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Pyykinpesukoneen puhdistaja
Rengöringsmedel för tvättmaskin

Puhdistus: Poistaa kalkin, koneeseen jääneen lian, pahan- 
hajuiset jäämät sekä pesuainejäämät rummusta, putkista 
ja tiivisteistä sekä muista osista, joihin ei pääse käsiksi.

Suoja ja hoito: Korroosionestoaineet suojaavat metalliosia; 
hoitavat erikoisaineet pitävät kumitiivisteet joustavina. 

Rengöring:  Avlägsnar kalk, i maskinen förbliven smuts, illa 
luktande rester, samt tvättmedelsrester från trumman, rören, 
packningar och övriga delar som man inte kan nå.

Skydd och vård: De korrosions-hämmande medlen skyddar metall- 
delarna; vårdande specialämnen håller gummipackningarna mjuka.

Käyttöohje · Bruksanvisning

Wama
501645/1503

250 ml ℮

Varoitus! Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Säilytä 
lasten ulottumattomissa. JOS KEMIKAALIA 

JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä 
usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos 

sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
Varning! Orsakar allvarlig ögonirri- 

tation. Förvaras oåtkomligt för barn. 
VID KONTAKT MED ÖGONEN:  Skölj 

försiktigt med vatten i flera minuter. Ta 
ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 

Fortsätt att skölja.
Sisältö: Alle 5 % ionittomia tensidejä. Hajusteita, 

Hexyl Cinnamal, Limoneeni, Butylphenyl Methylpropional.
Innehåll: Mindre än 5 % nonioniska tensider. Parfym, 

Hexyl Cinnamal, Limonen, Butylphenyl Methylpropional.
Maahantuoja/Importör: Oy Piresma Ab, Kattilalaaksontie 1, 02330 Espoo, 

puh/tel: 09-4390 200, www.piresma.fi, http://fi.dr-beckmann.com
Valmistaja/tillverkare:                                                       , Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 

D-63329 Egelsbach, Tel. +49 (0) 6103 4045-0, www.delta-pronatura.de

Skannaa koodi
Skanna koden

Näin puhdistat, hoidat ja suojaat pesukonetta: Puhdista nukkasihti. 
Poista pesuainelokero ja liota sitä 30 minuuttia 4 litrassa lämmintä 
vettä, jossa on 50 ml pyykinpesukoneen puhdistajaa (kts. merkki). 
Huuhtele pois jäämät ja laita lokero takaisin koneeseen. Poista nukat, 
hiekanjyvät jne. kumitiivisteistä. Kaada vähän puhdistusainetta liinalle 
ja pyyhi luukun reunat ja kumitiiviste. Jätä ainetta vähäksi aikaa 
imeytymään ja pyyhi kostealla liinalla. Kaada loput pullon sisällöstä 
pesuaineen annostelulokeroon ja käynnistä pääpesuohjelma (väh. 
60 °C). Älä käytä esipesuohjelmaa, äläkä lisää pesuainetta. Älä laita 
koneeseen pyykkiä. Suositus: Koneen suojaaminen ja hoito suositellaan 
n. 3 kertaa vuodessa. Noudata aina pesukoneen valmistajan ohjeita. 
Voit välttyä pesukoneen toimintahäiriöiltä. Koneesi käyttöikä pitenee.

Så här rengör, vårdar och skyddar du tvättmaskinen: Rengör luddsikt. 
Avlägsna tvättmedelsfacket och blöt den 30 minuter i 4 liter varmt vatten 
med 50 ml Rengöringsmedel för tvättmaskin (se märkning). Skölj bort 
resterna och sätt  tillbaka facket i maskinen. Avlägsna ludd, sandkorn osv. 
från gummipackningarna. Häll litet rengöringsmedel på en duk och rengör 
luckans kanter samt gummipackningen. Lämna litet av ämnet att suga sig in 
och stryk med en fuktig duk. Häll resten av flaskans innehåll i tvättmedels-
facket och starta huvudtvättprogrammet (minst 60 °C). Använd ej förtvätt, tillsätt 
inget tvättmedel eller textilier. Rekommendation: Använd medlet 3 gånger/år. 
Följ alltid maskintillverkarens anvisningar.

Ehkäisee korroosiolta · Motverkar korrosion 

50
16

45
/1

50
3

Pidentää koneen käyttöikää
Förlängar maskinens livslängd

Poistaa lian, kalkin ja jäämät
Avlägsnar smuts, kalk och rester
Hoitaa tiivisteitä ja metalleja
Vårdar packningar och metaller
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Pyykinpesukoneen
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för tvättmaskin
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