
Käyttöohje

Kuivausrumpu

PROFESSIONAL TDC112HPS

Hyvä asiakas!

Kiitos, että olet valinnut tämän ASKO-laatutuotteen. Toivomme, että se 

vastaa odotuksiasi ja täyttää tarpeesi vuosiksi eteenpäin. 

Pohjoismaisessa muotoilussa yhdistyvät puhtaat linjat, arkipäivän 

käytännöllisyys ja korkea laatu. Se on kaikkien tuotteidemme tunnusmerkki 

ja sen ansiosta tuotteitamme arvostetaan kaikkialla maailmassa.

Saat uudesta koneestasi parhaan mahdollisen hyödyn, kun luet 

käyttöohjeen ennen koneen käyttöä. Käyttöohjeessa annetaan myös tietoja 

siitä, miten vähennetään ympäristövaikutuksia.

VAROITUS: lue ohjeet läpi ennen koneen käyttöä.
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Ennen kuin käytät konetta ensimmäisen kerran

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, Русский, Nederlands.

2. Tallenna asetus painamalla Stop.

Pesumerkintä

Jotkut materiaalit eivät kestä rumpukuivausta. 

Tarkista aina tekstiilien pesumerkinnät ja 

noudata niitä. Lue lisää luvusta Ennen kuin 

kuivaat.

HUOM!

Kun käynnistät kuivausrummun ensimmäisen 

kerran tai pitkän seisokin jälkeen, siitä saattaa 

kuulua vaimeaa jyskytystä. Tämä on normaalia, 

ja ääni häviää muutaman kuivauskerran jälkeen.
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Lue ja säilytä käyttöohje!

• Mahdollisesti tarvittava sähköasennus 

tulee teettää valtuutetulla asentajalla.

• Konetta saa käyttää vain 

rumpukuivaukseen tämän 

käyttöohjeen selostuksen mukaisesti.

• Korjaukset ja huollot, jotka vaikuttavat 

turvallisuuteen tai suoritusarvoihin, 

tulee teettää valtuutetulla asentajalla.

• Vaurioituneen liitäntäjohdon saa 

vaihtaa vain valtuutettu asentaja.

• Jotta esim. avotakasta peräisin oleva 

savu tai muita polttoaineita polttavista 

laitteista tulevat kaasut eivät imeytyisi 

huoneeseen, tarvitaan riittävä 

tuuletus.

• Älä kuivaa pesemätöntä pyykkiä 

kuivausrummussa.

• Tuotteet, jotka ovat esim. ruokaöljyn, 

asetonin, alkoholin, petrolin, 

tahranpoistoaineen, tärpätin, vahan 

tai vahanpoistoaineen likaamia, pitää 

pestä lämpimässä vedessä runsaan 

pesuaineen kera ennen niiden 

kuivaamista kuivausrummussa.

• Vaahtokumista, lateksista ja muovista 

valmistettuja tuotteita, vedenpitäviä 

tekstiilejä, kumipäällysteisiä tuotteita 

ja vaatteita tai vaahtokumilla 

täytettyjä tyynyjä yms. ei saa kuivata 

kuivausrummussa.

• Huuhteluaineita ja vastaavia tuotteita 

tulee käyttää pesuainevalmistajan 

ohjeiden mukaisesti.

• Fyysisesti tai henkisesti rajoitteisten 

henkilöiden tai henkilöiden, joilla ei 

ole kokemusta tai osaamista (sekä 

lasten), ei tule käyttää konetta. 

Sellaisten henkilöiden turvallisuudesta 

vastaavan henkilön tulee antaa heille 

koneen käyttöä koskevaa opastusta.

• Lapsia on valvottava, jotta he eivät 

leiki koneella.

Turvallisuus

• Koneella ei saa kuivata tekstiilejä, 

jotka on pesty kemiallisesti kotona 

tai jotka saattavat sisältää palavien 

nesteiden jäämiä.

• Kuivausrumpua ei tule käyttää, jos 

puhdistukseen on käytetty teollisia 

kemikaaleja.

• Uimuri pysäyttää koneen, jos 

kondenssivesiletkussa on tukos tai 

kondenssivesisäiliö on vaarassa 

tulvia.

VAROITUS!           

Ohjelman ollessa käynnissä 

kuivausrummun takasivu on kuuma. 

Anna koneen jäähtyä ennen takasivun 

koskettamista.

Turvallisuusohjeet
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Asennus

Katso luku Asennus.

VAROITUS!           

Kun kone on asetettu paikalleen, 

sitä ei saa käynnistää 24 tuntiin. 

Jos kuivausrumpu on jostain syystä 

kaadettava kuljetuksen tai huollon 

ajaksi, se on asetettava edestä katsoen 

vasemmalle kyljelleen.

Kuljetus/talvisäilytys

Tarkasta ennen koneen kuljetusta tai 

talvisäilytystä lämmittämättömässä 

tilassa, että kondenssivesisäiliö on 

tyhjennetty.

Pakkausmateriaalit

Lajittele pakkausmateriaalit 

jätehuoltomääräyksiä noudattaen.

Kierrätys

Tämä kone on valmistettu ja 

merkitty kierrätykseen sopivaksi. 

Henkilövahinkojen välttämiseksi kone 

täytyy tehdä toimimattomaksi, kun se 

on päätetty romuttaa. Kysy paikallisilta 

jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt 

kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi 

asianmukaisesti.

Turvallisuusohjeet
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Yleistä

VAROITUS!           

Älä anna lasten leikkiä 

kuivausrummulla!

• Jos luukku avataan ohjelman ollessa 

käynnissä, tekstiilit voivat olla hyvin 

kuumia, ja niillä voivat polttaa itsensä.

• Kuivausrumpu ei käynnisty 

automaattisesti, kun luukku suljetaan 

(esim. jos lapsi vetää luukun kiinni 

sisäpuolelta).

Lapsilukko

Lapsia voidaan estää käynnistämästä 

konetta tai muuttamasta käynnistettyä 

ohjelmaa aktivoimalla lapsilukko.

Lapsilukon aktivoimiseksi/

poistamiseksi.

Näin avaat asetusvalikon:

1. Katkaise virta päävirtakytkimestä.

2. Paina Stop-painiketta ja kytke 

koneeseen virta päävirtakytkimellä. 

Paina sitten Stop-painiketta 5 kertaa 

10 sekunnin kuluessa.

3. Valitse ohjelmanvalitsimella asetus, 

jota haluat muuttaa.

4. Paina kerran painiketta Stop.

5. Muuta asetusta ja tallenna se alla 

olevan kuvauksen mukaisesti.

6. Palaa ohjelmavalikkoon painamalla 

Start-painiketta.

Lapsia voidaan estää käynnistämästä 

konetta aktivoimalla lapsilukko.

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä 

Lapsilukko On tai Lapsilukko Ei.

2. Tallenna asetus painamalla kerran 

Stop-painiketta. 

Lapsilukko avataan väliaikaisesti 

painamalla samanaikaisesti Start- ja 

Stop-painikkeita. Lapsilukko on silloin 

pois päältä kolmen minuutin ajan.

Lasten turvallisuus
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Kuivausrummun kuvaus

1.  Päävirtakytkin

2.  Kondenssivesisäiliö

3.  Ohjelmapaneeli

4.  Arvokilpi

5.  Nukkasihti

6.  Ulkoluukku

7.  Haihdutin ja sihti

1 2 3 4 5 6

7
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Ennen kuin kuivaat

Seuraavista neuvoista voi olla hyötyä, ennen 

kuin alat kuivata pyykkiä.

Linkous

Rummussa kuivattavat tekstiilit on ensin 

lingottava (linkousnopeus 1000 r/min tai 

suurempi). Parempi linkous säästää energiaa ja 

lyhentää kuivausaikaa.

Rumpukuivaukseen sopivat 

materiaalit

 Symboli ilmaisee, että materiaali kestää 

rumpukuivauksen. Parhaiten rumpukuivaukseen 

sopivia ovat puuvillakankaat, frotee 

ja tekokuitumateriaalit. Niistä tulee 

rumpukuivauksessa pehmeitä ja kuohkeita.

HUOM!

Tekstiilit eivät kulu rumpukuivauksessa 

merkittävästi. Nukkasihtiin tarttuva nukka 

koostuu pölystä ja tekstiilejä käytettäessä 

irtoavista kuitujätteistä.

Ei rumpukuivaukseen

 Symboli ilmaisee, että materiaali ei kestä 

rumpukuivausta. Jotkut materiaalit saattavat 

sulaa tai aiheuttaa palovaaran kuumetessaan, 

toiset voivat menettää kuosinsa tai kutistua.

Älä kuivaa rummussa myöskään

• materiaaleja, joissa on merkintä ”Ei saa 

kuivata lämmönlähteen lähellä”.

• vaatteita, jotka on pesty kemiallisesti kotona.

• vaahtomuovia.

• lasikuitumateriaalia.

• villaa ei saa kuivata rummussa, sillä se 

saattaa huopautua.

Staattinen sähkö

Voit vähentää pyykin sähköisyyttä seuraavasti:

• Käytä pesussa huuhteluainetta.

• Odota viisi minuuttia kuivausohjelman 

päätyttyä, ennen kuin avaat luukun ja otat 

pyykin kuvausrummusta.

HUOM!

Voit pysäyttää kuivausrummun myös 

pitämällä painiketta Stop painettuna kolmen 

sekunnin ajan. Kummassakin tapauksessa 

ohjelma keskeytyy ja alkaa alusta 

uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

Ellet halua käynnistää ohjelmaa uudelleen, ota 

koko pyykki välittömästi rummusta ja levitä se 

niin, että lämpö pääsee poistumaan.
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Noudattamalla seuraavia ohjeita saat parhaan 

kuivaustuloksen.

1
Lajittele tekstiilit

Kuivaustulos on tasaisin, jos kaikki tekstiilit 

ovat samaa materiaalia. Sulje vetoketjut ja 

napit, solmi vyötärönauhat, lajittele tekstiilit ja 

varmista sopiva määrä sekä lämpötila.

Älä täytä rumpua liian täyteen!

Jos kuivausrumpu on liian täynnä, 

kuivaustulokset heikkenevät ja pyykistä tulee 

ryppyistä.

2
Paina päävirtakytkintä, kunnes 

näyttö syttyy

3
Avaa luukku, laita tekstiilit 

rumpuun ja sulje luukku

Varmista, että pyykin seassa mahdollisesti 

olevat esineet, kuten pesupallot, on 

poistettu. Ne saattaisivat sulaa ja aiheuttaa 

kuivausrummun tai pyykin vahingoittumisen.

Noudata aina kyseessä olevan ohjelman 

suurinta sallittua pyykkimäärää energian 

säästämiseksi (katso ohjelmataulukko)

Kuivaus
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Kuivaus

Kuivausohjelmien käyttöehdotuksia:

Ohjelmille Erittäin kuiva, Kaappikuiva ja 

Normaalikuiva  on kaksi lämpötila-asetusta: 

normaali lämpötila ja lisäksi matala lämpötila 

aremmille tekstiileille.

Erittäin kuiva

Normaali lämpötila. Tämä ohjelma on tarkoitettu 

vaikeasti kuivuville tekstiileille, esim. farkuille, 

joissa on hyvin paksut saumat.

Kaappikuiva

Normaali lämpötila. Tämä ohjelma katkaisevat 

lämmityksen, kun pyykki on kuivaa mutta 

ei vielä liian kuivaa. Ohjelma Kaappikuiva 

katkaisee lämmityksen hieman aikaisemmin 

kun Normaalikuiva . Kokeilemalla löydät 

parhaiten sopivan ohjelman.

Normaalikuiva 

Normaali lämpötila. Tämä ohjelma katkaisevat 

lämmityksen, kun pyykki on kuivaa.

Erittäin kuiva  (Matala lämpötila)

Tämä ohjelma on vaikeasti kuivuville tekstiileille, 

esim. farkuille, joissa on hyvin paksut saumat.

Kaappikuiva  (Matala lämpötila)

Tämä ohjelma katkaisevat lämmityksen, kun 

pyykki on kuivaa mutta ei vielä liian kuivaa. 

Ohjelma Kaappikuiva katkaisee lämmityksen 

hieman aikaisemmin kun Normaalikuiva. 

Kokeilemalla löydät parhaiten sopivan ohjelman.

Normaalikuiva  (Matala lämpötila)

Tämä ohjelma katkaisevat lämmityksen, kun 

pyykki on kuivaa.

Silityskuiva 

Tämä ohjelma katkaisee lämmityksen, kun 

pyykki on sopivan kuivaa silitykseen tai 

mankelointiin.

Valitse pesuohjelma ohjelmanvalitsimella. Valitun ohjelman nimi näkyy näytössä.

4 
Valitse ohjelma

Ohjelmanvalitsin Ohjelman nimi Start Stop



11

Kuivaus

Kuivausohjelmataulukko

Tästä nähdään energiankulutus ja ajankäyttö eri ohjelma-asetuksilla. Taulukko osoittaa, mikä vaikutus 

linkousnopeudella on. Kulutusarvot voivat vaihdella huoneen lämpötilasta, ilmankosteudesta, pyykistä, 

sähköverkon vaihteluista sekä lisävalinnoista johtuen

Taulukon kulutusarvot ovat voimassa seuraavin edellytyksin:

Tuloilman lämpötila: 23 °C

Tuloilman kosteus: 55 %

Kuivauslämpötila: Normaali

Ohjelma Materiaali Pyykki Linkousnopeus 

(r/min)

Energiankulutus, noin-

arvo (kWh)

Ohjelma-aika, noin-arvo 

(min)

Erittäin kuiva Puuvilla 1/1 800 2,3 215

1000 2,1 200

1400 2,0 190

1600 1,9 180

Kaappikuiva Puuvilla 1/1 800 2,1 200

1000 1,9 185

1400 1,7 170

1600 1,6 155

Silityskuiva, polyesteri/ 

puuvilla

1/2 1000 1,1 90

Normaalikuiva Puuvilla 1/1 800 1,9 185

1000 1,8 174

1400 1,5 150

1600 1,4 135

Puuvilla 1/2 1000 0,9 99

Silityskuiva, polyesteri/ 

puuvilla

1/2 1000 0,7 65

Silityskuiva Puuvilla 1/1 800 1,6 160

1000 1,5 145

1400 1,2 110

1600 0,8 95
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Kuivaus

5
Paina painiketta Start

Jäljellä oleva kuivausaika

Arvio jäljellä olevasta kuivausajasta 

näkyy näytössä muutaman minuutin kuluessa 

kuivausohjelman käynnistymisestä Esim. 1:35 

tarkoittaa, että noin 1 tunnin ja 35 minuutin 

kuluttua pyykki on saavuttanut valitun 

kuivuusasteen.

Todellinen jäljellä oleva aika voi olla pitempi kuin 

näytössä näkyvä arvioitu aika. Jäljellä oleva 

aika näkyy silloin muodossa 0:15, kunnes oikea 

kuivuusaste on saavutettu.

Voit pysäyttää kuivausrummun pitämällä 

painiketta Stop painettuna kolmen sekunnin 

ajan tai avaamalla luukun. Kummassakin 

tapauksessa ohjelma keskeytyy ja alkaa alusta 

uudelleenkäynnistyksen yhteydessä.

HUOM!

Ohjelmanvalitsimen painaminen käynnistyksen 

jälkeen ei vaikuta ohjelmaan.

6
Kuivausohjelman päätyttyä

Näytön teksti Valmis ilmaisee, että 

ohjelma on päättynyt. Kompressorin 

jäähdytyspuhallin jatkaa jonkin aikaa 

käyntiä ohjelman päätyttyä mutta pysähtyy 

automaattisesti, kun jokin painike/valitsin 

aktivoidaan.

Taustavalaistus

Kahden minuutin kuluttua kuivausohjelman 

päättymisestä näytön ja lisävalintapainikkeiden 

taustavalaistus kytkeytyy energiansäästötilaan.

Kondenssivesi

Tyhjennä kondenssivesisäiliö jokaisen 

kuivauskerran jälkeen. Vedä säiliö ulos, 

tyhjennä vesi ja työnnä säiliö takaisin. Jos 

kondenssivesisäiliö tulee liian täyteen, 

ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee ilmoitus 

Ylitulviminen. Tyhjennä säiliö ja aloita uusi 

ohjelma painamalla painiketta Start.

VINKKI!

Kondenssivedestä on poistettu kalkki, ja sitä 

voi käyttää höyrysilitysraudassa. Suodata vesi 

kahvinsuodattimella.

Automaattinen tyhjennys

Katso erilliseen viemäriin liitäntä käyttöohjeen 

asennusohjeesta.

HUOM!

• Puhdista nukkasihti jokaisen kuivauskerran 

jälkeen.

• Tyhjennä säiliö jokaisen kuivauskerran 

jälkeen.

VAROITUS! 

Jos nukkasihti tukkeutuu, koneen automaattinen

ylikuumenemissuoja saattaa laueta. Puhdista 

sihti, odota kunnes kone on jäähtynyt ja yritä 

käynnistää se. Jos se ei vieläkään käynnisty: 

Soita huoltoon.
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Kuivaus

7
Kuivauksen päätyttyä

Katkaise virta päävirtakytkimestä. Poista 

pyykki rummusta ja sulje luukku, jotta 

pikkulapset eivät pääse ryömimään rumpuun.
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Asetukset

Voi tehdä seuraavat asetukset

• Hälytysääni

• Kieli

• Lapsilukko

Näin pääset asetuksiin:

Näin avaat asetusvalikon:

1. Katkaise virta päävirtakytkimestä.

2. Paina Stop-painiketta ja kytke koneeseen 

virta päävirtakytkimellä. Paina sitten Stop-

painiketta 5 kertaa 10 sekunnin kuluessa.

3. Valitse ohjelmanvalitsimella asetus, jota 

haluat muuttaa.

4. Paina kerran painiketta Stop.

5. Muuta asetusta ja tallenna se alla olevan 

kuvauksen mukaisesti.

6. Palaa ohjelmavalikkoon painamalla Start-

painiketta.

Hälytysääni

1. Valitse ohjelmanvalitsimella Hälytysääni On 

tai Hälytysääni Ei, jos haluat kuivausrummun 

ilmoittavan, kun ohjelma on valmis tai kun on 

ilmennyt vika.

2. Tallenna asetus painamalla kerran Stop-

painiketta.

Kieli

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä yksi 

seuraavista: US English, English, Svenska, 

Dansk, Norsk, Suomi, Français, Deutsch, 

Italiano, Espanol, Русский, Nederlands.

2. Tallenna asetus painamalla kerran Stop-

painiketta.

Lapsilukko

Lapsia voidaan estää käynnistämästä konetta 

aktivoimalla lapsilukko.

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä 

Lapsilukko On tai Lapsilukko Ei.

2. Tallenna asetus painamalla kerran Stop-

painiketta.

Lapsilukko avataan väliaikaisesti painamalla 

samanaikaisesti Start- ja Stop-painikkeita. 

Lapsilukko on silloin pois päältä kolmen 

minuutin ajan.
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Hoito ja puhdistus

Nukkasihdin puhdistus

Nukka on poistettava nukkasihdistä jokaisen 

kuivauskerran jälkeen.

1. Avaa nukkasihti tarttumalla sihdinpitimen 

kahvaan ja vetämällä sitä itseesi päin.

2. Avaa nukkasihti. Paina peukalolla reunasta 

kuvan mukaisesti ja vedä ulospäin.

3. Pyyhi nukka pois kädellä tai pehmeällä 

rievulla sihdin joka puolelta. Käytä 

kerrostumien poistamiseen tarvittaessa 

kosteaa pesusientä ja hieman 

astianpesuainetta. Kuivaa sihti huolellisesti 

pyyhkeellä.

HUOMAA!

Puhdista nukkasuodattimen (vaatepölysuodatin) 

pinta jokaisen kuivausohjelman jälkeen.

4. Sulje nukkasuodatin suorittamalla samat 

toimenpiteet kuin avatessa päinvastaisessa 

järjestyksessä. Aseta tämän jälkeen 

suodatin takaisin paikalleen luukkuun. Sulje 

nukkasuodatin ennen luukun sulkemista.
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Hoito ja puhdistus

Kondenssivesisäiliön tyhjennys

Jos konetta ei ole liitetty erilliseen viemäriin, 

kondenssivesisäiliö on tyhjennettävä jokaisen 

kuivauskerran jälkeen. Vedä säiliö ulos, 

tyhjennä vesi ja työnnä säiliö takaisin.

Jos kondenssivesisäiliö tulee liian täyteen, 

ohjelma keskeytyy ja näyttöön tulee ilmoitus 

”Ylitulviminen”. Tyhjennä säiliö ja paina 

painiketta Start, niin ohjelma jatkaa siitä, 

mihin se jäi. Katso erilliseen viemäriin liitäntä 

käyttöohjeen asennusohjeesta.

HUOMAA!

Kuivausrumpua ei saa käyttää ilman, että 

lauhdutinyksikkö on paikallaan.

Haihduttimen sihdin ja haihduttimen 

puhdistus

Puhdista haihdutin ja haihduttimen suodatin 

koneen näytössä näkyvin välein tai useammin.

1. Katkaise virta päävirtakytkimestä ja avaa 

ulkoluukku.

2. Irrota sokkeli.

3. Avaa haihduttimen luukku.

4. Vedä sihti ulos tarttumalla keskellä olevaan 

"korvaan".
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Hoito ja puhdistus

5. Kuivaa verkko suodatin (A). Pyyhi nukka 

pois kädellä sihdin joka puolelta. Poista 

kerrostumat tarvittaessa pehmeällä, kuivalla 

pyyhkeellä.

6. Ota sihdin takana oleva 

vaahtomuovisuodatin (B) pois. Pese 

vaahtomuovisuodatin pesukoneessa 

huuhteluohjelmalla tai lyhyellä 

pesuohjelmalla. Pesuainetta ja veden 

lämmitystä ei tarvita. Nukka häipyy eikä 

suodatin vahingoitu.

7. Puhdista haihdutin (C) suihkuttamalla vettä 

laippoihin suihkepullolla. Nukka valuu silloin 

veden mukana, josta lauhdevesipumppu 

sitten huolehtii.

8. Asenna suodatin ja siivilä takaisin ja sulje 

haihduttimen luukku.

HUOM!

Vältä koskemasta haihduttimen laippoihin. Ne 

ovat hyvin ohuet eivätkä kestä koskettelua. Jos 

laipat taipuvat tai vaurioituvat, haihduttimen 

teho heikkenee huomattavasti ja kuivaustulos 

on huonompi.
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Automaattisuodattimen puhdistu

Puhdista suodatin koneen näytössä näytettävin 

välein tai useammin.

1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos.

2. Kierrä automaattisuodatin auki ja nosta pois.

Tiiviste

3. Huuhtele automaattisuodatin vedellä.

4. Kierrä automaattisuodatin takaisin 

paikalleen. Tarkista, että tiiviste on 

paikallaan.

HUOMAA!

Puhdista suodattimet jokaisen kuivauksen 

jälkeen.

Älä aseta suodattimia takaisin paikoilleen niiden 

ollessa kosteita tai kuivia. Kosteat tai märät 

suodattimet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

HUOMAA!

Kuivausrumpua ei saa koskaan käyttää 

ilman, että suodattimet ovat paikallaan, tai 

vahingoittuneiden suodattimien kanssa, sillä 

kankaasta kertyneiden kuitujen liiallinen määrä 

voi aiheuttaa kuivausrummun toimintahäiriön tai 

vian.

Koneen ulkopintojen puhdistus

Puhdista ulkopinnat ja ohjelmapaneeli miedolla 

puhdistusaineella. Älä käytä liuottimia, sillä 

ne voivat vahingoittaa konetta. Älä myöskään 

kastele konetta vesisuihkulla.

HUOM!

Älä päästä pölyä kertymään koneen ympärille. 

Pidä kuivausrummun ympäristö puhtaana ja 

viileänä; pöly, lämpö ja kosteus pidentävät 

kuivausaikaa.

Vedligeholdelse og rengøring
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Vianetsintä

Kone ei käynnisty

Tarkasta

• että luukku on suljettu kunnolla.

• että päävirtakytkin on painettu sisään.

• että pistotulppa on kytketty pistorasiaan.

• että talon varokkeet ovat ehjät.

Koneesta katkeaa kokonaan virta 

ohjelman aikana

Ota yhteyttä huoltoon.

Koneesta vuotaa vettä

Tarkasta, että automaattisuodatin tiivisteineen 

on asennettu oikein ja ehjä.

Kuivaus kestää liian pitkään

• Tarkista, että nukkasihti ei ole tukossa, katso 

luku Hoito ja puhdistus.

• Tyhjennä kondenssivesisäiliö. Puhdista 

höyrystimen suodatin (verkko- ja 

vaahtosuodatin), höyrystin, nukkasihti ja 

automaattisuodatin, katso kappale Hoito ja 

puhdistus.

Vikailmoitus

• Jos Ylitulviminen näkyy näytössä, 

kondenssivesisäiliö on täynnä tai 

haihduttimen suodatin on tukossa. Tyhjennä 

säiliö, puhdista suodatin ja käynnistä kone 

uudelleen. Katso luku Hoito ja puhdistus.

• Lue tämän luvun kohta "Kuivaus kestää 

liian kauan", jos Max ohjelma-aika näkyy 

näytössä.

• Puhdista nukkasihti, jos Puhdista sihti näkyy 

näytössä.

• Jos näytössä näkyy Puhdista lauhdutin, 

haihdutin pitää puhdistaa. Katso luku Hoito ja 

puhdistus.

• Jos Puhd. autom. suodatin näkyy näytössä, 

automaattisuodatin pitää puhdistaa. Katso 

luku Hoito ja puhdistus.

• Ota yhteyttä huoltoon, jos Termistorivika 

näkyy näytössä.

• Poista vikailmoitus painamalla Stop-

painiketta.
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Tiedot energiamerkinnästä

Tietosivu, noudattaen komission delegoitua asetusta (EU) nro 392/2012

ASKO

Mallimerkintä TDC112HPS

Maks. kuivaustilavuus 7 kg

Energy efficiency class A++

Energiatehokkuuden luokka (AE
c
) 212 (kWh/vuosi) 1)

Energiankulutus

   Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla  (E
dry

) 1,77 (kWh) 

   Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla (E
dry1/2

) 0,94 (kWh) 

Virrankulutus

   Off -tilassa (P
o
) 0,5 (W) 

   Päälle jätetyssä tilassa (P
l
) 0,5 (W) 

Kondensointitehokkuus

   Autom. normaali kuivaus täydellä ja puolikkaalla kuormalla (C
t
) 85 (%) 

   Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla  (C
tdry

) 85 (%)

   Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla (C
tdry1/2

) 85 (%)

Kuivausohjelma
Auto normal dry 

(Normaalikuiva) 2) 

Ohjelman aika (minutes)

   Autom. normaali kuivaus täydellä ja puolikkaalla kuormalla (T
t
) 131 (minutes) 

   Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla (T
dry

) 174 (minutes) 

   Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla (T
dry1/2

) 99 (minutes) 

Akustinen ilmaääni 66 (dB(A))

Kuivausrummun tyyppi (A=automaattinen, NA=ei-automaattinen) A

Valmiustilan kesto 2 (minutes) 

Kondensointitehokkuuden luokka B3)

1) Perustuu 160 vakiokuivausjaksoon tilassa Auto normal dry (Normaalikuiva) täydellä ja puolikkaalla kuormalla sekä kulutukseen, joka vastaa alhaisen 

virran malleja. Varsinainen energiankulutus riippuu siitä, kuinka konetta käytetään.

2) Auto normal dry (Normaalikuiva) on tarkoitettu kosteusasteeltaan normaalin puuvillapyykin kuivaamiseen. Se on energiankulutuksen kannalta tehokkain 

kuivausohjelma puuvillapyykille.

3) Asteikolla G (vähiten tehokas) - A (tehokkain).

Tekniset tiedot
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Korkeus: 845 mm

Leveys: 595 mm

Syvyys: 585 mm

Paino (netto): 56 kg

Rummun tilavuus 112 l

Kuivauskapasiteetti: 7 kg

Pyörimisnopeus: 50-55 r/min

Liitäntäteho: Katso arvokilpi

Rummun materiaali: Ruostumaton teräs

Ulkovaipan materiaali: Pulverimaalattu ja kuumasinkitty teräslevy sekä ruos- tumaton 

teräs

Asennus Pesutorni tai vapaasti seisova

Vakiotestit

Vakiotestin yhteydessä koneen kondenssivesiletku on kytkettävä viemäriin.

Eurooppa:

Kuivausteho: EN 611 21 (392/2012). Normaalikuiva  , 7 kg puuvilla

Energiaseloste: EN 611 21 (392/2012). Normaalikuiva  , 7 kg puuvilla

Äänenmittausmenetelmä: IEC 60 704-2-6.

Tämä tuote sisältää fl uorattuja kasvihuonekaasuja.

Kylmäaineen tyyppi: R134a

Kylmäaineen määrä: 0,30 kg

Kokonaislämmitysvaikutus: 1430

CO
2
 -ekvivalentti: 0,429 t

Hermeettisesti suljettu.
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Huolto

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

Katso kohdista Vianetsintä ja Hoito ja puhdistus, 

voisitko korjata vian itse. Jos otat yhteyttä 

huoltoon, selvitä ensin koneen mallimerkintä, 

tyyppimerkintä ja valmistusnumero.

Mallimerkintä (1) on käyttöohjeen ensimmäisellä 

sivulla ja koneen paneelissa. Tyyppimerkintä 

(2) ja valmistusnumero (3) ovat arvokilvessä 

kuivausrummun etusivulla ulkoluukun 

sisäpuolella.

HUOM!

Vikatapauksissa on käytettävä ainoastaan 

alkuperäisiä varaosia.

1

3

TYPE

2

HUOM!

Takuu ei kata kuivausrummun vääränlaisesta 

liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai 

takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä 

vastaa itse korjauskuluista.
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Asennus

VAROITUS! 

Kun kone on asetettu paikalleen, sitä ei saa 

käynnistää 24 tuntiin. Jos kuivausrumpu on 

jostain syystä kaadettava kuljetuksen tai 

huollon ajaksi, se on asetettava edestä katsoen 

vasemmalle kyljelleen.

Kuivausrummun sijoitus

Kuivausrummun voi sijoittaa vapaasti 

seisovaksi tai pesutorniin. Ota huomioon, että 

kuivausrumpu tuottaa lämpöä, joten sitä ei 

saa sijoittaa liian ahtaaseen tilaan. Jos tila on 

liian pieni, kuivaus kestää kauemmin huoneen 

lämpötilasta johtuen.

VINKKI!

Älä asenna laitetta huoneeseen, jossa on 

jäätymisen vaara. Ympäristön liian kylmä 

lämpötila saattaa vaikuttaa laitteen toimintaan 

heikentävästi. 

Tilan, johon laite asennetaan, tulee olla riitävästi 

tuuletettu, ja lämpötilan tulee olla 15° C - 25 °C.

VAROITUS!

• Sähköasennus tulee teettää valtuutetulla 

asentajalla.

• Konetta ei saa asentaa lukitun oven tai 

integroitavan oven taakse.

• Kuivausrummun sokkelissa olevaa tuuletusta 

ei saa tukkia matolla tai vastaavalla.

VINKKI!

Ilmanvaihto paranee, kun jätät kuivausrummun 

sijoituspaikan oven auki.

Vapaasti sijoitus

Kuivausrummun voi sijoittaa vapaasti 

sijoitettavaksi tai pesutorniin. Pesukoneen ja 

kuivausrummun välisen ilmaraon on oltava 

vähintään 5 mm.

Pesutorni

Kuivausrummun voi asettaa pesukoneen päälle. 

Silloin käytetään koneen mukana toimitettavia 

kiinnikkeitä (muovikuppeja ja kaatumisesteitä). 

Kaksi muovikuppia on pussissa rummun 

sisällä ja kaksi kaatumisestettä on kiinnitetty 

kuivausrummun takasivulle vasempaan 

alareunaan. Ulosvedettävän työ- ja laskutason 

voi tilata paikalliselta jälleenmyyjältämme.

Pesutornin asentaminen:

1. Irrota kaatumiseste. Kierrä ruuvi paikalleen.

2. Irrota kaksi kuvassa merkittyä ruuvia 

pesukoneen takasivulta.
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Asennus

3. Kiinnitä kaatumisesteet ruuveilla kuvan 

mukaisesti.

4. Kiinnitä pesukoneen yläkanteen muovikupit, 

jotka kohdistavat kuivausrummun etujalat. 

Tämä on tärkeää, koska rumpu on oikeassa 

kohdassa pesukoneen päällä vasta sitten, 

kun sen jalat ovat muovikupeissa.

Katkaise kohdistuskieleke A kupista, 

joka asennetaan oikealle, ja kieleke B 

vasemmalle asennettavasta kupista. Poista 

sitten liimapinnan suojapaperi muovikupin 

alta.

A

B

5. Kohdista kupit paikalleen niin, että 

nuolilla merkityt kielekkeet ovat kannen 

etu- ja sivureunaa vasten, ja paina ne 

kiinni kanteen. Katkaise sitten loput 

kohdistuskielekkeet.

6. Työnnä kuivausrumpu peltikulmien alle. Pidä 

samalla etureunaa 10 mm – 20 mm koholla.

7. Aseta kuivausrummun etujalat 

muovikuppeihin ja säädä jalat niin, että 

kuivausrumpu on vaakasuorassa.

Säädä jalat

Kierrä jalkoja sisään tai ulos, kunnes rumpu 

on tukevasti vaakasuorassa lattialla tai 

pesukoneen päällä.
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Kondenssivesi

Kone toimitetaan vaihtoehdon 1 mukaisesti 

asennettuna (pieni kuva). Kondenssivesi 

pumpataan säiliöön, joka vedetään ulos ja 

tyhjennetään.

Jos haluat käyttää vaihtoehtoa 2, irrota lyhyt 

letku nipasta. Kiinnitä mukana toimitettu 

kumiletku samaan nippaan. Vesi pumpataan 

silloin pesualtaaseen tai lattiakaivoon (2a).

HUOMAA!

• Älä vedä poistoletkusta, äläkä venytä sitä 

tai anna sen taittua, koska seurauksena 

saattaisi olla letkun vaurioituminen.

• Varmista letku huolellisesti (esim. 

kiinnittämällä se hanaan varmistaaksesi, 

että se ei voi liukua pois paikaltaan käytön 

aikana).  Muutoin on olemassa veden 

vuotamisen vaara, mikä voi aiheuttaa 

vahinkoa.

VAROITUS!

Jos kuivausrumpu liitetään 

viemärijärjestelmään, johon on jo liitetty toinen 

laite, siihen on ehdottomasti asennettava 

takaiskuventtiili.

Takaiskuventtiili estää veden virtaamisen 

takaisin kuivaajaan, mikä puolestaan voisi 

aiheuttaa kuivaajan vaurioitumisen.

Asennus
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Asennus

Katso erillinen asennusohje, joka on mukana 

käyttöohjepussissa.

Sähköasennus

Jos kone on toimitettu tehtaalta pistokkeella 

varustettuna, sen voi kytkeä maadoitettuun 

pistorasiaan. Muussa tapauksessa valtuutetulla 

asentajalla on teetettävä kiinteä liitäntä kaikki 

navat katkaisevalla katkaisimella.

Kytkentä toimitettaessa

• 230V, 1-Phase, 10A

• 50Hz

• Käytä A-tyypin vikavirtasuojaa. 

HUOMAA!

Älä liitä laitetta sähköverkkoon jatkojohdon 

kautta.

Rahastusautomaatti

Koneessa on valmius rahastusautomaatin 

asennukselle. Asennus tulee teettää 

valtuutetulla asentajalla.

Asennuksessa tarvitaan liitäntäjohto, 

joka syöttää virran rahastusautomaattiin. 

Liitäntäjohdon voi tilata varaosana tehtaan 

tuotenumerolla 92 090 95.

Rahastusautomaatin on pystyttävä 

oikosulkemaan kaksi signaalijohdinta enintään 

10 minuutin ajaksi. Tänä aikana käyttäjä ehtii 

laittaa pyykin koneeseen, valita ohjelman 

ja käynnistää ohjelman sen jälkeen, kun on 

laittanut kolikon automaattiin.

Näytössä näkyy ”Laita kolikko ”, kun koneeseen 

kytketään virta päävirtakytkimellä.

Asennus
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Luukun kätisyyden vaihto

1. Saranatappi (ylempi ja alempi)

2. Peitelevy

3. Muovitulpat (ylä- ja alareunassa)

4. Lukitsin

5. Sarana (vasen + oikea puoli)

6. Sokkeli

56

321 4
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Luukun kätisyyden vaihto

Voit valita, onko luukku saranoitu oikeasta tai 

vasemmasta reunasta.

Tee näin:

1. Vedä sokkeli irti.

2. Irrota sarana, kaksi ruuvia.

3. Nosta luukkua ylöspäin ja ota se pois. Pitele 

samalla luukkua.

4. Irrota molemmat luukun tapit (pins) (ylempi 

ja alempi). Asenna ne koneen vastakkaiselle 

puolelle. Asenna sarana paikalleen.

pin

5.  Vaihda myös tulppa (A) (ylhäällä) ja oven 

saranaholkit (B) (ylhäällä ja alhaalla) ja 

asenna ne oven toiselle puolelle.

(A) (B)

Irrota tulpat uraruuvitaltalla.

HUOMAA!

Varo vahingoittamasta laitetta ruuvimeisselillä.

6. Irrota luukun sisäpuolella olevat ruuvit (13 

kpl).

7. Irrota luukun sisäosa (vedä alas ja nosta 

pois).

8. Vaihda lukitushaka (magneettilukko) ja 

peitelevy keskenään. Irrota ensin ruuvi, 

joka pitää lukitushaan (magneettilukko) 

paikallaan. Käytä sitten ruuvitalttaa 

peitelevyn irrotukseen. Asennalukitushaka 

(magneettilukko) ja peitelevy vastakkaisille 

puolille.

9. Asenna luukun sisäosa ja kiinnitä 13 ruuvilla.

10. Irrota kaksi ruuvia, joilla kahva on kiinnitetty 

luukkuun. Irrota kaksi muovitulppaa, jotka 

ovat vastaavissa rei'issä oven toisessa 

reunassa. Kiinnitä kahva ruuveilla 

oven toiseen reunaan ja työnnä kaksi 

muovitulppaa niihin reikiin, joihin kahva oli 

aiemmin kiinnitetty.

11. Asenna luukku löysäämällä hieman saranan 

ruuveja, asettamalla luukku paikalleen ja 

sulkemalla se. Tiukkaa saranan ruuvit. 

Asenna sokkeli paikalleen.
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Omat muistiinpanot
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Omat muistiinpanot
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Omat muistiinpanot



PIKAOPAS

3.

2.

4.

1.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

KYTKE VIRTA PÄÄVIRTAKYTKIMESTÄ

Laita pyykki sisään. Sulje luukku. 

VALITSE OHJELMA JA MAHDOLLISET LISÄVALINNAT

Valitse haluttu ohjelma ohjelmanvalitsinta kiertämällä.

PAINA PAINIKETTA START

KUIVAUSOHJELMAN PÄÄTYTTYÄ

Teksti ”End” näkyy näytössä 2 minuutin ajan. 

Sen jälkeen kone sammuu.

Puhdista nukkasihti jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Sulje luukku. 

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

www.asko.com

TD70.C SPHP

PROFESSIONAL  TDC112HPS

fi  (06-19)


