoistoainetta, se on pestävä kuumassa vedessä käyttäen tavallista enemmän 
pesuainetta, ennen kuin pyykki kuivataan kuivausrummussa.
Kuivausrummussa ei saa kuivata vaahtokumia (lateksivaahtoa) sisältäviä tuotteita, suihkulakkeja, 
vedenpitäviä tekstiilejä, kumipohjaisia tuotteita tai vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä.
Kuivausohjelman lopussa ei käytetä lämmitystä (jäähdytysohjelma), jotta kuivattava materiaali jäisi 
sellaiseen lämpötilaan, joka ei vaurioita sitä.
Öljyyn tahriintuneet vaatteet saattavat syttyä itsestään, erityisesti jos ne altistuvat kuumuudelle, kuten 
kuivausrummussa. Pyykki kuumenee aiheuttaen öljyn hapettumisreaktion. Hapettuminen kehittää 
lämpöä. Jos lämpö ei pääse poistumaan, pyykki voi kuumentua niin kuumaksi, että se voi syttyä tuleen. 
Öljytahraisten vaatteiden pinoaminen, kasaaminen tai varastoiminen voi estää lämmön haihtumista ja 
aiheuttaa tulipalovaaran.
Jos on välttämätöntä laittaa kasvi- tai ruokaöljyn tai hiustenhoitotuotteiden tahraamia tekstiilejä 
kuivausrumpuun, ne on ensin pestävä kuumassa vedessä ja ylimääräisellä pesuaineella – tämä 
pienentää vaaraa, mutta ei poista sitä.
Älä milloinkaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, jollet välittömästi poista 
kaikkea kuivattavaa pyykkiä rummusta ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.
Poista taskuista kaikki tavarat, kuten sytyttimet ja tulitikut.
Kuivausrumpua (tai pesukoneen kuivaustilaa ym.) ei saa käyttää, jos pesussa on käytetty 
teollisuuskemikaaleja.

Tärkeitä asennuksen liittyviä varoituksia

VAROITUS

Laitteen saa asentaa vain pätevä teknikko tai huoltoliike.
• Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, räjähdys, laitevika tai 

henkilövahinkoja.

Liitä virtajohto pistorasiaan ja käytä pistorasiaa vain tälle laitteelle. Älä myöskään käytä jatkojohtoa.
• Jos pistorasiaan kytketään muita laitteita, jatkopistorasian tai jatkojohdon käyttö voi aiheuttaa 

sähköiskun tai tulipalon.
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• Varmista, että virtalähteen jännite, taajuus ja virta vastaavat laitteen teknisiä ominaisuuksia. Jos 
et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo. Kiinnitä pistoke tiiviisti 
pistorasiaan.

Poista kaikki vieraat aineet (esim. pöly tai vesi) säännöllisesti pistokkeen liittimistä ja kosketuskohdista 
kuivalla liinalla.
• Irrota virtajohto pistorasiasta ja puhdista se kuivalla liinalla.
• Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Jos lapsi laittaa pussin päähänsä, hän saattaa tukehtua.

Laite on maadoitettava asianmukaisesti.
Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.
• Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdyksen tai toimintahäiriöitä.
• Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota ei ole maadoitettu oikein, ja varmista, 

että pistorasia täyttää viranomaisvaatimukset.

Älä asenna laitetta ulkotiloihin äläkä säilytä sitä tällaisissa tiloissa.
Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää pistorasiaa.
• Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Jos pistoke (tai virtajohto) on vaurioitunut, se täytyy vaihdattaa valmistajalla, valtuutetussa 
huoltoliikkeessä tai pätevällä asentajalla, jotta vaaratilanteilta voitaisiin välttyä.
Laite on sijoitettava siten, että pistoke on helppo irrottaa asennuksen jälkeen.
Älä vedä virtajohtoa äläkä taivuta sitä liikaa.
Älä väännä äläkä solmi virtajohtoa.
Älä kiinnitä virtajohtoa minkään metalliesineen päälle, aseta painavia esineitä virtajohdon päälle, 
sijoita virtajohtoa esineiden väliin tai työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.
• Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Kun irrotat virtajohdon pistorasiasta, älä vedä suoraan johdosta.
• Irrota johto pistorasiasta vetämällä pistokkeesta.
• Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Laite on maadoitettava asianmukaisesti. Älä milloinkaan kytke laitetta sellaiseen pistorasiaan, jota 
ei ole maadoitettu oikein ja viranomaisvaatimusten mukaisesti. Tutustu asennusohjeissa oleviin 
maadoitusohjeisiin.
Laite on asennettava vakaalle, tasaiselle pinnalle.
• Jos et noudata tätä ohjetta, laite saattaa täristä, siitä voi kuulua epätavallista ääntä tai se voi 

vaurioitua.

Laitetta ei saa asentaa kauneushoitolaan, sillä hiussuihkeiden aineet voivat heikentää 
lämmönvaihtimen hydrofiilisiä ominaisuuksia niin, että laitteen ulkopinnalle voi ilmestyä kosteutta 
jäähdytyksen aikana.
Laite on asennettava niin, että virtajohdon pistokkeeseen, vesihanaan ja poistoletkuun pääsee helposti 
käsiksi.
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Tärkeitä käyttöön liittyviä varoituksia

VAROITUS

Älä päästä lapsia tai lemmikkejä laitteen päälle tai sisään. Kun laite hävitetään, sen luukun lukitus 
(vipu) on purettava.
• Muutoin lapset voivat pudota ja satuttaa itsensä.
• Jos lapsi jää loukkuun laitteen sisälle, hän saattaa tukehtua.

Älä yritä käsitellä laitteen sisätiloja silloin, kun rumpu pyörii.
Älä istu laitteen päälle äläkä nojaa sen luukkua vasten.
• Laite saattaa kaatua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kuivaa pyykit vasta sen jälkeen, kun pesukone on lingonnut ne.
Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä kuivausrummussa.
Älä juo laitteeseen tiivistynyttä vettä.
Älä milloinkaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, jollet välittömästi poista 
kaikkea kuivattavaa pyykkiä rummusta ja levitä sitä niin, että lämpö pääsee haihtumaan.
Älä kuivaa pyykkiä, jos sen seassa on syttyviä aineita, kuten bensiiniä, kerosiinia, bentseeniä, 
ohennetta, alkoholia tms.
• Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

Älä anna lemmikkien purra mitään kuivausrummun osia tai leikkiä niillä.
• Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahinkoja.

Kun laite hävitetään, irrota sen luukku ja virtajohto ennen hävittämistä.
• Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköjohdon vaurioituminen tai 

henkilövahinko.

Älä kosketa pistoketta märillä käsillä.
• Vaarana on sähköisku.

Jos käyttötiloissa tapahtuu kaasuvuoto (propaani- tai nestekaasuvuoto tms.), tuuleta tilat välittömästi 
äläkä koske pistokkeeseen.
• Älä käytä sähkötuuletinta tuulettamiseen.
• Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Älä korjaa, vaihda tai yritä huoltaa mitään laitteen osaa, jollei tätä erikseen suositella käyttäjälle 
tarkoitetuissa korjausohjeissa. Sinulla on myöskin oltava laitteen huollon edellyttämä pätevyys.
Älä korjaa, pura tai muuntele laitetta itse.
• Käytä vain tavallisia sulakkeita (kupari- tai rautalankaa yms. ei saa käyttää).
• Kun laite on korjattava tai asennettava uudelleen, ota yhteyttä lähimpään huoltopalveluun.
• Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku, tulipalo, laitevika tai 

henkilövahinkoja.

Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön.
Ammattikäyttö katsotaan laitteen väärinkäytöksi. Tällöin laitteella ei ole Samsungin normaalitakuuta 
eikä Samsung vastaa laitteen väärinkäytöstä johtuvista vioista tai vahingoista.
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Jos laitteesta kuuluu outoa ääntä tai se haisee palaneelle tai savuaa, katkaise virransyöttö välittömästi 
ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
• Muutoin seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.

Älä anna lasten (tai lemmikkien) leikkiä laitteen päällä tai sisällä. Laitteen luukkua ei saa helposti auki 
sisältä päin, ja lapsi voi loukkaantua vakavasti, jos hän jää loukkuun laitteen sisälle.

Käyttöön liittyviä muistutuksia

HUOMIO
Älä seiso laitteen päällä äläkä laita sen päälle mitään esineitä (esim. pyykkiä, sytytettyjä kynttilöitä tai 
savukkeita, astioita, kemikaaleja tai metalliesineitä).
• Tämä voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitevian tai henkilövahinkoja.

Älä kosketa lasiluukkua tai rummun sisäosia kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen, sillä ne 
ovat kuumia.
• Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Luukun lasi kuumenee kuivauksen aikana. Sen vuoksi älä koske luukun lasia.
Älä myöskään anna lasten leikkiä kuivausrummun lähellä tai koskettaa luukun lasia.
• Tämä voi aiheuttaa palovammoja.

Älä paina laitteen painikkeita terävillä esineillä, kuten neuloilla, veitsillä, kynsillä tms.
• Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai henkilövahinkoja.

Älä kuivaa pyykkiä, jossa on joustavia kumiosia (lateksia) tai vastaavanlaisia kumirakenteita.
• Jos joustava kumi kuumenee, se voi muuttaa muotoa tai syttyä tuleen.

Älä kuivaa pyykkiä, jossa on kasvis- tai muuta ruokaöljyä, sillä suuri öljymäärä ei poistu pesun aikana. 
Käytä lisäksi jäähdytysohjelmaa, jottei pyykki kuumenisi.
• Öljyn hapetusprosessin kuumuus voi aiheuttaa tulipalon.

Älä kuivaa pyykkiä, jossa on vieraita aineita, kuten öljyä, voidetta tai muuta kemikaalia, jota käytetään 
esim. ihonhoito- tai hierontapaikoissa tai kauneussalongeissa tai sairaaloissa.
• Vaarana on sähköisku, tulipalo, toimintahäiriö tai vamma.

Varmista, että kuivattavien vaatteiden taskut ovat tyhjät.
• Kovat ja terävät esineet, kuten kolikot, hakaneulat, naulat, ruuvit tai kivet voivat vaurioittaa laitetta 

pahoin.

Älä kuivaa vaatteita, joissa on suuria solkia, nappeja tai muuta painavaa metallia (vetoketjut, koukut ja 
hakaset).
Jos tarpeen, käytä pienelle pyykille, kuten vöille, esiliinan nauhoille ja kaarituetuille liiveille, 
pesupussia. Kaarituki voi irrota tai katketa pesuohjelman aikana.
Kuivausliinat ovat yhteensopivia tämän mallin kanssa ja niiden käyttöä suositellaan kuivaustehon 
parantamiseksi.
Kuivausliinat auttavat myös vähentämään kuivauksen aikana muodostuvaa staattista sähköä. 
Staattinen sähkö voi vaurioittaa pyykkiä ja joskus myös konetta.
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Älä käytä kuivausrumpua vaarallisten jauheiden, kuten hiilipölyn, vehnäjauhon yms. lähellä.
• Vaarana on sähköisku, tulipalo tai räjähdys.

Älä aseta helposti syttyviä aineita laitteen lähelle.
• Muutoin laitteesta voi päästä vaarallisia kaasuja, sen osat voivat vaurioitua tai vaarana on sähköisku, 

tulipalo tai räjähdys.
• Laitetta ei saa asettaa lukittavien ovien, jne. taakse.

Älä koske laitteen takapaneeliin kuivauksen aikana tai välittömästi sen jälkeen.
• Laite on kuuma ja voi aiheuttaa palovammoja.

Tärkeitä puhdistukseen liittyviä varoituksia

VAROITUS

Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen vettä.
Älä käytä bentseeniä, ohennetta tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.
• Tämä voi aiheuttaa värinmuutoksia, muotovirheitä, laitevikoja, sähköiskun tai tulipalon.

Laite on irrotettava pistorasiasta ennen puhdistamista ja huoltoa.
• Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla sähköisku tai tulipalo.

Puhdista sihtikotelo ennen kuivausrummun käyttämistä ja sen jälkeen.
Puhdista laitteen sisäosa säännöllisesti ottamalla yhteyttä valtuutettuun huoltopalveluun.
Puhdista lämmönvaihdin pehmeällä harjalla tai pölynimurilla kerran kuussa. Älä koske 
lämmönvaihtimeen käsin, loukkaantumisvaara olemassa.
Ammattitaitoisen asentajan on puhdistettava kuivausrummun sisäosat säännöllisin väliajoin.

Estä jäätyminen
• Asenna kuivausrumpu paikkaan, jossa lämpötila ei laske nollan Celsius-asteen alapuolelle.
• Jos poisto tapahtuu suoraan pitkällä poistoletkulla, letkun sisään jäävä vesi voi jäätyä talvella. 

Varmista, ettei letkuun ole jäänyt vettä käytön jälkeen.
• Jos tyhjennysletku on jäätynyt, kääri letku lämpimään veteen kastettuun pyyhkeeseen noin 

kymmeneksi minuutiksi sulattaaksesi sen.
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Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevat ohjeet

Tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Jätteiden lajittelua käyttävät maat)
Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, 
että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, 
kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden 
käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle 
aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta 
jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.
Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta 
kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai 
paikalliseen ympäristöviranomaiseen.
Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää 
hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun 
kaupallisen jätteen seassa.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksista ja tuotteiden lainsäädännöllisistä velvollisuuksista 
(esim. REACH, WEEE, akkuja), löydät osoitteesta www.samsung.com
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Asentaminen

Pakkauksen sisältö
Avaa kuivausrummun pakkaus huolellisesti. Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. 
Käyttämäsi kuivausrummun osat voivat olla erilaisia ja eri paikoissa kuin alla näytetyt. Varmista ennen 
asennusta, että kuivausrummun mukana on toimitettu kaikki tässä mainitut osat. Jos kuivausrumpu 
ja/tai sen osat ovat vaurioituneet tai jos osia puuttuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin 
asiakaspalveluun.

Kuivausrummun kuvaus

01

02

03

04

05 

06

07

01 Yläkansi 02 Vesisäiliö

03 Nukkasihti 04 Lämmönvaihdin

05 Säätöjalka 06 Käyttöpaneeli

07 Luukku
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Lisätarvikkeet (sisältyvät toimitukseen)

Letkun ohjain Kaapeliside Letkunliitin

Pitkä poistoletku (2 m) Käyttöopas Kuivausteline (vain 
soveltuvissa malleissa)

Puhdistusharja

Lisätarvikkeet (eivät sisälly toimitukseen)

Pinoamiskiinnikepakkaus 
(Osanro SK-DH; SK-DA; SKK-DF)

HUOM.
• Väliasennussarjan avulla kuivausrumpu voidaan asentaa pesukoneen päälle. Huomaathan, että 

väliasennussarjan voidaan käyttää ainoastaan Samsungin pesukoneiden ja kuivausrumpujen 
kanssa. Voit ostaa pinoamispakkauksen ottamalla yhteyttä Samsungin huoltoon tai paikalliseen 
jälleenmyyjään. Pinoamispakkaus on erilainen eri pesukonemalleissa.

• Katso pinoamisohjeet kuivausrummun kanssa pinoamispakkauksen mukana toimitetusta 
asennusoppaasta.

• Katso tietoja siitä, mitä pinoamispakkausta voit käyttää kiinnittääksesi kuivausrumpusi pesukoneen 
päälle Samsung-pesukoneen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.
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Asennusvaatimukset

HUOM.

Kuivausrummun saa asentaa vain pätevä asentaja. Jos laite täytyy huoltaa huonon tai virheellisen 
asennuksen vuoksi, kustannukset ovat laitteen omistajan vastuulla ja tämä voi myös mitätöidä takuun. 
Säilytä nämä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

VAROITUS

• Älä kytke virtajohtoa pistorasiaan ennen kuin asennus on täysin valmis.
• Kuivausrummun siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
• Älä anna lasten tai lemmikkien leikkiä kuivausrummussa tai sen läheisyydessä. Laitteen lähellä 

olevia lapsia on valvottava jatkuvasti.
• Pidä kaikki pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta.
• Jos virtajohto tai pistoke on vaurioitunut, älä vaihda sitä itse. Pyydä Samsungia tai pätevää 

asentajaa vaihtamaan vaurioitunut virtajohto tai pistoke.
• Älä korjaa, pura tai muuntele kuivausrumpua. Jos laite on korjattava, ota yhteyttä lähimpään 

Samsungin huoltoon.
• Irrota luukku/kannet kaikista hävitettävistä laitteista lasten tukehtumisvaaran välttämiseksi.
• Jos kuivausrummusta kuuluu outoa ääntä tai se savuaa tai haisee palaneelle, irrota virtajohto 

välittömästi pistorasiasta ja ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
• Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta kuivausrummun käytön aikana.
• Älä aseta helposti syttyviä esineitä kuivausrummun lähelle.

Sähkö- ja maadoitusvaatimukset
• Kuivausrumpu on maadoitettava asianmukaisesti. Jos kuivausrumpu toimii virheellisesti tai 

rikkoutuu, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa, sillä sen avulla saat pienivastuksisimman reitin 
sähkövirralle. Kuivausrummun mukana toimitetaan kolmipiikkistä pistoketta käyttävä virtajohto. 
Pistoke on liitettävä oikeanlaiseen, oikein asennettuun ja paikallisten määräysten mukaisesti 
maadoitettuun pistorasiaan.

• Jos sinulla on jotakin kysyttävää sähkö- tai maadoitusvaatimuksista, ota yhteyttä Samsungiin tai 
valtuutettuun sähköasentajaan.

VAROITUS

• Liitä maadoitettuun, kolmipiikkiselle pistokkeelle tarkoitettuun pistorasiaan.
• Älä käytä vaurioitunutta pistoketta, virtajohtoa tai löysää tai vaurioitunutta pistorasiaa.
• Älä käytä sovittimia tai jatkojohtoja.
• Laitteiston maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa sähköiskun. Jos et ole varma, 

onko kuivausrumpu oikein maadoitettu, varmista asia valtuutetulta sähköasentajalta.
• Älä muuntele pistoketta, virtajohtoa tai pistorasiaa millään tavoin.
• Älä kiinnitä maadoitusjohtoa muoviputkistoon, kaasuputkeen tai kuumavesiputkeen.
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Syvennykseen tai kaapistoon asentaminen
Jos kuivausrumpu asennetaan syvennykseen tai kaapistoon, rummun ympärille on jätettävä tilaa 
vähintään seuraavasti:

Sivuille Ylös Eteen Taakse

25 mm 25 mm 490 mm 50 mm

Jos kuivausrumpu asennetaan yhdessä pesukoneen kanssa, syvennyksen tai kaapiston edessä on 
oltava vähintään 550 mm vapaata tilaa ilmanvaihtoa varten. Asennustilan vähimmäiskoko: 3,9m3

Vaiheittainen asennus 
Lue sivun 17 kohta Asennusvaatimukset ennen kuivausrummun asentamista.

VAIHE 1 Valitse sijoituspaikka

Sijoituspaikkaa koskevat vaatimukset
Valitse tasainen, vankka pinta, joka kestää tärinää. Valitse paikka, jonka lähellä on maadoitettu, 
kolmipiikkiselle pistokkeelle tarkoitettu pistorasia.
Kuivausrumpu saattaa mukavuussyistä kannattaa asentaa pesukoneen viereen.

VAROITUS

• Kuivausrummun saa asentaa vain sisätiloihin.
• Älä asenna kuivausrumpua paikkaan, jossa se altistuu säänvaihteluille.
• Ympäristön lämpötilan asennusta varten tulee olla 5–35 ℃.

 - Jos ympäristön lämpötila on niin alhainen, että kuivausrummussa ja letkuissa oleva 
kondenssivesi jäätyy, kuivausrumpu ei välttämättä toimi tai se voi vaurioitua.

 - Varmista, että lämpötila, johon kuivausrumpu on asennetaan, ei ole suositellun lämpötila-alueen 
ulkopuolella. Kuivausteho voi heikentyä.

 - Varmista, että kuivausrumpua ei asenneta suljettuun tilaan tai lämpöä tuottavien laitteiden 
läheisyyteen.

• Älä asenna kuivausrumpua paikkaan, jossa voi tapahtua kaasuvuoto.
• Älä käytä huonosti ilmastoidussa tilassa tai alueella.
• Käytä vain seinään kytkettyä virtalähdettä.
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VAIHE 2 Säädä säätöjalat

B

A
1. Liu'uta kuivausrumpu haluamaasi paikkaan 

varovasti.
2. Tarkista vatupassilla (A), että kuivausrumpu on 

suorassa eikä kallellaan sivulle, eteen tai taakse.
3. Jos kuivausrumpu ei ole suorassa, käännä 

säätöjalkaa (B) vasemmalle tai oikealle säätääksesi 
korkeuden.

4. Kun kuivausrumpu on suorassa, varmista, että se 
seisoo vakaasti lattialla.

5. Kiinnitä kuivausrummun pistoke pistorasiaan.

C D

HUOM.

• Aseta kuivausrumpu samalle korkeudelle 
pesukoneen kanssa kääntämällä säätöjalkoja 
oikealle, kunnes se painuu sisään täysin (C). Käännä 
sitten säätöjalkaa vasemmalle pidentääksesi 
(D) sitä, kunnes kuivausrumpu ja pesukone ovat 
samalla korkeudella.

• Pidennä säätöjalkoja vain sen verran kuin on 
tarpeen. Jos säätöjalka jätetään tarpeettoman 
pitkäksi, kuivausrumpu saattaa täristä.
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VAIHE 3 Poistoletkun kiinnittäminen

A
B

• Suosittelemme liittämään poistoletkun 
poistojärjestelmään.

• Jos kuivausrumpuun liitetty letku on liian 
lyhyt ulottuakseen tyhjennysjärjestelmään, 
käytä mukana toimitettua tarvikeletkua (pitkä 
tyhjennysletku).

• Käytä sisäänrakennettua vesisäiliötä vain, jos et voi 
liittää tyhjennysletkua tyhjennysjärjestelmään.

HUOM.

Tehdasasetusoletuksena tämä kuivausrumpu käyttää 
sisäänrakennettua vesisäiliötä veden tyhjentämiseen.

B

A

1. Irrota poistoletku aukosta (A) ja kiinnitä se osaan 
(B).

A

2. Kiinnitä lisäletkun (pitkän poistoletkun) toinen pää 
aukkoon (A).

3. Kiinnitä lisäletkun toinen pää (poistoaukko) 
viemäröintijärjestelmään jollakin seuraavista 
tavoista:
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Pesualtaan päälle:

A

CB

1. Varmista, että lisäletkun pää on alle 90 cm:n (*) 
korkeudella kuivausrummun pohjasta.

2. Jos jotakin lisäletkun kohtaa on taivutettava, käytä 
laitteen mukana toimitettua muovista letkun 
ohjainta (B) ja kiinnitä ohjain seinään koukulla tai 
hanaan vaijerilla. Kokoa poistoletku (A) ja letkun 
ohjain (B) ja kiinnitä ne nippusiteellä (C).

3. Voit tyhjentää laitteeseen kertyneen veden 
liittämällä lisäletkun (pitkä poistoletku) suoraan 
poistovesiputkeen.

HUOMIO

Älä pidennä poistoletkua. Liitoskohdasta saattaa 
vuotaa vettä. Käytä pitkää poistoletkua.

Pesualtaan poistoputken käyttäminen:

A

1. Kokoa letkunliitin (A) ja kiinnitä se lisäletkun 
päähän kuvassa näytetyllä tavalla.

HUOMIO

Kiinnitä letku liittimeen tiiviisti vuotojen estämiseksi.

2. Kiinnitä letkun sovitin suoraan pesualtaan 
poistoputkeen.
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VAIHE 4 Tarkista asennus

• Kaikki pakkausmateriaalit on poistettu ja hävitetty asianmukaisesti.
• Kuivausrumpu on suorassa ja vakaasti lattialla.
• Varmista, ettei rumpuun ole jäänyt lisätarvikkeita.
• Älä tuki kuivausrummun etuosassa olevan jäähdytysritilän ilmanvaihtoaukkoja.
• Älä aseta helposti syttyviä esineitä kuivausrummun lähelle ja pidä rummun ympäristö puhtaana.
• Älä poista kuivausrummun säätöjalkoja. Niiden avulla rumpu pidetään suorassa lattialla.
• Suosittelemme, että odotat asennuksen jälkeen vähintään tunnin, ennen kuin käytät 

kuivausrumpua.

VAIHE 5 Kytke virta

Kytke virtajohto pistorasiaan, joka on suojattu joko sulakkeella tai suojakytkimellä. Napauta sitten  
kytkeäksesi kuivausrumpuun päälle. 

HUOM.

Käynnistä Ajastettu kuivaus 20 minuutiksi varmistaaksesi, että laite toimii, lämpenee ja sammuu. Jos 
HC-näyttökoodi näytetään, ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen.

Luukun avaussuunnan vaihtaminen
Haluat ehkä vaihtaa luukun avaussuunnan käyttöpaikan olosuhteiden ja tarpeittesi mukaan.

VAROITUS

Varmista, että luukun avaussuunnan vaihtaa pätevä teknikko.

1. Irrota luukun pakkaus luukusta.
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2. Irrota luukun sisälasin pitimen ruuvit.
 - Löysytä ja irrota ensin 3 ruuvia alaosassa. 

Löysytä ja irrota sitten 3 ruuvia pidikkeen 
yläosasta.

3. Irrota lasin pidike.

HUOMIO

Varo pudottamasta mitään pidikkeen osaa, kun irrotat 
sitä. Tästä saattaa seurata omaisuuden vaurioituminen 
(halkeamat tai murtumat).

4. Irrota ensin luukun ruuvit ja sen jälkeen luukku.
 - Löysytä ja irrota 2 pulttia oven kehyksessä.
 - Käytä kuusiokulmaruuvimeisseliä välttääksesi 

pulttien hankautumisen.
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5. Irrota luukun kehyksen vasemmanpuoleinen 
yläruuvi ja lisää sitten vastaavaan luukun kehyksen 
oikeaan reunaan. Älä poista alemman pidikkeen 
ruuveja.

6. Irrota 2 pidikkeen ruuvia oikeassa kehyksessä 
ja irrota sitten 2 pidikkeen ruuvia vasemmassa 
kehyksessä.

7. Pane 2 irrotettua pidikettä vasempaan kehykseen 
esitetyllä tavalla.
 - Katso kuvasta ruuvien oikea asento.

8. Irrota vasemman kehyksen alaruuvi ja lisää sitten 
vastaavan luukun kehyksen oikeanpuoleiseen 
reikään.
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9. Pane kahvan pidike oikeaan kehykseen ja kiristä 
sitten 2 pidikkeen ruuvia.

10. Pane luukun sarana luukun kehyksen vastapäiseen 
kohtaan ja kiristä sitten 2 pulttia.

11. Pane sisälasin pidike lukuun kantaan, joka on 
asennettu vasempaan kehykseen.
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12. Kiristä 3 pidikkeen ruuvia yläosassa. Kiristä sitten 3 
pidikkeen ruuvia alaosassa.

13. Kiinnitä luukun pakkaus luukkuun.

HUOM.

Jos haluat palauttaa luukun alkuperäiseen asentoon, suorita vaiheet uudelleen. Luukku, saranat ja 
muut osat olisivat silloin vastakkaisissa suunnissa kuin edellä kuvatuissa vaiheissa.

Ympäristö
Hävitä tämän tuotteen pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä tavalla. Lisätietoja saat ottamalla 
yhteyden paikallisiin viranomaisiin.
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Ennen kuin aloitat

Alkuasetukset
• Kun kuivausrummun virta kytketään ensimmäistä kertaa, näytössä näkyy alkuasetusprosessi. 

Suorita se noudattamalla näytön ohjeita.
• Jos suoritat alkuasetuksen ja käytät ohjelmaa kauemmin kuin minuutin, alkuasetus ei ilmesty 

uudelleen.
• Alkuasetuksiin kuuluvat kielen valinta ja lyhyt opetusohjelma.
• Kun napautat painiketta, napauta täsmälleen kuvakkeen päällä.
• Pesukoneen ja kuivausrummun käyttö yhtä aikaa saattaa johtaa tehon menetykseen riippuen siitä, 

mihin ne on asennettu sekä sähkövirran tilasta.

Käynnistä kalibrointi
• Alkuasetukset sisältävät kalibrointiprosessin, joka tulee kielen valinnan jälkeen. Kalibrointi on 

tehtävä ennen kuivausrummun käyttämistä.
• Tyhjennä rumpu ja aloita kalibrointi pitämällä sitten -painiketta painettuna.
• Kun kalibrointi on valmis, virta katkeaa ja kytkeytyy automaattisesti.
• Jos haluat tehdä kalibroinnin uudelleen, siirry Asetukset pitämällä -painiketta painettuna 

3 sekuntia ja valitse Kalibrointi.

01 Kielen valinta 02 Tervetuloa-näyttö

Turn dial & Tap O

Dansk

English
Tervetuloa!

03 Opastus

Tutustutaan uuteen kuivaajaasi!

[Ohita valitsemalla O] [Tap O to skip]

Turn the dial to explore
cycles
Tutustu ohjelmiin 
valitsimesta.

[Ohita valitsemalla O] [Tap O to skip]

Now hold to start a cycle
Aloita ohjelma pitämällä 
painettuna

[Ohita valitsemalla O]

[Tap O to skip]

Tap to see options
Valitse nähdäksesi 
valinnat

[Ohita valitsemalla O]

Tallenna suosikkeja Omiin 
ohjelmiin

Tekoäly-optimoitu kuivaaja 

Valmista!
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Kuivausohjeet

VAIHE 1 Lajittele

• Vältä raskaiden ja kevyiden vaatekappaleiden sekoittamista.
• Pese ja kuivaa tummat vaatekappaleet erillään vaaleista.
• Vältä villaisten tai lasikuitua sisältävien vaatekappaleiden kuivaamista, jollei niiden hoito-ohjeessa 

toisin mainita.
• Älä kuivaa öljyn, alkoholin, bensiinin tms. tahrimia vaatteita.
• Vältä pesemättömien vaatekappaleiden kuivaamista.
• Älä kuivaa märkiä vaatekappaleita, joita ei ole täysin lingottu kuivaksi pesun jälkeen. Tämä voi 

aiheuttaa hajua kuivausrummun sisälle tai kuivausrummun toimintahäiriön.
• Pesuverkon käyttöä suositellaan vauvan sukille ja muille pienille ja kevyille vaatekappaleille.

VAIHE 2 Tyhjennä taskut ja käännä ne nurinpäin.

• Käännä tummat vaatteet sisäpuoli ulospäin ennen kuivaamista. Tämä estää kangasta 
vaurioitumasta hankauksen vuoksi kuivauksen aikana ja suojaa kuivausrummun sisäosia 
värjäytymiseltä ja vaurioilta.

• Käännä napilliset ja koruompeleelliset vaatteet sisäpuoli ulospäin ennen kuivaamista.

HUOMIO

• Tyhjennä taskut. Metalliesineet, esimerkiksi kolikot, pinnit ja soljet voivat vaurioittaa rumpua tai 
pyykkiä.

• Poista metalliesineet, vedä vetoketjut ja kiinnitä hakaset ennen kuivausta. Vaatteisiin tarttuneet 
metalliesineet voivat vaurioittaa rumpua tai pyykkiä.

VAIHE 3 Tarkista nukkasihti

Varmista, että nukkasihti on asennettu oikein ennen vaatteiden laittamista kuivausrumpuun. 
Kuivausrumpu ei toimi ilman nukkasihtiä.
• Puhdista nukkasihti aina ennen kuivausta. Katso lisätietoja sihdin puhdistamisesta kohdasta 

“Nukkasihti” sivulla 45.
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VAIHE 4 Arvioi pyykin määrä

Älä ylikuormita kuivausrumpua. Ylitäyttö heikentää pyörimistä, jolloin vaatteet kuivavat epätasaisesti 
ja rypistyvät.
• Aseta kuivausrumpuun vain yhden käyttökerran pyykkimäärä kerrallaan.
• Jos kuivaat vain yhden tai kaksi vaatekappaletta, voit parantaa kuivaustehoa lisäämällä joukkoon 

kuivan pyyhkeen.
• Pääset parhaisiin tuloksiin, jos irrotat vaatekappaleet toisistaan ennen niiden laittamista 

kuivausrumpuun. Jos lisäät toisiinsa kietoutuneita vaatteita kuivausrumpuun, kuivaus ei 
välttämättä ole niin tehokas kuin pitäisi tai laitteen luukku saattaa aueta.

HUOMIO

Lisää ja poista vaatteet kuivausrummusta nukkasihdin ollessa paikallaan. Jos sihti ei ole paikallaan, 
pienet kappaleet voivat pudota sihtiaukkoon ja aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriön.

VAIHE 5 Kuivauksen päättämisen jälkeen

• Tyhjennä vesisäiliö estääksesi vuodot. Katso lisätietoja vesisäiliön tyhjentämisestä kohdasta 
“Vesisäiliön tyhjennys” sivulla 44.

• Jos “Puhdista lämmönsiirrin” -viesti ilmaantuu näytölle, katso kappale “Lämmönvaihdin” sivulla 47 
ja puhdista lämmönvaihdin.

• Pidä kuivausrummun luukku ja lämmönvaihtimen suojus avoinna kuivauksen päättymisen jälkeen 
pitääksesi kuivausrummun sisäosan hygieenisempänä.
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Toiminnot

Käyttöpaneeli

01 Virta 

Paina kytkeäksesi tai katkaistaksesi virran.
• Jos käyttöpaneelia ei käytetä 10 minuuttiin kuivausrummun virran 

kytkemisen jälkeen, kuivausrummun virta katkeaa automaattisesti.
• Kuivausrummun virta katkeaa automaattisesti, kun ohjelma on 

päättynyt.

HUOMIO

Älä katkaise kuivausrummun virtaa painamalla -painiketta kuivauksen 
aikana. Keskeytä ohjelma ensin painamalla -painiketta ja pitämällä 
sitä painettuna ja katkaise sitten kuivausrummun virta painamalla 
-painiketta.

02 Valintakiekko
Siirry ohjelmien ja toimintojen välillä kääntämällä Valintakiekko -nuppia 
vasemmalle tai oikealle. Valintakiekko -nuppia käännettäessä valintasi 
(kuten ohjelma, lisätoiminnot ja järjestelmätoiminnot) näkyvät näytössä.

03 Käynnistys/
keskeytys 

Paina ja pidä painettuna toiminnon käynnistämiseksi tai keskeyttämiseksi.

04 Näyttö
Näytössä näkyy nykyinen ohjelma, arvioitu jäljellä oleva aika, 
ohjelmavaihtoehdot ja muut hyödylliset tai hälytysviestit.

05 OK  Vahvista toiminto- tai asennusvalinta painamalla tätä.
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06 Kuivaustaso 

Vaihda nykyisen ohjelman kuivausastetta painamalla tätä. Voit valita 
asteen 1 - 4, mutta saatavilla olevat valinnat riippuvat valitusta 
ohjelmasta.
• 4: Sopii suurille ja paksuille kappaleille.
• 3: Vakiokuivausaste.
• 2: Kostea kuivaustaso on tarkoitettu osittain kuiville pyykeille. Käytä 

tasokuivatetuille tai kuivamaan ripustetuille pyykeille. 
• 1: Kuivaa hellävaraisesti kankaan suojaamiseksi. Sopii herkille 

vaatekappaleille tai vaatekappaleille, joiden haluat kuivuvan 
luonnollisesti (ripustamalla tai asettamalla vaakatasoon 
kuivaustelineeseen) niiden ollessa kosteita.

07 Rypistymisenesto 
Napauta kytkeäksesi Rypistymisenesto -toiminnon päälle tai pois. 
Kun toiminto on päällä, kuivausrumpu pyörittää rumpua ajoittain 
kuivausohjelman päättymisen jälkeen rypistymisen estämiseksi.

08 Aika 
Napauta valitaksesi ohjelma-ajan Ajastettu kuivaus-, Lämmin ilma- 
tai Kylmä ilma -ohjelmalle. Aseta kuivausajaksi 20–240 minuuttia. 
Kuivausaika riippuu valitusta ohjelmasta.

09 Valinnat 
• Napauta päästäksesi Valinnat-valikkoon.
• Napauta ja pidä 3 sekunnin ajan päästäksesi Asetukset-valikkoon.

10 Smart Control 
Ota Smart Control -toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla tätä.
• Kun Smart Control -toiminto on aktivoituna, voit etäohjata 

kuivausrumpua älypuhelimen SmartThings-sovelluksella.

11 Quick Drive 
Ota Quick Drive -toiminto käyttöön tai pois käytöstä painamalla tätä. 
Voit lyhentää valitun ohjelman kokonaiskuivumisaikaa. Quick Drive on 
käytettävissä ohjelmissa Puuvilla, Tekokuidut.

Kuvakkeiden kuvaukset

Wi-Fi Tämä kuvake ilmaisee, että pesukone on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon.

Smart Control
Tämä kuvake ilmaisee, että Smart Control on käytössä. Katso 
lisätietoja kohdasta “Smart Control” sivulla 40.

Lapsilukko
Tämä kuvake ilmaisee, että Lapsilukko on käytössä.
Katso lisätietoja kohdasta “Lapsilukko” sivulla 37.
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Ohjelman käyttö

0305 04

01 06

02

1. Napauta  kytkeäksesi kuivausrummun päälle.
2. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi haluamasi ohjelman. Katso lisätietoja kohdasta 

“Ohjelmien yleiskuvaus” sivulla 33.
3. Muuta oletusarvoisia ohjelma-asetuksia painamalla -, - tai -painiketta.
4. Valitse lisätoiminto painamalla -painiketta ja kääntämällä sitten Valintakiekko -nuppia. Katso 

lisätietoja kohdasta “Valinnat” sivulla 36. 
5. Muuta valitun lisätoiminnon asetuksia painamalla -painiketta. Kaikille ohjelmille ei ole 

lisätoimintoja.
6. Aloita käyttö painamalla ja pitämällä painettuna -painiketta. Kun määrität haluamasi ohjelman, 

näytössä näkyy lyhyt ohjelmakuvaus, enimmäispyykkimäärä ja pesuaika. Voit tarkistaa myös 
ohjelman etenemisen, jäljellä olevan ajan ja tietokoodit.
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Ohjelmien yleiskuvaus

HUOM.

Muita ohjelmia voidaan käyttää, kun ne on lisätty ohjelmaluetteloon käyttämällä Omat ohjelmat 
-toimintoa. Lisätietoja on sivulla 37 kohdassa “Omat ohjelmat”.

Anturikuivausohjelmat

Ohjelma Kuvaus
Pyykin 

enimmäismäärä 
(kg)

 Puuvilla
Puuvillavaatteille, petivaatteille, pöytäliinoille, alusvaatteille, 
pyyhkeille ja paidoille.

9,0

Tekoäly-kuivaus
Kuivaa Tekoäly-kuivaus-tekniikan optimoimilla ohjelma-
asetuksilla pyykin määrän ja kosteuden mukaan.

9,0

Supernopea Puuvillasta ja keinokuiduista valmistetulle sekapyykille. 5,0

Tekokuidut
Polyesteristä (dioleeni, trevira), polyamidista (perlon, nailon) ja 
vastaavanlaisista materiaaleista valmistetuille.

4,0

Hienopesu
Hellävaraisesti käsiteltäville vaatekappaleille, kuten 
alusvaatteille.

2,0

Pyyhkeet Esimerkiksi kylpypyyhkeiden kuivaamiseen. 4,0

Vuodevaatteet
Raskaalle pyykille, esimerkiksi peitoille, lakanoille ja 
untuvapeitteille.

2,0

Paidat Käytä yhden vaatekappaleen, kuten paidan, nopeaan kuivaukseen. 1,0

Villa
Vain konepesun ja kuivausrummun kestävälle villalle.
Pääset parhaisiin tuloksiin, jos käännät vaatteet nurinpäin ennen 
kuivaamista.

1,0

Ulkoiluvaatteet

Ulkovaatteille, esimerkiksi hiihtopuvuille ja vaellusvaatteille, 
sekä elastaani-, jousto- ja mikrokuitumateriaaleista valmistetuille 
vaatteille. Suosittelemme käyttämään tätä ohjelmaa sen jälkeen, 
kun olet pessyt pyykit pesukoneen Ulkoiluvaatteet -ohjelmalla.

2,0

Hiljainen kuivaus

Puuvillasta ja keinokuiduista valmistetulle sekapyykille, jonka 
haluat kuivuvan hiljaisesti. Tätä voidaan käyttää Rypistymisenesto 
-asetuksella, jotta voit aloittaa uuden ohjelman ennen kuin menet 
nukkumaan, niin pesu on valmiina aamulla.
• Vain DV90BB9445**-mallit.

9,0

Silityskuiva
Tässä kuivausohjelmassa vaatteet jätetään hieman kosteiksi, jotta 
ne olisi helpompi silittää.

9,0
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Manuaaliset kuivausohjelmat

Ohjelma Kuvaus
Pyykin 

enimmäismäärä 
(kg)

Pikakuivaus 35 
min

Kevyiden puuvilla-keinokuituvaatteiden tai nopeaa 
kuivaamista tarvitsevien vaatteiden kuivaamiseen.
Oletuksena käytettävä kuivausaika on 35 minuuttia.

1,0

Ajastettu kuivaus

Käytä tätä kuivausajan asettamiseen.
Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Ajastettu kuivaus 
ja napauta  asettaaksesi kuivausajaksi 20-240 minuuttia. 
Napauta  toistuvasti valitaksesi saatavilla olevat 
aikavaihtoehdot tässä järjestyksessä: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 
90 / 120 / 150 / 180 / 240.

HUOM.

• Todellinen ohjelma-aika riippuu vaatteiden 
kuivuustasosta.

• Jos käytät tätä ohjelmaa lisäkuivaukseen kun jokin 
Anturikuivaus -ohjelmista on päättynyt (lueteltu 
sivulla 33), aseta vähimmäiskuivausaika (20 minuuttia). 
Liiallinen kuivaus voi aiheuttaa kuivattavan kappaleen 
vaurioitumisen tai turmeltumisen.

-

Lämmin ilma

Pienille, esikuivatuille vaatekappaleille.
Ajastettu ohjelma kaikille muille tekstiileille paitsi villalle 
ja silkille. Hieman kosteiden tai esikuivattujen vaatteiden 
kuivaamiseen.
Soveltuu myös hitaasti kuivavien monikerroksisten ja 
paksujen vaatteiden kuivaamiseen.
Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Lämmin ilma 
-ohjelman ja napauta asettaaksesi kuivausajaksi 20-240 
minuuttia. Napauta  toistuvasti valitaksesi saatavilla 
olevat aikavaihtoehdot tässä järjestyksessä: 20 / 30 / 40 / 
50 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180 / 240.

-

Kylmä ilma

Kaikentyyppisille tekstiileille. Pitkään pitämättöminä 
olleiden vaatteiden raikastamiseen tai tuulettamiseen.
Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Kylmä ilma ja 
napauta  asettaaksesi kuivausajaksi 20-240 minuuttia. 
Napauta  toistuvasti valitaksesi saatavilla olevat 
aikavaihtoehdot tässä järjestyksessä: 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 
90 / 120 / 150 / 180 / 240.

-
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Ilmapesu

Ohjelma Kuvaus
Pyykin 

enimmäismäärä 
(kg)

Desinfiointi
Märkien ja kuivien vaatteiden ja pellavakankaiden 
desinfiointiin bakteerien poistamiseksi.

2,0

Ilmaraikastus
Käytä tätä ohjelmaa desinfioidaksesi vaatteita ja saadaksesi 
ne tuntumaan raikkaammilta ja puhtaammilta.

1,0

Kuivaustilan 
itsekuivaus

Käytä tätä ohjelmaa pitämään sekä rumpu että 
lämmönvaihdin raikkaina.
• Älä käytä tätä ohjelmaa, jos rummussa on pyykkiä.

-
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Valinnat

Käyttövalinnat

Damp Alert
Tap O to set alert

Off

03 01

02

02

1. Napauta .
2. Valitse haluamasi lisätoiminto kääntämällä Valintakiekko -nuppia.
3. Muuta valitun toiminnon asetuksia tai käynnistä toiminto painamalla -painiketta.

HUOM.

• Palaa päänäyttöön painamalla -painiketta uudelleen tai valitse Takaisin kääntämällä 
Valintakiekko -nuppia ja paina sitten -painiketta.

• Jos valittua toimintoa ei tueta, näkyviin tulee “Ei tukea” -viesti, eikä -painike aktivoidu.
• Kun valitset lisätoiminnon, ensimmäisellä kymmenellä käyttökerralla näkyviin tulee lyhyt 

ohjeviesti.
• Jos et käytä ohjauspaneelia 7 sekuntiin siirryttyäsi Valinnat-valikkoon, näyttö palaa päänäyttöön. 

Kosteushälytys
Tämä toiminto hälyttää, kun paidat tai muut vaatekappaleet, jotka vaativat silitystä, ovat riittävän 
kuivia silitystä varten.
1. Valitse ohjelma ja muuta ohjelman asetuksia tarpeen mukaan.

 - Tämä toiminto on saatavilla  Puuvilla-, Tekoäly-kuivaus-, Supernopea-, Tekokuidut-, Paidat- ja 
Hiljainen kuivaus -ohjelmille Kuivaustaso  2, 3 tai 4.

2. Napauta .
3. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Kosteushälytys -asetuksen ja napauta sitten .
4. Napauta ja pidä painettuna .
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Omat ohjelmat
Lisää tai poista ohjelmia oman ohjelmaluettelon luomista varten.
1. Napauta .
2. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Omat ohjelmat ja napauta sitten .

 - Voit muokata ohjelmaa oman ohjelman luomiseksi vain, kun kuivausrumpu ei ole käynnissä.
3. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi haluamasi ohjelman.
4. Lisää tai poista haluttu ohjelma painamalla -painiketta.

 - Ohjelman lisäys tai poisto tallentuu automaattisesti.
5. Kun olet luonut Omat ohjelmat -luettelon, palaa ohjelmien näyttöön painamalla -painiketta.

HUOM.

Puuvilla-, Tekokuidut-, Silityskuiva- ja Kuivaustilan itsekuivaus -ohjelmia ei voi poistaa 
ohjelmaluettelosta.

Lapsilukko
Jotta lapset ja pikkulapset eivät käynnistä tai säädä kuivausrumpua vahingossa, Lapsilukko lukitsee 
kaikki painikkeet paitsi  ja .
1. Sulje luukku.
2. Napauta .
3. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Lapsilukko -asetuksen ja napauta sitten .
4. Valitse Käytössä tai Pois painamalla -painiketta. 

 - Lapsilukko  -kuvake syttyy, kun toiminto on käytössä.
 - Et voi kytkeä Lapsilukko asetusta päälle luukun ollessa auki. Jos näytölle tulee “Ovi on auki” 

-viesti, kun yrität kytkeä päälle Lapsilukko -asetuksen, sulje luukku ja yritä uudelleen.

HUOM.

• Kun Lapsilukko on käytössä, mitään painikkeita ei voi käyttää, paitsi - ja -painiketta.
• Painikkeen painaminen, kun Lapsilukko on käytössä, laukaisee hälytyksen ja “Lapsilukko käytössä” 

-viestin.
• Jos avaat luukun, kun Lapsilukko on käytössä, hälytys laukaisee “Avaa ovi ja tarkista sisätilat” ja 

“Lapsilukko käytössä” -viestin.
• Hylkää ilmoitusviesti kytkemällä Lapsilukko tai virta pois päältä.

Rummun valo
Tämä sytyttää rummun sisällä olevan valon, jotta voit tarkistaa rummun sisällä olevien tuotteiden tilan.
1. Napauta .
2. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Rummun valo ja napauta sitten .

 - Vaikka kuivausrumpu olisi sammutettu, rummun valo palaa niin kauan kuin virtajohto on 
liitettynä.

 - Kun Rummun valo-toiminto on otettu käyttöön, rummun valo sammuu automaattisesti 2 
minuutin kuluttua.

 - Kuivausrummun luukun avaaminen sytyttää automaattisesti rummun valon. Valo sammuu 
automaattisesti 2 minuutin kuluttua.
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Järjestelmätoiminnot

Järjestelmätoiminnot -toimintojen käyttäminen

03 01

02

AI Pattern
Tap O for AI suggestion 

Off
02

* Paina ja pidä painettuna 3 sekuntia.
1. Paina ja pidä painettuna  3 sekuntia.
2. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi haluamasi järjestelmätoiminnon ja napauta sitten .
3. Muuta valitun toiminnon asetuksia tai käynnistä toiminto painamalla -painiketta.

HUOM.

• Palaa päänäyttöön painamalla -painiketta uudelleen tai valitse Takaisin kääntämällä 
Valintakiekko -nuppia ja paina sitten -painiketta.

• Jos et käytä ohjauspaneelia 7 sekuntiin siirryttyäsi Järjestelmätoiminnot-valikkoon, näyttö palaa 
päänäyttöön.

Tekoälykuvio
Tämä toiminto tallentaa usein käytettyjä ohjelmia ja asetuksia.
1. Paina ja pidä painettuna  3 sekuntia.
2. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Tekoälykuvio -asetuksen ja napauta sitten .
3. Valitse Käytössä tai Pois painamalla -painiketta.

 - Oletusasetus on Käytössä. Aseta arvoksi Pois, jos et halua käyttää tätä toimintoa.
 - Kun otat toiminnon käyttöön, kuivausrumpu muistaa usein käytetyt ohjelmat ja niiden asetukset 

(Kuivaustaso , Aika ) ja tallentaa ne usein käytettyyn järjestykseen.
 - Kun toiminto poistetaan käytöstä, kaikki tallennetut tiedot nollautuvat. 

Merkkiääni
Voit kytkeä kuivausrummun äänen päälle tai pois päältä.
1. Paina ja pidä painettuna  3 sekuntia.
2. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Merkkiääni -asetuksen ja napauta sitten .
3. Valitse Käytössä tai Pois painamalla -painiketta.

 - Oletusasetus on Käytössä. 

HUOM.

Asetus pysyy muuttumattomana kuivausrummun uudelleenkäynnistyksen jälkeenkin.
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Kalibrointi
Voit käynnistää kalibroinnin tarkempaa painon tunnistusta varten.
1. Paina ja pidä painettuna  3 sekuntia.
2. Valitse Kalibrointi kääntämällä Valintakiekko -nuppia ja paina sitten -painiketta.

 - Kalibrointi ei käynnisty, jos luukkua ei suljeta hyvin.
 - Rumpu pyörii myötäpäivään ja vastapäivään noin 3 minuuttia.

3. Kun ohjelma on valmis, näyttöön tulee ”Kalibrointi valmis” -viesti ja kuivausrumpu virta katkeaa 
automaattisesti.

Wi-Fi
Paina kytkeäksesi kuivausrummun Wi-Fi-yhteyden käyttöön tai pois.
1. Paina ja pidä painettuna  3 sekuntia.
2. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Wi-Fi -asetuksen ja napauta sitten .
3. Valitse Käytössä tai Pois painamalla -painiketta. 

 - Kuivausrummun Wi-Fi on tehtaalta toimitettaessa oletusasetuksena poissa käytöstä. 
Kuivausrummun Wi-Fi kytkeytyy kuitenkin automaattisesti käyttöön, kun sen virta kytketään 
ensimmäistä kertaa. Lopullinen Wi-Fi-asetus pysyy käytössä kuivausrummun virran tilasta 
huolimatta.

 - Kun kuivausrummun Wi-Fi kytketään käyttöön ja yhteys verkkoon muodostetaan, se pysyy 
yhteydessä verkkoon, vaikka virta katkaistaisiinkin.

 - Wi-Fi  ilmaisee, että kuivausrumpu on yhdistetty reitittimeen Wi-Fi-yhteydellä.

Kieli
Voit vaihtaa järjestelmän kieltä.
1. Paina ja pidä painettuna  3 sekuntia.
2. Valitse Kieli kääntämällä Valintakiekko -nuppia ja paina sitten -painiketta.
3. Valitse haluttu kieli kääntämällä Valintakiekko -nuppia ja paina sitten -painiketta.

Tehdasasetukset
Voit nollata pesukoneen.
1. Paina ja pidä painettuna  3 sekuntia.
2. Käännä Valintakiekko -nuppia valitaksesi Tehdasasetukset -asetuksen ja napauta sitten .

 - Kuvausrumpusi nollautuu tehdasasetuksiin.
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Erikoisominaisuudet

Smart Control
Voit muodostaa yhteyden SmartThings-sovellukseen ja etäohjata kuivausrumpuasi.

Kuivausrummun yhdistäminen
• Lataa ja avaa SmartThings-sovellus mobiililaitteessasi.
• Napauta ja pidä painettuna  kytkeäksesi kuivausrummun päälle.
• Napauta ja pidä painettuna  kuivausrummussa.

a. Kuivausrumpu siirtyy AP-tilaan ja yhdistää mobiililaitteeseesi.
b. Napauta  todentaaksesi kuivausrumpusi mobiililaitteessasi.
c. Kun todennusprosessi on valmis, kuivausrumpu on yhdistetty sovellukseen onnistuneesti. Voit 

käyttää useita SmartThings-sovelluksessa käytettävissä olevia ominaisuuksia.

HUOM.

• Jos kuivausrumpu ei muodosta yhteyttä SmartThings-sovellukseen, yritä uudelleen.
• Tarkista reitittimesi, jos kohtaat internetyhteysongelmia yhdistettyäsi kuivausrumpusi 

SmartThings-sovellukseen.
• Jos Wi-Fi on poissa käytöstä, siirry Järjestelmätoiminnot -valikkoon painamalla ja pitämällä 

painettuna -painiketta 3 sekuntia ja kytke Wi-Fi käyttöön painamalla .
• Kun kuivausrummun Wi-Fi kytketään käyttöön, kuivausrumpuun voi muodostaa yhteyden 

älypuhelimesi SmartThings-sovelluksella kuivausrummun virran tilasta riippumatta. Kuivausrumpu 
näkyy kuitenkin offline-tilassa SmartThings-sovelluksessa, jos kuivausrummun Wi-Fi ei ole 
käytössä.

• Sulje luukku ennen Smart Control -toiminnon käynnistämistä.
• Jos käytät kuivausrumpua 20 kertaa yhdistämättä SmartThings -sovellukseen, seuraavan kerran, 

kun kytket kuivausrummun päälle, Smart Control -yhteyttä koskeva ponnahdusikkuna ilmaantuu 3 
sekunnin ajaksi.

• Jos kuivausrummun Wi-Fi ei ole yhteydessä tukiasemaan (AP, access point), Wi-Fi kytkeytyy pois 
käytöstä kun virta katkaistaan.

Stay Connect
Ota käyttöön Stay Connect -toiminto SmartThings-sovelluksessasi. Kuivausrummun yhteys 
sovellukseen säilyy, joten voit käyttää kuivausrumpua, kun olet poissa kotoa.
1. Jos otat Stay Connect -toiminnon käyttöön SmartThings-sovelluksessa, kuivausrumpu pysyy 

virransäästötilassa ohjelman päätyttyä.
 - Stay Connect -toiminto on aktiivisena enintään 24 päivää, jos luukku pysyy suljettuna.

2. Kun Stay Connect -toiminto on aktiivinen, Smart Control - ja Wi-Fi -kuvakkeet syttyvät 
kuivausrummun näytössä.

3. Voit ohjata kuivausrumpu kätevästi SmartThings-sovelluksella.

HUOM.

Kuivausrumpu siirtyy virransäästötilaan, kun käyttö keskeytetään, vaikka se ei olisi yhteydessä 
SmartThings-sovellukseen.
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SmartThings

Wi-Fi-yhteys
Siirry älypuhelimessasi kohtaan Settings (Asetukset), kytke langaton yhteys päälle ja valitse 
tukiasema.
• Tämä kone tukee Wi-Fi 2,4 GHz -protokollia.

Lataa
Etsi sovelluskaupasta (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) SmartThings-
sovellus hakusanalla “SmartThings”. Lataa ja asenna sovellus laitteellesi.

HUOM.

Sovellusta saatetaan muuttaa ominaisuuksien parantamiseksi ilman erillistä ilmoitusta.
Lisäksi tulevat sovellus- tai toimintopäivitykset voivat päättyä käytettävyys- ja turvallisuussyistä, 
vaikka päivityksiä tuetaan tällä hetkellä käyttöjärjestelmässäsi.

Sisäänkirjautuminen
Sinun on ensin kirjauduttava sisään SmartThings-sovellukseen Samsung-tilisi kautta. Voit luoda uuden 
Samsung-tilin sovelluksen ohjeiden avulla. Et tarvitse erillistä sovellusta tilin luomiseen.

HUOM.

Jos sinulla on Samsung-tili, käytä tiliä sisäänkirjautumiseen. Rekisteröity Samsung-älypuhelimen 
käyttäjä kirjataan automaattisesti sisään.

Laitteen rekisteröiminen SmartThings-sovellukseen
1. Varmista, että älypuhelimesi on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos näin ei ole, siirry kohtaan 

Settings (Asetukset), kytke langaton yhteys päälle ja valitse tukiasema.
2. Avaa SmartThings älypuhelimella. 
3. Jos näet viestin “A new device is found. (Uusi laite on löydetty.)”, valitse Add (Lisää).
4. Jos viestiä ei näy, valitse + ja valitse laitteesi käytettävissä olevista laitteista. Jos laitteesi ei ole 

luettelossa, valitse Device Type (Laitteen tyyppi) > Specific Device Model (Tietty laitemalli) ja lisää 
laitteesi manuaalisesti.

5. Rekisteröi laitteesi SmartThings-sovellukseen seuraavasti.
a. Lisää laitteesi SmartThings-sovellukseen. Varmista, että laitteesi on yhdistetty SmartThings 

-sovellukseen.
b. Kun rekisteröinti on valmis, laitteesi näkyy älypuhelimessasi.
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Avointa lähdekoodia koskeva ilmoitus
Tähän tuotteeseen sisältyvä ohjelmisto sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Lähdekoodi on 
saatavilla kolmen vuoden ajan tuotteen viimeisestä toimituksesta ottamalla yhteyttä tukitiimiimme 
osoitteessa http://opensource.samsung.com (Käytä “Inquiry (Tiedustelu)” -valikkoa.)
Lähdekoodin voi pyytää toimittamaan myös fyysisellä tietovälineellä, kuten CD-ROM-levyllä. Tästä 
veloitetaan pieni maksu.
Linkki http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 johtaa tähän tuotteeseen 
liittyvän avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietoihin. Tämä tarjous on voimassa kaikille tämän tiedon 
vastaanottajille.

HUOM.

Täten Samsung vakuuttaa, että tämä radiolaite täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset ja 
asiaankuuluvat lakisääteiset vaatimukset Isossa-Britanniassa. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
teksti ja Ison-Britannian vaatimustenmukaisuusvakuutus ovat luettavissa kokonaisuudessaan 
osoitteessa: Virallinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on osoitteessa http://www.samsung.com. 
Kirjoita laitteen mallin nimi kohtaan Tuki > Etsi tuotetukea.
Wi-Fi-lähettimen enimmäisteho: 20 dBm / 2,412 GHz – 2,472 GHz
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Kuivaustelineen käyttäminen (vain tietyissä malleissa)
Valitse kuivausaika pyykin kosteuden ja painon mukaisesti. Enimmäisasetus on 150 minuuttia. Jos 
kuivaat pyykkiä kuivaustelineellä, suosittelemme Ajastettu kuivaus -ohjelman käyttöä.

1. Aseta kuivausteline rumpuun niin, että telineen 
etuosan kielekkeet osuvat luukun pinnassa 
sijaitseviin aukkoihin.

A

A. Kuivausteline

2. Aseta pyykki telineeseen ja jätä riittävästi tilaa 
ilmankiertoa varten. Viikkaa vaatteet ja aseta ne 
litteinä telineeseen.

3. Sulje luukku ja napauta . Käännä Valintakiekko 
-nuppia valitaksesi Ajastettu kuivaus -ohjelman ja 
napauta sen jälkeen  valitaksesi kuivausajan.

4. Napauta ja pidä painettuna .

Kuivausvinkkejä

Vaatekappaleet (enint. 1,5 kg) Kuvaus

Konepestävät puserot (asettele tasaisesti 
muotoonsa telineeseen)

Kun kuivaat pyykkiä telinettä käyttäen, viikkaa 
ja aseta vaatteet telineeseen niin, etteivät ne 
rypisty.

Täytetyt pehmolelut (puuvilla- tai 
polyesterikuidulla täytetyt)

HUOMIO
• Jos vaahtokumi-, muovi- tai kumitavaroita kuivataan kuumassa lämpötilassa, ne voivat vaurioitua ja 

aiheuttaa tulipalonvaaran.
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Huolto

Vesisäiliön tyhjennys
Tyhjennä vesisäiliö jokaisen käytön jälkeen estääksesi vuodot.

A

1. Irrota vesisäiliö (A) kuivausrummusta.
 - Vedä vesisäiliön kahvasta yhdellä kädellä, 

kunnes säiliö on puoliksi ulkona.
 - Kun vesisäiliö on puoliksi ulkona, tue säiliön 

pohjaa toisella kädellä ja vedä se hitaasti ulos 
molemmilla käsillä.

HUOMIO

• Vesisäiliö on painava. Poista vesisäiliö hitaasti 
käyttämällä molempia käsiä pitäen säiliön 
vaakatasossa.

• Ole varovainen poistaessasi vesisäiliötä. Se on 
erittäin painava ja voi aiheuttaa vammautumisen, 
jos pudotat sen.

B

2. Valuta vesi pois tyhjennysaukon (B) kautta ja aseta 
vesisäiliö takaisin paikalleen.
 - Sekoita neutraalia pesuainetta haaleaan veteen. 

Täytä vesisäiliö seoksella tyhjennysaukon 
(B) kautta ja anna sen olla 30 minuuttia. 
Huuhtele säiliö puhtaalla vedellä ja kuivaa se 
huolellisesti.

3. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.

HUOM.

Josk kuivaajassa näkyy viesti “Tyhjennä säiliö” ja se pysähtyy kuivauksen ollessa käynnissä, tyhjennä 
vesisäiliö ja napauta ja pidä painettuna . “Tyhjennä säiliö” -viesti häviää ja kuivausrumpu jatkaa 
kuivaamista.
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Puhdistus

VAROITUS

• Älä puhdista kuivausrumpua suihkuttamalla siihen vettä suoraan.
• Älä puhdista kuivausrumpua bentseenillä, ohenteella, alkoholilla tai asetonilla. Tämä voi aiheuttaa 

värinmuutoksia, muotovirheitä, vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.
• Irrota virtajohto pistorasiasta aina ennen kuivausrummun puhdistamista.

Ulkopinta
Puhdista pehmeällä ja kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Älä käytä äläkä säilytä 
teräviä ja painavia esineitä kuivausrummun läheisyydessä tai päällä. Säilytä pesu- ja puhdistusaineet 
(erikseen myytävässä) telineessä tai erillisessä säilytyslaatikossa.

Käyttöpaneeli
Puhdista pehmeällä ja kostealla liinalla. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Älä suihkuta 
puhdistusaineita suoraan käyttöpaneeliin. Pyyhi käyttöpaneelista välittömästi pois siihen läikkynyt tai 
roiskunut neste.

Rumpu
Puhdista kostealla liinalla ja miedolla, hankaamattomalla puhdistusaineella, joka soveltuu 
käytettäväksi ruostumattomalle teräkselle.
Pyyhi puhdistusaineen jäämät pois puhtaalla, kuivalla liinalla.

Luukku
Vieraat aineet voivat liat tai kertyä luukun sisäpuoleen. Puhdista luukun sisäpuoli pehmeällä liinalla tai 
harjalla.

HUOMIO

Älä irrota luukun kumitiivistettä.

Nukkasihti
Puhdista nukkasihti jokaisen käyttökerran jälkeen.

1. Avaa luukku, tartu nukkasihdin yläosaan ja vedä 
poistaaksesi sihdin.
 - Älä irrota luukun kumitiivistettä sihdin 

poistamisen jälkeen.
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A

2. Avaa ulkosihti ja poista sisäsihti (A).

3. Avaa sekä ulko- että sisäsihti.
4. Poista nukka molemmista sihdeistä ja puhdista 

sitten sihdit puhdistusharjalla.

HUOM.

Puhdistaaksesi sihdit perusteellisesti, puhdista ne 
juoksevassa vedessä ja kuivaa ne sen jälkeen täysin.
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5. Aseta sisäsihti ulkosihtiin ja laita nukkasihti 
takaisin alkuperäiselle paikalleen.

HUOMIO

• Puhdista nukkasihti jokaisen käyttökerran jälkeen. Muutoin laitteen kuivausteho voi heikentyä.
• Jos sihdin pinta on märkä, anna sen kuivaa kokonaan ennen käyttöä.

 - Sihdin asettaminen märkänä voi aiheuttaa hometta ja/tai hajuja ja/tai johtaa huonompaan 
kuivaustulokseen.

• Kun puhdistat tai poistat nukkasihdin, älä ravista tai naputa sitä. Se voi vahingoittaa sihtiä.
• Ulko- ja sisäsihdin avaaminen varomattomasti ja liiallinen voimankäyttö voivat vaurioittaa sihtejä.

Lämmönvaihdin
Kun on aika puhdista lämmönvaihdin, kuivausrumpu ilmoittaa siitä näyttämällä “Puhdista 
lämmönsiirrin” -viestin.
Likainen lämmönvaihdin haittaa tuotteen suoritusta, ja se on puhdistettava säännöllisesti.

HUOM.

• Vesipisarat voivat kertyä lämmönvaihtimen ympärille lämpötilan muutoksen aiheuttaman 
kondensaation vuoksi. Tämä on normaalia eikä se tarkoita, että laitteessa olisi vikaa.

• Jos et aio käyttää kuivausrumpua pitkään aikaan, avaa lämmönvaihtimen kansi ja tuuleta.

A

1. Avaa ulkosuojus (A) painamalla sen yläosaa 
kevyesti.
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B

B

2. Avaa sisäkannen kiinnikkeet (B) ja irrota sisäkansi 
vetämällä.
 - Lämmönvaihtimen ympärille voi jäädä pieni 

määrä vuotanutta kylmäainetta. Ennen 
puhdistusta avaa lämmönvaihtimen kansi ja 
tuuleta noin 10 minuuttia.

3. Puhdista pölyt lämmönvaihtimesta käyttämällä 
mukana toimitettua harjaa.
 - Puhdistettuasi harjalla, pyyhi pölyjäämät 

pehmeällä, kostealla liinalla.

HUOMIO

• Fyysisten vammojen ja palovammojen 
välttämiseksi älä koske lämmönsiirtimeen 
tai puhdista sitä paljain käsin tai teräksisillä 
työkaluilla.

• Varo vaurioittamasta siipiä puhdistaessasi 
lämmönvaihdinta.

HUOM.

Jos lämmönvaihdin on täysin kuiva ja siten vaikea 
puhdistaa, suihkuta vettä siihen ja puhdista harjalla.

4. Puhdista sisäsuojus pehmeällä, kostealla liinalla.
 - Sisäkannessa voi olla kosteutta ja/tai 

vierasaineita.
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5. Aseta sisäsuojus takaisin alkuperäiselle paikalleen 
ja lukitse sen kiinnittimet.

6. Sulje lämmönvaihtimen ulkokansi.

HUOM.

• Puhdistutettuasi lämmönvaihtimen, napauta  poistaaksesi ilmoitusviestin. Viesti jää jäljelle, 
kunnes poistat sen.

• Jos hälytys jatkuu, kun olet poistanut sen, kytke irrota virtajohto ja kytke takaisin tai irrota ja aseta 
takaisin lämmönvaihtimen kansi.
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Vianetsintä

Tarkistettavat kohdat
Jos kuivausrummun käytössä ilmenee ongelmia, tutustu ensin alla olevaan taulukkoon ja kokeile siinä 
ehdotettuja ratkaisuja.

Ongelma Toimenpide

Kuivausrumpu ei 
käynnisty.

• Varmista, että kuivausrummun pistoke on pistorasiassa.
• Varmista, että luukku on suljettu tiiviisti.
• Tarkista sulake tai nollaa suojakytkin.
• Jos avasit luukun ohjelman aikana, napauta ja pidä painettuna  

uudelleen.
• Puhdista nukkasihti.
• Varmista, että Lapsilukko -toiminto ei ole käytössä.

Kuivausrumpu ei 
lämpene.

• Tarkista sulake tai nollaa suojakytkin.
• Tarkista nukkasihti ja lämmönvaihdin. Puhdista ne tarvittaessa.
• Kuivausrummun jäähdytysvaihe saattaa olla käynnissä.

Vaatekappaleet eivät 
kuivu.

Tarkista kaikki yllä mainitut. Lisäksi:
• Älä ylikuormita kuivausrumpua. Jos kuivausrumpu ylikuormitetaan, 

kuivaaminen voi kestää kauemmin.
• Kuivaa raskaat kankaat erillään kevyistä.
• Kuivattavat kappaleet ovat liian pieniä eivätkä ehkä pyöri riittävästi 

rummussa.
• Puhdista nukkasihti.
• Puhdista lämmönvaihdin.
• Jos tyhjennysletku on liitetty, varmista, että vesi tyhjentyy 

asianmukaisesti.

Kuivausrumpu pitää liian 
kovaa ääntä.

• Etsi kolikoita, löysiä nappeja, nauloja ja muita esineitä ja poista ne 
välittömästi.

• Tarkista nukkasihti. Poista nukkasihtiin juuttuneet esineet.
• Varmista, että kuivausrumpu on suorassa ja vakaasti lattialla.
• Kuivausrumpu saattaa hurista, kun ilmavirta kulkee puhaltimen ja 

rummun läpi. Tämä on normaalia.

Vaatekappaleet eivät 
kuivu tasaisesti.

• Saumat, taskut ja muut vastaavat vaatteiden osat kuivuvat muita 
hitaammin. Tämä on normaalia.

• Erottele raskaat ja kevyet vaatekappaleet toisistaan.
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Ongelma Toimenpide

Kuivausrummusta tulee 
hakua.

• Maalin, lakan, puhdistusaineiden ja muiden kotitalousaineiden haju 
on saattanut kiertää ilmassa ja mennä kuivausrumpuun. Jos havaitset 
tällaista hajua, tuuleta hyvin ennen kuivausrummun käyttöä.

• Jos kuivaus tapahtuu suljetulla alueella, kuivausrumpu voi saada 
ympäristön lämpötilan nousemaan. Avaa ikkuna tuulettaaksesi 
alueen.

• Älä yritä kuivat märkiä vaatekappaleita jätettyäsi ne pesukoneeseen 
tai kuivausrumpuun pitkäksi aikaa.

Kuivausrumpu sammuu 
ennen pyykin kuivumista.

• Pyykkimäärä on liian pieni. Lisää uutta pyykkiä kuten pyyhkeitä ja 
yritä kuivat uudelleen.

Vaatteissa on nukkaa.

• Varmista aina ennen käyttöä, että nukkasihti on puhdas. Kuivatessasi 
pyykkiä, joka muodostaa paljon nukkaa, sinun on ehkä puhdistettava 
nukkasihti kesken ohjelman.

• Jotkut kankaat (kuten valkoiset pyyhkeet) aiheuttavat enemmän 
nukkaa ja ne on kuivattava erillään kankaista, joihin nukka tarttuu 
helposti (kuten mustat pellavahousut).

• Tarkista taskujen sisukset varmistaaksesi, että ne ovat tyhjät ennen 
kuivausta.

Ympäristön lämpötila 
nousee tai kosteaa hajua 
muodostuu.

• Lämpöpumppukuivausrummut kierrättävät ympäristön ilmaa 
sisään ja ulos ohjelman aikana järjestelmän jäähdyttämiseksi. 
Kuivausrummun käyttö huonosti tuuletetulla alueella voi 
käyttöympäristöstä riippuen nostaa ilmankosteutta ja/tai 
aiheuttaa kostean hajun. Varmista asianmukainen tuuletus ennen 
kuivausrummun käyttöä.

Vedenpoisto ei toimi.

• Tarkista poistoletku kiertymien varalta. 
Suorita letku, jos se on kierteellä ja liitä se tiukasti vedenpoistoon 
lattialla.

• Tarkista, onko poistoletku jäätynyt.
Jos letku on jäätynyt, upota se lämpimään veteen ja anna veden 
sisällä olevan letkun sulaa ja tyhjennä vesi. Liitä letku uudelleen ja 
tarkista asianmukainen tyhjennys.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
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Koodit
Jos kuivausrumpu ei toimi, näytöllä saatetaan näyttää näyttökoodi. Tutustu alla olevaan taulukkoon ja 
kokeile siinä ehdotettuja ratkaisuja.

Näyttökoodi Merkitys Toimenpide

Ovi on auki
Kuivausrumpua käytetään 
luukku auki.

• Sulje luukku ja napauta.
• Jos ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.
• Tarkista, onko Lapsilukko päällä. Jos 

Lapsilukko on päällä, tämä viesti saattaa 
ilmaantua avatessasi luukun, vaikkei 
kuivausrumpu olisi käytössä.

Avaa ovi ja tarkista 
sisätilat (Lapsilukko 
käytössä)

Lapsilukko on päällä. Avaa 
luukku ja tarkista rummun 
sisus.

• Jos Lapsilukko on päällä, kytke Lapsilukko 
tai virta pois päältä.

Tarkista suodatin Nukkasihtiongelma
• Tarkista nukkasihdin asennus.
• Jos ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.

Tarkista 
lämmönsiirtimen 
ovi

Lämmönvaihtimen 
sisäkannen ongelma

• Tarkista lämmönvaihtimen sisäkannen 
asennus

• Jos ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.

Tarkista veden 
poisto/Tyhjennä 
säiliö 

Tyhjennyksen toimintahäiriö
Tyhjennyspumpun 
toimintahäiriö
Jäätynyt poistoletku
Vesisäiliö täynnä

• Varmista, että poistoletku ei ole taipunut 
tai vaurioitunut.

• Jos tyhjennysletku on jäätynyt, kääri 
letku lämpimään veteen kastettuun 
pyyhkeeseen noin kymmeneksi minuutiksi 
sulattaaksesi sen.

• Tyhjennä vesisäiliö, kytke kuivausrumpu 
päälle ja käynnistä uudelleen.

• Jos ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.

tC
Ilman lämpötila-anturin 
ongelma

• Puhdista nukkasihti tai lämmönvaihdin.
• Jos ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.

tC5
Kompressorin lämpötila-
anturin ongelma

• Odota kahdesta kolmeen minuuttiin.
• Kytke laitteeseen virta ja käynnistä se 

uudelleen.

tC7
Tarkista Eva In -lämpötila-
anturi

• Kytke laitteeseen virta ja käynnistä se 
uudelleen.

• Jos ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.
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Näyttökoodi Merkitys Toimenpide

3C Tarkista moottorin toiminta.
• Käynnistä ohjelma uudelleen.
• Jos ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.

AC6
Tarkista tiedonsiirto pää- ja 
invertteri-PBA:n välillä.

• Käynnistä ohjelma uudelleen.
• Jos ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.

HC
Kompressorin 
ylikuumeneminen

• Jos ongelma jatkuu, soita huoltopalveluun.
Tarkista lämmönvaihtimen ja nukkasihdin 
puhdistustila.

HCL Kylmäainetta vuotaa.

• Soita huoltopalveluun.
Kuivausrumpua ei saa käyttää ennen 
korjaajan käyntiä lukuun ottamatta virran 
kytkemistä päälle/pois.

Jos virhekoodi ilmestyy jatkuvasti näytölle, ota yhteyttä lähimpään Samsungin huoltoon.
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Liite

Materiaalien hoito-ohjeet
Seuraavissa merkeissä on vaatteiden hoito-
ohjeita. Hoito-ohjemerkintöihin lukeutuvat 
kuivauksen, valkaisun sekä kuivauksen ja 
silityksen tai kuivapesun merkit. Merkkien 
käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja 
ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. 
Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat 
mahdollisimman pitkäikäisiä ja voisit välttyä 
pyykinpesuun liittyviltä ongelmilta.

Pesu

95 °C valkopesu. 

60 °C kirjopesu. 

60 °C kirjopesu. (Kirjopesu 
helppohoitoisille) 

40 °C kirjopesu. 

40 °C varovainen pesu. 

40 °C erittäin varovainen pesu. 

30 °C hienopesu. 

30 °C varovainen hienopesu. 

30 °C erittäin varovainen 
hienopesu. 

Käsinpesu. 

Ei vesipesua.

HUOM.

Numerot pesusoikossa ilmaisevat korkeimmat 
pesulämpötilat Celsius-asteina, joita ei saa 
ylittää. 

Valkaisu

Mikä tahansa valkaisu sallittu.

Vain happivalkaisu sallittu.

Ei valkaisua.

Kuivaus

Kuivaus kuivausrummussa / 
Kuivaus 80 °C lämpötilassa 
normaalilla kuivausprosessilla.

Kuivaus kuivausrummussa / 
Kuivaus 60 °C lämpötilassa 
miedolla kuivausprosessilla.

Ei kuivausta kuivausrummussa

Kuivaus ripustettuna.

Kuivaus ripustettuna, vettä 
valuvana.

Tasokuivaus.

Tasokuivaus, vettä valuvana.

Kuivaus ripustettuna varjossa.

Kuivaus ripustettuna, vettä 
valuvana varjossa.

Tasokuivaus varjossa.

Tasokuivaus, vettä valuvana 
varjossa.

HUOM.

• Pisteet osoittavat kuivausrummun 
kuivausasteen.

• Viivat osoittavat kuivaustyypin ja paikan.
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Silitys

Silitä silityslaudalla enintään 
200 °C lämmöllä.

Silitä silityslaudalla enintään 
150 °C lämmöllä.

Silitä silityslaudalla enintään 
110 °C lämmöllä. 
Ole varovainen käyttäessäsi 
höyrysilitysrautaa (käytä ilman 
höyryä).

Ei silitystä.

HUOM.

Pisteet ilmaisevat silityksen lämpötila-alueet 
(höyrystin, höyrysilitysrauta, matkasilitysrauta 
ja silityskoneet).

Ammattimainen hoito

Ammattimainen kuivapesu 
perkloorietyleenissä ja/tai 
hiilivedyissä (raskasbensiini) 
normaalilla prosessilla.

Ammattimainen kuivapesu 
perkloorietyleenissä ja/tai 
hiilivedyissä (raskasbensiini) 
hellävaraisella prosessilla.

Ammattimainen kuivapesu 
hiilivedyissä (raskasbensiini) 
normaalilla prosessilla.

Ammattimainen kuivapesu 
hiilivedyissä (raskasbensiini) 
hellävaraisella prosessilla.

Ei kuivapesua.

Ammattimainen märkäpesu.

Varovainen ammattimainen 
märkäpesu.

Erittäin varovainen 
ammattimainen märkäpesu.

Ei märkäpesua.

HUOM.

• Kirjaimet ympyrässä osoittavat (P, F) kuiva- 
tai märkäpesussa käytetyt pesuaineet (W). 

• Yleensä viiva symbolin alla merkitsee 
varovaisempaa käsittelyä (esim. 
hellävarainen ohjelma helppohoitoisille 
tekstiileille). Kaksoisviiva merkitsee erittäin 
hellävaraisen käsittelyn hoitoasteita.

Ympäristönsuojelu
• Tämä laite on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Jos päätät hävittää laitteen, ota selvää 

paikallisista jätemääräyksistä. Katkaise virtajohto, jottei laitetta voisi enää kytkeä sähköverkkoon. 
Irrota luukku, jotta lapset tai pienet eläimet eivät voisi jäädä laitteen sisälle loukkuun.

• Jäähdytysaineen tyyppi: R290
Jäähdytysaineen määrä: 0,149 kg
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Tekniset tiedot

A

B

D

E

C

TYYPPI EDESTÄ TÄYTETTÄVÄ KUIVAUSRUMPU

MALLINIMI DV9*BB9445** DV9*BB7445**

MITAT

A 600 mm 600 mm

B 850 mm 850 mm

C 600 mm 600 mm

D 650 mm 650 mm

E 1100 mm 1100 mm

PAINO 52 kg 50 kg

SÄHKÖVAATIMUKSET 220-240 V / 50 Hz 1200 W

SALLITTU LÄMPÖTILA 5–35 °C

HUOM.

Tässä annetut mitat saattavat poiketa hieman todellisista mitoista mittausmenetelmästä riippuen.
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Kulutusarvot

Malli Ohjelma
Täyttömäärä 

(kg) (1) Energia (kWh)
Enimmäiskesto
(minuuteissa)

DV9*BB9445**
DV9*BB7445**

 Puuvilla (2)
9,0 1,46 215

4,5 0,85 148

Silityskuiva (2) 9,0 1,15 100

Tekokuidut 4,0 0,65 74

(1) : Kuivan pyykin paino
(2) : EN 61121:2013 -testiohjelma
Kaikki tiedot, joissa ei ole ”tähteä”, on laskettu standardin EN 61121:2013 mukaisesti.
Energiankulutustiedot voivat vaihdella edellä mainituista nimellisarvoista pyykkimäärästä, 
tekstiilityypeistä, linkouksen jälkeisestä jäännöskosteudesta, virransyötön vaihteluista ja valituista 
lisätoiminnoista riippuen.
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Tekniset eritelmät
Asianmukaisten energiamerkintäsäädösten mukaan.

HUOM.

”*”-merkki viittaa eri malleihin välillä 0-9 tai A-Z.

Samsung

Mallin nimi DV9*BB9445** DV9*BB7445**

Kapasiteetti kg 9,0 9,0

Tyyppi Kondensaattori Kondensaattori

Energiatehokkuus

A+++ (tehokkain) – D (vähiten tehokas) A+++ A+++

Energiankulutus

Energiankulutus (AE_C) on laskettu 160 kuivauskerran perusteella tavallista 
puuvillaohjelmaa käyttäen sekä täydellä että vajaalla koneellisella 
pyykkiä.Myös virransäästötilojen energiankulutus on laskettu. Todellinen 
käyttökertakohtainen energiankulutus riippuu siitä, miten laitetta käytetään.

kWh/vuosi 182,0 182,0

Automaattinen kuivausrumpu kWh Kyllä Kyllä

Energiankulutus (E_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella 
pyykkiä

kWh 1,46 1,46

Energiankulutus (E_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla koneellisella 
pyykkiä

kWh 0,85 0,85

sammutustila ja päällejättötila

Virrankulutus sammutustilassa (P_o) täydellä koneellisella pyykkiä W 0,50 0,50

Virrankulutus päällejättötilassa (P_l) täydellä koneellisella pyykkiä W 5,00 5,00

Päällejättötilan kesto min 10 10

Ohjelma, johon käytetään ohjeita tuotekyltistä ja vastaavasta asiakirjasta 
("vakiopuuvillaohjelma", jota käytetään täysiin ja vajaisiin kuormiin, on vakiokuivausohjelma, 
johon tiedot kyltissä viittaavat). Tämä ohjelma soveltuu tavallisen normaalin kosteuden 
puuvillan pesuun ja on tehokkain ohjelma puuvillan pesun energiankulutukseen. 
Energiankulutustiedot voivat vaihdella edellä mainituista nimellisarvoista pyykkimäärästä, 
tekstiilityypeistä, linkouksen jälkeisestä jäännöskosteudesta, virransyötön vaihteluista ja 
valituista lisätoiminnoista riippuen.

 Puuvilla + Kuivaustaso 3 + 
(Ryppyjen esto pois)

ohjelman kesto vakio-ohjelmalla

Keskimääräinen ohjelma-aika tavalliselle puuvillaohjelmalle täydellä ja 
vajaalla koneellisella pyykkiä

min 177 177

Ohjelman kestoaika (T_dry), tavallinen puuvillaohjelma täydellä koneellisella 
pyykkiä

min 215 215

Ohjelman kestoaika (T_dry.1/2), tavallinen puuvillaohjelma vajaalla 
koneellisella pyykkiä

min 148 148

Tiivistymisen tehokkuusluokka

A (tehokkain) – G (vähiten tehokas) B B

Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus täydellä koneellisella pyykkiä % 86 86

Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus vajaalla koneellisella pyykkiä % 86 86

Tiivistymisen keskimääräinen tehokkuus % 86 86

Melutaso

Kuivaus täydellä koneellisella pyykkiä dB (A) re 1 pW 62 63

B-PJT_DV9400B_SimpleUX_WEB_Finnish.indd   58 2022/8/27   10:45:25



Suom
i

Suomi 59

B-PJT_DV9400B_SimpleUX_WEB_Finnish.indd   59 2022/8/27   10:45:25



Liite

Suom
i

Suomi60

B-PJT_DV9400B_SimpleUX_WEB_Finnish.indd   60 2022/8/27   10:45:25



Suom
i

61Suomi

Yhteystiedot

KYSYMYKSET JA KOMMENTIT

MAA SOITA TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME

UK 0333 000 0333 www.samsung.com/uk/support

IRELAND (EIRE) 0818 717100 www.samsung.com/ie/support

GERMANY 06196 77 555 77 www.samsung.com/de/support

FRANCE 01 48 63 00 00 www.samsung.com/fr/support

SPAIN 91 175 00 15 www.samsung.com/es/support

PORTUGAL
210 608 098

Chamada para a rede fixa nacional
Dias úteis das 9h às 20h

www.samsung.com/pt/support

LUXEMBURG 261 03 710 www.samsung.com/be_fr/support

NETHERLANDS 088 90 90 100 www.samsung.com/nl/support

BELGIUM 02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch) 

www.samsung.com/be_fr/support (French)

NORWAY 21629099 www.samsung.com/no/support

DENMARK 707 019 70 www.samsung.com/dk/support

FINLAND 030-6227 515 www.samsung.com/fi/support

SWEDEN 0771-400 300 www.samsung.com/se/support

AUSTRIA 0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG) www.samsung.com/at/support

SWITZERLAND 0800 726 786
www.samsung.com/ch/support (German)

www.samsung.com/ch_fr/support (French)

HUNGARY 0680SAMSUNG (0680-726-7864) www.samsung.com/hu/support

CZECH 800 - SAMSUNG (800-726786) www.samsung.com/cz/support

SLOVAKIA 0800 - SAMSUNG (0800-726 786) www.samsung.com/sk/support

CROATIA 072 726 786 www.samsung.com/hr/support

BOSNIA 055 233 999 www.samsung.com/ba/support

North 
Macedonia 023 207 777 www.samsung.com/mk/support

MONTENEGRO 020 405 888 www.samsung.com/support

SLOVENIA 080 697 267 (brezplačna številka) www.samsung.com/si/support

SERBIA 011 321 6899 www.samsung.com/rs/support
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MAA SOITA TAI VIERAILE VERKKOSIVUILLAMME

Kosovo 038 40 30 90 www.samsung.com/support

ALBANIA 045 620 202 www.samsung.com/al/support

BULGARIA

0800 111 31 - Безплатен за всички 
оператори

*3000 - Цена на един градски 
разговор или според тарифата на 

мобилният оператор
09:00 до 18:00 - Понеделник до 

Петък

www.samsung.com/bg/support

ROMANIA
0800872678 - Apel gratuit

*8000 - Apel tarifat în reţea
www.samsung.com/ro/support

ITALIA 800-SAMSUNG (800.7267864) www.samsung.com/it/support

CYPRUS 8009 4000 only from landline, toll free

www.samsung.com/gr/support 

GREECE

80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only 
from land line

(+30) 210 6897691 from mobile and 
land line

POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*

* (opłata według taryfy operatora)
http://www.samsung.com/pl/support/

LITHUANIA 8-800-77777 www.samsung.com/lt/support

LATVIA 8000-7267 www.samsung.com/lv/support

ESTONIA 800-7267 www.samsung.com/ee/support
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