
 

 

PYYKINPESUKONE XPM70 

KÄYTTÖOHJE 



LAITTEEN KUVAILU 

           

 

 

 

 

 

Lisävarusteet: 

 veden sisääntuloletku   Linkousrummun sisäinen kansi 

HUOMIO: 

• Liitä laite virtaverkkoon jännitteellä 220V V, 50Hz, 

maadoitettuun pistosrasiaan. 

• Kaapelia ei saa venyttää, vääntää eikä puristaa. Mitään 

painavaa ei saa laittaa kaapelille. 

• Pistosrasian on oltava kuiva ja puhdas. 

• Jos virtakaapeli on vahingoittunut, käänny ammattilaiseen korjaamoon 

virtakaapelin vaihtoa varten. 

 

Turvallisuutta koskevat ohjeet: 

• Älä asenna laitetta matolle - kuohkea matto saattaa tukkia 

laitteen pohjalla olevat tuuletusreiät. 

• Laite on asennettava ainakin 5 cm etäisyyteen seinästä. 

• Laitetta ei saa asentaa kylypyhuoneeseen tai muunlaiseen kosteaan tilaan. 

Laitteen eriste saattaa vahingoittua ja aiheuttaa vahinkoa tai 

onnettomuuksia. Älä roiski äläkä kaada vettä laitteen ohjauspaneelille. Siitä 

saattaa syntyä sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen vaara. 

OHJELMAKYTKIN 

PESUAIKAKYTKIN 

PYYKKIRUMMUN KANSI 

SUODATIN 

SIIPIPYÖRÄ 

POISVUOTOLETKU 

KOTELO 

ALUSTA 

LINKOUSRUMMUN 

KANSI 

LINKOUSRUMPU 

 

PISTOKE 

POISVUOTOKYTKIN   LINKOUKSEN AJASTIN 



• Älä sijoita kättäsi toimivaan laitteeseen. 

Vammautumisen vaara! Varo lapsia 

oleskelemasta toimivan laitteen läheisyydessä.  

• Pidä laite poissa suoralta auringonvalolta. 

• Laitteen läheisyydessä ei saa käyttää avotulta, haihtuvaa/tulenarkaa ainetta 

eikä polttaa savukkeita. Laitteen muoviosat saattavat vahingoittua tai 

syttyä palamaan. 

• Laitteessa ei saa käyttää vettä, jonka lämpötila on yli 50°C 

asteen. Tämä saattaa rikkoa laitteen. 

• Laitetta ei saa korjata itse. 

• Laitteelle ei saa sijoittaa liian painavia, kuumia ta helposti 

rikkoutuvia esineitä. 

• Älä pese pyykkiä polttoaineilla tai liuottimilla. 

• Lapset eivät saa leikkiä pyykinpesukoneen luona. 

• Laitetta on suojattava suoralta auringonvalolta tai 

kuumuudelta.  

 

PYYKIN PESEMINEN 

Asenna laite ohjeissa suositetulla tavalla. 

• Liitä vesiletku laitteen täyttöliitokseen. Poisvuodon 

letkun sijainti ei pitäisi ollaa korkeammalla 10 cm:ä, 

muussa tapauksessa on veden poisvuoto estetty. 

• Letkun päällä ei saa polkea eikä letkua saa puristaa 

kokoon.  

 

 



Valmistelut ennen pyykinpesua 

1. Sijoita laite tasaiselle vaakasuoralle ja vakaalle alustalle. Sijoita laite 

muista esineistä ainakin 5 cm etäisyyteen. 

2. Kytke veden sisääntuloletku laitteeseen. Aukaise vesihana. 

3. Varmista, että laite on turvallisesti liitetty virtaverkkoon.  

4. Ohjaa poisvuotoletku viemäriin. 

 

Ennen pyykinpesua: 

• Varmista, että olet poistanut kaikki esineet vaatteiden taskuista. 

• Sulje kaikki napit ja vetoketjut. 

• Älä tunge laitetta liian täyteen. Älä laita pyykkiä koneeseen liian 

kokoontaitettuna. 

 

Pyykin paino (likimäärin): 

− Pussilakana – 900g 

− Yöasu – 200g 

− Puuvillapaita – 300g 

− T-paita - 180g 

− Alusvaatteet - 70g 

− Sukat - 50g 

− Lakana - 600g 

− Takki - 800g 

− Farkut - 800g 

− Työvaatteet - 1200g 

 

Pesujauheen määrä 

Taulukko 1 

Veden taso Pesu-

jauheen 

määrä 

Korkea (n 76 L) 51 g 

Keskimmäinen (n 

56L) 

44 g 

Matala (n 35L) 37 g 

Laita pyykinpesujauhetta kohtalaisesti, siten vältät liiallisen vaahtoamisen, 

huomioi myös pyykin likaisuutta. 



Veden taso 

(likimäärin) 

Pyykin määrä 

(likimäärin) 

Pesutoiminto Likaisuus Pesun aika 

(minuuttia) 

Korkea (n 76 

L) 

Nimellismäärä 

12 kg 

 

Normaali Likainen, 

puuvillapyykki 

10-15 

Normaali keskimmäinen 

likaisuus, 

puuvillapyykki 

7-10 

Mieto keskimm. 

synteettinen 

pyykki 

2-5 

Keskimmäinen 

(n 56L) 

7,0 kg 

 

Normaali Likainen, 

puuvillapyykki 
10 

Normaali keskimmäinen 

likaisuus, 

puuvillapyykki 

15 

Mieto keskimm. 

synteettinen 

pyykki 

2-5 

Matala (n 35L) 2,5 kg 

Normaali Likainen, 

puuvillapyykki 
10 

Normaali keskimmäinen 

likaisuus, 

puuvillapyykki 

7 

Mieto keskimm. 

synteettinen 

pyykki 

2 

 

Pyykinpesukoneen ohjauspaneeli 

 Pesun aika   Linkouksen aika  Pesun/kuivauksen kytkin 

          (mieto/ normaali/ kuiva) 

        
 

 



• Täytä kone tarpeellisella määrällä vedellä, lisä sopiva määrä 

pyykinpesuainetta 

 

• Laita vaatteet koneeseen yksitellen 

• Valitse sopiva pesutoiminto: mieto (soft) tai normaali 

(normal). 

• Käynnistä kone ja säädä ajastin halutulle ajalle. 

• Pyykin pesemisen jälkeen ohjaa poisvuotoletku 

viemäriputkeen ja anna veden vuotaa pois, säätäen 

kytkimen kuivaustoiminnolle (drain). 

 

Linkous ja huuhtelu pesun aikana 
Joskus pyykki saattaa kiertoa kokoon. 
1. Välilinkous  

1. Laita pyykki linkousrumpuun, laita linkousrummun sisäkansi kunnolla 

päälle ja paina kiinni. 

2. Sulje ulkoinen kansi. 

3. Linkoa pyykkiä noin 2-3 minuuttia. 

2. Huuhtelu: 
1. Kaada sopiva määrä vettä pyykkikonen pesurumpuun ja laita vaatteet 

pesurummun sisälle 

2. Älä ylitä suositeltua veden tasoa 

3. Säädä ajastin 2-3 minuutille, huuhtele pyykkiä, vaihda vesi ja toista 

huuhteluja, kunnes vesi jää puhtaaksi. 

 Linkous lopussa 

1. Sijoita pyykki linkousrumpuun. 

2. Sulje kannet 

3. Valitse sopiva linkousaika. Linkoa pyykki, ota ulos, riipusta kuivumaan. 

 

Pyykki Vaatteet Syntettiikka, 

herkkä 

pyykki 

Villa-

esineet 

T-paidat Lakanat, 

pussi-

lakanat 

Linkousaika 

minuuteissa 

1 2 2-3 3-5 5 

Jos linkouksen aikana laite pitää liikaa melua, saattaa se johtua pyykin 

epätasaisesta jakelusta rummussa. Pysäytä kone, poista sotku ja käynnistä kone 

uudelleen. 



VEDEN TASON OIKEA VALINTA 

Säästävämpää toimintaa ja parasta tulosta varten täytä laite vedellä vähän yli 

puolen. Pyykin laittamisella veteen nousee myös veden taso. 

 
SUODATTIMEN PUHDISTUS 
Pyykinpesukoneessa on suodatin, joka on puhdistettava jokaisen käyttökerran 

jälkeen. 

1. Irrota suodattimen kansi 

Paina varovasti alas suodattimen yläreunassa sijaitseva kiinnitys ja vedä 

suodatin ulos. Irrota verkko kehyksellä. 

2. Puhdista suodatin. 

Huuhtele se juoksevalla vedellä. 

3. Asenna suodatin takaisin. Puhdistuksen jälkeen laita suodatin paikalleen ja 

laita sen kansi takaisin painalluksella.  

Käytön jälkeen: 

• Vuodata vesi ulos koneesta. 

• Irrota laite virtaverkosta. 

• Puhdista kotelo kostealla pyyhkeellä. 

• Kelaa letkut kokoon. 

• Koneelle ei saa kaataa tai roiskia vettä. 

 

Huomio: Laitteen takuu peruuntuu käyttöohjeiden laiminlyönnin tapauksessa tai 

jos laite liitetään virtaverkkoon, minkä jännite poikkeaa laitteen arvokilvessa 

annetuista tiedoista. 

VIANETSINTÄ 

Laite ei toimi • Laite ei ole liitetty virtaverkkoon / 

sähkökatkaisu 

• Siipipyörän pyöriminen on estetty 

Laite ei päästä vettä pois • Letku on väärässä liitoksessa 

• Letku on jäätynyt 

Melu toiminnan aikana • Vierasesineitä on joutunut koneeseen 

Epätavallinen melu tai tärinä • Laite ei sijaitse vakaalla tasaisella alustalla 

• Kansi on auki 

• Vettä on liikaa 



Uuden laitteen sisällä on 

hieman vettä 
• Laitetta on testattu tehtaalla – hieman vettä 

poisvuotoreiästä on normaalia 

 

Jos koneeseen jäänyt vesi on jäätynyt, kaada lämpimää vettä koneeseen (ei yli 

50C asteen) ja anna hieman sulaa. Käännä siipipyörää käsin. Kaada vesi ulos ja sen 

jälkeen kone on taas käyttövalmis. 

Huomio: Jos on vaara, että laite jäätyy, tyhjennä laite jokaisen käyttökerran 

jälkeen vedestä huolellisesti. 

 

TEKNISET TIEDOT 
XPM50 

LAITE PYYKINPESUKONE KAHDELLA RUMMULLA 

PESTÄVÄN PYYKIN NIMELLISMÄÄRÄ 5,5 KG 

KUIVATTAVAN PYYKIN NIMELLISMÄÄRÄ 3 KG 

NIMELLISJÄNNITE 220 V 

NIMELLISTAAJUUS 50Hz 

MOOTTORIN TEHO PESU -300W; KUIVAUS - 110 W 

 


