
9

kohalikele jäätmekäitluseeskirjadele. Elektriliste 
majapidamisseadmete jäätmekäitluse kohta 
saate täpsemat teavet kohalikust omavalitsusest, 
majapidamisseadmete kogumispunktist või poest, 
kust seadme ostsite. Seade on märgistatud 
vastavalt Euroopa elektri- ja elektroonikaseadmete 
jäätmete (WEEE) direktiivile 2012/19/EÜ. 
Tagades seadme korrektse utiliseerimise, 
aitate hoida ära potentsiaalseid negatiivseid 
mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. 

Sümbol  seadmel või seadmega kaasapandud 
dokumentatsioonis näitab, et seadet ei tohi käidelda 
olmejäätmena, vaid et see tuleb toimetada lähimasse 
elektri-ja elektroonikaseadmete kogumispunkti. 
ENERGIASÄÄSTUNIPID
ECO: see on standardne puhastustsükkel, siis sobib 
see keskmiselt määrdunud nõude pesemiseks ning 
seda tüüpi nõude pesemise energia- ja veekulu 
mõttes on tegemist kõige tõhusama programmiga. 

TERVEYS & TURVALLISUUS SEKÄ ASENNUSOPAS

OHJEET ON LUETTAVA JA NIITÄ ON NOUDATETTAVA
Lue nämä turvallisuusohjeet ennen laitteen
 käyttöä. Säilytä ne lähettyvillä tulevaa tarvetta varten. 
Näissä ohjeissa ja itse laitteessa on tärkeitä 
turvallisuutta koskevia varoituksia; noudata niitä 
aina. Valmistaja ei vastaa näiden turvaohjeiden 
laiminlyömisestä, laitteen väärästä käytöstä tai 
vääristä asetuksista aiheutuvista vahingoista.

 Pikkulapset (0–3-vuotiaat) on pidettävä loitolla 
laitteesta. Hieman isommat lapset (3–8-years) 
on pidettävä loitolla laitteesta, ellei heitä valvota 
jatkuvasti. Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet ja 
sitä vanhemmat lapset sekä fyysisesti, aisteiltaan tai 
henkisesti rajoitteiset tai kokemattomat ja taitamattomat 
henkilöt ainoastaan, jos heidän turvallisuudestaan 
vastaava henkilö valvoo tai opastaa heitä laitteen 
käytössä ja osoittaa mahdolliset vaaratilanteet. Lapset 
eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa 
puhdistus- tai huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
SALLITTU KÄYTTÖ

 HUOMIO: laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi 
ulkopuolisen kytkimen, kuten esimerkiksi ajastimen, tai 
erillisen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa.

 Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön 
ja vastaaviin käyttötarkoituksiin, kuten: 
henkilöstön keittiötiloihin kaupoissa, toimistoissa 
ja muissa työympäristöissä maataloissa 
asiakaskäyttöön hotelleissa, motelleissa, 
aamiaismajoituspaikoissa ja muissa asuinympäristöissä. 

 Suurin sallittu astiastomäärä on ilmoitettu tuotteen 
esittelylehtisessä. 

 Luukkua ei saa jättää auki olevaan asentoon – kom-
pastumisvaara. Avonainen luukku kestää vain ulos ve-
detyn korin painon astioineen. Älä laita luukun päälle 
mitään esineitä, äläkä istu tai nouse sen päälle. 

 VAROITUS: Astianpesukoneelle tarkoitetut 
pesuaineet ovat voimakkaasti alkalisia. Nieltyinä ne 
saattavat olla erittäin vaarallisia. Vältä iho- ja silmäkontaktia, 
sekä pidä lapset loitolla astianpesukoneesta kun sen 
luukku on auki. Varmista, että pesuainetila on tyhjä 
pesuohjelman päättymisen jälkeen. 

 VAROITUS: Veitset ja muut teräväkärkiset 
keittiövälineet on laitettava koriin siten, että terät osoittavat 
alaspäin tai ovat vaakasuuntaisessa asennossa – 
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leikkaantumisvaara. 

 Tätä laitetta ei ole tarkoitettu ammattikäyttöön. Älä 
käytä laitetta ulkona. Älä säilytä räjähtäviä tai syttyviä 
aineita (esim. bensiiniä tai aerosolipakkauksia) laitteen 
sisällä tai sen läheisyydessä – tulipalon vaara. Laitetta saa 
käyttää ainoastaan tavallisten kotitaloudessa käytettävien 
astiastojen pesemiseen tämän käyttöoppaan ohjeiden 
mukaisesti. Laitteessa oleva vesi ei ole juomakelpoista. 
Käytä ainoastaan automaattiselle astianpesukoneelle 
suunniteltuja pesu- ja huuhteluaineita. Kun lisäät 
vedenpehmennintä (suolaa), anna koneen käydä 
välittömästi tyhjänä yhden ohjelman verran sisäosien 
syöpymisvaaran ehkäisemiseksi. Säilytä pesuaine, 
huuhtelukirkaste ja suola poissa lasten ulottuvilta. 
Sulje veden syöttö ja irrota pistoke tai katkaise virta 
ennen huoltoon ja korjauksiin ryhtymistä. Irrota laitteen 
kytkennät minkä tahansa toimintahäiriön sattuessa.
ASENNUS

 Laitteen siirtämisessä ja asennuksessa tarvitaan 
vähintään kaksi henkilöä – loukkaantumisen vaara. 
Käytä suojakäsineitä purkamisen ja asennuksen aikana 
– leikkaantumisvaara. Astianpesukone täytyy liittää 
vesiverkkoon ehdottomasti uutta letkusarjaa käyttäen. 
Vanhoja letkusarjoja ei saa käyttää uudelleen. Kaikki 
letkut on kiinnitettävä huolellisesti letkukiinnittimillä, jotta 
letkut eivät irtoa käytön aikana. Noudata paikallisen 
vesilaitoksen kaikkia voimassa olevia määräyksiä. 
Vedenottopaine: 0,05-1,0 MPa. Laite on sijoitettava 
seinää vasten tai huonekalun sisälle, jotta pääsy sen 
takaosaan estettäisiin. Jos astianpesukoneen alaosassa 
on ilmanottoaukot, ei niitä aukkoja saa peittää matolla. 

 Asennus, mukaan lukien vesikytkennät (jos niitä 
on) sekä sähkökytkennät ja korjaukset on annettava 
pätevän asentajan tehtäviksi. Älä korjaa tai vaihda 
mitään laitteen osaa, ellei käyttöohjeessa nimenomaan 
näin kehoteta. Pidä lapset loitolla asennuspaikasta. 
Kun olet purkanut laitteen pakkauksesta, varmista, 
että se ei ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. Jos 
havaitset ongelmia, ota yhteyttä jälleenmyyjään 
tai lähimpään huoltopalveluun. Kun asennus on 
suoritettu, pakkausjätteet (muovi, styrox-osat, jne.) on 
säilytettävä poissa lasten ulottuvilta – tukehtumisvaara. 
Laite on kytkettävä irti sähköverkosta ennen mitään 
asennustoimenpiteitä – sähköiskuvaara. Varmista 
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asennuksen aikana, että laite ei vahingoita virtajohtoa 
– tulipalon tai sähköiskun vaara. Käynnistä laite vasta 
kun asennus on viety täysin loppuun asti. 
Jos astianpesukone sijoitetaan keittiökalusteryhmän 
päätyyn niin, että sen kylki jää näkyviin, vältä iskujen 
aiheuttamat vahingot peittämällä sarana-alue. 
Tuloveden lämpötila riippuu astianpesukoneen 
mallista. Jos asennetussa tuloveden letkussa on 
merkintä ”25°C Max”, suurin sallittu veden lämpötila 
on 25 °C. Kaikissa muissa malleissa suurin sallittu 
veden lämpötila on 60 °C. Letkuja ei saa lyhentää 
katkaisemalla. Vesivahinkosuojauksella varustetuissa 
laitteissa olevaa vesiliitännän muovirasiaa ei saa 
upottaa veteen. Jos letkut ovat liian lyhyitä, ota yhteys 
paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että vedenotto- 
ja tyhjennysletkut eivät ole mutkalla tai litistyneet. 
Tarkista vedenottoletkun ja tyhjennysletkun tiiviys 
ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa. Varmista, 
että kaikki neljä jalkaa ovat tukevasti kiinni ja että ne 
tulevat kunnolla kiinni lattiaan; säädä niitä tarvittaessa 
tilanteen vaatimalla tavalla. Tarkasta vesivaa’an avulla, 
että astianpesukone on täysin vaakasuorassa.
SÄHKÖASIOITA KOSKEVAT VAROITUKSET
Arvokilpi on astianpesukoneen luukun reunassa 
(näkyy luukun ollessa auki). 

 Laite on voitava kytkeä irti sähköverkosta 
irrottamalla pistoke pistorasiasta, jos pistorasia on 
saavutettavissa, tai pistorasian edelle asennetusta 
moninapaisesta kytkimestä; lisäksi laite on 
maadoitettava sähköistä turvallisuutta koskevien 
kansallisten määräysten mukaisesti. 

 Älä käytä jatkojohtoja, haaroitusrasioita tai 
adaptereita. Kun asennus on tehty, sähköosat eivät 
saa olla käyttäjän ulottuvilla. Älä käytä laitetta kun olet 
märkä tai kun olet paljain jaloin. Älä käytä tätä laitetta, 
jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut, jos laite ei 
toimi kunnolla tai jos se on vaurioitunut tai pudonnut.

 Jos virtajohto on vahingoittunut, on sen tilalle 
vaihdettava toinen samanlainen; vaaratilanteiden 
estämiseksi vaihdon saa suorittaa valmistaja, 
sen huoltohenkilö tai vastaava pätevä henkilö – 
sähköiskun vaara. 

Jos asennettu pistoke ei sovi kiinteistön 
pistorasiaan, on otettava yhteyttä ammattitaitoiseen 
sähköasentajaan. Älä vedä syöttövirtajohdosta. Älä 
upota virtajohtoa tai pistoketta veteen. Pidä virtajohto 
erillään kuumista pinnoista.
PUHDISTUS JA HUOLTO

 VAROITUS: Varmista, että laite on sammutettu 
ja sen virtakytkentä on katkaistu ennen kuin ryhdyt 
mihinkään huoltotoimenpiteisiin – sähköiskun 
vaara. Älä koskaan käytä höyrypesuria.
PAKKAUSMATERIAALIEN HÄVITTÄMINEN
Pakkaus on valmistettu 100-prosenttisesti 
kierrätettävästä materiaalista ja siinä on 
kierrätysmerkki   . Pakkauksen osia ei saa 
heittää roskiin vaan ne on hävitettävä paikallisten 
jätehuoltoviranomaisten määräysten mukaisesti.
KODINKONEIDEN KÄYTÖSTÄPOISTO JA 
HÄVITTÄMINEN 
Tämä tuote on valmistettu kierrätettävästä tai 
uusiokäyttöön kelpaavasta materiaalista. Hävitä 
laite paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. 
Lisätietoja sähkökäyttöisten kodinkoneiden 
käsittelystä, materiaalin keräämisestä ja kierrätyksestä 
saat paikallisilta viranomaisilta, jätehuollosta tai 
liikkeestä, josta laite on ostettu. Tämä laite on merkitty 
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan WEEE-
direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
2012/19/EU mukaisesti. Varmistamalla, että tuote 
poistetaan käytöstä asianmukaisesti, voidaan 
auttaa estämään ympäristö- ja terveyshaittoja. 
Symboli  tuotteessa tai sen mukana tulevissa 
asiakirjoissa tarkoittaa, että sitä ei saisi käsitellä 
kotitalousjätteenä, vaan se on toimitettava 
tilanteen vaatimaan keräyskeskukseen sähkö- ja 
elektroniikkaromun kierrätystä varten. 
ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOJA
ECO: on vakiotyyppinen pesujohjelma, joka soveltuu 
normaalisti likaisten astioiden pesemiseen; ohjelma 
on kyseisen astiatyypin pesemiseen yhdistetyn 
energian- ja vedenkulutuksen kannalta sopivin 
vaihtoehto.  

CONSIGNES D’INSTALLATION, UTILISATION ET SECURITE

IL EST IMPORTANT DE LIRE ET OBSERVER
Avant d’utiliser l’appareil, lire attentivement les consignes 
de sécurité. Conservez-les à portée pour consultation 
ultérieure. 
Le présent manuel et l'appareil en question contiennent 
des consignes de sécurité importantes qui doivent être 
lues et observées en tout temps. Le fabricant décline 
toute responsabilité si vous ne respectez pas ces 
consignes de sécurité, et en cas de mauvaise utilisation 
ou d'un mauvais réglage des commandes.

 Les enfants en bas âge (0-3 ans) doivent être tenus à 
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l'écart de l'appareil. Les jeunes enfants (3-8 ans) doivent 
être tenus à l'écart de l'appareil sauf s'ils se trouvent sous 
surveillance constante. Les enfants âgés de 8 ans et 
plus, ainsi que les personnes présentant des capacités 
physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ne 
possédant ni l'expérience ni les connaissances requises, 
peuvent utiliser cet appareil sous la surveillance ou les 
instructions d'une personne responsable leur ayant 
expliqué l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, ainsi 
que les dangers potentiels. Les enfants ne doivent pas 
jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas nettoyer, 
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