
 
 
 
 
 
Käyttöohje (60165-601) 
Pesukoneet TALPET HC 60, 65, 75, 100, 135 ja 165 (micro 20) 

 

 
Yleistä 
 
Koneen etupaneelissa on kolme näyttöä, joista vasemman puoleinen näyttää lämpötilan, 
keskimmäinen jäljellä olevan pesuajan ja oikean puoleinen pesuohjelman. Näyttöjen alapuolella 
sijaitsevat koneen käyttöpainikkeet VALITSE (V), KÄYNNISTÄ (I) ja EKO (1/2). Pesuohjelman 
etenemistä voidaan seurata käyttöpaneelin vasemmassa reunassa olevista pienistä punaisista 
merkkivaloista. Pesuainelokeroiden (A, B, C) kansi on koneen päällä. 
 
Käyttöpaneelin vasemmalla puolella on keltaisella renkaalla merkitty punainen                
HÄTÄSEIS -painike, jonka painaminen sammuttaa koneen. HÄTÄSEIS -painike on tarkoitettu 
käytettäväksi ainoastaan vaaratilanteissa, eikä sitä tarvita koneen normaalissa käytössä. HÄTÄSEIS 
-painikkeen painamisen jälkeen konetta voidaan käyttää vasta, kun painike on vapautettu 
kiertämällä punaista nuppia nuolten osoittamalla tavalla myötäpäivään. 
 
Koneen täyttöluukku avataan vetämällä kahvasta kevyesti ja suljetaan painamalla kahva kiinni 
rauhallisesti. 
 
Konetta ei saa pestä juoksevalla vedellä. 
 
Valmistelevat toimet 
 
Tarkista, että vesisulut ovat auki. Vesisulut tulee pitää suljettuina, kun konetta ei käytetä. 
 
Tarkista, että virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä. Kytkin tulee pitää aina päällä eli 
ON tai  I -asennossa. Mikäli virta on kytkettynä seinällä olevasta turvakytkimestä, mutta koneen 
näytöt ovat pimeinä, tarkista ettei HÄTÄSEIS -painiketta ole painettu ja jätetty vapauttamatta (ks. 
kohta yleistä). 
 
Lajittele pyykki pesumerkkien mukaan ja tarkista, että taskut ovat tyhjät. Vieraiden esineiden 
joutuminen pesurumpuun voi vaurioittaa konetta. Seuraavassa taulukossa näkyvät mallisarjan 
koneiden kapasiteetit eli kerralla pestävän kuivan pyykin enimmäismäärät kiloina. Hienopyykkiä 
pestäessä täyttömääräksi suositellaan enintään puolta koneen kapasiteetista.  

 
MATTOJEN JA VASTAAVIEN PESU ON KIELLETTY ! 
 
Laita pyykki koneeseen kuohkeasti ja sulje täyttöluukku rauhallisesti. 
 

Malli Kapasiteetti Malli Kapasiteetti Malli Kapasiteetti
HC 60 5,5 kg HC 75 7,5 kg HC 135 13,5 kg
HC 65 6,5 kg HC 100 10 kg HC 165 16,5 kg



 
Mikäli kone on kytketty rahastinlaitteeseen, tutustu myös sen käyttöohjeeseen. Pesuohjelman 
myyvää rahastinta käytettäessä koneen keskimmäisessä näytössä näkyy ” OFF ”, kunnes maksu on 
suoritettu rahastimeen. Pesuaikaa myyvää rahastinta käytettäessä ei näytössä ole ” OFF ” -tekstiä, 
mutta rahastimeen on suoritettava pesuaikaa vastaava maksu ennen koneen käynnistämistä. 
 
Ohjelman valinta  
 
Valittavana on pesuohjelmat 1-9 ja oikean puoleinen näyttö osoittaa valitun ohjelman.  

 
 
Valitse haluamasi ohjelma painamalla VALITSE (V) -painiketta. VALITSE (V) -painikkeen 
painaminen kasvattaa oikean puoleisen näytön numeroa yhdellä. Numeron 9 jälkeen tulee jälleen 
numero 1. Pesuohjelmien sisällöt ja käytettävät pesuainelokerot on kuvattu symbolein myös koneen 
etupaneelissa. 
 
Annostele pesu- ja huuhteluaine pesuainelokeroihin yllä olevan taulukon mukaisesti. Noudata aina 
aineiden valmistajien annosteluohjeita. 
 
Koneen käynnistäminen 
 
Kone käynnistetään painamalla KÄYNNISTÄ (I) -painiketta. Ohjelman käynnistyttyä valittua 
ohjelmaa osoittava numero vilkkuu oikeanpuoleisessa näytössä kahden minuutin ajan. Tänä aikana 
ohjelmavalintaa voidaan vielä muuttaa painamalla VALITSE (V) -painiketta ilman ohjelman 
keskeyttämistä.  
 
Tarvittaessa pesuohjelma voidaan keskeyttää painamalla KÄYNNISTÄ (I) -painiketta. 
Pesuohjelman keskeyttämisen jälkeen täyttöluukku voidaan avata, kun näyttöön on ilmestynyt teksti 
” End ” rummun pysähtymisen  ja tyhjentymisen jälkeen. Mikäli pesuohjelma keskeytetään 
painamalla KÄYNNISTÄ (I) -painiketta yli 5 minuutin kuluttua ohjelman käynnistämisestä, 
edellyttää koneen käynnistäminen uudelleen yleensä uuden maksun suorittamista rahastimeen. 
Tilanne riippuu kuitenkin käytössä olevasta rahastimesta ja kytkennästä. 

 
Vajaatäyttö 
 
Pestäessä pieniä määriä pyykkiä voidaan koneen käynnistämisen jälkeen valita vajaatäyttötoiminto 
EKO (1/2) -painikkeella. Painikkeen vieressä oleva merkkivalo osoittaa toiminnon olevan käytössä. 
 
Käytön jälkeen  
 
Ohjelman päätyttyä näyttöön tulee teksti ” End ” ja täyttöluukku voidaan avata. Jätä täyttöluukku 
auki ja kone siistiin kuntoon seuraavalle käyttäjälle.  
 

Ohjelman numero Ohjelman sisältö: Pesuainelokerot:
esipesu pesu esipesu pesu huuhtelu

1 40 C 90 C A B C
2  - 90 C  - B C
3 40 C 60 C A B C
4  - 60 C  - B C
5 40 C 40 C A B C
6  - 40 C  - B C
7 30 C 30 C A B C
8  - 30 C  - A C
9  - kylmä  - A C


