
Käyttöohjeet

Kuivausrumpu

ASKO Professional TDC145HPS

Arvoisa asiakas,

kiitos siitä, että valitsit ASKOn laatutuotteen. Toivomme, että se vastaa 

odotuksiasi ja täyttää tarpeesi useiden vuosien ajan. Skandinavialaisessa 

muotoilussa puhtaat linjat yhdistyvät jokapäiväiseen toimivuuteen 

ja  korkeaan laatuun. Nämä ovat kaikkien tuotteidemme tärkeimpiä 

ominaisuuksia ja syy siihen, että ne ovat niin arvostettuja kaikkialla 

maailmassa. 

Saadaksesi parhaan hyödyn uudesta koneestasi suosittelemme että luet 

nämä käyttöohjeet läpi ennen sen käyttöä. Käyttöohjeet sisältävät myös 

tietoa siitä, miten voit auttaa suojelemaan ympäristöä.

VAROITUS: lue ohjeet läpi ennen koneen käyttöä.
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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 kerran Start.

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.

ENNEN KUIN KÄYTÄT KONETTA ENSIMMÄISEN KERRAN
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YLEISTÄ TIETOA

Lue käyttöohjeet läpi ja säilytä 

niitä varmassa paikassa!

• Konetta voi käyttää julkisissa 

paikoissa.

• Mahdollisesti tarvittava sähköasennus 

tulee teettää valtuutetulla asentajalla.

• Konetta saa käyttää pyykin 

kuivaukseen ainoastaan näissä 

ohjeissa kuvatulla tavalla.

• Turvallisuuteen ja suorituskykyyn 

liittyvät korjaukset ja huolto on 

jätettävä pätevän alan ammattilaisen 

suoritettaviksi.

• Vain pätevä sähköasentaja saa 

vaihtaa vahingoittuneet sähköjohdot.

• On huolehdittava riittävästä 

tuuletuksesta, jotta mahdollista 

avotulesta tai muita polttoaineita 

polttavista laitteista kehittyvää savua 

ei imettäisi huoneeseen, jossa 

kuivausrumpu käy.

• Älä kuivaa likaista pyykkiä 

kuivausrummussa.

• Ruokaöljyn, asetonin, 

alkoholin, petrolin, kerosiinin, 

tahranpoistoaineen, tärpätin, 

vahan ja vahanpoistoaineen yms. 

tahraamat tekstiilit on pestävä 

kuumalla vedellä ja erityisen runsaalla 

pesuainemäärällä ennen niiden 

kuivaamista kuivausrummussa.

• Vaahtomuovin, lateksin, muovin, 

vedenkestävien tekstiileiden, 

kumipäällysteisten tekstiileiden ja 

vaahtomuovitäytteisten tyynyjen 

kaltaisia tuotteita ei saa kuivata 

kuivausrummussa.

• Huuhteluaineita ja vastaavia tuotteita 

tulee käyttää pesuainevalmistajan 

ohjeiden mukaisesti.

• Konetta saavat käyttää 8-vuotiaat ja 

sitä vanhemmat lapset, kuten myös 

henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset 

kyvyt ovat alentuneet, jotka kärsivät 

muistinmenetyksestä tai joilla ei ole 

juurikaan kokemusta tai tietämystä 

sen käytöstä. Tällaisten henkilöiden 

tulee käyttää konetta valvonnan 

alaisina tai heitä on opastettava sen 

käytössä ja informoitava käyttöön 

liittyvistä riskeistä.

• Lapsia on valvottava sen 

varmistamiseksi, että he eivät leiki 

koneella.

• Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä 

loitolla koneesta tai heitä on 

valvottava jatkuvasti.

• Poista taskuista kaikki esineet, kuten 

savukkeensytyttimet ja tulitikut.

 TURVALLISUUSOHJEET
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TURVALLISUUS

• Konetta ei saa käyttää sellaisten 

tuotteiden kuivaamiseen, jotka on 

pesty kemiallisesti kotona, eikä 

sellaisten tekstiilien kuivaamiseen, 

jotka saattavat sisältää syttyvien 

nesteiden jäämiä.

• Kuivausrumpua ei tule käyttää, jos 

puhdistukseen on käytetty teollisia 

kemikaaleja.

• Uimuri pysäyttää koneen, jos 

kondenssivesiletkussa on tukos tai 

kondenssivesisäiliö on vaarassa 

tulvia.

• Kuivausprosessin viimeinen 

jakso toteutetaan ilman lämpöä 

(jäähdytysjakso), jotta varmistettaisiin 

kuivausrummun sisältämien 

tuotteiden lämpötilan laskeminen niin 

alhaiseksi, että niistä ei voi aiheutua 

vahinkoa.

VAROITUS!

Kun kuivausrumpu on käynnissä, sen 

takaosa kuumenee huomattavasti. 

Anna koneen jäähtyä täysin ennen 

sen takaosan koskemista. 

VAROITUS!

Älä milloinkaan pysäytä konetta 

ennen kuivausjakson loppumista, 

ellet tämän jälkeen poista nopeasti 

kaikkea pyykkiä koneesta ja levitä sitä 

soveltuvaan paikkaan, niin että lämpö 

pääsee haihtumaan.

ASENNUS

Katso erilliset asennusohjeet.

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.

PAKKAUSMATERIAALI

Lajittele jätteet paikallisten määräysten 

mukaisesti.

KIERRÄTYS

Kone on valmistettu ja merkitty 

kierrätettäväksi. Henkilöiden 

loukkaantumisen estämiseksi kone on 

tehtävä käyttökelvottomaksi, kun sen 

käyttö on päätetty lopettaa. Ota yhteyttä 

paikallisiin viranomaisiin, jos kaipaat 

lisätietoa koneen asianmukaisesta 

kierrättämisestä.

 TURVALLISUUSOHJEET
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LASTEN TURVALLISUUS

 VAROITUS! 

ÄLÄ ANNA LASTEN LEIKKIÄ 

KUIVAUSRUMMULLA.

• Jos luukku avataan ohjelman ollessa 

käynnissä, vaatteet saattavat 

olla erittäin kuumia, mistä on 

seurauksena palovammojen vaara.

• Kuivausrumpu ei käynnisty 

automaattisesti luukun sulkemisen 

myötä (esim. lapsen sulkiessa 

luukun sisäpuolelta).

LAPSITURVALLINEN KÄYNNISTYS

Aktivoimalla lapsiturvallisen 

käynnistystoiminnon voit estää lapsia 

käynnistämästä kuivausrumpua 

tai vaihtamasta käynnissä olevaa 

ohjelmaa.

Katso asetuksia käsittelevä luku.

LAPSILUKON AKTIVOIMISEKSI/

POISTAMISEKSI

Näin avaat asetusvalikon:

1. Katkaise virta päävirtakytkimestä.

2. Paina Stop-painiketta ja kytke 

koneeseen virta päävirtakytkimellä. 

Paina sitten Stoppainiketta 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 

Startpainiketta.

Lapsia voidaan estää käynnistämästä 

konetta aktivoimalla lapsilukko.

1. Valitse ohjelmanvalitsinta kiertämällä 

Lapsilukko On tai Lapsilukko Ei.

2. Tallenna asetus painamalla kerran 

Stoppainiketta.

Lapsilukko avataan väliaikaisesti 

painamalla samanaikaisesti Start- ja 

Stop-painikkeita. Lapsilukko on silloin 

pois päältä kolmen minuutin ajan.

 TURVALLISUUSOHJEET
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KUIVAUSRUMMUN KUVAUS

1. Päävirtakytkin

2. Kondenssivesisäiliö

3. Ohjelmapaneeli

4. Arvokilpi

5. Nukkasihti

6. Ulkoluukku

7. Haihdutin ja sihti
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NEUVOJA JA VINKKEJÄ ENNEN KUIN ALOITAT KUIVAAMISEN

Tässä muutama vinkki, joista voi olla hyötyä, ennen kuin 

aloitat rumpukuivauksen.

ONKO VAATTEET LINGOTTU HYVIN?

Kuivausrummussa kuivattavat vaatteet tulee lingota 

vähintään nopeudella 1000 kierrosta minuutissa. 

Tehokkaampi linkous säästää energiaa ja lyhentää 

kuivausaikaa.

RUMPUKUIVAUKSEN KESTÄVÄT 

MATERIAALIT

 Tämä symboli merkitsee sitä, että vaate soveltuu 

rumpukuivaukseen. Parhaiten kuivausrummussa 

kuivattaviksi soveltuvat puuvilla, frotee ja synteettiset 

kuidut. Rumpukuivaus on myös huomattavasti nopeampi 

kuivaustapa kuin taso- tai ripustuskuivaus.

HUOMAA!

Kuivausrumpu ei kuluta erityisesti vaatteita. 

Nukkasuodattimeen kerääntyvä nukka koostuu 

tekstiileihin käytön yhteydessä muodostuneesta pölyn 

ja kuidun jäämistä.

MATERIAALIT, JOITA EI SAA KUIVATA 

KUIVAUSRUMMUSSA

 Tämä symboli merkitsee sitä, että vaate ei sovellu 

rumpukuivaukseen. Tietyt materiaalit saattavat sulaa tai 

aiheuttaa tulipalon vaaran kuivausrummun kuumuudelle 

altistuessaan ja toiset voivat menettää muotonsa tai 

kutistua.

Älä myöskään kuivaa kuivausrummussa:

• materiaaleja, joissa on merkintä “Ei saa kuivata 

lämpölähteiden lähellä”

• vaatteita, jotka on pesty kemiallisesti kotona

• vaahtomuovia

• lasikuitua sisältävää materiaalia

• villaa, koska se saattaa vanuttua.

SÄHKÖISYYS

Välttyäksesi pyykin sähköisyydeltä rumpukuivauksen 

jälkeen voit:

• käyttää pyykinpehmennysainetta pesussa

• odottaa viisi minuuttia kuivausohjelman päättymisen 

jälkeen ennen kuin avaat kuivausrummun luukun ja 

poistat pyykin koneesta.

HUOMAA!

Voit pysäyttää kuivausrummun painamalla 

pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan tai 

avaamalla luukun. Molemmissa tapauksissa ohjelma 

keskeytyy ja alkaa alusta, kun kone käynnistetään 

uudelleen. Jos et halua käynnistää ohjelmaa 

uudelleen, poista kaikki pyykki välittömästi koneesta ja 

levitä se soveltuvaan paikkaan, niin että lämpö pääsee 

haihtumaan.
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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 mutta.

Erittäin kuiva   (Alhainen lämpötila)

Tämä ohjelma on vaikeasti kuivuville tekstiileille, esim. 

farkuille, joissa on hyvin paksut saumat.

Kaappikuiva   (Alhainen lämpötila)

Nämä ohjelmat 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   (Alhainen lämpötila)

Nämä ohjelmat katkaisevat lämmityksen, kun pyykki on 

kuivaa mutta ei vielä liian kuivaa. Ohjelma Kaappikuiva 

katkaisee lämmityksen hieman aikaisemmin kun 

Normaalikuiva. Kokeilemalla löydät parhaiten sopivan 

ohjelman.

Silityskuiva  (Alhainen lämpötila)

Tämä ohjelma katkaisee lämmityksen, kun pyykki on 

sopivan kuivaa silitykseen tai mankelointiin.

Valitse ohjelma ohjelmanvalitsinta kääntämällä. Valittu ohjelmaa näkyy näyttöikkunassa.

Ohjelmanvalitsin Näyttöikkuna

Virtakytkin  Aloita     Pysäytys

OHJELMAN VALINTA

RUMPUKUIVAUS

Alla on vaiheittaiset ohjeet, jotka auttavat sinua 

saavuttamaan parhaat mahdolliset kuivaustulokset.

LAJITTELE TEKSTIILIT

Saat tasaisimmat kuivaustulokset, jos kuivattavat 

tekstiilit on valmistettu samantyyppisestä materiaalista. 

Sulje vetoketjut ja napit, kiinnitä vyöt, lajittele vaatteet, 

valitse sopiva määrä pyykkiä ja oikea lämpötila.

HUOMAA!

Älä täytä rumpua liian täyteen!

Jos kuivausrumpu on liian täynnä, kuivaustulokset 

heikkenevät ja pyykistä tulee ryppyistä.

Paina virtakytkintä niin että näyttöön syttyy valo. Avaa 

luukku, laita pyykit kuivausrumpuun ja sulje luukku.

HUOMAA!

Varmista, että pyykin seassa mahdollisesti olevat 

esineet, kuten pesupallot, on poistettu. Ne saattaisivat 

sulaa ja aiheuttaa kuivausrummun tai pyykin 

vahingoittumisen.

HUOMAA!

Noudata aina kyseessä olevan ohjelman suurinta 

sallittua pyykkimäärää energian säästämiseksi (katso 

ohjelmataulukko)
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PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA

Näytölle ilmestyy arvioitu jäljellä oleva aika muutama 

minuutti sen jälkeen, kun kuivausohjelma on 

käynnistynyt. Esimerkiksi 1:35 tarkoittaa, että pyykin 

kuivaamiseen kuluu arviolta 1 tunti ja 35 minuuttia. 

Jos olet valinnut rypistymisenestotoiminnon, rumpu 

pyörii kolme sekuntia minuutissa kahden tunnin ajan 

ohjelman päättymisen jälkeen. Todellinen jäljellä oleva 

aika voi olla pidempi kuin näytöllä näytettävä arvioitu 

aika. Jäljellä olevaksi ajaksi näytetään tällaisessa 

tapauksessa 0:15, kunnes pyykki on sopivan kuivaa. 

Jos olet valinnut ajansäästäjän, näytöllä näkyy sen 

sijaan 0:05. Voit pysäyttää kuivausrummun painamalla 

pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan tai avaamalla 

luukun. Molemmissa tapauksissa ohjelma keskeytyy ja 

alkaa alusta, kun kone käynnistetään uudelleen.

HUOMAA!

Ohjelmavalinnan vaihtaminen ohjelman 

käynnistämisen jälkeen ei vaikuta ohjelmaan.

KUIVAUSOHJELMA ON PÄÄTTYNYT

Kun ohjelma on päättynyt, näytölle ilmestyy teksti Done 

(valmis). Jos olet valinnut rypistymisenestotoiminnon, 

rumpu pyörii kolme sekuntia minuutissa kahden tunnin 

ajan ohjelman päättymisen jälkeen.

Kompressorin jäähdytyspuhallin jatkaa jonkin 

aikaa käyntiä ohjelman päätyttyä mutta pysähtyy 

automaattisesti, kun jokin painike/valitsin aktivoidaan.

Taustavalo

Kaksi minuuttia kuivausohjelman päättymisen jälkeen 

näytön ja lisätoimintopainikkeiden taustavalo siirtyy 

energiansäästötilaan. Käännä ohjelmavalitsinta, jos 

haluat aktivoida koneen. 

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.

VINKKI!

Puhdista luukun nukkasuodatin jokaisen kuivauksen 

jälkeen. Katso hoitoa ja puhdistusta käsittelevä luku.

 VAROITUS! 

Nukkasuodattimen tukkeutuessa koneen 

automaattinen ylikuumenemissuoja voi laueta. 

Puhdista suodatin, odota kunnes kone on jäähtynyt ja 

yritä käynnistää se uudelleen. Jos kone ei käynnisty: 

ota yhteys huoltopalveluun.

Kun kuivaus on valmis

Kytke virtakytkin pois päältä. Poista vaatteet ja sulje 

luukku estääksesi pieniä lapsia kiipeämästä koneeseen.

RUMPUKUIVAUS



11

OHJELMAKAAVIO

Kaaviossa on havainnollistettu muutamien ohjelmien energian ja ajan kulutus. Taulukko ilmaisee erilaisten pesun 

yhteydessä käytettyjen linkousnopeuksien tehon. Kulutus saattaa vaihdella huoneen lämpötilasta, kosteudesta, pyykin 

määrästä, virransyötön vaihteluista ja valituista lisätoiminnoista riippuen.

Alla näytettyjä kulutusarvoja koskevat seuraavat vaatimukset:

Tuloilman lämpötila: 23 °C

Tuloilman kosteus: 55%

Kuivauslämpötila: Normaali

Ohjelma Materiaali Määrä Pyörimisnopeus (kierr/

min)

Energiankulutus, 

noin (kWh)

Ohjelma-aika, 

noin (min)

Erittäin kuiva Puuvilla 1/1 800 2,0 200

1000 1,9 190

1200 1,7 170

1400 1,6 160

Kaappikuiva Puuvilla 1/1 800 1,9 195

1000 1,8 185

1200 1,6 165

1400 1,5 150

Silityskuiva, 

polyesteri/ puuvilla

1/2 1000 0,7 85

Normaalikuiva Puuvilla 1/1 800 1,7 180

1000 1,6 170

1200 1,4 150

1400 1,3 140

Puuvilla 1/2 1000 0,9 103

Silityskuiva, 

polyesteri/ puuvilla

1/2 1000 0,6 70

Silityskuiva Puuvilla 1/1 800 1,3 135

1000 1,2 125

1200 1,1 115

1400 0,9 90

RUMPUKUIVAUS
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ASETUKSET

VOIT TEHDÄ SEURAAVAT ASETUKSET

• Kieli

• Lapsiturvallisuus

• Äänimerkki

ASETUSTEN VALITSEMINEN

Toimi seuraavalla tavalla asetusvalikon avaamiseksi:

1. Kytke kone pois päältä virtakytkimestä.

2. Paina pysäytyspainiketta ja kytke kone 

päälle virtakytkimestä. Paina tämän jälkeen 

pysäytyspainiketta 5 kertaa 10 sekunnin sisällä.

3. Valitse asetus, jota haluat muuttaa, ohjelmavalitsinta 

kääntämällä.

4. Paina pysäytyspainiketta kerran.

5. Muuta ja tallenna asetukset alla kuvatulla tavalla.

6. Paina käynnistyspainiketta ohjelmavalikkoon 

palaamiseksi.

ÄÄNIMERKKI

1. Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse Summeri 

päälle tai Summeri pois päältä valitaksesi, tuleeko 

kuivausrummun antaa äänimerkki ohjelman 

loppuessa tai virhetilanteessa.

2. Paina pysäytyspainiketta kerran valintasi 

tallentamiseksi.

KIELI

Kun olet liittänyt koneesi ja käynnistät sen ensimmäistä 

kertaa, saat kehotuksen valita näyttökieli.

Toimi seuraavalla tavalla:

1. Käännä ohjelmavalitsinta ja valitse seuraavista 

kielistä: US English, EU English, Svenska, Dansk, 

Norsk, Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol, 

Русский, Nederlands.

2. Paina pysäytyspainiketta kerran valintasi 

tallentamiseksi.

LAPSITURVALLISUUS

Voit aktivoida lapsiturvallisen käynnistyksen estääksesi 

lapsia käynnistämästä konetta.

1. Käännä ohjelmanvalitsinta ja valitse ”Lapsiturvallinen 

käynnistys päälle” tai ”Lapsiturvallinen käynnistys 

pois”.

2. Paina pysäytyspainiketta kerran valintasi 

tallentamiseksi.

Voit deaktivoida lapsiturvallisen käynnistyksen 

väliaikaisesti painamalla samanaikaisesti käynnistys- 

ja pysäytyspainikkeita. Lapsiturvallinen käynnistys 

deaktivoituu tällöin 3 minuutiksi.
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HOITO JA PUHDISTUS

NUKKASUODATTIMEN PUHDISTUS

Nukkasuodatin on puhdistettava jokaisen kuivauksen 

jälkeen.

1. Ota kiinni suodatinpidikkeen kahvasta ja vedä 

ylöspäin nukkasuodattimen avaamiseksi.

2. Avaa nukkasuodatin. Paina peukalollasi suodattimen 

reunaa kuvassa näkyvällä tavalla ja vedä se irti.

3. Poista nukka suodattimen kaikilta puolilta 

peukalollasi tai pehmeällä liinalla. Poista mahdolliset 

jäämät tarvittaessa kostealla sienellä ja pienellä 

määrällä pesuainetta. Kuivaa suodatin tämän jälkeen 

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.

BEMÆRK!

Tyhjennä lauhdesäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen.

LÄMPÖPUMPUN JA LÄMPÖPUMPUN 

SUODATTIMEN PUHDISTUS

Puhdista lämpöpumppu ja lämpöpumpun suodatin 

koneen näytöllä ilmoitetuin aikavälein tai useammin.

1. Kytke pääkytkin pois päältä ja avaa pääluukku.

2. Irrota pidike.

3. Avaa lämpöpumpun luukku (joissain malleissa tähän 

tarvitaan hylsyavainta).

4. Vedä suodatin ulos painamalla suodatinpidikettä 

alaspäin.

5. Irrota sienisuodatin (B) suodatinpidikkeestä (A). 

Puhdista se pölynimurilla ja pese juoksevan veden 

alla.
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A
B

SUOSITUS!

Pese sienisuodatin pesukoneessa 30 kuivausjakson 

jälkeen (käytä huuhtelu- tai pikapesuohjelmaa). 

6. Puhdista lämpöpumpun rivat suihkuttamalla niihin 

vettä (käytä kasveille tarkoitettua suihkupulloa). Vesi 

irrottaa nukan ja kondensaatin poistopumppu poistaa 

nukka-vesiseoksen koneesta.

7. Aseta puhdas sienisuodatin takaisin 

suodatinpidikkeeseen. Kun asetat pidikkeen takaisin 

paikalleen, aseta ensin sen alareuna kulman alle 

ja kohdista pidike tämän jälkeen oikein painamalla 

sitä kevyesti lämpöpumpun ripoja vasten. Sulje 

lämpöpumpun luukku.

HUOMAA!

Älä koske lämpöpumpun ripoihin. Ne ovat erittäin 

ohuet ja saattavat vaurioitua. Jos rivat ovat vääntyneet 

tai vaurioituneet, lauhdutinyksikön tehokkuus 

heikkenee, mistä on puolestaan seurauksena 

huonommat kuivaustulokset.

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 ULKOPINNAN PUHDISTUS

Puhdista koneen ulkopinta ja ohjelmapaneeli miedolla 

puhdistusaineella. Älä käytä liuottimia, koska ne 

saattavat vaurioittaa konetta. Älä ruiskuta tai suihkuta 

konetta  vedellä.

HUOMAA!

Älä anna pölyn kertyä koneen ympärille. Pidä 

kuivausrumpua ympäröivä alue siistinä ja viileänä; 

pöly, lämpö ja kosteus pidentävät kuivausaikoja.

HOITO JA PUHDISTUS
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VIANETSINTÄ

HUOMAA!

Kun käynnistät kuivausrummun ensimmäistä kertaa 

tai pidemmän tauon jälkeen, siitä voi kuulua lievää 

jyskyttävää ääntä. Tämä on täysin normaalia ja lakkaa 

muutaman kuivauksen jälkeen.

KONE EI KÄYNNISTY

Tarkasta, että

• luukku on kunnolla kiinni

• virtakytkin on kytketty päälle

• pistoke on työnnetty pistorasiaan

• pääsulake ei ole palanut.

KONEESTA KATKEAA KOKONAAN VIRTA 

OHJELMAN AIKANA

Ota yhteyttä huoltoon.

KONEESTA VUOTAA VETTÄ 

Tarkasta, että automaattisuodatin tiivisteineen on 

asennettu oikein ja ehjä.

KUIVAUS KESTÄÄ LIIAN KAUAN

• Tarkasta, että suodatin ei ole tukkeutunut. Katso 

hoitoa ja puhdistusta käsittelevä luku.

• 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 Stoppainiketta.
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TIEDOT ENERGIAMERKINNÄSTÄ

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

ASKO

Mallimerkintä TDC145HPS

Maks. kuivaustilavuus 8 kg

Energy efficiency class A++

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

Energiankulutus

   Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla  (E
dry

) 1,57 (kWh) 

   Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla (E
dry1/2

) 0,90 (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
) 84 (%) 

   Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla  (C
tdry

) 84 (%)

   Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla (C
tdry1/2

) 83 (%)

Kuivausohjelma
Auto normal dry (Normaalikuiva) 2) 

Ohjelman aika (minutes)

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

   Autom. normaali kuivaus täydellä kuormalla (T
dry

) 170 (minutes) 

   Autom. normaali kuivaus puolikkaalla kuormalla (T
dry1/2

) 103 (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

TEKNISKE OPLYSNINGER

Korkeus: 850 mm

Leveys: 595 mm

Syvyys: 745 mm

Paino (netto): 63 kg

Rummun tilavuus: 145 l

Maks. kuivausmäärä: 8 kg 

Nopeus: 50-55 kierr/min

Äänenpainetaso: Koneen äänenpainetaso on alle 66 dB(A)

Arvioitu teho: Katso tyyppikilpi.

Rummun materiaali: Ruostumaton teräs

Ulkokuoren materiaali: Jauhemaalattu ja kuumagalvanoitu teräspelti tai ruostumaton teräs

Asennus: Torniin tai vapaasti seisovaksi

VAKIOTESTIT

Eurooppa:

Kuivausteho: EN 611 21 (392/2012/EU). Auto - normaalikuiva , 8 kg puuvillaa

Energiaselvitys: EN 611 21 (3392/2012/EU). Auto - normaalikuiva , 8 kg puuvillaa

Melun mittauksen 

testimenetelmä:

IEC 60 704-2-6.

Tämä tuote sisältää fl uorattuja kasvihuonekaasuja.

Kylmäaineen tyyppi: R134a

Kylmäaineen määrä: 0,48 kg

Kokonaislämmitysvaikutus: 1430

CO
2
-ekvivalentti: 0,686 t

Hermeettisesti suljettu.
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HUOLTO

ENNEN KUIN OTAT YHTEYTTÄ 

HUOLTOPALVELUUN

Katso käyttöohjeen luvut Vianetsintä ja Hoito ja 

puhdistus määrittääksesi, voitko itse korjata ongelman. 

Jos sinun on otettava yhteys huoltopalveluun, 

varmista että mallin nimi, tyypin nimi ja sarjanumero 

ovat tiedossasi. Mallin nimi (1) löytyy käyttöohjeiden 

ensimmäiseltä sivulta ja koneen paneelista. Tyypin 

nimi (2) ja sarjanumero (3) löytyvät tyyppikilvestä, joka 

sijaitsee kuivausrummun etuosassa  luukun sisäpuolella.

HUOMAA!

Vikatapauksissa on käytettävä ainoastaan 

alkuperäisiä varaosia.

1

TYPE

3

2

HUOMAA!

Takuu ei kata kuivausrummun vääränlaisesta 

liitännästä tai käytöstä johtuvaa korjausta tai 

takuuvaadetta. Tällaisissa tapauksissa käyttäjä vastaa 

itse korjauskuluista.
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 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.

ASENNUS

Katso dokumentaation kuuluvat erilliset asennusohjeet.

HUOMAA!

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.

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

SÄHKÖLIITÄNTÄ

Liitä kone verkkovirtaan työntämällä sen pistoke 

maadoitettuun pistorasiaan. Seinäpistorasian tulee 

sijaita asennusalueen ulkopuolella, jotta siihen pääsee 

helposti käsiksi.

LIITÄNNÄT TOIMITUKSEN YHTEYDESSÄ

• 230 V, 1-vaiheinen, 10 A

• 50 Hz

• Käytä tyypin A jäännösvirtalaitetta.

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.
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1. Saranatappi (ylempi ja alempi)

2. Peitelevy

3. Muovitulpat (ylä- ja alareunassa)

4. Lukitsin

5. Sarana (vasen + oikea puoli)

6. Sokkeli

LUUKUN KÄTISYYDEN VAIHTO

2 41 3

56
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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



3.

2.

4.

1.

PIKAOPAS

PAINA VIRTAKYTKINTÄ.

Laita vaatteet kuivausrumpuun ja sulje luukku.

VALITSE OHJELMA JA HALUAMASI 

LISÄTOIMINNOT

Käännä ohjelmavalitsin haluamasi ohjelman kohdalle.

KUIVAUSOHJELMA ON PÄÄTTYNYT

Kun ohjelma on päättynyt, näytölle ilmestyy teksti End (loppu).

Puhdista nukkasuodatin jokaisen kuivauksen jälkeen.

Kytke virtakytkin pois päältä.

Sulje luukku.

PAINA KÄYNNISTYSPAINIKETTA.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

fi  (11-19)TD80.CHP

Professional TDC145HPS

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

www.asko.com


