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Lue nämä käyttöohjeet

Hyvä asiakkaamme

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen 
astianpesukoneen käyttöä. Oppaassa neuvotaan 
astianpesukoneen oikeanlainen käyttö ja ylläpito.

Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta varten.

Jos laite vaihtaa omistajaa, anna käyttöohje uudelle 
omistajalle.

Tässä ohjeessa käsitellään laitteen turvallisuutta, käyttöä, 
asennusta, vianmääritystä sekä muita tärkeitä asioita.

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon

Käymällä läpi vianmääritysohjeet voit itse 
ratkaista joitain yleisimpiä ongelmia.

Jos et onnistu ratkaisemaan ongelmaa itse, 
pyydä apua ammattitaitoiselta asentajalta.

HUOMAUTUS:

Valmistaja kehittää ja päivittää tuotetta kaiken 
aikaa, ja tuotteeseen voidaan tehdä muutoksia 
ilman ennakkoilmoitusta.

Tämä käyttöohje on saatavilla myös valmistajalta 
tai jälleenmyyjältä.
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1. TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA

VAROITUS! Kun käytät astianpesukonetta,noudata seuraavia 
                      varotoimia:

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa 
paikoissa, esimerkiksi
- myymälöiden, toimistojen ja muiden työpaikkojen henkilöstön 
  keittiötiloissa
- maatiloilla
- hotellien, motellien ja muiden asuinpaikan tyyppisten paikkojen 
  asiakkaiden käytössä
- aamiaismajoituksen kaltaisessa käytössä.
Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, 
joiden fyysiset tai henkiset valmiudet eivät riitä laitteen turvallisen 
käsittelyyn tai joilla ei ole laitteen käytön edellyttämää kokemusta 
tai tietoa, jos he toimivat toisen henkilön valvonnassa tai ovat saaneet 
ohjeistuksen laitteen käyttöön ja käyttö tapahtuu turvallisella tavalla 
ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten 
leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman
 valvontaa.
EN60335-1
Laitetta eivät saa käyttää lapset eivätkä sellaiset henkilöt, joilla on
fyysisiä, motorisia tai henkisiä rajoitteita tai joilla on puutteellisesti 
kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota tai ellei heille ole annettu 
riittäviä ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä.
IEC60335-1

Tämä laite on tarkoitettu vain sisä- ja kotitalouskäyttöön. 
Sähköiskuvaaran vuoksi laitetta, virtajohtoa tai pistoketta ei saa 
upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa. 
Käytä mietoon saippuaan kastettua pehmeää kangasta ja pyyhi 
lopuksi kuivalla kankaalla.

MAADOITUSOHJEET

Laite on maadoitettava. Jos laite hajoaa tai siihen tulee 
toimintahäiriö, maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa antamalla 
sähkövirralle pienimmän vastuksen purkautumistien. 
Tämä laite on varustettu maadoitusjohtimellisella virtajohdolla 
ja maadoituspistokkeella.

Pistoke on liitettävä sopivaan pistorasiaan, joka on asennettu ja 
maadoitettu kaikkien paikallisten määräysten mukaisesti.
Laitteen maadoitusjohtimen virheellinen kytkentä voi aiheuttaa 
sähköiskuvaaran. Pyydä valtuutettua sähköasentajaa tai 
huoltoedustajaa tarkistamaan, jos et ole varma, onko laite maadoitettu 
oikein. 
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Älä tee muutoksia laitteen mukana toimitettuun pistokkeeseen. 
Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä valtuutettua sähköasentajaa
 asentamaan sopiva pistorasia.

Älä kolhi astianpesukoneen luukkua tai astiatasoa äläkä istu tai seiso 
niiden päällä.

Älä käytä astianpesukonetta, jos kaikki koteloinnin paneelit eivät ole 
kunnolla paikallaan.

Jos astianpesukone on käynnissä, avaa luukku varovasti, sillä vettä 
voi roiskua ulos.

Älä pane avoimen luukun päälle mitään painavaa äläkä seiso sen 
päällä. Laite voi kaatua eteenpäin.

Kun täytät astianpesukonetta:
1) Sijoita terävät esineet siten, että ne eivät pääse vahingoittamaan 
    luukun tiivistettä.
2) Varoitus: Veitset ja muut teräväkärkiset keittiövälineet on pantava 
    koriin kärjet alaspäin tai asetettava vaaka-asentoon.

    Tarkista, että pesuainelokero on tyhjä pesuohjelman päätyttyä.
    
    Älä pese muoviastioita, ellei niitä ole merkitty astianpesukoneessa 
    pestäviksi tai vastaavalla merkinnällä. Jos muoviastiassa ei ole 
    tällaista merkintää, tarkista valmistajan suositukset

    Käytä vain sellaisia pesu- ja huuhteluaineita, jotka on suunniteltu 
    astianpesukonetta varten. 
    
    Älä koskaan käytä saippuaa, pyykinpesuainetta tai käsitiskiainetta 
    astianpesukoneessa. 
    
    Lapsia on valvottava, etteivät he leiki laitteella. 
    
    Luukkua ei saa jättää auki, sillä se voi lisätä kaatumisriskiä.

    Jos virtajohto on vaurioitunut, valmistajan tai valmistajan 
    huoltoedustajan tai muun vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava 
    se vaaran välttämiseksi.

    Asennuksen aikana virtajohtoa ei saa taittaa tai litistää liikaa 
    tai vaarallisesti.

    Älä tee muutoksia säätöihin

    Laite on liitettävä vesijohtoon uudella letkusarjalla, eikä vanhoja 
    letkusarjoja saa käyttää uudelleen.

    Kerralla voidaan pestä enintään 9 hengen astiasto.
 
    Tuloveden paine saa olla enintään 1 MPa. 

    Tuloveden paineen tulee olla vähintään 0,04 MPa
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Pakkausmateriaalit voivat olla vaaraksi lapsille!
Kierrätä hävitettävät pakkausmateriaalit ja laite 

   kierrätyskeskuksessa. Tätä tarkoitusta varten sinun on
   irrotettava sähköliitäntä ja hajotettava luukun sulkulaite niin, 
   että se ei toimi.

Pahvipakkaus on valmistettu kierrätetystä paperista, ja se 
   tulee toimittaa paperinkeräykseen kierrätystä varten.
   Varmistamalla laitteen asianmukaisen hävittämisen estät 
   ympäristölle ja ihmisten terveydelle mahdollisesti koituvat 
   haitat, joita laitteesta syntyvän jätteen virheellinen käsittely voi 
   aiheuttaa.
   Kysy tarvittaessa lisätietoja tuotteen kierrätyksestä paikallisilta 
   viranomaisilta tai jätehuolto-organisaatiolta.
   HÄVITTÄMINEN: Älä hävitä tätä tuotetta lajittelemattomana 
   sekajätteenä. Jäte on kerättävä erikseen erityiskäsittelyä varten.
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Laitteen käytöstä poisto ja kierrätys

VAROITUKSET!

Tämä laite on merkitty eurooppalaisen direktiivin sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta (WEEE) 2012/19/EU mukaisesti. 
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu sisältää saastuttavia aineita 
(jotka voivat aiheuttaa haittaa ympäristölle) ja 
peruskomponentteja (jotka voidaan käyttää uudelleen). On 
tärkeää, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromu toimitetaan 
erikoiskäsittelyyn, jotta siitä voidaan poistaa kaikki saastuttavat 
aineet ja käsitellä ne asianmukaisesti ja jotta kaikki materiaalit 
voidaan kerätä ja kierrättää.  
Yksityishenkilöillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromusta ei tule ympäristöongelmaa. Seuraavien 
perussääntöjen noudattaminen on tärkeää: 
 

 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa käsitellä 
kotitalousjätteenä. 
 Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu on toimitettava 
jätehuolto-organisaation tai rekisteröityjen yhtiöiden 
ylläpitämiin asianmukaisiin keräyspisteisiin. Monissa maissa 
on suurikokoisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun 
kotikeräyspalveluja. 

 

Monissa maissa voit uuden laitteen oston yhteydessä palauttaa 
vanhan laitteesi jälleenmyyjälle, jonka on vastaanotettava 
veloituksetta yksi vanha laite yhtä uutta laitetta kohden, mikäli 
laite on vastaavaa lajia ja vastaa toiminnoiltaan toimitettua laitetta.  



Pesuainelokero sijaitsee luukun sisäpuolella. Jos lokeron kansi 
on kiinni, paina painiketta (A) sen avaamiseksi.
Pesuohjelman päätyttyä pesuainelokeron kansi on 
auki ja valmiina seuraavaa astianpesukertaa varten.

Mekaaninen ilmaisin B.
Käytä astianpesukoneelle tarkoitettua huuhtelukirkastetta.
Tarkista huuhtelukirkasteen määrä säiliön tarkistusaukosta (B).

Tarkista huuhtelukirkasteen
 määrä

Check the regeneration 

Täytä korit

Valitse pesuohjelma

Avaa vesihana ja paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta. Kone käynnistyy heti.Astianpesukoneen käyttö

Kytke laite pois päältä.

Sulje vesihana ja
 tyhjennä korit.

Täytä astianpesuainelokero

Varoitus: Kun pesuohjelma päättyy, odota noin 15 minuuttia ennen kuin tyhjennät 
astianpesukoneen, jotta astiat ja ruokailuvälineet ehtivät jäähtyä. Kuumina astiat saattavat 
rikkoontua helpommin.
Lyhyt odotus parantaa myös kuivaustulosta. Tyhjennä kone alakorista aloittaen.

Ohjelman vaihtaminen

Lisää unohtuneet astiat 
astianpesukoneeseen.

Poista isoimmat ruoantähteet. Liota astioihin kiinni palaneet ruoat ensin ja 
täytä korit vasta liotuksen jälkeen. Katso astianpesukoneen täyttöohjeet.

 Sulje luukku. Paina Ohjelma-painiketta, kunnes valitsemasi ohjelman valo syttyy. 
(Katso kohta Käyttöohjeet)

Kun pesuohjelma on lopussa, astianpesukoneesta kuuluu lyhyt merkkiääni kahdeksan kertaa. 
Sammuta laite virtapainikkeesta.

jos laite kytketään pois 
päältä pesuohjelman 
ollessa käynnissä.  

Avaa luukku varovasti. 
Koneesta saattaa 
luukkua avattaessa 
purkautua kuumaa 
vesihöyryä,

VAROITUS!

Jos kytket laitteen pois päältä pesuohjelman aikana, valitse pesuohjelma uudestaan 
astianpesukonetta käynnistäessäsi, ja toimi alkuperäisen pesuohjelman mukaisesti. 

   
Kytke laite päälle

   
 Avaa laitteen ovi ja paina virtapainiketta.

1. Raota luukkua hieman, jotta pesuohjelma pysähtyy.
2. Kun suihkuvarret pysähtyvät, voit avata luukun kokonaan.
3. Lisää unohtuneet astiat koneeseen.
4. Sulje luukku. Astianpesukone käynnistyy uudelleen 10 sekunnin 
    kuluttua.

2. Pikakäyttöohjeet
Tarkemmat ohjeet löytyvät käyttöohjeiden vastaavasta kohdasta.

1. Käynnistettyä ohjelmaa voi vaihtaa vain silloin, kun se on ollut käynnissä vasta lyhyen ajan. 
   Jos pesuohjelma on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, kone on saattanut jo annostella 
   pesuaineen ja poistaa pesuveden. Tällöin astianpesuainelokero on täytettävä uudelleen.
2. Peruuta käynnistetty ohjelma painamalla Käynnistys/Pysäytys-painiketta vähintään 
   3 sekunnin ajan.
3. Valitse uusi pesuohjelma.
4. Käynnistä astianpesukone uudelleen.
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B.

(Vain vedenpehmentimen sisältävissä malleissa.) 
Sähköinen merkkivalo ohjauspaneelissa (mallin mukaan).
Jos ohjauspaneelissa ei ole suolan täyttötarpeen
 merkkivaloa (joissakin malleissa), voit arvioida, 
milloin pehmentimeen tulee lisätä suolaa astianpesukoneen 
suorittamien pesujen määrän perusteella.   



3

3.Käyttöohjeet

Astianpesukoneen ominaisuudet

Varmista astianpesukoneesi paras mahdollinen pesutulos lukemalla kaikki 

käyttöohjeet ennen käyttöönottoa.

TÄRKEÄÄ

Ohjauspaneeli

9

Takapuoli

1

2

3
4

5

6

7

8

Etupuoli

Huuhtelukirkastesäiliö

Kuppihylly

Suihkuvarret

 Suodattimet

Tulovesiliitäntä

Poistoputki

Alakori

Sisäputki

Yläkori1 Suolasäiliö

5
6

7

8
9

10

3
2

4

10

1. Virtakytkin: kytke virta laitteeseen/ pois päältä
2. Ohjelma-painike: halutun ohjelman valinta, ohjelmavalo syttyy
3. Ajastin-painike: valitse haluamasi ajastus astianpesulle painamalla tätä painiketta 0–24 kertaa. 1 painallus 
siirtää pesun käynnistymistä yhdellä tunnilla
4. Pika-painike: Pika/Liotus. Kun laitteen luukku suljetaan, eikä ohjelmaa ole käynnissä, valitse toiminnallisuus 
painamalla Pika-painiketta.
5. Käynnistys/Pysäytys-painike: Ohjelman käynnistäminen tai peruuttaminen.
6. Näyttö: Näyttää valitun ohjelman, jäljellä olevan ajan ja virhekoodit.
7. Pika-ohjelman valo: Ilmoittaa pika-ohjelman olevan käynnissä.
Huuhtelukirkasteen merkkivalo: 
Ilmoittaa huuhtelukirkasteen lisäämistarpeesta.
Suolan merkkivalo: 
Ilmoittaa suolan lisäämistarpeesta.
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Säädä vedenpehmennin käsin käyttämällä vedenkovuussäädintä.
Vedenpehmennin poistaa laitteen toiminnan kannalta haitalliset mineraalit ja suolat vedestä.
Mitä enemmän vedessä on mineraaleja ja suoloja, sitä kovempaa vesi on.
Vedenpehmennintä käytetään alueesi käyttöveden kovuuden mukaan. Saat tietoa veden 
kovuudesta paikalliselta vesilaitokselta.

Suolan kulutuksen säätäminen
Astianpesukoneen käyttämän suolan määrää voi säädellä veden kovuuden mukaan.  Tämän tarkoituksena 
on säätää suolan käyttö sopivalle tasolle.

VEDENPEHMENNIN
Veden kovuus vaihtelee alueittain. Jos astianpesukoneessa käytetään kovaa vettä, siitä jää saostumia astioihin 
ja ruokailuvälineisiin.
Laitteessa on vedenpehmennin, joka poistaa vedestä kalkin ja mineraalit suolan avulla.

4.Ennen laitteen käyttöönottoa

Jos tarvitset tietoa vedenkovuudesta, ota yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen.

A. Vedenpehmennin 

HUOMAUTUS: Jos koneessasi ei ole vedenpehmennintä, sinun ei tarvitse lukea 
tätä kohtaa.

Clark: Englantilainen yksikkö

fH:      ranskalainen yksikkö

dH:     saksalainen yksikkö

Selitys :1 
dH=1.25  Clarke=1,78 fH=0,178mmol/l 1

Selitys: 2

Tehdasasetus: H3 (EN 50242)

Ennen astianpesukoneen käyttöönottoa:

A.   Säädä vedenpehmennin

B.    Lisää 1,5 kg astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa ja täytä suolasäiliö vedellä

C.   Täytä huuhtelukirkastesäiliö

D.   Lisää pesuaine

Seuraa alla olevia säätöohjeita.

1.  Kytke laite päälle;
2. Paina Ohjelma-painiketta vähintään viiden sekunnin ajan käynnistääksesi vedenpehmentimen 
valinta 60 sekunnin kuluttua laitteen käynnistämisestä:
3. Valitse paikallisiin oloihin sopiva säätö painamalla Ohjelma-painiketta. Säätöarvot 
vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä: H3->H4->H5->H6->H1->H2:
4.  Paina Päälle/Pois-painiketta tai odota viiden sekunnin ajan valinnan vahvistamiseksi.

dH mmol/l

0~90~5 0~0.94 0

10-206-11 1.0-2.0 9

21-3012-17 2.1-3.0 12

20

fH

0~6

7-14

15-21

Clark

VEDEN KOVUUS

Valitsimen asento
Suolan kulutus

(grammaa/
pesuohjelma)

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0

41-6023-34 4.1-6.0 30

60

29-42

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8

H1

H2

H3

H4

H5

H6



1. Suolasäiliö täytetään vain silloin, kun ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo syttyy.
   Suolan liukenemisnopeuden mukaan merkkivalo saattaa palaa vielä senkin jälkeen, 
   kun säiliö on täytetty.
  Jos ohjauspaneelissa ei ole suolan merkkivaloa, voit arvioida sopivan suolan lisäämisajankohdan 
  astianpesukoneen tekemien pesuohjelmien lukumäärän perusteella.
2.  Jos koneesta löytyy suolan jäämiä, poista ylimääräinen suola käynnistämällä pika- tai liotusohjelma.

Käytä astianpesukoneeseen tarkoitettua erikoissuolaa.
Suolasäiliö on alakorin alapuolella ja se on täytettävä seuraavasti:

Huomautus!
Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa. Muun kuin astianpesukoneille 
tarkoitetun suolan käyttö, erityisesti ruokasuolan käyttö, vahingoittaa vedenpehmennintä.
 Laitteen valmistajan takuu ei korvaa laitteelle sopimattoman
suolan käytöstä aiheutuvia vahinkoja.

Täytä suola vasta, kun olet käynnistämässä jotakin kokonaista pesuohjelmaa. Näin voidaan 
varmistaa, että suolakiteitä tai suolaliuosta ei jää laitteen pohjalle aiheuttamaan ruostumista.
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 B. Suolan lisääminen vedenpehmentimeen

HUOMAUTUS: 

1 2

          Täytä suolasäiliö vedellä. On tavallista, että pieni määrä vettä valuu ulos 2
           suolasäiliöstä.

1

2

A   A Kun alakori on poistettu, avaa suolasäiliön korkki.

B   Aseta koneen mukana toimitettava suppilo reikään, ja lisää noin 1,5 kg astianpesukoneeseen tarkoitettua suolaa.

C   

D   Kun olet täyttänyt säiliön, laita korkki tiukasti takaisin paikalleen kiertämällä se kiinni myötäpäivään.
E   Suolan merkkivalo sammuu heti, kun suolasäiliö on täytetty.

F  Pesuohjelma tulee käynnistää heti suolasäiliön täyttämisen jälkeen (suosittelemme pikaohjelman käyttöä). 
Jos pesuohjelmaa ei käynnistetä, koneen siiviläjärjestelmä, pumppu tai muut tärkeät osat voivat vaurioitua
suolavedestä. Koneen takuu ei kata tällaista vahinkoa.

Avaa
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 C. ASTIANPESUAINEEN LISÄÄMINEN 

TÄRKEÄÄ
Käytä astianpesukoneelle tarkoitettua konetiskiainetta, joko jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta tai 
pesutabletteja.
FINISH-konetiskiaine on tehokas ja helposti saatavilla oleva merkki. Konepesuun sopimattomat pesuaineet
 (kuten esimerkiksi käsitiskiaineet) eivät sisällä astianpesukoneeseen sopivia aineosia ja estävät laitteen kunnollisen toiminnan.

Astianpesuaine

Pesuainelokeron täyttäminen

Pesuainelokero sijaitsee luukun sisäpuolella (kuva A 2). Jos lokeron kansi on kiinni, paina painiketta (A) sen avaamiseksi. 
Pesuohjelman päätyttyä pesuainelokeron kansi on auki ja valmiina seuraavaa astianpesukertaa varten.

Pesuaineen annostelumäärä riippuu astioiden likaisuudesta ja pestävistä astioista. Suosittelemme laittamaan 
20/30 g pesuainetta pesuainelokeroon (B).

Kun olet laittanut pesuaineen lokeroon, sulje lokeron kansi ensin työntämällä (1) ja lopuksi painamalla (2) niin, että 
kuulet napsahduksen.

Konetiskiaineissa ja niiden annosteluohjeissa saattaa olla eroja. Huomaa, että liian pieni määrä pesuainetta ei puhdista 
astioita kunnolla, mutta yliannostelu ei paranna pesutulosta ja on pesuaineen tuhlausta.

VAROITUS!
Kun täytät alempaa koria, varmista että astiat tai muut välineet eivät ole pesuainelokeron tiellä.

TÄRKEÄÄ
Älä käytä liikaa astianpesuainetta ja vähennä ympäristöhaittoja.



Astianpesuainetiivisteet

Yhdistelmäpesuaineet

"ALL in 1” -yhdistelmäpesuaineet 
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D. PESUAINETYYPIT

Eri valmistajien pesuainetabletit liukenevat eri nopeudella. Tämän vuoksi joidenkin pesuohjelmien aikana kaikki 
pesuainetabletit eivät ehdi kokonaan sulaa ja eivät siten ole tehokkaita. Jos käytät hitaasti sulavia pesuainetabletteja, 
valitse pidempi pesuohjelma, jotta pesuaine tulee kokonaan käytetyksi.  

Astianpesuainetiivisteet ovat matala-alkalisia ja sisältävät luonnollisia entsyymejä. Niiden ympäristövaikutus on 50
 asteen pesuohjelmien kanssa pienempi, ja ne suojaavat sekä astioita että astianpesukonetta. 50 asteen 
pesuohjelmissa käytetään hyväksi entsyymien likaa irrottavia ominaisuuksia. Tällöin pesuainetiiviste saa aikaan
 matalammassa lämpötilassa saman pesutuloksen kuin 65 asteen pesuohjelmat.  

Huuhtelukirkasteen sisältävät pesuaineet laitetaan pesuainelokeroon. Huuhtelukirkastelokero jätetään tyhjäksi
 (jos se ei ole tyhjä, aseta huuhtelukirkasteen säädin alimpaan asentoon ennen yhdistelmäpesuaineen käyttöä).

Jos suunnittelet käyttäväsiALL in 1-pesuainetta (3 in 1 / 4 in 1 / 5 in 1 jne.) eli suolan ja/tai huuhtelukirkasteen 
sisältävää pesuainetta, suosittelemme seuraavaa: 

     lue valmistajan antamat ohjeet huolellisesti pakkauksesta,
veden pehmentäjää/suolaa sisältävän pesuaineen teho riippuu alueesi käyttöveden kovuudesta. Tarkista, 

että alueesi käyttöveden kovuus on pesuainepakkauksessa mainituissa rajoissa.

Jos pesutulos ei ole riittävän hyvä tällaista pesuainetta käyttäessäsi, ota yhteyttä pesuaineen 
valmistajaan.

Joissakin tilanteissa yhdistelmäpesuaineen käyttö saattaa aiheuttaa:
kalkkisaostumia astioihin tai astianpesukoneeseen
heikentyneen pesu- ja kuivaustuloksen.

Huomaa, että käyttäessäsi ”ALL in 1” -pesuainetta, huuhtelukirkasteen ja suolan merkkivaloista
 (käytössä joissakin malleissa) ei tarvitse välittää.

Jos pesu- ja/tai kuivaustulos ei ole riittävä, suosittelemme käyttämään perinteisiä erillisiä tuotteita (suola, 
pesuaine ja huuhtelukirkaste).  Näin varmistat, että astianpesukoneesi toimii oikein.

Tällaisessa tapauksessa suosittelemme, että

täytät suola- ja huuhtelukirkastesäiliöt uudelleen ja
käytät astianpesukonetta kerran ilman astioita.

Huomaa, että kun palaat käyttämään suolaa, tarvitaan useampi pesuohjelma ennen kuin täysi pesuteho on 
saavutettu uudelleen.

     

     
     

     
      
      

Pesuainetabletit

TÄRKEÄÄ
Hyvän pesutuloksen takaamiseksi astianpesuainetabletti tulee laittaa pesuainelokeroon, 
EI suoraan altaaseen.

TÄRKEÄÄ
Muut näiden tuotteiden käyttämisestä syntyvät ongelmat eivät kuulu takuun piiriin.
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HUUHTELUKIRKASTESÄILIÖN TÄYTTÄMINEN

Huuhtelukirkaste

Huuhtelukirkaste vapautuu automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana ja se nopeuttaa astioiden
kuivumista ja estää kuivuvan veden aiheuttamien pilkkujen ja tahrojen muodostumista.

Huuhtelukirkastelokeron täyttäminen

Huuhtelukirkastelokero sijaitsee pesuainelokeron vasemmalla puolella (kuva A ”3”). Aukaise kansi painamalla 
avauspainiketta ja nostamalla samalla kantta. Käytä astianpesukoneelle tarkoitettua huuhtelukirkastetta. 
Tarkista huuhtelukirkasteen määrä kannessa olevasta aukosta ©.

Huuhtelukirkasteen määrän säätely 1–6

Säädin (D) sijaitsee kannen alla, ja sitä voi kääntää kolikon avulla. Suositeltu asento on 4. Veden kalkin määrä
 vaikuttaa merkittävästi kalkkisaostumien syntymiseen ja kuivaustehoon.
Huuhtelukirkasteen määrää on syytä säädellä hyvän pesutuloksen saamiseksi. Jos pesun jälkeen astioissa on 
raitoja, vähennä huuhtelukirkasteen määrää yhdellä asennolla. Jos astioissa on valkoisia pilkkuja, lisää 
huuhtelukirkasteen määrää yhdellä asennolla.

Tyhjä             vaalea

Täynnä          tumma



5. Astianpesukoneen korien täyttö

Seuraavien ruokailuvälineiden/astioiden peseminen 
astianpesukoneessa 

Ruokailuvälineet, joissa on puiset, posliiniset 
tai helmiäisestä valmistetut kädensijat
Muoviastiat, jotka eivät kestä kuumentamista  
Vanhat aterimet, jotka sisältävät lämmölle 
herkkiä liimattuja osia
Pinnoitetut aterimet tai astiat
Tina- ja kupariastiat
Kristallilasit
Ruostuvat teräsastiat ja -aterimet
Puiset tarjoiluvadit
Synteettisistä kuiduista valmistetut astiat 
ja ruokailuvälineet

  

Tietyntyyppiset lasit voivat samentua 
monien pesukertojen jälkeen

Hopea- ja alumiiniosilla on taipumus 
muuttaa väriään pesun aikana

Lasitetut kuviot saattavat haalistua,
 jos niitä pestään usein

Eivät sovellu Soveltuvat osittain

    Astioita ja ruokailuvälineitä ei saa asettaa sisäkkäin tai päällekkäin.
    Lasien vaurioitumisen voi estää siten, että ne eivät kosketa toisiaan korissa.
    Lataa vaikeimmin puhdistettavat, isot astiat alakoriin.
    Yläkori on suunniteltu kevyemmille astioille, kuten laseille, kahvi- ja 
     teekupeille.
    Pystyasentoon laitetut pitkät veitset voivat aiheuttaa vaaratilanteita!
    Pitkät ja/tai terävät ruokailu- ja ruoanlaittovälineet, kuten paistiveitset, 
    on ladattava yläkoriin vaakatasossa.
    Älä ylitäytä astianpesukonetta. Tämä on tärkeää niin hyvän pesutuloksen 
    kuin kohtuullisen energiankulutuksenkin kannalta.

 

Lataa astiat, kuten kupit, lasit, padat ja kattilat, suuosa alaspäin, jottei vesi pääse kerääntymään 
niiden pohjalle.

Suositus
 
  Harkitse konepesukestävien ruokailuvälineiden hankintaa.
  Käytä mietoa, ”astioille ystävällistä” pesuainetta. Kysy tarvittaessa lisätietoja 
  pesuaineiden valmistajilta.
  Tietynlaisille astioille kannattaa valita mahdollisimman alhainen lämpötila.
  Vaurioiden estämiseksi älä poista laseja ja ruokailuvälineitä astianpesukoneesta heti 
  pesuohjelman päätyttyä.

(Noudata näitä täyttöohjeita parhaan pesutuloksen saavuttamiseksi.
Korien ja ruokailuväline-/aterinkorien ominaisuudet ja ulkonäkö voivat vaihdella malleittain.)

Poista isoimmat ruoantähteet. Liota kiinni palaneet ruoat kattiloista. Astioita ei tarvitse huuhdella 
juoksevan veden alla.
Sijoita astiat ja ruokailuvälineet astianpesukoneeseen seuraavasti:
1.Astiat, kuten kupit, lasit, padat ja kattilat asetetaan ylösalaisin.
2.Kaarevat tai uurteita sisältävät astiat tulisi ladata vinoon, jotta vesi pääse juoksemaan niiden pinnalta.
3.Kaikki aterimet ja ruokailuvälineet asetetaan paikalleen siten, etteivät ne pääse kaatumaan tai putoamaan.
4.Kaikki aterimet ja ruokailuvälineet on asetettava paikalleen siten, että suihkuvarret voivat pyöriä vapaasti 
pesun aikana.

HUOMAUTUS: Astianpesukoneessa ei tule pestä kovin pieniä astioita tai aterimia, koska ne putoavat 

helposti korista.

Huomioitavaa ennen astianpesukoneen korien täyttöä ja sen 
jälkeen 

Jotta ylemmästä korista ei tipahtelisi vettä alempaan koriin, suosittelemme alakorin tyhjentämistä ensin.

Astioiden ottaminen pois koneesta 
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Alakorin taittuvat piikit
Kattiloiden ja pannujen laittaminen koriin on 

helpompaa jos piikit käännetään alas 

kuten oikealla olevassa kuvassa.

Yläkorin säätäminen
Yläkorin korkeutta voi säätää, jos ylä- tai alakoriin tarvitaan
 lisätilaan isoille välineille. Yläkorin korkeutta voidaan
 säätää laittamalla korin renkaat eri korkeudella oleville 
kiskoille. Pitkät välineet, tarjoiluottimet, salaattiottimet ja 
veitset tulee asettaa hyllylle, jotta ne eivät estä 
suihkuvarsien pyörimistä.

Kuppihyllyjen kääntäminen ylös
Kattiloiden ja pannujen laittaminen koriin on helpompaa jos
 piikit käännetään alas kuten oikean puoleisessa kuvassa.

Ruokailuvälineet tulee asettaa ruokailuvälinekoriin kädensija alaspäin. Jos telineessä on sivukorit, lusikat tulee 
asetella niille tarkoitettuihin aukkoihin, ja erityisen pitkät välineet kannattaa asettaa vaakatasoon yläkorin 
etuosaan kuten oikealla olevassa kuvassa.

Ruokailuvälinekori 

Mikään esine ei saa tulla pohjasta läpi.
Aseta terävät keittiövälineet koneeseen aina terävä
kärki alaspäin!

VAROITUS!

Henkilökohtaisen turvallisuuden ja parhaan mahdollisen pesutuloksen varmistamiseksi 
aterimet ja ruokailuvälineet on asetettava koriin seuraavalla tavalla:

Ne eivät ole sisäkkäin.
Aterimet on asetettu kädensija alaspäin.
Aseta kuitenkin veitset ja muut mahdollisesti vaaralliset esineet siten, että kädensija 
osoittaa ylöspäin.

Yläkori on suunniteltu kevyemmille astioille, kuten laseille,
 kahvi- ja teekupeille, teelautasille sekä lautasille, pienille
 kulhoille ja matalille kattiloille (jos ne eivät ole liian likaisia).
 Asettele astiat siten, ettei suihkuava vesi pääse 
liikuttamaan niitä.

Yläkorin täyttäminen 
We suggest that you place large items and the most 
difficult to clean items are to be placed into the lower
basket:  such as pots, pans, lids, serving  dishes and 
bowls, as shown in the figure below. It is preferable to 
place serving dishes and lids on the side of  the racks
in order to avoid blocking the rotation of the  top spray 
arm.

Alakorin täyttäminen 

Kattilat, tarjoiluastiat, jne. tulee asettaa suuosa alapäin.

Muista:

Alakorissa on taittuvat piikit, joihin isommat kattilat tai enemmän kattiloita voidaan asettaa.

Tavallisten astioiden laittaminen koneeseen

SISÄÄNPÄIN

SISÄÄNPÄIN

Syvät astiat tulee asettaa kallistettuina, jotta vesi pääsee niistä ulos.

Ala-asento Yläasento

Renkaat
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6. Pesuohjelman käynnistäminen

Pesuohjelmataulukko 

HUOMAUTUS: Tarkoittaa, että huuhtelukirkastetta on lisättävä huuhtelukirkastesäiliöön.(    )

Laitteen virrankytkentä

HUOMAUTUS:

*EN 5 0242 : Tämä ohjelma on testipesuohjelma. EN 50242:n 
                     mukaista vertailutestiä varten tarvittavat tiedot:

Vetoisuus: 9 hengen astiasto
Yläkorin asento: ylärenkaat kiskoilla
Huuhtelukirkasteasetus: 6
PI: 0,45 W; Po:0,30 W.
Laite sammuu automaattisesti 30 minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä.

Pesuohjelman käynnistäminen

   Vedä molemmat korit ulos, täytä astioilla ja työnnä korit takaisin paikoilleen.
     Suosittelemme alemman korin täyttämistä ensin ja vasta sitten yläkorin täyttämistä (katso osio
     Astianpesukoneen korien täyttö).
    Pour in the detergent (see the section entitled“Salt,  Detergent and Rinse Aid”).
    Kytke pistoke pistorasiaan. Jännite on 220-240 VAC /50 HZ, pistorasian tiedoissa on 10 A 250 VAC. 

      Varmista, että vedenpaine on säädetty normaaliksi.
    Sulje luukku ja paina virtapainiketta laitteen käynnistämiseksi.
    Paina Ohjelma-painiketta. Pesuohjelmien vaihto tapahtuu seuraavassa järjestyksessä:

       
      Kun valitset ohjelman, merkkivalo syttyy palamaan. Käynnistä astianpesukone Käynnistys/
      Pysäytys-painiketta painamalla.

1

2
3

4
5

P3 → P4 → P5 → P6 → P7 → P1 → P2 

·
Pesuaine esipesu
 / varsinainen pesuOhjelman valintaOhjelma

  Ohjelman 
kesto (min)

Veden 
kulutus

(L)

Energian
kulutus
(Kwh)

Huuhtelu-
kirkaste

Ohjelman 
kuvaus

Likaisille padoille, kattiloille, 
lautasille ja laseille sekä kevyesti 
likaantuneille pannuille. 

Likaisimmille astioille sekä 
likaisille padoille ja kattiloille,
joihin lika on päässyt kuivumaan.       5/22 

   1 pala

    5/22 
  1 pala

    5/22 
  1 pala

1

1

1.1

0.69

1.4 1 .5

1

Esipesu
Esipesu (45℃)
Huuhtelu(6 ℃)
Kuivaus

Tämä perusohjelma soveltuu 
tavanomaisesti likaantuneiden 
astioiden ja ruokailuvälineiden 
pesemiseen, ja se on tehokkain 
tällaisten astioiden ja ruokailuvälineiden 
pesuohjelma yhdistetyllä sähkön- ja 

  P4
Lasipesu

      P1
Tehopesu

   P2
Normaali

Tavanomaisesti likaantuneille 
astioille, jotka tarvitsevat 
nopean pesun.

Kevyesti likaantuneet astiat 
ja lasit

90 1.15 11.5

125 10.75

   P5
 Päivittäispes

   P3

 ECO

Pesu
Huuhtelu
Huuhtelu ℃
Kuivaus

 (65  )

 (6 )

℃
      27 
  1 pala

  P6
Pikapesu

Lyhempi ohjelma kevyesti 
likaantuneille astioille ja 
nopealle pesulle.

30 100.7  20 100.7

Myöhemmin samana päivänä 
pestävien astioiden huuhtelu. 15 0.02 3.5

   P7
 Liotus Esipesu / 0.02 3.5

     5/22 
    1 pala

Esipesu(45℃)
Pesu (55℃)
Huuhtelu
Huuhtelu(66℃)
Kuivaus

Esipesu(50℃)
Pesu (60℃)
Huuhtelu
Huuhtelu
Huuhtelu(69℃)
Kuivaus

Esipesu
pesu(40℃)
Huuhtelu
Huuhtelu(6 ℃)
Kuivaus

(*EN50242)

Pesu (55℃)
Huuhtelu(50℃)
Huuhtelu(55℃)

2

2

6 

65 6

75 3

205 9

3.5
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Jos sinulla olevassa astiapesukoneen mallissa on muistitoiminto, kone jatkaa valitun 
ohjelman suorittamista sähkökatkon jälkeen.

Kun pesuohjelma on lopussa, astianpesukoneesta kuuluu merkkiääni 8 sekunnin ajan. Kytke laite pois päältä 
virtapainikkeesta, sulje hana ja avaa astianpesukoneen luukku.
Odota muutama minuutti ennen kuin purat astianpesukoneen, jotta astiat ja ruokailuvälineet ehtivät jäähtyä. 
Kuumina astiat saattavat rikkoontua helpommin. Odottaminen parantaa myös kuivaustulosta.

Kytke astianpesukone pois päältä.
Jos ohjelman valo palaa, mutta ei vilku, on pesuohjelma päättynyt.
1.Kytke astianpesukone pois päältä virtapainikkeesta.
2.Sulje vesihana!

Avaa luukku varovasti.
Kuumat astiat kolhiintuvat helposti. Tämän vuoksi astioiden olisi annettava jäähtyä noin 15 minuuttia ennen kuin 
ne poistetaan laitteesta.
Avaa astianpesukoneen luukku, jätä se raolleen ja odota joitakin minuutteja, ennen kuin purat astiat pois koneesta. 
Näin ne ehtivät jäähtyä, ja kuivaustulos on parempi.

Astianpesukoneen tyhjentäminen
On normaalia, että astianpesukone on sisältä märkä pesun jälkeen.
Suosittelemme alemman korin tyhjentämistä ensin ja vasta sitten yläkorin tyhjentämistä. Näin yläkorista tippuvat 
vesipisarat eivät putoile alakorin astioille.

Jos avaat luukun pesuohjelman aikana, kone pysähtyy. Ohjelman merkkivalo
 lakkaa vilkkumasta ja astianpesukoneesta kuuluu merkkiääni minuutin välein, 
kunnes suljet luukun. Kun suljet luukun, kone jatkaa pesuohjelman suorittamista 
10 sekunnin kuluttua.

HUOMAUTUS: 

 Unohtuneen astian lisääminen koneeseen

          VAROITUS!

Luukun avaaminen pesuohjelman aikana on vaarallista, sillä kuuma 
vesi voi aiheuttaa palovammoja.

Pesuohjelman vaihtaminen 

   Lähtökohta:
Käynnistettyä ohjelmaa voi vaihtaa vain silloin, kun se on ollut käynnissä vasta lyhyen ajan. 

     Jos pesuohjelma on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, kone on jo saattanut annostella pesuaineen
      ja poistaa pesuveden. Tässä tapauksessa astianpesuainelokero on täytettävä uudelleen 
     (katso kohta ”Astianpesuaineen lisääminen”).

 Jos haluat keskeyttää ohjelman, paina Käynnistys/Pysäytys-painiketta vähintään 3 sekunnin ajan,
      jolloin kone siirtyy valmiustilaan. Nyt voit vaihtaa ohjelman haluamaasi ohjelmaan 
     (katso kohta ”Pesuohjelman käynnistäminen...”).

1    

2   

       [ P1 – Tehopesu, P2 – Normaali, P3 – Eko, P4 – Lasipesu, P5 – Päivittäinen pesu, P6 – Pikapesu, 
       P7 – Liotus]

HUOMAUTUS:

Unohditko lisätä astian?

Unohtunut astia voidaan lisätä milloin tahansa ennen pesuainelokeron avautumista.

1. Raota luukkua.

2. Kun pesuvarret ovat pysähtyneet, avaa luukku kokonaan.

3. Lisää astiat.

4. Sulje luukku.

5. Astianpesukone käynnistyy uudelleen 10 sekunnin kuluttua.



Suodattimet estävät isoja ruoantähteitä tai muita esineitä pääsemästä pumppuun. 
Poista tähteet, jotta ne eivät pääse tukkimaan suodatinta.

                                               Suodatinjärjestelmä koostuu kolmesta suodattimesta: karkea,
                                               litteä (pääsuodatin) ja mikrosuodatin (tiuha suodatin).

  Tähän suodattimeen jäävät ruoantähteet ja muut kappaleet 
  hajoavat suihkuvarren suihkuttaman veden vaikutuksesta ja 
  huuhtoutuvat pois.

  Karkein suodatin estää suurempien kappaleiden, kuten luiden 
  tai lasin, pääsyn viemäristöön. Poista tähän suodattimeen 
  jääneet kappaleet puristamalla varovasti suodattimen päällä 
  olevaa tulppaa ja nostamalla suodatin ulos.

  Tämä suodatin pitää ruoantähteet ja muut kappaleet kokooma-alueella 
   ja estää niitä tarttumasta astioihin pesuohjelman aikana.

                                          Pääsuodatin 1

Karkea suodatin 2

Mikrosuodatin 3

2

3

1

Suodatinten asentaminen
Suodatin poistaa tehokkaasti ruoantähteet pesuvedestä, jolloin vesi voi kiertää pesuohjelman aikana. 
Parhaan mahdollisen pesu- ja lopputuloksen varmistamiseksi suodattimet on puhdistettava säännöllisesti. 
Tämän vuoksi suodattimeen tarttuneet suuret ruoantähteet on hyvä poistaa jokaisen pesuohjelman jälkeen
 huuhtomalla puolipyöreä suodatin ja suodatinkuppi juoksevan veden alla. Poista suodatinkokonaisuus vetämällä 
kuppia kädensijasta ylöspäin.

          VAROITUS!
Älä koskaan käytä astianpesukonetta ilman suodattimia.
Suodattimen asentaminen väärin takaisin paikalleen voi heikentää laitteen 
pesutehoa ja vahingoittaa astioita ja aterimia.

n
n

1

2

Vaihe 1 Käännä suodatinta vastapäivään

Vaihe 2 Nosta suodatinkokonaisuus ylös

7. Hoito ja puhdistus

 Suodatinjärjestelmä 

HUOMAUTUS: Kun suoritat vaiheet järjestyksessä yhdestä kahteen, saat 
suodatinjärjestelmän poistettua,suorittamalla vaiheet päinvastaisessa
 järjestyksessä, saat suodatinjärjestelmän takaisin paikalleen.
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Puhdista ohjauspaneeli nihkeällä liinalla. Varmista, että ohjauspaneeli on 
puhdistuksen jälkeen kuiva.

 Ulkopinnan voi puhdistaa hyvän laitevahan avulla.
Älä koskaan puhdista terävillä esineillä, hankaussienillä tai muilla karkeilla välineillä mitään astianpesukoneen osaa.

Jäätymisen estäminen

1. Kytke astianpesukone irti sähkövirrasta.
2.Katkaisen vedentulo ja irrota tulovesiletku vesiventtiilistä.
3.Tyhjennä tulovesiletku ja vesiventtiili vedestä. (Käytä astiaa.)
4.Kiinnitä tulovesiletku takaisin venttiiliin.
5.Irrota koneen sisäpohjassa oleva suodatin ja poista sienellä kokooma-alueella oleva vesi.

Suojaa astianpesukone jäätymiseltä talvella. Toimi seuraavalla tavalla kunkin pesukerran jälkeen:

Astianpesukoneen huoltaminen 

Suodattimen puhdistus 

 Luukun puhdistus

Puhdista karkein suodatin ja mikrosuodatin puhdistusharjalla. Asenna suodattimen osat viimeisellä sivulla esitetyn 
kuvan mukaisesti ja asenna koko suodatinjärjestelmä takaisin astianpesukoneeseen omalle paikalleen ja paina 
se alas.

Älä kopistele suodattimia niitä puhdistaessasi. Suodattimet voivat vääntyä, 
mikä taas saattaa heikentää astianpesukoneen suorituskykyä.          VAROITUS!

Puhdista luukun reunat ainoastaan pehmeällä, kostealla liinalla. Älä käytä 
suihkupullossa olevia pesuaineita, jottei luukun lukitusmekanismiin tai sähköisiin 
komponentteihin pääse vettä.

          VAROITUS!

Älä koskaan puhdista luukkua suihkepullossa olevilla pesuaineilla. 

Ne saattavat vaurioittaa luukun lukitusmekanismia ja sähköisiä komponentteja.

Älä käytä hankausaineita ja talouspaperia. Ne voivat naarmuttaa tai jättää jälkiä 

ruostumatonta terästä olevaan pintaan.

n

n

Suihkuvarsien puhdistaminen

HUOMAUTUS: Jos astianpesukoneesi ei toimi jäätymisen 
takia, ota yhteyttä ammattitaitoiseen
 huoltoliikkeeseen.

Suihkuvarret on puhdistettava säännöllisesti, koska kovan 
veden sisältämät kemikaalit tukkivat niiden suuttimet ja laakerit.

- Tarkista suodattimet tukosten varalta jokaisen pesukerran jälkeen.
- Voit poistaa koko suodatinjärjestelmän irrottamalla karkeaimman suodattimen. 
  Poista ruoantähteet ja puhdista suodattimet juoksevan veden alla.

Huomautuksia:

Koko suodatinjärjestelmä tulisi puhdistaa kerran 
viikossa.

HUOMAUTUS:

Poista alasuihkuvarsi vetämällä sitä ylöspäin.

Poista yläsuihkuvarsi ottamalla kiinni ruuvista ja pyörittämällä 
vartta myötäpäivään.

Puhdista varret lämpimässä saippuavedessä, ja puhdista suutin 
pehmeällä harjalla. Huuhdeltuasi varret huolellisesti aseta ne takaisin 
paikalleen. 14

Open

 



Anna tyhjän astianpesukoneen suorittaa pesuohjelma. 
Poista pistoke pistorasiasta, sulje hana, ja jätä laitteen 
luukku hieman raolleen. Tämä pidentää luukun 
tiivisteiden elinikää ja estää epämiellyttävän hajun 
muodostumista.

Jos laitetta pitää siirtää, pyri pitämään se vaakatasossa.
 Mikäli välttämätöntä, laitteen voi myös asettaa takaseinä 
alaspäin.

Tiivisteisiin tarttuneet ruoantähteet aiheuttavat 
astianpesukoneeseen epämiellyttäviä hajuja. 
Tiivisteiden säännöllinen puhdistus kostealla sienellä 
estää hajujen muodostumista.

Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen koneen 
puhdistusta tai huoltoa.

Älä puhdista astianpesukoneen ulko- ja muoviosia 
liuottimilla tai hankaavilla puhdistusvälineillä.
Käytä ainoastaan lämpimään saippuaveteen 
kastettuja liinoja.
Astianpesukoneen sisäpuolella olevat tahrat ja 
pisarat voit puhdistaa liinalla, joka on kostutettu 
vedellä ja pienellä määrällä viinietikkaa tai 
erillisellä astianpesukoneille tarkoitetulla pesuaineella.

Irrota pistoke

Älä käytä liuottimia tai hankaavia 
pesuaineita

Laitteen liikuttaminen

Tiivisteet

Astianpesukoneen kunnosta huolehtiminen

Jokaisen pesun jälkeen laita hana kiinni ja jätä laitteen
 luukku raolleen, jotta se ei jää märäksi eikä sinne jää 
epämiellyttäviä hajuja.

Jokaisen pesun jälkeen aikaan Kun astianpesukonetta ei käytetä pitkään

15

●

8. Asennusohje

Varoitus

Sähköiskun vaara
Sulje sähkö pääkatkaisijasta ennen tiskikoneen asentamista.

Laiminlyönti voi johtaa kuolemaan tai sähköiskuun.

Huomaa:
Putkien ja sähkölaitteiden asentaminen tulisi jättää ammattilaisille.

Asennuksen esityöt

Astianpesukone tulee asentaa vesiliitäntöjen ja virtapistokkeen läheisyyteen. 
Liitä astianpesukoneen putket astianpesualtaan liitäntöihin.

Huomaa: tarkista mukana tulleet lisälaitteet (luukun päällyspaneelin kiinnityskoukku, ruuvi)
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 Poistovesiliitäntä 
Liitä poistovesiletku poistovesiputkeen, jonka ympärysmitta on vähintään 40 mm. Voit myös antaa poistoveden
 juosta pesualtaaseen. Varmista tällöin, ettei letku mene mutkalle tai litisty. Letkun yläpään pitää olla alle 1 000 mm:n 
korkeudessa.

K
o

rk
e

in
ta

a
n
 1

 

 

 A

 Työtaso Etuosa

 Poistoputki

HUOMAUTUS
Letkun yläpään
pitää olla alle
1 000 mm

φ 40mm

 B

KIINNITÄ POISTOVESILETKU JOKO ESIMERKISSÄ A TAI B OSOITETULLA TAVALLA

【 】Kuva 3

90 ° 90 °

450 mm

820mm

100

580mm

80

Lue asennusohjeet tarkasti

Kaapin mittojen ja asianpesukoneen sijoittamisen mallikuvitus.

1. Valitse sijoituspaikka läheltä astianpesuallasta vesiliitäntöjen helpottamiseksi (kuva 1).
2. Jos astianpesukone sijoitetaan kaapiston kulmaan, tulee luukun avaamiselle olla tilaa (kuva 2).

Kuva 1

Kaapin mitat
Alle 5 mm eron astianpesukoneen 
ja kaapiston ja kaapistoon 
linjatun luukun välillä.

Kuva 2

Tila luukun ja kaapiston välillä 
luukun ollessa auki.

Astianpesukone

Astianpesukoneen 
ovi

Minimitila 50 mm

Kaapisto

Sähköjohdon ja 
vesikytkentöjen 
aukot

Tila kaapiston pohjan 
ja lattian välillä
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【 】Kuva 4

●

1. Asenna vedenottoletku kylmävesiliitäntää.

2. Asenna poistoletku. Tarkista kaaviokuvasta. (Kuva 3)

3. Liitä sähköjohto.

4. Kiinnitä kondensaationauha kaapiston työtason alapuolelle. Varmista, että kondensaationauha on 

työtason reunan kanssa linjassa.  (Kuvituskuva 1)

5. Sijoita astianpesukone paikoilleen. (Kuvituskuva 2)

6. Tarkista, että astianpesukone on vaaterissa. Takaosaa voi säätää edestä kääntämällä 

astianpesukoneen altaassa olevaa ruuvia kuusiokulma-avaimella. (Kuvituskuva 3a).

Etujalkojen säätäminen tapahtuu ruuvimeisselin avulla jalkoja kääntämällä. (Kuvituskuva 3b)

7. Astianpesukoneen tulee olla kiinnitettynä paikalleen. Voit kiinnittää laitteen kahdella eri tavalla:

A. Normaali työtaso: laita oikea (vasen) kiinnityslevy oikealla (vasemmalla) olevaan aukkoonn ja kiinnitä 

se työtasoon kahdella puuruuvilla. (Kuvituskuva 4)

B: Marmori- tai graniittitaso: taivuta oikea (vasen) kiinnityslevy sopivaan kulmaan ja laita se oikealla 

(vasemmalla) sivulla olevaan aukkoon ja kiinnitä työtasoon kahdella puuruuvilla. (Kuvituskuva 5)

8. Taivuta alalaidan suojan kiinnityshakasten asennussyvyyden mukaan, (Kuvituskuva 6) ja kiinnitä 

hakaset suojaan. (Kuvituskuva 7)

9. Työnnä kiinnityshakaset astianpesukoneen alalaidan sisään. (Kuvituskuva 8)

Pesukoneen asennusvaiheet



Astianpesukoneen tulee olla vaakasuorassa, jotta astiataso ja pesuohjelmat 
toimivat kunnolla.

Aseta vatupassi kuvan mukaisesti luukulle ja astiatason kiskoille ja varmista, 
     että astianpesukone on vaakatasossa.

Säädä astianpesukone vaakatasoon säätämällä kaikkia kolmea säätöjalkaa erikseen

Kun säädät astianpesukonetta vaakatasoon, pidä huoli, ettei laite kaadu.

1   

2   
3   

Jalkojen säätökuva

【 】Kuva 5

HUOMAUTUS:
Jalkojen suurin säätökorkeus
 on 50 mm.

Sähköliitännän vaatimukset

Sähköliitäntä 
Varmista, että jännite ja taajuus vastaavat astianpesukoneen arvokilvessä mainittuja 
vaatimuksia. Kytke pistoke vain asianmukaisella tavalla maadoitettuun pistorasiaan. 
Jos pistorasia, johon laitteen pistoke on tarkoitus kytkeä, ei ole oikeanlainen, vaihda 
pistorasia. Älä käytä muuntajia tai muita vastaavia laitteita, jotka voivat aiheuttaa 
ylikuumenemista ja palovammoja.

Varmista, että 
sähköliitäntä voidaan 
tehdä vaatimusten 
mukaisesti

Tarkista astianpesukoneen jännite tyyppimerkinnästä ja liitä laite oikeanlaiseen virtalähteeseen. Käytä vaadittavaa 
10 ampeerin sulaketta, aikaviivesulaketta tai suositeltua suojakytkintä ja kytke laite erilliseen virtapiiriin.

Sähköliitäntä:

          VAROITUS!

Oman turvallisuutesi vuoksi:
Älä käytä jatkojohtoa tai pistokesovitinta tässä 
laitteessa.
Älä missään tapauksessa katkaise tai poista 
virtajohdon
maadoitusliitäntää.

n

n

n
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Tarkista, että laite on vaakatasossa sivulta sivulle katsoen.

Vatupassi

Tarkista, että laite on 
vaakatasossa edestä 
taakse katsoen.

A
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Kylmävesiliitäntä 

Liitä kylmävesiletku 19,05 (mm) kierreliitäntään ja varmista, että se on tiukasti 
paikallaan.
Jos vesiputket ovat uusia tai jos niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, anna veden juosta 
jonkin aikaa, jotta vesi on kirkasta ja puhdasta. Tämä varotoimi estää vesiletkun 
tukkeutumisen ja laitteen vahingoittumisen.

 Sulje hana käytön jälkeen.          VAROITUS!

Vesiliitäntä



Seuraavat asiat tulee tarkistaa ennen astianpesukoneen käyttöönottoa.

Astianpesukoneen käyttöönotto 

Säilytä nämä käyttöohjeet asennuksen jälkeen. 

Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä ohjeita käyttäjille.

Huomautus:

1  Astianpesukone on vaakatasossa ja kunnolla kiinnitetty

2  Vedensyöttöventtiili on auki

3 Vedensyöttöventtiilin liitännät on kiinnitetty kunnolla, eivätkä ne vuoda

4  Johdot on kiinnitetty kunnolla

5  Virta on kytketty

6  Vedensyöttöventtiili ja poistoletkut eivät ole solmussa

7  Astianpesukoneesta on poistettava kaikki pakkaus- ja paperimateriaalit

Jatkoletku
Jos poistoletkua pitää jatkaa, varmista, että se on samanlainen.
Jatko saa olla enintään 4 metriä pitkä, muutoin astianpesukoneen pesutulos voi kärsiä.

Vedenpoistoletku
Liitä vedenpoistoletku. Vedenpoistoletku on liitettävä kunnolla vesivuotojen välttämiseksi. 
Varmista, ettei vedenpoistoletku ole mutkalla tai litistynyt.

Jos keittiön allas on yli 1 000 mm:n korkeudella lattiasta, letkuissa olevaa ylimääräistä 
vettä ei voida poistaa suoraan altaaseen. On tärkeää tyhjentää ylimääräinen vesi letkuista 
sopivaan astiaan, mikä on altaan ulko- ja alapuolella.

Ylimääräisen veden poistaminen letkuista

Vesiliitäntä
Poistovesiliitäntä saa olla korkeintaa 1 000 mm:n korkeudella pohjasta katsoen. 
Poistoletkun tulee olla kiinteä.

20
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9. Vianmääritys

Ennen kuin otat yhteyttä huoltoon 

Ongelma Mahdollinen syy  Mitä tehdä 
Sulake on palanut tai 
virrankatkaisin on
 väärässä asennossa.

Vaihda sulake tai laita virrankatkaisin oikeaan 
asentoon. Poista astianpesukoneen kanssa samassa 
virtapiirissä olevat laitteet.

Saippuvaahtoa 
altaassa

Yliläikkynyt 
huuhtelukirkaste. Pyyhi aina yliläikkynyt huuhtelukirkaste heti pois.

Lue läpi seuraavilla sivuilla olevat taulukot. Näin voit välttyä soitolta huoltoon.

Valkoinen kalvo 
laitteen 
sisäpinnalla

Ruokailuvälineissä
 on ruostetahroja

Hakkaava ääni 
astianpesukoneen 
sisällä

Rämisevä ääni 
astianpesukoneen 
sisällä

Hakkaava ääni 
vesiputkissa

Välineet eivät ole 
korroosionkestäviä.

Vedenpehmentimen 
säilön korkki ei ole 
kunnolla kiinni
Suihkuvarsi osuu 
korissa olevaan astiaan

Astioiden osat pääsevät
 liikkumaan laitteen sisällä

Tämä voi johtua 
astianpesukoneen 
asennuksesta paikan
 päällä tai putkiston
 liitoksista.

Puhdista sisäpinta konetiskiaineeseen kastetulla 
pesusienellä. Käytä muovihansikkaita. Älä käytä mitään 
muita kuin konetiskiaineita. Ne eivät muodosta vaahtoa
 ja saippuakuplia.

Käynnistä Pikapesuohjelma tyhjällä astianpesukoneella 
aina suolan lisäämisen jälkeen. Älä valitse Turbo-ohjelmaa 
(jos kuuluu laitteeseen).

Tarkista korkki. Varmista kiinnitys.
Keskeytä ohjelma ja järjestele suihkuvarren tiellä olevat 
astiat uudelleen.

Keskeytä ohjelma
ja järjestele astiat uudelleen.

Tämä ei vaikuta astianpesukoneen toimintaan. 
Jos asia kuitenkin epäilyttää, ota yhteyttä 
ammattitaitoiseen putkiasentajaan.

Altaan sisäpinta 
on tahriintunut.

Olet käyttänyt väriainetta 
sisältävää 
astianpesuainetta

Varmista, että käytät pesuainetta, joka ei sisällä
väriainetta.

Vääränlainen 
astianpesuaine

Astianpesukone 
ei käynnisty

Varmista, että astianpesukone on kytketty 
päälle ja että luukku on suljettu kunnolla.
Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla 
pistokkeeseen.

Varmista, että vesiliitäntä on tehty huolellisesti ja 
tulovesihana on avattu.

Varmista, että luukku on suljettu kunnolla.

Virtalähdettä ei ole
kytketty

Vedenpaine on 
alhainen

Astianpesukoneen 
luukku ei ole kunnolla 
kiinni.

Vesi ei poistu 
astianpesu-
koneesta

Vedenpoistoletku 
on mutkalla

Suodatin on tukossa

Keittiöallas on tukossa

 Tarkista poistoletku.

Tarkista karkein suodatin
(Katso kohta ”Suodattimen puhdistaminen”)

Varmista, että keittöaltaan viemäri toimii hyvin. 
Jos keittiöaltaan viemäri ei vedä kunnolla, voit 
tarvita astianpesukoneen huollon sijasta putkiasentajan 
apua

Tekniset 
ongelmat

Yleiset 
ongelmat

Melu

Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettuja konetiskiaineita 
vaahdon välttämiseksi.
Jos astianpesukoneeseen muodostuu vaahtoa, avaa 
astianpesukone ja anna vaahdon haihtua. Lisää reilu kolme 
litraa vettä koneen altaaseen. Sulje astianpesukone ja 
käynnistä mikä tahansa pesuohjelma. Astianpesukone 
tyhjentyy
vedestä. Avaa luukku kun tyhjentyminen on päättynyt ja 
tarkista, onko laitteen altaassa vielä saippuavaahtoa.
Toista tarvittaessa.

Astianpesukonetta ei 
ole käytetty erikoissuolan 
lisäämisen jälkeen. 
Suolan jäänteitä on on
 jäänyt pesuohjelmaan.

Ohjelma ei käynnistynyt 
suolan lisäämisen 
jälkeen. Suolajäämiä on 
päässyt 
pesuohjelmaan.

Vedenpehmentimen 
säiliön korkki ei ole 
kunnolla kiinni 

Tarkista korkki. Varmista, että korjauksest on apua.
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Virhekoodit 

          VAROITUS!
Ylivuodon tapahtuessa sulje päävesihana, ja soita tämän jälkeen huoltoon. 

Jos koneen alaosassa on vettä ylitäytön tai pienen vuodon takia, vesi tulee 

poistaa ennen astianpesukoneen käynnistämistä uudelleen.

n
n

Jos laitteeseen tulee toimintahäiriö, näytöllä näkyvät seuraavat virhekoodit:

Koodi Merkitys Mahdollinen syy

Ylivuoto.

Pidempi vedenottoaika. Hana on kiinni, vedenottokyky on rajoittunut tai 
vedenpaine on liian alhainen.

Jokin astianpesukoneen osista vuotaa. 

Ed

E1 

E3 Lämpötila jää liian alhaiseksi. Vedenlämmityselementin toimintahäiriö.

E4 

Viestintä on poikkeavaa
Poikkeavaa dataa yli 20 sekunnin ajan, ilmaisin 
kadoksissa.Toiminta palautuu normaaliksi ilman 
erillisiä toimenpiteitä, kun signaali palaa.

Ongelma Mahdollinen syyses Mitä tehdä 
Astianpesukonetta ei 
ole täytetty oikealla tavalla.

Katso kohta ”Astianpesukoneen korien täyttö".Astiat eivät 
ole puhtaita

Lasit ovat 
himmeitä

Mustat tai harmaat
 jäljet astioissa

 Astiat
eivät kuivu

Valitse tehokkaampi ohjelma. 
Katso kohta ”Pesuohjelmataulukko”.

pesuaine. Järjestele astiat uudelleen siten, 
että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

Käytä vähemmän pesuainetta, jos vesi on pehmeää, 
ja valitse lasitavaran pesuun lyhin pesuohjelma.
Poista jäljet miedosti hankaavalla pesuaineella. 

Astioiden järjesteleminen uudelleen.

Täytä astianpesukone ohjeissa neuvotulla tavalla. 

Lisää huuhtelukirkasteen annostelua / täytä
huuhtelukirkastesäiliö.

Älä tyhjennä astianpesukonetta heti pesuohjelman
päätyttyä. Raota luukkua, jotta vesihöyry pääsee 
karkaamaan ulos. Aloita astianpesukoneen 
tyhjentäminen vasta, kun astiat tuntuvat enää
hieman lämpöisiltä. Aloita tyhjentäminen alakorista.
Näin vältät sen, että yläkorissa olevista astioista 
putoaa vesipisaroita alakorissa olevien astioiden päälle.

Pesuveden lämpötila on alhaisempi lyhemmissä 
ohjelmissa. Tämä laskee myös pesutuloksen tasoa.
Valitseohjelma, jossa on pidempi pesuaika.

Veden poisto on hankalampaa tällaisista astioista. 
Tällaiset ruokailuvälineet ja astiat eivät sovellu 
konepesuun.

Ohjelma ei ollut tarpeeksi 
tehokas.

Pesuainetta ei ollut 
riittävästi.

Koneen alaosassa oleva 
suodatinjärjestelmä on 
likainen tai väärin 
asennettu. 
Tämä voi tukkia 
suihkuvarret.

Pehmeän veden ja 
liiallisen pesuaineen
 yhdistelmä.

Alumiiniset 
ruokailuvälineet 
ovat hanganneet 
astioita vasten.

Astiat pesuainelokeron
 edessä.

Astianpesukoneen 
täyttäminen 
virheellisesti
Liian vähän 
huuhtelukirkastetta

Astiat poistetaan 
koneesta liian aikaisin

Väärä pesuohjelma 
valittuna

Pinnoitteeltaan 
heikkolaatuisten
ruokailuvälineiden pesu

Unsatis
-factory 
washing 
result

Epätyydyttävä
kuivaustulos

Pesuainejäämät 
pesuainelokerossa

Astiat estävät suihkuvarsien 
toiminnan. 

Järjestele astiat uudeelleen niin, etteivät ne ole 
suihkuvarsien tiellä.

Puhdista ja/tai asenna suodatinjärjestelmä uudelleen. 
Puhdista suihkuvarsien reiät. Katso "Suihkuvarsien 
puhdistaminen".

Käytä kevyesti kuorivaa puhdistusainetta jälkien 
poistamiseen.
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Tekniset tiedot

Korkeus:                                    815mm  

Leveys :                                     448mm

Syvyys kun ovi on suljettuna :                                     617mm( )

Vedenpaine:                               0.04-1.0MPa

Virtalähde:                                 

Vetoisuus:                                 

448

815

1150

617Oven ollessa auki

Katso mallikilpi
9 hengen astiasto



9

A++

197 kWh

0.69 kWh 

0.3 W

0.45 W

2

A

81.5 cm

44.8 cm

61.7cm

1930 W

EU-direktiivin 1059/2010 mukainen kotitalousastianpesukoneen tietolomake:

Valmistaja

Malli/kuvaus

Vakioastiastoja

Energiatehokkuusluokka

Vuosittainen energiankulutus

Vakiopesuohjelman energiankulutus

Sähkönkulutus laitteen ollessa pois päältä

Sähkönkulutus päälle jätettynä -tilassa

Vuosittainen vedenkulutus

Kuivaustehokkuusluokka

Vakiopesuohjelma

Vakiopesuohjelman kesto

Melutaso

Asennus

Korkeus

Leveys

Syvyys (liitinten kanssa)

Sähkönkulutus

Nimellisjännite/-taajuus

A + + (paras tehokkuus)–D (huonoin tehokkuus)

 Energiankulutus“197 kWh vuodessa, perustuu “280  vakiopesuohjelmaan kylmällä täyttövedellä ja vähän 
energiaa kuluttaviin käyttötiloihin. Todellinen energiankulutus riippuu siitä, kuinka laitetta käytetään.

” ”

Vedenkulutus “2 0  litraa vuodessa, perustuu “280  vakiopesuohjelmaan. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä,
 kuinka laitetta käytetään.

” ”

A (paras tehokkuus)–G (huonoin tehokkuus)

Tämä ohjelma soveltuu tavanomaisesti likaantuneiden astioiden ja ruokailuvälineiden pesemiseen, 
ja se on tehokkain tällaisten astioiden ja ruokailuvälineiden pesuohjelma yhdistetyllä sähkön- ja 
vedenkulutuksella mitattuna.

Edellä esitetyt arvot on mitattu standardien mukaisesti määritellyissä käyttöolosuhteissa.
 Tulokset voivat vaihdella huomattavasti astioiden määrän ja likaisuuden, veden kovuuden,
käytettävän pesuaineen määrän jne. mukaan.

Käyttöohje perustuu Euroopan unionin standardeihin ja määräyksiin.

Tekniset tiedot:

HUOMAUTUS:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ECO 45℃

4

230 V~ 50 Hz

Vedenpaine (virtauspaine) 0,4–10 baaria = 0,04–1 MPa

Voidaan integroida Kyllä

 Sisäänrakennettu

24

520 litraa

205 min

7 dB(A) re 1 pW

52

CANDY

CDP 2D947W-86.CDP 2D947X-86
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