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1. Turvallisuus

1.1. Turvaviestien selitys

Varoituslausunnot (”VAARA”, ”VAROITUS” ja ”VARO”), jota seuraa erityisiä ohjeita, löytyy tässä käyttö-
ohjeesta ja varoitustarroista koneen kyljestä. Nämä varotoimet on tarkoitettu käyttäjän, huoltohenkilökun-
nan ja käyttäjien henkilökohtaiseen turvallisuuteen koneen ylläpidossa.

VAARA!
Ilmaisee välittömästi vaarallisen tilanteen, joka, ellei vältetä, aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuo-
lema.

VAROITUS!
Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuolemaa, ellei sitä vältetä.

VARO!
Ilmaisee vaarallisen tilanteen, joka, ellei sitä vältetä, voi aiheuttaa lieviä tai kohtalaisia henkilövahinkoja tai
omaisuusvaurioita.

Muita varotoimia koskevia huomautuksia kuten (”TÄRKEÄÄ” ja ”HUOM”) noudatetaan erityisiä ohjeita.

TÄRKEÄÄ: Sana ”TÄRKEÄÄ” käytetään ilmoittamaan erityisten menettelyä, jossa voi ilmetä vä-
häistä konehäiriöitä, jos toimenpiteitä ei noudateta.

HUOM: Sanaa ”HUOM” käytetään viestimään käyttö-, ylläpito- tai huoltotietoja. Tämä on tärkeää, 
mutta ei sisällä vaaraa. 

1.2. Tärkeitä turvallisuusohjeita pesukone
Säilytä nämä ohjeet.

VAROITUS!
Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun, vakavan vamman tai kuoleman riskiä, kun käytät kuivaus-
rumpua, seuraa näitä perusvarotoimia:
• Lue kaikki ohjeet ennen kuivausrummun käyttöä.
• Älä asenna tai säilytä laitetta paikassa, jossa se altistuu vedelle ja / tai säälle.
• Älä lisää pesuaineeseen seuraavia aineita tai tekstiilejä, jotka sisältävät jälkiä seuraavista aineista: ben-

siini, petroli, vahat, ruokaöljyt, kasviöljyt, konetyöljyt, kuivapesuaineet, syttyvät kemikaalit, ohenteet 
tai muut syttyvät tai räjähtävät aineet. Nämä aineet antavat höyryjä, jotka voivat syttyä, räjähtää tai 
aiheuttaa sen, että kangas syttyy tuleen itsestään.

• Tietyissä olosuhteissa vetykaasua voi muodostua kuumavesijärjestelmässä, jota ei ole käytetty vähin-
tään kaksi viikkoa. VETYKAASU ON RÄJÄHTÄVÄÄ. Jos kuumavesijärjestelmää ei ole käytetty niin kau-
an, ennen kuin käytät pesukonetta tai pesukoneen kuivausrumpua, kytke kaikki kuuman veden hanat 
päälle ja anna veden virtaavan jokaisesta minuutin. Tämä vapauttaa kertyneen vetykaasun. KAASU ON 
SYTTYVÄÄ, ÄLÄ TUPAKOI TAI PIDÄ AVOINTA TULTA TÄMÄ AIKANA.

• Sähköiskun tai tulipalon riskin vähentämiseksi ÄLÄ käytä jatkojohtoa tai adapteria pesukoneen liittä-
miseen sähköverkkoon.

• Älä anna lasten leikkiä pesukoneella tai sen sisällä. Lasten läheistä valvontaa tarvitaan, kun pesuko-
netta käytetään lasten lähellä. Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, 
joilla on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai kokemuksen ja tiedon puute, elleivät he 
ole saaneet valvontaa tai ohjeita laitteen käytöstä vastuuhenkilöltä. Tämä on turvallisuussääntö kaikille 
laitteille.

• Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eikä suorittaa käyttäjän ylläpitoa ilman valvontaa.
• Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei niitä jatkuvasti valvota.
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• Älä kurotu pesukoneeseen jos se on käynnissä.
• Älä koskaan käytä pesukonetta, jossa on suojuksia, paneeleja ja / tai osia, jotka on poistettu tai rikkou-

tunut. ÄLÄ suojaa säätimiä tai ohita mitään turvalaitteita.
• Käytä pesukonetta vain sen käyttötarkoitukseen mukaisesti eli pyykinpesuun. Noudata aina vaatteiden 

valmistajan toimittamia kangashoito-ohjeita.
• Lue aina ja noudata valmistajan ohjeita pesu- ja puhdistusaineiden pakkauksissa. Myrkytys- tai ke-

miallisten palovammojen vähentämiseksi pitää ne aina lasten ulottumattomissa (mieluiten lukitussa 
kaapissa). Noudata kaikkia varoituksia tai varotoimia.

• Älä käytä tekstiilien pehmittimiä tai tuotteita staattisen aineen eliminoimiseksi, ellei pehmittimen tai 
tuotteen valmistaja suosittele sitä.

• Varmista, että vesiliitännöissä on sulkuventtiili ja että täyttöletkut ovat tiukasti kiinni. Sulje sulkuvent-
tiilit kunkin pesupäivän lopussa.

• Pidä pesukone kunnossa. Pesukoneen törmäys tai pudottaminen voi vahingoittaa turvaominaisuuksia. 
Jos näin käy, tarkistuta laite pätevällä huoltohenkilöllä.

• Älä korjaa tai vaihda mitään pesukoneen osaa tai yritä huoltaa, ellei sitä ole erityisesti suositeltu käyttö-
ohjeessa tai julkaistussa huolto-ohjeissa, jota ymmärrät ja johon on riittävät valmiudet suorittaa. Irrota 
aina pesukone sähköverkosta ennen kuin yrität huoltaa sitä.

• Irrota virtajohto tarttumalla pistotulpasta, älä vedä virtajohdosta. Jos virtajohto on vaurioitunut, valmis-
tajan, sen huoltoliikkeen tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

• Ennen kuin pesukone poistetaan käytöstä tai hävitetään, poista pesukammion luukku tai kansi.
• Jos pesukonetta ei asenneta, huolleta ja / tai käytetä valmistajan ohjeiden mukaisesti, voi tämä aihe-

uttaa olosuhteita, jotka voivat aiheuttaa ruumiinvamman ja / tai omaisuusvahinkoja.
HUOM: VAROITUS ja TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEET
Tässä käyttöohjekirjassa esitettyjen tietojen ei ole tarkoitus kattaa kaikkia mahdollisia olosuh-
teita ja tilanteita, joita voi esiintyä. Huomioi ja ole tietoinen muista koneessa olevista tarroista ja 
varotoimista. Niiden tarkoituksena on antaa ohjeet koneen turvalliseen käyttöön. Tervettä järkeä, 
varovaisuutta ja varovaisuutta on noudatettava kuivausrummun asennuksessa, huollossa tai käy-
tössä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jakelijaan, huoltoon tai valmistajaan kaikissa ongelmissa tai olosuhteissa, 
joita et ymmärrä.
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1.3. Tärkeitä turvallisuusohjeita kuivausrumpu
Säilytä nämä ohjeet.

VAROITUS!
Vähentääksesi tulipalon, sähköiskun, vakavan vamman tai kuoleman riskiä, kun käytät kuivaus-
rumpua, seuraa näitä perusvarotoimia:
• Lue kaikki ohjeet ennen kuivausrummun käyttöä.
• Älä asenna tai säilytä laitetta paikassa, jossa se altistuu vedelle ja / tai säälle.
• Älä kuivaa esineitä, jotka on puhdistettu, pesty ja liotettu bensiinissä tai kone-, kasvi- tai ruokaöljyt, 

puhdistusvahat tai kemikaalit, kuiva-puhdistusliuottimet, tinnerissä, kaikki kemikaaleja sisältävät kuten 
mopeissa ja puhdistusliinoissa tai muissa syttyvissä tai räjähtävissä aineissa, koska ne luovuttavat 
höyryjä, jotka voivat syttyä, räjähtää tai aiheuttaa kankaaseen tulipalon.

• Kohteita, jotka ovat likaantuneet sellaisten aineiden kanssa, kuten ruoanlaitto öljy, asetoni, alkoholi, 
bensiini, kerosiini, pistovälineet, tärpätti, vahat ja vahanpoistoaineet, pestään kuumalla vedellä lisää 
pesuainetta ennen kuin se kuivataan kuivausrumpu.

• Tulipalovaaran vähentämiseksi ÄLÄ KOSKAAN kuivaa muovia tai vaahtomuovia tai lateksikumia sisäl-
täviä esineitä tai vastaavasti kuvioituja kumimaisia materiaaleja, kuten suihkupäällysteitä, vedenpitäviä 
tekstiilejä, kumipohjaisia esineitä sekä vaahtokumityynyillä täytettyjä vaatteita tai tyynyjä.

• Älä kuivaa lasikuituverhoja ja verhoja, ellei etiketissä ole sitä mainintaa. Jos ne kuivataan, pyyhi sylinteri 
kostealla liinalla lasikuituhiukkasten poistamiseksi.

• Älä anna lasten leikkiä kuivausrummussa. Lasten läheistä valvontaa tarvitaan, kun kuivausrumpua 
käytetään lasten lähellä. Tämä laite ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla 
on heikentynyt fyysinen, aistillinen tai henkinen kyky tai kokemuksen ja tiedon puute, elleivät he ole 
saaneet valvontaa tai ohjeita laitteen käytöstä henkilön vastuulla. Tämä on turvallisuussääntö kaikille 
laitteille.

• Lapset eivät saa puhdistaa laitetta eikä suorittaa käyttäjän ylläpitoa ilman valvontaa.
• Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa, ellei niitä jatkuvasti valvota.
• Älä kurotu rumpukuivaajaan jos sen kuivaussylinteri pyörii.
• Käytä kuivausrumpua  vain sen käyttötarkoitukseen mukaisesti eli vaatteiden kuivaamiseen. Noudata 

AINA vaatevalmistajan kangashoito-ohjeita ja käytä kuivausrumpua vain kuiviin tekstiileihin, jotka on 
pesty vedessä.

• Lue aina ja noudata valmistajan ohjeita pesu- ja puhdistusainepakkauksissa. Noudata kaikkia varoi-
tuksia tai varotoimia. Myrkytys- tai kemiallisten palovammojen vähentämiseksi, pidä ne aina lasten 
ulottumattomissa (mieluiten lukitussa kaapissa).

• Poista pyykki heti kuivurin pysähtymisen jälkeen.
• ÄLÄ käytä kuivainta, jos se savuaa, hankaa tai siinä on puuttuvia tai rikkoutuneet osat tai poistetut 

suojukset ja / tai paneelit. ÄLÄ ohita mitään ohjaimia tai turvalaitteita.
• ÄLÄ käytä yksittäisiä yksiköitä, jos ne on erotettu toisistaan pesutorniyhdistelmästä.
• Kuivausrumpu ei toimi, kun luukku on auki. ÄLÄ ohita oven turvakytkintä antamalla kuivausrummun 

toimia luukku auki. Kuivausrumpu pysähtyy, kun luukku avataan. Älä käytä kuivausrumpua, jos se ei 
pysähdy kun luukku avataan tai se käynnistyy painamatta START-painiketta. Poista kuivausrumpu käy-
töstä ja soita huoltohenkilölle.

• Puhdista nukkasihti aina aina käytön jälkeen. Kerros nukkaa sihdissä vähentää kuivaustehokkuutta ja 
pidentää kuivumisaikaa. Pidä pakoaukko ja sitä ympäröivä alue vapaa nukan, pölyn ja lian kerääntymi-
sestä. Kuivausrummun sisätilat ja pakokaasukanava tulee pestä säännöllisesti pätevän huoltohenkilön 
toimesta.

• Älä korjaa tai vaihda mitään kuivausrummun osaa tai yritä huoltaa, ellei sitä ole erityisesti suositeltu 
käyttöohjeessa tai julkaistussa huolto-ohjeissa, jota ymmärrät ja johon on riittävät valmiudet suorittaa. 
Irrota AINA kuivausrummun sähköverkosta ennen kuin yrität huoltaa sitä.

• Irrota virtajohto tarttumalla pistotulpasta, älä vedä virtajohdosta.
• Jos syöttöjohto on vaurioitunut, täytyy valmistaja, valmistajan huoltoyhtiö tai vastaava pätevä henkilön 

vaihtaa se, jotta vaaralta vältyttäisiin.
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• Ennen kuin laite poistetaan käytöstä tai hävitetään, poista laitteen luukku.
• Jos laitteen asentaminen, huoltaminen ja / tai käyttö ei onnistu valmistajan ohjeiden mukaisesti voi 

tämä johtaa olosuhteisiin jotka voivat aiheuttaa ruumiinvammoja ja / tai omaisuusvahinkoja.

HUOM: VAROITUS ja TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEET
Tässä käyttöohjekirjassa esitettyjen tietojen ei ole tarkoitus kattaa kaikkia mahdollisia olosuh-
teita ja tilanteita, joita voi esiintyä. Huomioi ja ole tietoinen muista koneessa olevista tarroista ja 
varotoimista. Niiden tarkoituksena on antaa ohjeet koneen turvalliseen käyttöön. Tervettä järkeä, 
varovaisuutta ja varovaisuutta on noudatettava kuivausrummun asennuksessa, huollossa tai käy-
tössä.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jakelijaan, huoltoon tai valmistajaan kaikissa ongelmissa tai olosuhteissa, 
joita et ymmärrä.
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2. Tekniset tiedot Dimensions
Työaseman keskimääräinen äänenpainetaso on 68.7 dBA.

Sähkömallit tyhjennyspumpulla

SWD1023N_SVG
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A * 1678 mm

B * 1447 mm

C 597 mm 

D 213 mm 

E 610 mm 

F 203 mm 

G 391 mm 

H * 938 mm

I * 371 mm

J * 813 mm

K 683 mm 

L * 1986 mm

M * 1184 mm

N 52 mm 

O 704 mm 

P (luukku suljettuna) 38 mm 

Q * 333 mm

HUOM: Pakoaukot ovat 102 mm metallikanavalla. * Säätöjalat sisään ruuvattuna

Dimensions

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC -
 DO NOT COPY or TRANSMIT

  9   Part No. 805199ENR4
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Sähkömallit tyhjennysventtiilillä

SWD1027N_SVG
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1. 38 mm Sisähalkaisija; 47 mm  Ulkohalkaisija

A *1678 mm

B *1447 mm

C 597 mm 

D 213 mm 

E 610 mm 

F 203 mm 

G 391 mm

H *938 mm

I *371 mm

J *813 mm

K 683 mm 

L 107 mm 

M *104 mm

N *1184 mm

O *1986 mm ]

P 52 mm 

Q 704 mm 

R (luukku suljettuna) 38 mm 

S *333 mm

HUOM: Pakoaukot ovat 102 mm metallikanavalla. * Säätöjalat sisään ruuvattuna

Dimensions

© Copyright, Alliance Laundry Systems LLC -
 DO NOT COPY or TRANSMIT
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3. Käyttö

3.1. Käyttöohjeet pesukone
VAROITUS: Tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen vaaran vähentämiseksi, lue ”TÄRKEITÄ 
TURVALLISUUSOHJEITA” ennen laitteen käyttöä.

TÄRKEÄÄ: Ennen ensimmäistä pesua käytä kaikkia tarkoituksia puhdistusaine tai pesuainetta ja 
vesiliuosta ja kosteaa kangas, jotta poistoputkia voidaan poistaa pesukoneen sisäpuolelta.

TÄRKEÄÄ: Poista kaikki terävät esineet pyykistä vältä kyyneleitä ja repeämiä tavaroihin normaalin 
koneen aikana operaatio.

3.1.1. Täytä pyykillä

1. Täytä kevyesti pesurumpu (9,5 Kg on maksimaalinen kuorma kuivilla vaatteilla).

HUOM: Pienet tekstiilit, kuten vauvasukat, voivat saada kiinni ovesta. Aseta nämä artikkelit sisälle
silkkipukuinen pussi.

2. Kun peset kookkaita tekstiilejä kuten huopia ja peitot, käytä DELICATES / BULKY-ohjelmaa. Ohjelmaan 
kuuluu sekoitus ja lopulliset pyöritysnopeudet, jotka pitävät pyykin tasapainon ja minimoi tekstiilin 
kulumisen.

HUOM: Eri kuiduissa on erilaiset tiheydet ja pyykkikuormat on säädettävä vastaavaisesti, jotta 
koneen kuormitusvaatimukset täyttyvät.

3.1.2. Sulje lastausluukku

Sulje lastausluukku tiukasti. Kone ei käynnisty jos lastausluukku on auki.

Kuva 19

Kuva 20
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3.1.3. Lisää pesuaineet

1. Avaa pesuainelokero
2. Mittaa ja lisää nestemäisiä, korkean hyötysuhteen (KH) pääpesuainetta (1), valkaisu-

aine (2), kankaiden huuhteluaine (3) ja esipesuaine (4) annostelulokeroon
TÄRKEÄÄ: Jos käytät yhden pesun pyykinpesuainepaketteja tai 3-in-1 
pyykinpesu”rättejä”, älä aseta niitä annostelulokeroon. Aseta ne suoraan rum-
mun sisälle pyykin kanssa.
TÄRKEÄÄ: Jos et käytä korkean hyötysuhteen pesuaineita, vältä ylimitoitusta 
käyttämällä puolet pesuaineen valmistajan suosittelemasta määrästä.
3. Sulje annostelulokerikko.

3.1.4. Määritä laite

Nuolien suunta määrittää kumpaa laitetta ohjaa.

1. Pääpesuaine
2. Nestemäinen valkaisuainet
3. Huuteluaine
4. Esipesuaine

Kuva 21
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3.1.5. Aseta pestävän kankaan tyyppi / Pesulämpötila (°C)

HUOM: Muutoksia voi tehdä tyyppivalintaan siihen asti kunnes ensimmäinen täyttö on valmis.

3.1.6. Aseta likaisuustaso

Paina likaisuus kosketuspainikkeita valitaksesi A, B tai C. Valo ilmaisee valinnan.

Käynnistä pesu
Paina START painiketta.

(Normaali 90)

(Normaali 60)

(Normaali 40)

(Siliävät 60)

(Hienopestävät 30)

Hienopestävät kylmä
(veden lämpötila hansta)

(Kevyt)

(Keski)

(Raskas)

Kuva 22
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Merkkivalot

TÄRKEÄÄ: Jos kone ei toimi kunnolla asennuksen jälkeen. Varmista, että koneen 
sähkön- ja vesisyöttö on päällä. Ovatko kaikki ohjaimet kunnolla asetettu? 
Pyydä ammattitaitoista huoltopalvelua tarkastamaan kytkentäkaaviota 
(sijaitsee koneen ohjauskaapin sisällä) rikkinäisen, löysän tai väärän johdotuksen 
varalta.

HUOM: Kun ohjelma on alkanut, luukun voi ainoastaan avata irrottamalla ensin 
virtajohto ja odottamalla yhden minuutin.

VAROITUS!
Vähentääksesi ruumiillisen vamman riskiä, älä poista pyykkiä koneesta ennen 
kun kaikki valot ovat sammuneet ja kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
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3.2. Käyttöohjeet kuivausrumpu

3.2.1. Käyttöohjeet

Tulipalon, sähköiskun tai loukkaantumisen vaara henkilöitä, lue TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEI-
TA ennen tämän laitteen käyttöä.

TÄRKEÄÄ: Poista pestävien vaatteiden taskuista kaikki esineet kuten sytyttimet ja tulitikut.

Tätä laitetta ei saa käyttää kuivaamaan liuottimia tai kuivapesunesteitä.

TÄRKEÄÄ: Ennen kuin käytät kuivausrumpua ensimmäistä kertaa, puhdista kuivausrummun sisä-
pinnat yleispuhdistusaineella, pesuainevesiliuoksella ja kostealla liinalla.

TÄRKEÄÄ: Poista kaikki terävät esineet pyykistä vältä kyyneleitä ja repeämiä tavaroihin normaalin 
koneen aikana operaatio.

3.2.2. Puhdista nukkasuodatin

Puhdista nukkasuodatin ennen jokaista käyttökertaa.

VAROITUS
Tulipalovaaran vähentämiseksi poistokanavassa johtuen nukan kerääntymisestä, älä käytä kuiva-
usrumpua ilman nukkasuodatinta.

3.2.3. Täytä kuivausrumpu

1. Laita vaatteet löyhästi kuivausrumpuun (korkeintaan 8,2 kg kuorma kuivatettavia vaatteita kerrallaan).
2. Lisää huuhteluainetta haluttaessa.
TÄRKEÄÄ: Välttääksesi kuivausrummun vaurioitumisen, älä käytä enempää kuin yhtä huuhteluai-
nelakanaa yhtä kuormaa kohden.
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3.2.4. Sulje luukku

1. Sulje kuivasruummun luukku.
2. Kuivausrumpu ei toimi jos luukku on auki.

3.2.5. Määritä laite

Nuolien suunta määrittää kumpaa laitetta ohjaa.

3.2.6. Aseta kangasvalitsin

Valitse kangas Lämpötila-asetus

Korkea lämpötila

Keski lämpötila

Matala lämpötila

Hienokuivaus

Ei lämpöä 
(Optio)

Kuivaus

Jäähdytys 

HUOM: Noudata aina valmistajan pesuohjeita.
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TÄRKEÄÄ: Kuivausohjelma viimeinen osio tapahtuu ilman lämpöä (jäädytysohjelma), jotta var-
mistetaan, että kuivattavat vaatteet eivät vahingoitu.

VAROITUS!
Estääksesi tulipalon syntymistä, älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson lop-
pua, elleivät kaikkia esineitä poisteta nopeasti ja levitetään niin, että lämpö on haihtunut.

HUOM: Tämä kone sisältää pidennetyn pyöritysominaisuuden. 20 minuutin kuluttua ohjelman 
päättymisestä, rumpu pyörii kaksi minuuttia tunnissa ilman lämmitystä, jopa 18 tuntia tai kunnes 
luukku avataan.

 

 

 

3.2.9. Käynnistä kuivausrumpu

1. Käynnistä kuivausrumpu painamalla START-painiketta.
2. Sammuta kuivausrumpu milloin tahansa avaamalla luukku.
3. Käynnistääksesi kuivausrummun uudelleen, sulje luukku ja paina START-painiketta. Kuivausohjelma on 
valmis, kun jäljellä oleva aika on 00 minuuttia.

Jos ”Additional Time Feature” (Lisäaika) -toiminto on käytössä, lisäkuivausaikaa voi ostaa ennen ohjelman 
käynnistymistä tai kuivausrummun käydessä. 

Poista vaatteet, kun ne ovat hieman kosteita, sillä ylikuivatus voi aiheuttaa kutistumista. Älä rumpukuivaa 
neulottua villaa.

3.2.10. Kolikkotoiminto (optio)

1. Laita yksi tai useampi kolikko kolikkolokeroon.
2. Tarkista hinnat digitaaliselta näytöltä.
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3.2.7. Poista pyykki

Poista pyykki heti, kun kuivausrumpu pysähtyy.

VAROITUS:
Poista pyykki välittömästi tulipalon välttämiseksi mahdollisen sähkökatkon sattuessa.

3.2.8. Merkkivalot

 

INSERT COINS / CARD INSERT COINS / CARD kehottaa käyttäjää lisäämään
kolikoita tai korttia, joka täyttää käyntihinnan. Kun IN-
SERTCOINS / CARD palaa, kolme numeroa asetetun 

START START palaa aina, kun kuivausrumpu ei käy, täysi
käyntihinta on syötetty ja laitteen luukku on suljettu.
Kun START-painiketta painetaan, ohjelma alkaa tai 

jatkuu.

DRYING DRYING merkkivalon palaessa ilmaisee, että yksi 
kuumennusohjelmista (HIGH TEMP, MED TEMP, 

LOW TEMP tai DELICATES) on käynnissä. DRYING 
sammuu ohjelman lopussa tai kun COOL DOWN 

-jakso alkaa.

COOL DOWN COOL DOWN merkkivalo palaa aina COOL DOWN-
osan aikana, kun lämmitysohjelma on aktiivinen. Se 

syttyy myös, kun NO HEAT -ohjelma on toiminnassa.
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4. Ylläpito

4.1. Käyttäjän huolto-ohjeet

4.1.1. Voitelu

Kaikki liikkuvat osat on suljetussa tilassa ja jatkuvassa voitelussa tai on varustettu voiteettomilla laakereil-
la. Lisävoitelu ei ole tarpeen. Älä voitele oven saranaa. Jos sarana aiheuttaa melua, vaihda sarana.

4.1.2. Kylmän ilmaston ylläpito

Jos laite toimitetaan kylmänä päivänä (miinusasteita) tai se on säilytetty kylmässä, älä yritä käyttää konet-
ta kylmien kuukausien aikana lämmittämättömissä huoneessa tai tiloissa, kunnes se on saanut lämmetä. 
Edellisestä pesukierrosta on saattanut jäädä vettä.

4.1.3. Pesukoneen ylläpito

Käytä vain kosteaa liinaa ohjauspaneelin puhdistamiseen. Jotkin puhdistusaineet saattavat vahingoittaa 
ohjauspaneelin pintaa tai vahingoittaa sisustusta. ÄLÄ käytä alkoholia sisältäviä tuotteita ohjauspaneelis-
sa. Pyyhi levy kuivaksi puhdistuksen jälkeen.

Pyyhi pesukonetta tarvittaessa. Jos pesuainetta, valkaisuainetta tai muuta pesuvälineet kaadetaan kote-
lolle, pyyhi ne välittömästi. Jotkin tuotteet aiheuttavat pysyviä vaurioita, jos ne vuotaa koteloon.
Älä käytä hankaustyynyjä tai hankaavia puhdistusaineita ohjauspaneelissa tai kaappiin.
Pesurumpu ei vaadi erityistä huolellisuutta, vaikka huuhtelu tai pyyhkiminen saattaisi olla tarpeen, epäta-
vallinen pesukuorman jälkeen.

Oven ikkunan ulkopinta voidaan puhdistaa kotitalous lasinpesuaineella.

Jätä luukku ja annostelulaatikko hieman auki, kun konetta ei käytetä. Tämä auttaa pitämään ne kuivina ja 
estämään tuoksujen muodostumisen.

Ajoittaisen huuhteluohjelman käyttäminen valkaisuaineella auttaa välttämään epämiellyttävää hajua pe-
surummussa.

4.1.4. Lasin tiivisteen pinnan puhdistus

Jotta varmistetaan, että luukku on kunnolla tiivis eikä vuoda vettä, seuraavat pinnat on pyyhittävä mää-
räajoin:
• Luukkulasin ulkotila, jossa tiiviste koskettaa lasia
• Oven tiivisteen huulen etupinta

Yleensä mieto saippuaseos toimii. Jos mineraalikertymä on äärimmäinen johtuen kovasta vedestä, pin-
nat voi puhdistettava kalkinpoistokemikaalilla.

4.1.5. Letkujen vaihto

Letkut ja muut kumiset osat heikkenevät pitkäaikaisen käytön jälkeen. Letkuihin voi ilmestyä halkeamia, 
läpipainopakkauksia tai materiaalin kulumista lämpötilasta ja jatkuvalla korkealla paineella, johon ne altis-
tuvat.
Kaikki letkut on tarkistettava kuukausittain, jotta ne näkyvät merkkejä huononemisesta. Kaikki letku, joka 
osoittaa heikkenemisen merkkejä olisi korvattava

4.1.6. Suodattimien tarkistus

Tarkista täyttöletkujen suodattimet roskien tai vaurioin varalta joka kuudes kuukausi. Puhdista tai vaihda 
ne tarvittaessa. 
Jos kone täyttyy vedellä normaalia hitaammin, tarkista suodattimet. Puhdista tai vaihda ne tarvittaessa. 
Järjestä suodatusnäyttö osa nro 803615 lähimmästä valtuutetusta jälleenmyyjältä.
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4.1.7. Puhdistaminen vieraista esineistä

Pesukoneen pumpussa on ansa, joka kerää vieraita esineitä.
Ansa on mahdollisesti puhdistettava, jos vesi tyhjentyy hitaammin kuin tavallisesti. 
Puhdista seuraavanlaisesti:
1. Irrota kone sähköverkosta.
2. Irrota etupaneelin pohjassa olevat kaksi ruuvia.
3. Kierrä paneelin pohjaa ulos ja poista paneeli.

HUOM: Pumpussa saattaa olla vettä. Käytä rätti tai astiaa veden poistamiseksi. Jos pesurumpu on 
täynnä vettä, käytä märkä / kuivaimuria.

4. Linaa tai imuri valmiina, ruuvaa korkki pumpun vasemmalta puolelta ja poista ansa.
5. Puhdista roskat ansasta.
6. Asenna ansa ja käyttöpaneeli takaisin paikalleen.
7. Liitä pesukone sähköverkkoon.

4.1.8. Pakkausmateriaalien uudelleenasennus

Vältä vahinkoa siirtäessäsi yksikköä, pakkausmateriaali täytyy asentaa uudelleen.
1. Irrota kone sähköverkosta.
2. Irrota kaksi ruuvia etupaneelin alapuolelta.
3. Kierrä paneelin pohjaa ulos ja poista paneeli.
4. Kiinnitä kuljetustuki pohjaan neljällä pultilla ja aluslevyillä. Katso kuva 23.
5. Asenna etupaneeli paikalleen.
6. Siirry koneen takaosaan, jos haluat asentaa takaliitäntäpultin, välikekokoonpanot.
7. Aseta kuljetuspulttikokoonpanot kullekin kuljetusvarren reikään.
Katso kuvaa 24.
8. Kiristä pultti, kun painat aluslevyä takapaneeliin varmistaaksesi, että välike on täysin paikallaan.

Kuva 23

Kuva 24
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4.2. Kuivausrummun ylläpito
Sähköiskun, vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riskin vähentämiseksi irrota sähköhuolto 
kuivausrummusta ennen sisäosien puhdistamista.

4.3. Laitteen sisäosat
Pyyhi pinnat pehmeällä liinalla ja puhdistusaineella tai jauhepyykinpesuaineella ja kuumalla vedellä, jota 
seuraa lyhyt kuivausohjelma, jossa on rättejä.

Voit poistaa värikynän tai kuulakärkikynän mustetta kuivausrummusta asettamalla lämmön korkealle ja 
käytä vanhoja rättejä kuivaimessa absorboimaan värikynää tai mustetta. Jos tämä ei onnistu, ota yhteys 
laitteen jälleenmyyjään. Älä käytä kemikaaleja kuivausrummussa.

TÄRKEÄÄ: Kloorivalkaisuaineen käyttö värjääntymisten poistamiseksi on vältettävä, koska valkai-
suaine voi vahingoittaa pintoja.

Kaappi
Pyyhi laitetta tarpeen mukaan. Jos pesuainetta, valkaisuainetta tai muuta pesuaineet on vuotanut laitteel-
le, pyyhi välittömästi. Jotkin tuotteet aiheuttavat pysyviä vaurioita, jos ne vuotavat laitteen päälle.

Ohjauspaneeli
Käytä vain kosteaa tai kohtalaista liinaa ohjauspaneelin puhdistamiseen. Jotkut suihkutuskäyttöiset tuot-
teet saattavat vahingoittaa ohjauksen pintaa paneeli. ÄLÄ käytä alkoholia sisältäviä tuotteita paneeli.

4.4. Pakoilmajärjestelmä

VAROITUS:
Vähentääksesi sähköiskun mahdollisuutta, irrota sähköliitäntä laitteesta ennen puhdistusta.

VAROITUS:
Työkalujen käyttöä vaativat laitteen osien irrotukset on suoritettava pätevän henkilön toimesta.

Pakoilmakanava tulisi tarkista vuoden käytön jälkeen ja puhdistettava mahdollisista kertymistä jos tar-
peellista valtuutetun henkilön toimesta. Tarkista ja puhdista pakoilmakanava vuoden tai kahden vuoden 
välein tämän jälkeen.

HUOM: Tämä suositeltu ylläpito ei kuulu takuun piiriin.

Ilmanvaihdon kupu on tarkistettava säännöllisesti, jotta varmistetaan, että vaimentimet liikkuvat vapaasti, 
vaimentimia ei työnnetä sisään eikä niitä ole estetty liikkumasta.

Pidä laitteen lähialue puhtaana ja ilman palavia aineita, bensiiniä ja muita syttyviä höyryjä ja nesteitä.

Älä estä ilmanvaihdon ilmavirtaa.

HOUM: Varmista asianmukainen toiminto huoltotoimenpiteiden jälkeen.
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4.5. Nukkasuodatin
PUHDISTA NUKKASUODATIN ENNEN OHJELMAN KÄYNNISTÄMISTÄ.
(Katso kuvio alla, nukkasuodattimen sijainti.) Nukkasuodattimen puhdistus on tärkeä, koska nukka estää 
ilmanvirtaus laitteen läpi, mikä heikentää kuivausrummun tehoa. Vaatteet vaativat pidempään kuivumista 
ja energiaa menee hukkaan.

Nukkasuodatin voidaan tarvittaessa pestä. Puhdista suodatin vuosittain irrottamalla se ja imuroi kanavan 
suodattimen takana.

4.6. Moottorisuoja
Laitteen moottorin ylikuormasuoja estää moottorin automaattisesti ylikuormituksen sattuessa. 
Jäähtymisen jälkeen ylikuormitussuoja nollautuu itsensä. Laitteen voidaan käynnistää uudelleen paina-
malla START-painiketta. Jos ylikuormasuoja on edelleen päällä, poista kuivausrumpu käytöstä ja ota yhte-
ys huoltoon ongelman korjaamiseksi.

4.7. Energiansäästö
• Varmista, että nukkasuodatin on aina puhdas.
• Älä ylikuormita laitetta.
• Älä kuivaa vaatteita liikaa.
• Poista silitettävät vaatteet, kun ne ovat vielä kosteita.
• Suuri kuormitus samantyyppisistä kankaista kuivuu tehokkaimmin. Jatkuvassa puristuksessa ja pie-

nemmissä kuormissa välttää kuitenkin ryppyjen muodostumisen.
• Käytä oikeaa lämpötilaa ja ohjelmaa kullekin kuivatettavalle kangastyypille FABRIC SELECTOR -valit-

simen avulla.
• Sijoita kuivausrumpu niin, että poistokanava on niin lyhyt ja suora kuin mahdollista.
• Älä avaa ovea kuivausohjelman aikana.
• Suunnittele pyykinpesua päivinä jolloin ilmankosteus on matala; vaatteesi kuivuu nopeammin.
• Jos aiot kuivata useita kuormia, kuivaa ne peräkkäin, niin sinun ei tarvitse lämmittää kuivausyksikön 

sisäosia joka kerta.
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5. Vianetsintä
Kokeile näitä vianetsintävinkkejä ennen huollon soittamista. Ne voivat säästää aikaanne ja rahaanne.

Pesukoneen oire Mahdollinen Syy / ratkaisu
Ei täyty • Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.

• Tarkista huoneen sulake tai virrankatkaisin.
• Varmista, että asetukset ovat oikein.
• Paina START painiketta.
• Varmista, että luukku on kiinni tiukasti.
• Varmista, että kuuman ja kylmän veden hanat ovat päällä.
• Varmista, että täyttöletkuihin ole taittuneet tai kiertyneet.
• Puhdista näytöt veden sekoitusventtiilin ja suodatin näytöt sijaitsevat 

hananpää täyttöletkuihin.

Ei käynnisty • Varmista,että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.
• Tarkista pesutupa sulake tai päävirtakytkin.
• Varmista, että asetukset ovat oikein.
• Paina START painiketta.
• Varmista, että luukku on kiinni tiukasti.
• Aseta kolikko tai kortti. (Mittari malleissa)
• Varmista salpa on säädetty oikein suhteessa oven lukko.

Ei pyöri / linkoa • Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiaan.
• Tarkista huoneen sulake tai päävirtakytkin.
• Varmista, että asetukset ovat oikein.
• Paina START näppäimistö.
• Varmista, että luukku on kiinni tiukasti.
• Rikkoutunut vetohihna. Soita huoltoon. 
• Vieras esine on joutunut pumppuun ja aiheuttanut tukoksen. Puhdista 

pumppu. Katso kohdasta ”Huolto”.

Pysähtyy / Taukoaa ohjelman aikana • Tauot kuuluvat normaalin pesuohjelman kulkuun.
• Tarkasta huoneen sulakkeet ja päävirtakytkin.
• Pesukuorma saattaa olla epätasapainossa. Tällöin pesukone pysähtyy ja 

käynnistyy automaattisesti uudestaan. 

Ei tyhjenny • Varmista, ettei poistoletku ei ole taittunut tai kieroutunut. 
• Varmista, ettei poistoletku ole tukossa.
• Varmista, ettei poistosäiliö ole tukossa.
• Katso kohdasta ”Asennus”, että viemäriletku on asennettu asianmukai-

sesti.
• Vieras esine on joutunut pumppuun ja aiheuttanut tukoksen Puhdista 

pumppu. Katso kohdasta ”Huolto”.

Pesukoneen oire Mahdollinen Syy / ratkaisu
Vesivuotoja • Tarkista, että tuloletkut, hanat ja koneen sekoitinventtiili, että se on asen-

nettu oikein.
• Tarkista tuloletkujen kunto. Vaihda tuloletkut viiden vuoden välein.
• Varmista, ettei viemärisäiliö ole tukkeutunut.
• Tarkista huoneen putkiston kunto.
• Tarkista täyttöluukun kumitiivisteen kunto repeämiltä tai rei’iltä.
• Pyykkikuorma saattaa vaahtoutua. Varmista, että käytät vähän vaahtoutu-

vaa mutta tehokkaan pesutuloksen omaavaa pesuainetta.
• Pyykkikuormaa saattaa olla yli sallitun määrän. Varmista, että kuorman 

määrä on sopiva.
• Varmista, että luukun ulkoreuna, missä tiiviste kohtaa lasin on puhdas.

Liian paljon vaahtoa • Pyykkikuorma saattaa vaahtoutua. Varmista, että käytät vähän vaahtoutu-
vaa mutta tehokkaan pesutuloksen omaavaa pesuainetta.

• Varmista, että käytät pesuainetta valmistajan suosittelemalla määrällä.
Jos käytetään muuta kuin tehokasta pesuainetta, käytä vain 1/2 pesuaineen 
valmistajan suosittelemia määrä.
• Pyykki voi olla ylikuormittunut. Varmista, että käytät sopiva kuormaa.

Tärinää / liikkuu hiukan • Varmista, että kone seisoo suorassa. Epätasapainossa oleva kone aihe-
uttaa tärinää.

• Jotkin äänet voivat olla osa tavanomaista toimintaa edestä täytettävälle 
pesukoneelle varten, kuten napsautusmelu, kun luukku lukittuu ja nap-
sautetaan tai kohinaa tasapainorenkaasta kiihdytyksen aikana.

Äänekäs • Varmista, että kone seisoo suorassa. Epätasapainossa oleva kone aihe-
uttaa tärinää.

• Jotkin äänet voivat olla osa tavanomaista toimintaa pyykinpesukoneelle, 
kuten napsautusmelu, kun luukunlukot ja napsautusääntä tasapainoren-
kaasta kiihdytyssyklin aikana.

Pyykki on liian märkää • Pesun kuormitus saattaa olla epätasapainossa. Kone on voinut rajoittaa 
pyörimisnopeutta estääkseen koneen vaurioitumista. Jakaa kuormaa uu-
delleen.

• Kuorma on liian pieni. Lisää tekstiilejä täyttä kuormitusta varten.

Väärä veden lämpötila • Varmista, että säätimet on asetettu oikein.
• Tarkista täyttöletkut. Varmista, että kuumanvedenletku on liitetty kuumaan 
sekoitusventtiiliin (merkitty venttiilikannattimella ”H”) ja kylmänvedenletku 
liitetään kylmään sekoitusventtiiliin (merkitty venttiilikannattimella ”C”).
• Varmista, että pesuhuoneen vedenlämmitin on säädetty oikein.
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Pesukoneen oire Mahdollinen Syy / ratkaisu
Vesivuotoja • Tarkista, että tuloletkut, hanat ja koneen sekoitinventtiili, että se on asen-

nettu oikein.
• Tarkista tuloletkujen kunto. Vaihda tuloletkut viiden vuoden välein.
• Varmista, ettei viemärisäiliö ole tukkeutunut.
• Tarkista huoneen putkiston kunto.
• Tarkista täyttöluukun kumitiivisteen kunto repeämiltä tai rei’iltä.
• Pyykkikuorma saattaa vaahtoutua. Varmista, että käytät vähän vaahtoutu-

vaa mutta tehokkaan pesutuloksen omaavaa pesuainetta.
• Pyykkikuormaa saattaa olla yli sallitun määrän. Varmista, että kuorman 

määrä on sopiva.
• Varmista, että luukun ulkoreuna, missä tiiviste kohtaa lasin on puhdas.

Liian paljon vaahtoa • Pyykkikuorma saattaa vaahtoutua. Varmista, että käytät vähän vaahtoutu-
vaa mutta tehokkaan pesutuloksen omaavaa pesuainetta.

• Varmista, että käytät pesuainetta valmistajan suosittelemalla määrällä.
Jos käytetään muuta kuin tehokasta pesuainetta, käytä vain 1/2 pesuaineen 
valmistajan suosittelemia määrä.
• Pyykki voi olla ylikuormittunut. Varmista, että käytät sopiva kuormaa.

Tärinää / liikkuu hiukan • Varmista, että kone seisoo suorassa. Epätasapainossa oleva kone aihe-
uttaa tärinää.

• Jotkin äänet voivat olla osa tavanomaista toimintaa edestä täytettävälle 
pesukoneelle varten, kuten napsautusmelu, kun luukku lukittuu ja nap-
sautetaan tai kohinaa tasapainorenkaasta kiihdytyksen aikana.

Äänekäs • Varmista, että kone seisoo suorassa. Epätasapainossa oleva kone aihe-
uttaa tärinää.

• Jotkin äänet voivat olla osa tavanomaista toimintaa pyykinpesukoneelle, 
kuten napsautusmelu, kun luukunlukot ja napsautusääntä tasapainoren-
kaasta kiihdytyssyklin aikana.

Pyykki on liian märkää • Pesun kuormitus saattaa olla epätasapainossa. Kone on voinut rajoittaa 
pyörimisnopeutta estääkseen koneen vaurioitumista. Jakaa kuormaa uu-
delleen.

• Kuorma on liian pieni. Lisää tekstiilejä täyttä kuormitusta varten.

Väärä veden lämpötila • Varmista, että säätimet on asetettu oikein.
• Tarkista täyttöletkut. Varmista, että kuumanvedenletku on liitetty kuumaan 
sekoitusventtiiliin (merkitty venttiilikannattimella ”H”) ja kylmänvedenletku 
liitetään kylmään sekoitusventtiiliin (merkitty venttiilikannattimella ”C”).
• Varmista, että pesuhuoneen vedenlämmitin on säädetty oikein.
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Kuivaimen oire Mahdollinen syy / Ratkaisu
Kuivausrumpu ei käynnisty • Kuivausrumpu, jossa on pistokkeellinen virtajohtoa, varmis-

ta, että johto on kytketty kokonaan pistorasiaan.
• Varmista, että luukku on kiinni.
• Paina START-painiketta.
• Varmista, että pesulahuoneen sulake ei ole lauennut tai löy-

sä, tai, että vikavirtasuoja ei ole päällä
• Tarkista, onko moottorin ylikuormitussuoja lauennut. Odota 

10 minuuttia ja yritä uudelleen.

Kuivausrumpu ei lämpene • Varmista, että pesulahuoneen sulake ei ole lauennut tai löy-
sä, tai katkaisijat eivät ole auki.

• Varmista, että säätimet ovat HEAT-asetuksissa. 
• Kaasulaitteet ainoastaan - Varmista laitteesta ja pääventtiilis-

tä, että kaasusyöttö on päällä.
• Tarkista poistokanavan ulkopuoli, onko se rikkoutunut, tukos-

sa tai tarvitsee puhdistusta.
• Tarkista ilmanvaihdon kupu varmistaaksesi, että läppä liikkuu 

vapaasti tai ei ole työnnetty kiinni tai sitä ei ole tukittu.

Kuivausrumpu ei kuivaa vaatteita kunnolla • Tarkista poistokanavan ulkopuoli, onko se rikkoutunut, tukos-
sa tai tarvitsee puhdistusta.

• Tarkista ilmanvaihdon kupu varmistaaksesi, että läppä liikkuu 
vapaasti tai ei ole työnnetty kiinni tai sitä ei ole tukittu.

• Puhdista nukkasuodatin
• Varmista ettei kuivattava vaatekuorma oli liian pieni. Pienet 

kuormat eivät pyöri kunnolla tai kuivu tasaisesti.
• Tarkista kuorman kuivuminen. Raskaat vaatteet, jotka kui-

vuvat kevyiden vaatteiden kanssa eivät kuivu yhtä nopeasti.

Kuivausrumpua pitää paljon melua • Tarkista kuivausrumpu vieraiden esineiden varalta (kynnet, 
kolikot, pinssit, metallia, muovilelut, jne.). Poista esineet kui-
vausrummusta.

• Varmista, että kuivausrumpu on tasapainossa. Epävakaus 
aiheuttaa tärinää.

• Normaalit käyntiäänet sisältävät ääniä kuten lämmönlähde ja 
läpi kulkeva ilma poistoilmajärjestelmässä.

Vaatteet ovat ryppyisiä • Tarkista lämpöasetusta. Ylikuivatus saattaa aiheuttaa ryppy-
jä.

• Tarkista kuorman kokoa. Suuret kuormat eivät kuivu kunnol-
la ja saattavat rypistyä.

Vaatteet haisevat • Tarkista huone hajulta ennen vaatteiden kuivaamista. Kaikki 
hajut (paistetut elintarvikkeet, maalit, lakat, puhdistusaineet, 
puun polttaminen jne.) siirtyy vaatteisiin, koska kuivausrum-
pu imee ilmaa huoneesta.

• Tuuleta huone ennen vaatteiden kuivaamista.
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6. Hävitys
Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin mukaisesti 2002/96 / EY sähkö- ja elektroniik-
kalaiteromusta (SER).

Tämä symboli tuotteessa tai sen pakkauksessa osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä koti-
talousjätteenä. Sen sijaan se on luovutettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyspisteelle. 
Varmistamalla, että tämä tuote on hävitettävä oikein, auttaa ehkäisemään mahdollisia kielteisiä 
vaikutuksia ympäristöön ja ihmisten terveydelle, joka muutoin aiheutuisi epäasianmukaisesta 
jätteen käsittelystä. Materiaalien kierrätys auttaa säästävät luonnonvaroja. Tarkempia tietoja tuot-
teen kierrättäminen, ota yhteyttä paikalliseen kaupungin toimistoon, kotitalousjätteen huoltopal-
velu tai lähde, josta tuote ostettiin.

7. Varaosat
VAROITUS
Vakavien loukkaantumisten tai kuolemantapausten vähentämiseksi ÄLÄ KOSKAAN korjaa tai 
vaihda mitään laitteen osaa tai yritä huoltaa, ellei se ole erityisen suositeltava käyttäjän huolto-
ohjeissa tai tässä käyttöohjeessa, että ymmärrät ja että sinulla on taitoja suorittaa huoltotoimen-
piteet.

Kun soitat tai otat yhteyttä koskien pesukonetta, anna malli- ja sarjanumerot. Mallin ja sarjanumerot sijait-
sevat tyyppikilvessä. Tyyppikilpi tulee olemaan kuvassa 25 esitetyssä paikassa.
Jos tarvitset varaosia, ota yhteyttä Metokseen puh: +35820 439 4456.

7.1. Tyyppikilpi

Valmistuspäivämäärä
Laitteen valmistuspäivä on sarjanumerossa. Ensimmäiset kaksi numeroa osoittavat vuotta. Kolmas ja nel-
jäs numero ilmaisevat kuukauden. Esimerkiksi yksikkö, jonka sarjanumero oli 1505000001, valmistettiin 
toukokuussa 2015.
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8. Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Me, Alliance Laundry CE s.r.o, täten takaamme omalla vastuullamme, että tätä asiakirjaa koskeva tuote on suunniteltu materiaaleiltaan sen suunniteltua käyttötarkoitusta
varten, että se kestää kaikkia odotettavissa olevia mekaanisia, kemiallisia ja lämpötilaan liittyviä olosuhteita sekä toimii seuraavien direktiivien ja standardien mukaisesti:

1.  Kodinkonetuote: Päällekkäin asennettavat pesukoneet ja kuivausrummut

2.  Valmistaja:
Alliance Laundry CE s.r.o.
Místecká 1116
742 58 Příbor
Czech Republic

3.  Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on julkaistu valmistajan omalla vastuulla.

4.  Mallinumerot:
BT3JGAJG403UW01 BT3JGASP403UW06 BT3JXASP403UW01 JT2JXASP413EW06 NT1JXASP403UW06 NT3JXASP403UW01 PT3JXASP403UG06
BT3JGAJG403UW06 BT3JLASG403UW01 BT3JXASP403UW06 JTEJEASP303EW06 NT2JLASP403UN01 PT2JGAJG403UG06 PTEJXASG303UG06
BT3JGAJP403UN01 BT3JLASG403UW06 JT1JEASP413EW06 JTEJRASP303EW06 NT2JLASP403UW01 PT2JGAJP403UG06 PTEJXASP303UG06
BT3JGAJP403UN06 BT3JLASP403UN01 JT1JGASP413EW06 JTEJXASP303EW06 NT2JLASP403UW06 PT2JGASG403UG06 PTGJXASG303UG06
BT3JGAJP403UW01 BT3JLASP403UN06 JT1JMASG413EN06 JTGJEASP303EW06 NT2JXASP403UN01 PT2JGASP403UG06 PTGJXASP303UG06
BT3JGAJP403UW06 BT3JLASP403UW01 JT1JRASP413EW06 JTGJRASP303EW06 NT2JXASP403UW06 PT2JXASG403UG06 SPS10
BT3JGASG403UW01 BT3JLASP403UW06 JT1JXASP413EW06 JTGJXASP303EW06 NT3JLASG403UW01 PT2JXASP403UG06 SPSC10
BT3JGASG403UW06 BT3JXASG403UW01 JT2JEASP413EW06 LTEE5FSP303UW01 NT3JLASP403UN01 PT3JGAJG403UG06 ST1JXASP403EW06
BT3JGASP403UN01 BT3JXASG403UW06 JT2JGASP413EW06 LTEE5FSP543UW01 NT3JLASP403UW01 PT3JGAJP403UG06 ST2JXASP403EW06
BT3JGASP403UN06 BT3JXASP403UN01 JT2JMASG413EN06 NS10 NT3JXASG403UW01 PT3JGASG403UG06 ST3JXASP403UW01
BT3JGASP403UW01 BT3JXASP403UN06 JT2JRASP413EW06 NT1JLASP413UW06 NT3JXASP403UN01 PT3JGASP403UG06 STEBXASP303UW01

PT3JXASG403UG06 STEBXASP304UW01

5.  Sarjanumero: 1901000000 - 1912999999

6.  Yllä kuvatun vakuutuksen tavoite on asiaankuuluvan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.

7.  Viitteet:
Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaitero-
musta

Asetus kaasumaista polttoainetta polttavista laitteista
(EU) 2016/426

EMC-direktiivi 2014/30/EU

RoHS-direktiivi 2011/65/EU EN1458-1:2011 IMMUNITEETTI

Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU EN1458-2:2011 EN55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN60335-1:2012/A11:2014 EN61000-4-2:2009

EN60335-2-7:2010+A11:2013+A1:2013 EN61000-4-3:2006+A2:2010

EN60335-2-11:2010+A11:2012 EN61000-4-4:2012

Radiolaitedirektiivi 2014/53/EU EN61000-4-5:2014

(vain langattomat mallit)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 EN61000-4-6:2014

ETSI EN 300 489-17 Luonnos V3.2.0 viittaus PÄÄSTÖT

ETSI EN 300-489-1 Luonnos V2.2.0 EN55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009

EN61000-3-3:2008

EN62233:2008/AC:2008

8.  Testaaja:
Ilmoitettu laitos 0413 Ilmoitettu kaasulaitos 0359 Ilmoitettu EMC-laitos 0979

Intertek SEMKO Ruotsi Intertek Testing & Certifications Ltd Intertek Testing Services NA, Inc.

Testaaja: Cleeve Road Testaaja:

Intertek Testing Services NA, Inc. Leatherhead, Surrey Kt22 7SB Intertek Testing Services NA, Inc.

1809 10th Street, Suite 400 Yhdistynyt kuningaskunta 7250 Hudson Blvd., Suite 100

Plano, Texas 75074 Poikkeus: Päällekkäin asennettavan pesukoneen ja kaasukuivurin pesukoneosa on
itsesertifioitu pienjännitedirektiiviä varten.

Oakdale, MN 55128 Yhdysvallat

© Copyright 2019, Alliance Laundry Systems LLC
Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän kirjan sisällön osaa ei saa jäljentää tai levittää missään muo-
dossa tai millään tavoin ilman julkaisijan selkeää kirjallista lupaa.

  Osanro. 806650-2019FI
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9.  Langattomat testit suoritti:
Laird Technologies, Inc.
W66 N220 Commerce Ct.
Cedarburg, WI 53012

10.  Allekirjoituksen osapuolet:
EU Representation
Alliance Laundry CE s.r.o.
Místecká 1116
742 58 Příbor
Czech Republic

Radim Polednik, laatupäällikkö, 1/1/2019
Tekninen tiedosto on Radim Polednikin laatima ja Alliance Laundry CE s.r.o.:n ylläpitämä.
Mikäli kolmas osapuoli muokkaa yllä mainittua tuotetta, tämä vakuutus mitätöityy, ja tuotteen muokkaajan tulee noudattaa, suorittaa ja ottaa vastuu yllä mainittujen direktii-
vien lakisääteisistä velvollisuuksista.
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