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1. Ennen käyttöönottoa

1.1. Kielivalinta
Kun olet kytkenyt koneesi ja käynnistät sen ensimmäisen kerran, näytössä pyydetään sinua valitsemaan 
kieli. Tee näin:
1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä yksi seuraavista: US English, English, Svenska,Dansk, Norsk, 

Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, РРРРРРР, Nederlands.
2. Tallenna asetus painamalla kerran luukunavauspainiketta.

1.2. Pesumerkinnät
Tietyt materiaalit eivät sovellu rumpukuivaukseen. Tarkista aina kunkin vaatteen etiketti. Saat lisätietoja, 
että ”Neuvoja ja vihjeitä” kappaleesta ennen kuin kuivaat kuivausrummussa.

HUOM:
Käynnistettäessä kuivausrummun ensimmäistä kertaa tai jälkeen pitkään käyttämättä, saatat huomata 
lievä mahtava melua. Tämä melu on täysin normaalia ja häviää muutaman kuormia.

1.3. Pakkausmateriaalit
Lajittele pakkausmateriaalit jätehuoltomääräyksiä noudattaen.

1.4. Kierrätys
Tämä kone on valmistettu ja merkitty kierrätykseen sopivaksi. Henkilövahinkojen välttämiseksi kone täy-
tyy tehdä toimimattomaksi, kun se on päätetty romuttaa. Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin 
käytetyt kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.
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2. Turvallisuus

2.1. Yleistä
• Lue ja säilytä käyttöohje turvallisessa paikassa!
• Tarvittaessa sähkö- ja vesiliitännät tulee suorittaa valtuutetun asentajan toimesta.
• Konetta saa käyttää vain rumpukuivaukseen tämän käyttöohjeen selostuksen mukaisesti.
• Korjaukset ja ylläpito, jotka liittyvät turvallisuuteen tai suorituskykyyn on suoritettava valtuutetun am-

mattilaisen toimesta. 
• Vaurioituneet verkkokaapelit saa vaihtaa vain valtuutettu sähköasentaja. 
• Riittävä ilmanvaihto tarvitaan, jottei savua avotulista tai kaasuja laitteet tai muita polttoaineita imeydy 

huoneeseen kuivausrummun käydessä.
• Tuotteet, kuten vaahtomuovia, lateksia tai muovi,vedenpitävät tekstiilit, kumilla päällystetty ja vaatteet 

ja vaahtokumilla täytettyjä tyynyjä ei saa kuivata kuivausrummulla.
• Huuhteluaine tai vastaavia tuotteita tulee käyttää pesuainevalmistajan suositusten mukaisesti.
• Älä kuivaa likaista pyykkiä kuivausrummussa.
• Vaatteet, jotka ovat värjäytyneet esim. ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla, bensiinillä, kerosiinillä, tah-

ranpoistoaineella, tärpätillää, vahalla tai vahanpoistoaineilla pitäisi pestä kuumassa vedessä ylimääräi-
sellä pesuaineella ennen kuin niitä rumpukuivataan.

• Huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita tulee käyttää valmistajan suositusten mukaisesti.
• Fyysisesti tai henkisesti rajoiteisten henkilöiden tai henkilöiden, joilla ei ole kokemusta tai osaamista 

(sekä lasten), ei tule käyttää laitetta. Sellaisten henkilöiden turvallisuudesta vastaavan henkilön tulee 
antaa heille koneen käyttöä koskevaa opastusta.

• Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki koneella.

2.2. Turvallisuus
• Konetta ei saa käyttää kuivapestyjen vaatteiden, jotka ovat kuivapestyjä tai kankaita, jotka saattavat 

sisältää jäämiä palavista nesteistä.
• Kuivausrumpu on suojattu ylikuumenemiskytkimellä. Tämä sulkee koneen, jos lämpötila nousee liian 

korkeaksi.

VAROITUS!
Kuivausrummun takaosa kuumenee erittäin kuumaksi käytössä. Anna takaosan jäähtyä kunnolla 
ennen kuin kosket siihen.
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2.3. Lasten turvallisuus

2.3.1. Yleistä

ÄLÄ ANNA LASTEN LEIKKIÄ KUIVAUSRUMMULLA
• Jos ovi avataan, kun ohjelma on käynnissä voivat vaatteet olla hyvin kuumia ja voivat aiheuttaa palo-

vammoja.
• Kuivausrumpu ei käynnisty automaattisesti, kun ovi on suljettu (jos lapsi vetää oven kiinni sisäpuolelta, 

esimerkiksi).
Child-safe start (Lapsen vahinkokäynnistysesto)
Aktivoimalla vahinkokäynnistys eston (Child-safe start) voit estää lapsia käynistämästä kuivausrumpua tai  
käynnissä olevan ohjelman muuttamista.

2.3.2. Lapsilukko

Näin avaat asetusvalikon:
1. Katkaise virta päävirtakytkimestä.
2. Pidä STOP-painiketta painettuna ja paina sitten päävirtakytkimestä kone päälle. Paina seuraavaksi 

STOP-painiketta 5 kertaa 10 sekunnin kuluessa.
3. Valitse ohjelmanvalitsimella asetus, jota haluat muuttaa.
4. Paina kerran STOP-painiketta.
5. Muuta asetusta ja tallenna se alla olevan kuvauksen mukaisesti.
6. Palaa ohjelmavalikkoon painamalla START-painiketta.
Lapsia voidaan estää käynnistämästä konetta aktivoimalla lapsilukko.
1. Kierrä ohjelmanvalitsinta, kunnes näytössä on ”Lapsilukko pois” tai ”Lapsilukko päällä”.
2. Tallenna asetus painamalla kerran STOP-painikettaa.
Lapsilukon voi väliaikaisesti poistaa käytöstä painamalla samanaikaisesti Start- ja Stop-painikkeita. Lapsi-
lukko on silloin pois päältä 3 minuutin ajan.
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3. Toiminta

1. Päävirtakytkin
2. Ohjauspaneeli
3. Tyyppikilpi
4. Nukkasihti
5. Ulompi ovi
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3.1. Vihjeitä ja neuvoja ennen kuivaamista
Seuraavat neuvot saattavat auttaa sinua ennen rumpukuivauksen aloittamista.

Onko vaatteet lingottu?
Vaatteita, joita aiotaan rumpukuivata tulee lingota vähintään 1000 krs / min tai nopeammin. Korkeampi 
linkousnopeus säästää energiaa ja vähentää kuivumisaikaa.

3.1.1. Mitkä materiaalit voi rumpukuivata?

Symboli tarkoittaa, että materiaali on sopiva rumpukuivaukselle. Kankaat, jotka sopivat parhai-
ten rumpukuivaukseen ovat puuvillakankaat, froteeta ja synteettiset kuidut. Vaatteet on peh-
meämpiä ja kevyempi kuin kuivumaan ripustettuina.

HUOM!
Rumpukuivaus ei aiheuta merkittävää kulumaa kankaisiin. Nukka, mikä kerääntyy nukkasihtiin muodostuu 
pöylstä ja kuitujen jäämistä, mikä johtuu vaatteiden käytöstä.

3.1.2. Materiaaleja mitä ei saa rumpukuivata

Tämä symboli tarkoittaa, että materiaali ei ole soveltuva rumpukuivaukseen. Tietyt materiaalit 
saattavat sulaa tai voivat aiheuttaa palovaaran mikäli ne altistuvat kuumuudelle ja muut saatta-
vat menettää muotonsa tai kutistua.

Äläkä myöskään rumpukuivaa
• Materiaaleja, jotka ovat merkitty ”Älä kuivaa lähellä lämpöä”.
• Vaatteita, jotka ovat kuivapesty.
• Vaahtomuovia.
• Lasikuituisia materiaaleja.
• Villaa ei saa kuivata kuivausrummussa, koska se voi huopaantua.

3.1.3. Staattinen sähkö

Vähentääksesi staattista sähköisyyttä vaatteissa rumpukuivauksen jälkeen voit:
• Käytä huuhteluaineita pesussa.
• Odota 5 minuuttia kuivausohjelman päätyttyä ennen kuin avaat luukun ja poistat vaatteet kuivausrum-

musta.

HUOM!
Voit pysäyttää kuivausrummun painamalla Stop-painiketta kolmen sekunnin ajan tai avaamalla luukun. 
Kummassakin tapauksessa ohjelma pysähtyy ja käynnistyy alusta, jos käynnistetään uudelleen. 
Jos et halua käynnistää ohjelma välittömästi. Poistaa kaikki pyykit ja levitä ne, jotta lämpö haihtuu.
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4. Rumpukuivaus

4.1. Yleistä
Alla on ohjeet vaihe vaiheelta, joiden avulla voi saavuttaa parhaan mahdollisen rumpukuivaus tuloksen.

1. Lajittele kankaiden mukaan
Voit saavuttaa kaikkein yhtenäisimmän kuivaustuloksen, jos tuotteet on valmistettu saman tyyppisestä 
materiaalista. Sulje vetoketjut ja napit, kiinnitä vyöt, lajittele vaatteet ja säädä kuormaa ja lämpötilaa.
2. Paina päävirtakytkintä kunnes näyttöön syttyy valaistus.
3. Avaa luukku, kuormaa pestävät vaatteet ja sulje luukku.

4.2. Vaihe 4: Ohjelman valinta

Ohjelman valitsin Ohjelman nimi Käynnistä Pysätä

Valitse ohjelma kiertämällä ohjelmanvalitsinta. Valittu ohjelma esitetään näytössä.

Ohjeita siitä, mitä ohjelmia voidaan käyttää:
Auto extra dry, Auto dry ja Auto normal. Kuivausohjelmissa on kaksi lämpötila-asetusta. Normaali lämpö-
tilan lisäksi myös matala lämpötila aroille materiaaleille.
Auto extra dry
Normaali lämpötila. Tämä ohjelma on vaatteille, jotka ovat erityisen vaikea kuivata, kuten farkut paksuilla 
saumoilla.
Auto dry
Normaali lämpötila. Nämä ohjelmat sammuttavat lämmityksen, kun kuorma on lähes kuiva mutta ennen 
kuin se on täysin kuiva. Auto Dry ohjelma katkaisee lämmön aavistuksen aikaisemmin kuin Auto normal 
dry. Kokeile mikä toimii parhaiten.
Auto normal dry
Normaali lämpötila. Nämä ohjelmat  sammuttavat lämmityksen, kun kuorma on lähes kuiva mutta ennen 
kuin se on kokonaan kuiva. Auto Dry ohjelma katkaisee lämmön aavistuksen aikaisemmin kuin Auto nor-
mal dry. Kokeile mikä toimii parhaiten. 

Auto extra dry  (matala lämpötila)
Virransäästö. Tämä ohjelma on vaatteille, jotka ovat erityisen vaikeita kuivata kuten farkut paksuilla sau-
moilla. 

Auto dry (matala lämpötila)
Virransäästö. Nämä ohjelmat sammuttavat lämmityksen, kun kuorma on lähes kuiva mutta ennen kuin 
se on kokonaan kuiva. Auto Dry ohjelma katkaisee lämmön aavistuksen aikaisemmin kuin Auto normal 
dry. Kokeile mikä toimii parhaiten

Auto normal dry (matala lämpötila)
Virrannsäästö. Nämä ohjelmat sammuttavat lämmityksen, kun kuorma on lähes kuiva mutta ennen kuin 
se on kokonaan kuiva. Auto Dry ohjelma katkaisee lämmön aavistuksen aikaisemmin kuin Auto normal 
dry. Kokeile mikä toimii parhaiten
Auto Iron dry
Tämä ohjelma sammuttaa lämmityksen heti kuin kuivattavat vaattet on riittävän kosteita silitykseen tai 
prässäykseen. 

Ohjelma Materiaali Kuorma Linkous (krs/
min)

Energiakulutus, noin (kWh) Ohjelma-aika, noin (tunti 
:min).

Auto extra dry Puuvilla, pellava 1/1 800 4.0 1:40

1000 3.8 1:35

1400 3.3 1:25

1600 3.1 1:20

Auto dry Puuvilla, pellava 1/1 800 3.9 1:30

1000 3.6 1:25

1400 3.1 1:15

1600 2.9 1:10

Rypistymätön, poly-
esteri, puuvilla

1/2 1000 1.8 0:50

Auto normal 
dry

Puuvilla, pellava 1/1 800 3.8 1:25

1000 3.51 1:20

1400 2.8 1:10

1600 2.5 1:00

Rypistymätön, poly-
esteri, puuvilla

1/2 1000 1.8 0:50

Auto Iron Dry Puuvilla, pellava 1/1 800 3.7 1:35

1000 3.03 1:25

1400 2.4 1:05

1600 2.0 0:50
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4.3. Ohjelmataulukko
Tässä esittelemme energia ja aika kulutusta muutamissa erilaisissa ohjelmissa. Taulukossa on esitetty 
erilaisten linkousnopeuksien vaikutusta pestäessä pyykkiä. Kulutus voi vaihdella riippuen huoneen lämpö-
tilasta, kosteudesta, kuormituksesta, virtalähteen vaihtelusta ja valittujen asetusten perusteella.

Seuraaviin kulutus lukemiin päästin alla olevilla arvoilla:

Imuilman lämpötila:  23°C
Ilmankosteus imuilmassa: 55%
Kuivauslämpötila:  Normaali 
Lämmitysteho:  3000W

Ohjelma Materiaali Kuorma Linkous (krs/
min)

Energiakulutus, noin (kWh) Ohjelma-aika, noin (tunti 
:min).

Auto extra dry Puuvilla, pellava 1/1 800 4.0 1:40

1000 3.8 1:35

1400 3.3 1:25

1600 3.1 1:20

Auto dry Puuvilla, pellava 1/1 800 3.9 1:30

1000 3.6 1:25

1400 3.1 1:15

1600 2.9 1:10

Rypistymätön, poly-
esteri, puuvilla

1/2 1000 1.8 0:50

Auto normal 
dry

Puuvilla, pellava 1/1 800 3.8 1:25

1000 3.51 1:20

1400 2.8 1:10

1600 2.5 1:00

Rypistymätön, poly-
esteri, puuvilla

1/2 1000 1.8 0:50

Auto Iron Dry Puuvilla, pellava 1/1 800 3.7 1:35

1000 3.03 1:25

1400 2.4 1:05

1600 2.0 0:50
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4.4. Vaihe 5: Paina Start painiketta
Jäljellä oleva kuivausaika
Arvio jäljellä olevasta ajasta ilmenee näytössä heti muutaman minuutin jälkeen, kun kuivausohjelma on 
käynnistynyt. Esim 1:35 tarkoittaa, että  kestää noin 1 tunnin ja 35 min ennen kuin kuorma kuivaa.
Todellinen jäljellä oleva aika voi olla pidempi kuin arvioitu aika näytöllä. Jäljellä oleva aika esitetään 0:15, 
kunnes kuorma on riittävän kuiva.
Voit pysäyttää kuivausrummun painamalla Stop-painiketta tai avaamalla luukun. Molemmissa tapauksissa 
ohjelma pysähtyy ja alkaa alusta jos se käynnistyy uudestaan.
HUOM:
Ohjelmavalitsijan liikuttaminen ei vaikutta käynnissä olevaan ohjelmaan.

4.5. Vaihe 6: Kuivausohjelman päätyttyä
”Done” ilmestyy näyttöön, kun kuivausohjelma on päättynyt.
Taustavalo
Kaksi minuuttia kuivausohjelmaan jälkeen näytön taustavalo ja valintapainikkeet siirtyvät virransäästöti-
laan.
HUOM!
• Puhdista nukkasihti jokaisen kuorman jälkeen.

VAROITUS!
Jos nukkasihti menee tukkoon voi koneen automaattinen ylikuormitussuojaa aktivoitua. 
Puhdista nukkasihti ja odota kunnes kone on jäähtynyt ennen kuin kokeilet uudelleenkäynnistystä. Mikäli 
kone ei käynnistä ota yhteyttä huoltoon.

Kun kuivaus on valmis
Sammuta kone päävirtakytkimestä. Poista vaatteet ja sulje luukku, jottei lapset kiipeä koneeseen.
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5. Asetukset
Voit muuttaa seuraavia asetuksia
• Kieli
• Lapsilukko
• Äänenvoimakkuus
• Lämmitin 2

Asetusten valitseminen
Tee seuraavanlaisesti avataksesi asetusvalikon:
1. Sammuta kone päävirtakytkimestä
2. Paina Stop-painiketta ja kytke kone päälle päävirtakytkimestä. Paina sitten Stop-painiketta 5 kertaa 10 

sekunnissa.
3. Valitse asetus ohjelmavalitsimella, jonka haluat muuttaa.
4. Paina Stop-painiketta kerran.
5. Muuta ja tallenna asetus kuten kuvattu.
6. Paina Start-painiketta palataksesi ohjelmavalikkoon. 
Summeri
1. Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse Buzzer On tai Buzzer Off mikäli haluat kuivausrummun ilmaisevan 

summerilla, kun ohjelma on päättynyt tai virheen sattuessa.
2. Paina Stop-painiketta tallentaaksesi asetuksen.
Kieli
1. Käännä ohjelmanvalitsinta valitaksesi: US Englanti, Englanti, Svenska, Dansk, Norsk, Svenska, Eng-

lish, Deutsch, Italiano, Español, РРРРРРР, Nederlands.
2. Paina Stop-painiketta tallentaaksesi asetukset.
Lapsilukko
Voit aktivoida lapsilukon käynnistyksessä, jotta lapset eivät saa konetta käyntiin.
1. Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse Child-safe On tai Child-safe Off.
2. Paina Stop-painiketta tallentaaksesi asetukset.
Lämmitin 2
1. Käännä ohjelmavalitsinta valitaksesi ”Heater 2 ON” (3000W/10A) tai ”Heater 2 Off” (1950W/10A) 

lisätäksesi tai vähentääksesi lämmityksen tehoa.
2. Paina Stop-painiketta tallentaaksesi asetukset.

HUOM!
Kytkennän saa vain tehdä valtuutettu sähköasentaja.
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6. Puhdistus

6.1. Nukkasihdin puhdistaminen
Nukkasihti täytyy puhdistaa jokaisen kuorman jälkeen.
1. Tartu suodattimen pidikekahvasta ja vedä sitä itseäsi kohti, jotta voit avata nukkasihdin.

2. Avaa nukkasihti. Peukalolla painaa reunaan kuvan mukaisesti ja vedä se ulos.

3. Käytä kädellä tai pehmeällä liinalla nukkapuolelta suodattimen. Tarvittaessa käytä kosteaa sientä ja 
pienellä määrällä astianpesuainetta poistamaan kertymiä. Kuivaa suodatin huolellisesti pyyhkeellä.

4. Sulje nukkasihti ennen kuin suljet luukun.

6.2. Koneen ulkopuolen puhdistaminen
Puhdista kone ulkopuolelta ja ohjelmanpaneeli miedolla puhdistusaineella. Älä käytä liuottimia, nämä voi-
vat vahingoittaa laitetta. Älä kastele letkulla tai suihkuta vettä koneen päälle.
HUOM!
Älä anna pölyn kerääntyä koneen ympärille. Pidä ympäristö kuivausrummun ympärillä siistinä ja viileänä; 
pöly, kuumuus ja kosteus pitkittävät kuivumisaikaa.
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7. Vianetsintä

Kone ei käynnisty
Tarkista:
• että luukku on kunnolla kiinni
• että päävirrat on päällä
• että pistoke on kytketty
• ettei sulakkeet ole lauenneet
• ettei ylikuumentumissuoja ole lauennut

Koneesta lähte kaikki teho ohjelman aikana
Ylikuumentumissuoja sammuttaa kuivausrummun jos lämpötila nousee liian korkeaksi, esim. nukka tukkii 
nukkasihdin.
• Puhdista nukkasihti
• Odota kunnes kone on jäähtynyt ja yritä sitten uudelleenkäynnistystä. Mikäli kone ei käynnisty ota 

yhteys huoltoon

Kuivuminen kestää liian kauan
• Tarkista, että nukkasihti ei ole tukossa. Katso edellinen kappale ”Puhdistus”. 

Virheilmoitukset
• Lue ”Kuivaus kestää liian kauan” kohta, jos Max Ohjelman aika ilmestyy näyttöön.
• Jos ”Clean Lint Filter” ilmestyy näyttöön, puhdas nukkasihti.
• Soita huoltoon  jos ”Thermistor fault”ilmestyy näytölle.
• Stop-painiketta painamalla virheviestit sulkeutuvat.



14 |

8.11.2017Metos DAM6

8. Tekniset tiedot

Korkeus 850mm

Leveys 595mm

Syvyys 585mm

Paino 40kg

Rummun volyymi: 112 l

Maksimi kuvauskapasiteetti 6,5kg

Nopeus 50-55 krs / min

Teho Katso arvokilpi

Rummun materiaali Ruostumatonta terästä

Ulkokuoren materiaali Pulverimaalattu ja kuumasinkitty teräslevy 
tai ruostumaton teräs.

Asennus Pinottuna tai vapaasti seisovana

8.1. Suoritetut testit
Eurooppa
Kuivaus suorituskyky  EN 611 21 (95/13/EEC).
    Auto normal dry, 6,5kg puuvilla

Energiatodistus  EN 611 21 (95/13/EEC).
    Auto normal dry, 6,5kg

Testimenetelmä melun mittaukseen: IEC 60-704-2-6.
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9. Huolto
Ennen yhteydenottoa huoltoon
Katso kappaleet ”Vianetsintä” ja ”Puhdistus” jos vian voi korjata. Jos haluat ottaa yhteyttä huoltoon, 
varmista että tiedät mallimerkinnän, tyypin ja sarjanumeron.
Mallimerkinnän (1) löydät käyttöohjeen kannesta sekä koneen paneelista. Tyyppinimeen (2) ja sarjanume-
ro (3) löytyy tyyppikilvestä, joka löytyy kuivausrummun etupuolelta ulomman oven sisäpuolelta.
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10. Asennus

10.1. Kuivausrummun sijoitus
Kuivausrummun voi sijoittaa vapaasti seisomaan tai pinota päällekkäin toisen laitteen kanssa. 
Tulee muistaa, että kuivausrumpu tuottaa käydessä paljon lämpöä ja tulisi täten välttää sijoittamista pie-
nikokoiseen huoneeseen. Jos huone on erittäin pieni kestää kuivaus pidempään koska ilman määrä on 
rajallinen.

VAROITUS!
• Kaikki sähköasennukset tulee suorittaa valtuutettu sähköalan ammattilainen.
• Konetta ei saa asentaa oven taakse, joka on lukittava tai  liu’utettava tai oven, jonka saranat ovat vas-

takkaisella puolella kuin kuivausrumpu.
• Kuivausrummun sokkeli ilmanvaihtoa ei saa estää matolla tms.

HUOM!
Jätä huoneen ovi auki parantaaksesi ilmanvaihtoa missä kuivausrumpu sijaitsee.

Vapaasti seisova
Kuivausrumpua voidaan sijoittaa pesukoneen viereen. Vähintään 5 mm ilmarako täytyy jättää laitteiden 
väliin!

Pinottuna
Kuivausrumpua voidaan sijoittaa pesukoneen päälle. Käytä kahta jalkakuppia, jotka löytyy koneen mukana 
tulevasta asiakirjalaukusta ja kaksi kaatumisen estäjää, jotka  kiinnitetään vasempaan alakulmaan koneen 
takana.

Pinon kokoaminen:
1. Poista kaatumisen estäjät kuivausrummun takaa. Kiinnitä pelkät ruuvit takaisin niiden paikoille.

2. Irrota kahdet ruuvit pesukoneen ylätakareunssa kuten alla olevassa kuvassa.
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3. Kiinnitä kippauksen estoraudat kuten kuvassa alla:

4. Kiinnitä muovikupit, jotta voi kiinnittää kuivausrummun etujalat pesukoneen yläkanteen. Tämä on tär-
keää, sillä vain kun kuivausrummun jalat ovat muovikupeissa voit olla varma, että kuivausrumpu on 
asetettu oikein pesukoneen päälle.       
Katkaista uloke A, joka on kiinnitetty kupin oikealle puolle ja uloke B, joka on asennettu vasemmalla 
puolella. Poista sitten tarrapaperi pinta alla muovimukit.

5. Sovita muovikupit siten, että ulokkeet, jotka on merkitty nuolilla osoittavat etureunaa tai sivureunaa 
kohti ja paina sitten tasaisesti suojaa vasten.       
Katkaise sitten jäljellä olevat ulokkeet.

6. Työnnä pois uloslyöntireikä kuivausrummun takaa (älä poista sitä, avaa ainoastaan) käyttäen vasaraa 
ja ruuvimeisselillä.
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7. Työnnä kuivausrumpu metallikiinnikkeiden alle. Pidä samalla etureuna nostettuna 10-20mm.

8. Laske kuivausrummun etujalat muovikuppeihin ja säädä niitä tarpeen mukaan, jotta se on tasossa.

10.1.1. Jalkojen säätäminen

Ruuvaa jalkoja joko sisään tai ulos, jotta kuivausrumpu on vakaa ja tasossa.

10.1.2. Poistoilma

Kuivausrummun poistoilma täytyy ohjata ilmanvaihto kanavaan tai hormiin käyttäen mukana tulevaa il-
manvaihtoletkua.

Liitäntä kuivausrummun
Kuivausrummussa on kolme vaihtoehtoa ilmanvaihtoon: Laitteen takana, oikealla ja vasemmalla puolella. 
Yksi reikä on valmiiksi auki, kun laite toimitetaan. Muut rei’iät on peitetty suojakansilla. Kuivausrumpu 
toimitetaan (1) liittimellä, muovinauhalla (2) 

Sovita poistoilmajärjestelmä seuraavanlaisesti:

1. Pujota ilmaletku liittimeen ja kiinnitä se muovinauhaa 
käyttäen.

2. Poista muoviset suojakannet jos haluat asettaa ilma-
letkun laitteen sivuilla oleviin reikiin.

3. Aseta liitin mihin ilmaletku on kytketty reikään.

4. Peitä avoin käyttämätön reikä suojakannella. 
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10.1.3. Poistokanavan kytkentä

Tuuletusletku on asennettava siten, että se ottaa lyhyimmän ja suorimman mahdollisen reitin kuivaus-
rummun pakokaasunilmakanavaan. Leikkaa tuuletusletku jos se on liian pitkä. 
Jos välttämätön, letkua voi pidentää enintään 8 metriin (sisähalkaisija 102 mm). 
Jos pidempi letku on tarpeen, pitää sisähalkaisija olla suurempi, jotta kuivausrummun tuulettimen ka-
pasiteetti säilyy.  Mutkat on oltava mahdollisimman asteittainen kuin mahdollista. Jos 90 ° mutkat ovat 
tarpeen silloin niitä ei saa olla enemmän kuin neljä. Lisää mutkia vähentää kuivausrummun tuulettimen 
kapasiteetti.

Esimerkki tuuletusletkun asennusvaihtoeidsoita

VAROITUS!
Kuivausrummun poistoilmaa ei saa syöttää kanaviin, 
jotka polttavat kaasuja tai muita polttoaineita.

 

10.1.4. Asennus kuumaan ympäristöön

Jos asennat kuivausrummun pienen huoneeseen, jossa on korkea kosteus ja lämpötila voi ylittää 25 ° C, 
on olemassa vaara, että kondensaation kertyminen voi estää ilmavirtausta, mistä seuraa huono kuivaus 
lopputulos. Tämän estämiseksi, letkua ei saa asentaa siten, että se menee ylös (a), vaan pikemminkin 
niin, että se reititetään vaakasuoraan (b) tai alaspäin (c) kuivausrummusta.

Lisävarusteet
Jos tuuletusletku kulkee poistoaukkoon seinässä, voit
estää kylmän sisäänvirtausilman sovittamalla ilmanvaih-
tosäleikön. Tämä säleikkö voidaan asentaa joko sisä- tai 
ulkopuolelle.

Jos huoneessa on vain yksi poistokanava,
”ilmavirran tarkistin” on asennettava.

Yllä mainitut lisävarusteet ovat saatavilla jälleenmyyjiltä.

”ilmavirran tarkistin”
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10.2. Sähköasennus
Jos kone toimitetaan tehtaalta kanssa pistoke kiinnitetään se voidaan liittää maadoitettuun seinään pis-
torasiaan. Muussa tapauksessa pysyvä yhteys käyttämällä moninapainen katkaisija on tehtävä pätevän 
ammattilainen.

Kytkentä toimitettaessa
• 400V, 3-vaihe, 10A
• 50Hz
• Teho 3000W
• Käytä A-tyypin vikavirtasuojakytkin.

10.2.1. Kytkentä

Kytkennän saa suorittaa pätevä sähköasentaja.
Katso kohta”Asetukset”.

10.2.2. Kolikkotoiminta

Kone on toimitetaan valmiina kolikko toimintoon. Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu ammattilai-
nen. Asennus vaatii liitäntäkaapelin  kolikkoyksikölle. 
Tämä kaapeli voidaan tilata tehtaan art. nro. 92 090 95. Kolikkoyksikön on voitava oikosulkea kaksi sig-
naalia linjaa enintään 10 minuutin ajan. Tämä on antaa käyttäjän aikaa ladata laitteen, valita ohjelma ja 
käynnistä ohjelma. ”Insert Coins” ilmestyy näyttöön, kun kone käynnistetään päävirtakytkimestä.
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11. Oven kätisyyden vaihto

1. Saranatapit (ylempi ja alempi)
2. Peitelevy
3. Muovitulpat (ylemmillä ja alemmilla reunoilla)
4. Lukkohaat
5. Saranat (vasen+ oikeapuoli)
6. Jalusta

Voit valita kummalla puolelle ovi asennetaan.

Seuraa näitä ohjeita:
1. Poista jalusta

2. Irrota sarana, kaksi ruuvia.

3. Nosta ovi ylös ja irrota se. Tue ovea samanaikaisesti.
4. Irrota molemmat oven tapit (ylhäällä ja alhaalla). Sovita ne koneen toisella puolelle. Asenna sarana.

5. Irrota ruuvit (13 kpl yhteensä) oven sisäpuolelta.

6. Irrota sisempi osa ovesta (vedä alas ja nosta ylös).



22 |

8.11.2017Metos DAM6

7. Vaihda kahva (magneettinen lukko) ja kansilevy. Löysää ensin kahvan ruuvia (Magneettinen lukko) pai-
kalleen. Käytä sitten tasapäistä ruuvimeisseliä kansilevy irrottamiseen. Asenna kahva (magneettinen 
lukko) ja kansilevy toiselle puolelle.

8. Uudelleen kiinnitä oven sisempi osa ruuveilla (13 kpl yhteensä)
9. Siirrä muovitulppia ylemmällä ja alemmalla oven reunoilla. Käytä uraruuvitalttaa tulppien poistoon.
10. Löysää kaksi ruuvia, jotka pitävät kahvaa  paikallaan. Aseta kaksi muovitulppaa sisälle ruuvin reikiin 

toiselle puolelle ovea. Käyttää kahta ruuvia kahvan kiinnittämiseen toiselle puolelle ja paina muoviset 
tulpat reikiin, jossa kahva oli aiemmin asennettuna.

11. Asenna ovi avaamalla saranaruuveja hieman, kiinnitä ovi ja sulje se. Kiristä saranat. Vaihda jalusta.

12. Pikaopas

Kytke päävirrat päälle
Aseta vaatteet kuivausrumpuun. Sulje luukku.

Valitse ohjelma ja haluamasi asetukset
Aseta vaatteet kuivausrumpuun. 

Paina Start painiketta 

Kuivausohjelman päätyttyä
”End” ilmestyy näyttöön, kun ohjelma on päättynyt.
Puhdista nukkasihti jokaisen kuivauskerran jälkeen.
 Sammuta kone päävirtakytkimestä ja sulje luukku.
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13. 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: 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:

DAM6 FD112 LDRM120 TD70.1

DAMC6 FDC112 LDRMC120 TD70.2

DAM6HP FDHP112 LDRM120 HP TD70.3

TD70.C

5.  Sarjanumero: XXXXXX70000000 - XXXXXX79999999
6.  Yllä kuvatun vakuutuksen tavoite on asiaankuuluvan unionin yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen.
7.  Viitteet:

Direktiivi 2014/35/EU Direktiivi 2014/30/EU

Viitenumero: Julkaisupäivä: Viitenumero: Julkaisupäivä:

EN 60335-1 2012 EN 55014-1 2006

EN 62233 2008 EN 55014-1:2006/A1 2009

EN 60335-2-11 2010 EN 55014-1:2006/A2 2011

EN 60335-2-11:2010/A11 2012 EN 55014-2 1997

EN 55014-2:1997/A1 2001

EN 55014-2:1997/A2 2008

EN 61000-3-3 2013

EN 61000-3-2 2006

EN 61000-3-2:2006/A1 2009

EN 61000-3-2:2006/A2 2009

Direktiivi 2009/125/EY Direktiivi 2011/65/EU

Komission asetus (EY) nro 1275/2008 Viitenumero: Julkaisupäivä:

Komission asetus (EY) nro 932/2012 EN 50581 2012

Viitenumero: Julkaisupäivä:

EN 50564 2011

EN 61121 2013

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

Radim Polednik, Quality Manager, 3/1/2017
9.  Tekninen tiedosto sijaitsee osoitteessa:

• Gorenje gospodinjski aparati, d.d.
• Partizanska cesta 12
• 3320 Velenje, Slovenia
• Puhelin: +386 3 899 10 00
• Faksi: +386 3 899 28 00

© Copyright 2017, 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. D516687-2017FIR1
Lokakuu 2017

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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