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Lue ensin tämä ohjekirja! 
Hyvä asiakas, 

Toivomme, että huippumodernilla tekniikalla varustettu korkealaatuinen 

tuotteemme palvelee sinua mahdollisimman hyvin. Lue tämä ohjekirja ja 

muut tuotteen mukana tulevat asiakirjat huolellisesti ennen laitteen 

käyttöönottoa ja säilytä ne tulevan varalle.  

Mikäli annat tuotteen toisen käyttäjän haltuun, anna tuotteen mukana myös 

tämä ohjekirja. Noudata kaikkia ohjekirjassa annettuja ohjeita ja varoituksia. 

Huomaa, että ohjekirja saattaa koskea myös monia muita malleja. Mallien 

väliset erot mainitaan ohjekirjassa. 

 

 

Merkinnät 

Tässä ohjekirjassa käytetään seuraavia symboleita: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Älä hävitä pakkausmateriaaleja kotitalousjätteen tai muun vastaavan jätteen 

mukana. Vie pakkausmateriaali asianmukaiselle, paikallisten viranomaisten 

osoittamalle jäteasemalle. 
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Tässä osiossa annetaan 
turvallisuusohjeita henkilö- tai 
omaisuusvahinkojen 
välttämiseksi. Takuu ei ole 
voimassa, jos näitä ohjeita ei 
noudateta. 

Yleinen turvallisuus 

• Älä koskaan sijoita tuotetta 
maton päälle, sillä tämän 
seurauksena ilma ei 
välttämättä kierrä tuotteen 
alla ja sähkökomponentit 
saattavat ylikuumentua. 
Tämä voi aiheuttaa 
tuotteelle vakavia ongelmia. 

• Älä käytä tuotetta, jos 
virtajohto tai sähkotulppa ovat 
vaurioituneet. Ota yhteys 
valtuutettuun 
sähköasentajaan. 

• Liitä laite “Tekniset tiedot” -
taulukossa annettujen arvojen 
mukaisella sulakkeella 
suojattuun maadoitettuun 
pistorasiaan. On tärkeää 
teetättää asennus 
valtuutetulla sähköasentajalla. 
Valmistaja ei vastaa 
vahingoista, jotka aiheutuvat 
tuotteen käytöstä ilman 
paikallisten säädösten 
mukaista maadoitusta.  

• Veden tulo- ja poistoletkujen 
tulee olla ehjiä ja kunnolla 
kiinnitettyjä.  
 

 

 
 

 
 
Älä kytke laitetta pois 
verkkovirrasta kiskomalla johtoa, 
vaan irrota virtajohdon töpseli 
pistorasiasta pitäen kiinni 
töpselistä.  

• Kytke laite pois verkkovirrasta 
asennuksen, huollon, 
puhdistuksen ja korjauksen 
ajaksi. 

• Laitteen asennus- ja 
korjaustyöt saa suorittaa vain 
valtuutettu ammattilainen. 
Valmistaja ei vastaa 
vahingoista, jotka aiheutuvat 
muiden kuin valtuutettujen 
ammattilaisten tekemistä 
toimenpiteistä. 

• Älä käytä laitteessa 
kemiallisia liuottimia. 
Räjähdysvaara!  

• Kun vedät ylä- ja alakorit ulos, 
laitteen luukku kestää niiden 
painon. Älä aseta luukulle 
lisäkuormaa, jotta laite ei 
kaadu. 

• Älä jätä laitteen luukkua auki 
muulloin kuin täyttäessäsi tai 
tyhjentäessäsi laitetta.  

• Älä avaa laitteen luukkua sen 
ollessa toiminnassa, ellei se 
ole välttämätöntä. Varo 
kuumaa vesihöyryä luukkua 
avatessasi.  

Käyttötarkoitus 

• Tämä tuote on tarkoitettu 
yksityiseen käyttöön. Tuote on 
tarkoitettu käytettäväksi 
kotitalouksissa ja vastaavassa 
käytössä, esimerkiksi: 
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- Henkilökunnan 

keittiötiloissa myymälöissä, 

konttoreissa ja muissa 

työympäristöissä; 

- Maatiloilla 

- Asiakaskäyttöön hotelleissa, 

motelleissa ja muissa 

majoitustiloissa 
 

Pakkausmateriaalien 

hävittäminen  

Pakkausmateriaalit ovat vaaraksi 

lapsille. Säilytä pakkausmateriaaleja 

turvallisessa paikassa lasten 

ulottumattomissa.  Pakkausmateriaalit 

on valmistettu kierrätettävistä 

materiaaleista.  Hävitä ne 

asianmukaisesti. Älä hävitä niitä 

kotitalousjätteen mukana.

 
• Valmistaja ei vastaa tuotteen 

vääränlaisesta käytöstä tai 
kuljetuksesta aiheutuvista 
vahingoista. 

• Käytä ainoastaan 
astianpesukoneeseen sopivia 
pesu-, huuhtelu- ja lisäaineita. 

• Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-
vuotiaat lapset ja sellaiset henkilöt, 
joiden fyysiset, aistilliset tai 
henkiset kyvyt ovat puutteelliset tai 
joilla ei ole laitteen tuntemusta tai 
kokemusta sen käytöstä, jos heidän 
turvallisuudestaan vastaava henkilö 
valvoo ja ohjaa heitä käyttämään 
laitetta turvallisesti ja 
ymmärtämään sen käyttöön liittyvät 
vaarat. Lapset eivät saa leikkiä 
laitteella. Lapset eivät saa 
puhdistaa laitetta tai osallistua sen 
huoltamiseen ilman valvontaa. 

Lasten turvallisuus 

• Sähkölaitteet ovat vaaraksi lapsille. 
Pidä lapset loitolla laitteesta sen 
ollessa käytössä. Älä anna lasten 
koskea laitteeseen. 

• Muista sulkea laitteen ovi 
poistuessasi laitteen 
läheisyydestä. 

• Säilytä astianpesu- ja muita 
aineita turvallisessa paikassa 
lasten ulottumattomissa.

 

 

 

Jos laite täytyy siirtää, 
pidä se siirron aikana 
pystyasennossa ja tue 
laitetta takaosasta. Jos 
laitetta kallistetaan 
eteenpäin, sen 
sähkökomponentit 
saattavat kastua ja 
vahingoittua. 

1. Kytke tuote pois 
verkkovirrasta ennen 
kuljetusta. 

2. Poista vesi letkuista ja 
liitännöistä. 

3. Poista kaikki jäämävesi 
laitteesta. 

Turvallisuutta ja ympäristöä koskevia ohjeita 
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Sähkö- ja 

elektroniikkaromua 

koskevan direktiivin 

(WEEE) mukainen 

tuotteen hävittäminen: 

Tämä tuote noudattaa Euroopan 
unionin sähkö- ja 
elektroniikkaromua koskevaa 
WEEE-direktiiviä (2012/19/EU). 
Tässä tuotteessa on sähkö- 
ja elektroniikkalaitteiden 
kierrätyssymboli (WEEE). 

Tämä tuote on valmistettu 
korkealaatuisista osista ja uudelleen 
käytettävistä, kierrätyskelpoisista 
materiaaleista. Tuotetta ei saa 
hävittää normaalin kotitalousjätteen 
mukana, vaan se tulee toimittaa 
sähkö- ja elektroniikkaromun 
kierrätyspisteeseen. Ota yhteys 
paikallisiin viranomaisiin löytääksesi 
lähimmän kierrätyspisteen.  

RoHS-direktiivin 

vaatimustenmukaisuus: 

Ostamasi tuote noudattaa Euroopan 
unionin RoHS-direktiiviä 
(2011/65/EU). Tuote ei sisällä 
direktiivissä mainittuja vaarallisia tai 
kiellettyjä materiaaleja. 

Tietoa pakkauksesta 

Tuotteen pakkausmateraalit 
valmistetaan kierrätettävistä 
materiaaleista kansallisten 
ympäristösäädösten mukaan. Älä hävitä 
pakkausmateriaaleja kotitalous- tai 
muun jätteen mukana, vaan toimita ne 
pakkausmateriaalien keräyspisteisiin, 
joiden sijaintipaikoista saat tiedon 
paikallisilta viranomaisilta. 

  

Turvallisuutta ja ympäristöä koskevia ohjeita 
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Yleiskatsaus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Yläkori 

2. Ylempi suihkuvarsi 

3. Alempi suihkuvarsi 

4. Ruokailuvälinekori 

5. Luokituskyltti 

6. Ovi 

7. Käyttöpaneeli 

8. Pesuainelokero 

9. Alempi kori 

10. Suodatin 

11. Suolasäiliön kansi 

12. Yläkorin kisko 

13. Pöytälevy (mallikohtainen) 

14. Puhallinjärjestelmä (mallikohtainen) 

  

  

14 
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Tekniset tiedot 

Tämä tuote noudattaa seuraavia EU-direktiivejä: 

Standardien mukaisuus ja testitiedot/EY-

vaatimustenmukaisuusilmoitus 

Tämän tuotteen kehittely-, tuotanto- ja myyntivaiheet noudattavat 

kaikkia seuraavia Euroopan Unionin säädösten turvallisuusmääräyksiä: 

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242 

Virransyöttö 220-240 V, 50 Hz (katso arvokilpi) 

Kokonaisvirrankulutus 1800-2100 W (katso arvokilpi) 

Lämmittimen virrankulutus 1800 W (katso arvokilpi) 

Kokonisvirrankulutus (riippuu mallista) 10 A (katso arvokilpi) 

Tyhjennyspumpun virrankulutus 30 W (katso arvokilpi) 

Vedenpaine 0.3 –10 bar (= 3 – 100 N/cm² = 0.01-1.0 

Mpa) 
 

 Tekniset tiedot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta tuotteen laadun 

parantamiseksi. 
 

 Tässä ohjekirjassa annetut lukemat ovat viitteellisiä eivätkä 

välttämättä täysin vastaa tuotettasi. 
 

 
Tuotteen merkinnöissä tai siihen liittyvissä painetuissa asiakirjoissa annetut 

arvot on saatu laboratoriotutkimuksissa asianmukaisten standardien 

perusteella. Nämä arvot voivat vaihdella tuotteen käyttöympäristöstä ja 

sijoituspaikasta riippuen.  

Puhallinkuivausjärjestelmä 

(mallikohtainen) 

Puhallinkuivausjärjestelmä varmistaa tiskien tehokkaan kuivauksen. 

Puhallinkuivauksen aikana kuuluu erilaista ääntä kuin pesuohjelman aikana, 

mikä on täysin normaalia. 

Huomioitavaa testauslaitoksille: 

Suorituskykymittauksiin tarvittavat tiedot ovat saatavilla pyydettäessä. Pyynnöt tulee 

lähettää seuraavaan osoitteeseen: 
dishwasher@standardloading.com 

Älä unohda ilmoittaa testattavan tuotteen koodi-, erä- ja sarjanumeroita 

yhteystietojesi lisäksi. Koodi-, erä- ja sarjanumerot on ilmoitettu luukun sivuun 

kiinnitetyssä tyyppikilvessä. 

Tietoa laitteesta 

mailto:dishwasher@standardloading.com
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Tilaa tuotteen asennustyö valtuutetulta 

ammattilaiselta. Ennen kuin otat 

yhteyttä asentajaan, tarkista, että 

sähköt sekä tulovesi- ja 

poistovesijärjestelmä ovat 

asianmukaiset. Jos näin ei ole, korjauta 

viat pätevällä teknikolla ja 

putkimiehellä. 
 

 
Laitteen sijoittelupaikan 

sekä sen sähkö-, 

tulovesi- ja 

poistovesiasennusten 

valmistelu ovat 

asiakkaan vastuulla. 
 

 
Laitteen asennuksen ja 

sähkökytkennät saa suorittaa 

vain valtuutettu ammattilainen. 

Valmistaja ei vastaa 

vahingoista, jotka aiheutuvat 

epäpätevien henkilöiden 

tekemistä asennustöistä. 

 

 
Ennen asennusta tarkista, 

näkyykö laitteessa ulkoisia 

vaurioita. Jos vaurioita 

ilmenee, laitetta ei saa 

asentaa. Vaurioituneet laitteet 

ovat turvallisuusriski. 

 

 
Varmista, että veden 

tulo- ja poistoletku tai 

sähköjohdot eivät ole 

taittuneet, puristuksissa 

tai kierteellä, kun asetat 

laitteen paikoilleen 

asennuksen tai 

puhdistuksen jälkeen.  

Laitetta sijoittaessasi varmista, ettet 

vahingoita lattiaa, seiniä, putkistoa 

jne. Kun siirrät laitetta, älä pidä kiinni 

sen luukusta tai paneelista.  

Tuotteen sijoittelu 

• Sijoita laite vakaalle ja tasaiselle 

alustalle, joka kestää laitteen 

painon. Laite tulee asentaa 

tasaiselle alustalle, jotta sen 

luukun voi sulkea vaivattomasti ja 

turvallisesti.  

• Älä asenna tuotetta paikkaan, jossa 

lämpötila voi laskea alle 0ºC. 

• Jätä laitteen ja kalusteiden väliin 

vähintään 1 cm:n rako. 

• Aseta tuote kovalle lattialle. Älä 

aseta tuotetta matolle tai 

vastaavalle. 
 

 Älä aseta tuotetta 

virtajohdon päälle. 

• Varmista, että laitteen 

sijoituspaikka mahdollistaa 

laitteen täyttämisen ja 

tyhjentämisen nopeasti ja 

mukavasti. 

• Asenna tuote hanan ja 

viemäriliitännän läheisyyteen. 

Valitse asennuspaikka niin, ettei 

sitä tarvitse muuttaa liitäntöjen 

tekemisen jälkeen. 

Vesiliitännän tekeminen 
 

 
Suosittelemme suodattimen 
asentamista 
talon/huoneiston 
vesijohtoon laitteen 
suojaamiseksi mahdollisilta 
kunnan/omista 
vesijohdoista tulevien 
epäpuhtauksien (hiekka, 
lika, ruoste jne.) 
aiheutuvilta vahingoilta 
sekä kellastumisen tai 
sakan muodostumiselta 
pesuohjelman päätteeksi. 

 

  



10 /43F  I N /  

 
 
 
 

Parhaan pesutuloksen 

takaamiseksi suositellaan 

astianpesukoneen liittämistä 

kylmäveteen. Näin 

varmistetaan 

tablettimuotoisten 

pesuaineiden liukeneminen. 

Korkein sallittu lämpötila on 60°C. 

Laitetta ei saa liittää avoimiin 

kuumavesilaitteisiin tai erillisiin 

virtaaviin vedenlämmittimiin.  

• Älä käytä vanhoja tai käytettyjä 

vesiletkuja uudessa tuotteessa. 

Käytä tuotteen mukana tulevaa 

uutta vesiletkua. 

• Liitä vesiletku suoraan vesihanaan. 

Hanan paineen tulee olla vähintään 0,3 

ja korkeintaan 10 baria.  Jos paine on 

yli 10 baria, väliin on asennettava 

paineentasausventtiili. 

• Kun liitännät on tehty, avaa hanat 

kokonaan auki mahdollisten 

vesivuotojen tarkistamiseksi. 

 
Veden poistoliitäntä 

Veden poistoletkun voi liittää suoraan veden 

poistoaukkoon tai pesualtaan 

tyhjennysaukkoon. Liitännän tulee olla 

pituudeltaan vähintään 50 cm ja enintään 100 

cm lattiasta. Yli 4 metriä pitkä poistoletku 

jättää tiskin likaiseksi. 

Liitä veden poistoletku poistoputkeen 

taittamatta sitä. Kiinnitä poistoletku 

tiukasti poistoputkeen, jotta vesi ei vuoda 

laitteen ollessa käytössä.  

 

 

 

 
Käytä tuloletkun 

kiinnittämiseen ruuvattavaa 

letkuliitintä ¾ ulkoisella 

kierteellä. Puhdista 

tarvittaessa putket 

epäpuhtauksista 

käyttämällä suodatinta. 

  

 
Poistoputki täytyy liittää 

viemärijärjestelmään . Sitä ei saa 

liittää pintavesijärjestelmiin. 

 

 

0
  

Asennus 

Vesiliitännän tekeminen 

A

 

Suositeltu veden lämpötila 25°C 

 
Turvallisuussyistä vesihana on 

suljettava pesuohjelman 

päätyttyä. 
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Aquasafe+ 

(mallikohtainen) 

Suojaa Aquasafe+ -järjestelmä letkun 

mahdollisilta vesivuodoilta. Vesi ei 

saa päästä kosketuksiin järjestelmän 

venttiilirasian kanssa, sillä tämä voi 

vahingoittaa sähkökomponentteja. 

Jos Aquasafe+ -järjestelmä 

vahingoittuu, kytke tuote pois 

verkkovirrasta ja ota yhteys 

valtuutettuun huoltopalveluun. 
 

 
Letkusarja sisältää 

sähkökytkentöjä ja -osia, 

minkä vuoksi sitä ei saa 

lyhentää tai pidentää 

jatkoletkuilla. 

 

Jalkojen säätö 

Jos laitteen luukku ei sulkeudu 

kunnolla tai jos laite heiluu, kun sitä 

painaa kevyesti, laitteen jalkoja 

täytyy säätää. Säädä laitteen jalat 

laitteen mukana tulevan 

asennusoppaan mallikuvien 

mukaan.  

Sähkökytkennät 

Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, 

joka on suojattu “Tekniset tiedot” -

taulukossa annettujen arvojen 

mukaisella sulakkeella. Valmistaja ei 

vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat 

tuotteen käytöstä ilman paikallisten 

säädösten mukaista maadoitusta. 

• Kytkennän on oltava kansallisten 

säädösten mukainen. 

• Virtajohdon pistokkeen tulee olla 

helppopääsyisessä paikassa 

asennuksen jälkeen. 
 

 Kytke laite pois 

verkkovirrasta pesuohjelman 

päätyttyä. 

• Jännite ja sallittu sulake on 

ilmoitettu “Tekniset tiedot” -osiossa. 

Jos talon sulakkeen tai katkaisijan 

nykyinen arvo on pienempi kuin 16 

ampeeria, teetätä 16 ampeerin 

sulakkeen asennus valtuutetulla 

sähköasentajalla.   

• Määritetyn jännitteen tulee olla 

sama kuin käytettävän virran 

jännite. 

• Älä tee liitäntöjä jatkojohdoilla 

tai jatkopistorasioilla. 
 

 
Vaurioituneet sähköjohdot saa 

vaihtaa vain valtuutettu 

huoltopalvelu. 

 
Jos astianpesukoneen sisäpuolella on 

valo, lampun saa tarvittaessa vaihtaa 

ainoastaan valtuutettu huoltopalvelu.  

 
Jos tuotteessa ilmenee vikaa, ei laitetta 

saa käyttää ennen kuin valtuutettu 

huoltopalvelu on korjannut vian. 

Sähköiskuvaara! 

Asennus 

 



Asennus 
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Laitteen käyttöönotto 

Ennen laitteen käyttöönottoa varmista, 

että kaikki valmistelut tehdään tämän 

käyttöoppaan osioiden 1 ja 3 mukaisesti. 

• Ennen laitteen käyttöönottoa pese 

ensimmäinen koneellinen tyhjänä 

käyttäen astianpesuainetta. 

Ensimmäisen käyttökerran 

yhteydessä lisää suolasäiliöön 1 

litra vettä, ennen kuin täytät sen 

suolalla.   

 
Laitteessa voi olla pieni 

määrä vettä tehtaan 

laatutestien jäljiltä. Tällä ei 

ole vaikutuksia laitteeseen.  



/ 13/43 FIN  

 

Energiansäästövinkkejä 

Seuraavat ohjeet auttavat sinua 

käyttämään tuotetta ympäristöä ja 

energiaa säästävällä tavalla. 

Puhdista tiskit suuremmista ruuanjätteistä 

ennen niiden asettamista laitteeseen. Käytä 

laitetta vasta sitten, kun se on täynnä. 

Ohjelmaa valitessasi katso apua 

“Ohjelmatiedot ja keskimääräiset 

kulutusarvot” -taulukosta. 

Älä käytä astianpesuainetta 

enempää kuin 

astianpesuainepakkauksessa 

suositellaan. 

Veden pehmennysjärjestelmä 
 

 
Astianpesukoneessa tulee 
käyttää pehmeää vettä. Jos 
veden kovuustaso on yli 6 °dH, 
vesijohtoveden kovuutta 
täytyy pehmentää ja 
kalkkipitoisuutta vähentää. 
Muuten veden kovuutta 
aiheuttavia ioneja kerääntyy 
astioiden pinnalle, mikä voi 
vaikuttaa haitallisesti laitteen 
pesu-, kiilto- ja kuivaustulokseen.  

Laite on varustettu 

vedenpehmennysjärjestelmällä, joka 

vähentää tuloveden kovuutta. Tämä 

järjestelmä pehmentää tuloveden 

tasolle, joka mahdollistaa astioiden 

korkealaatuisen pesun.  

 

Veden pehmennysjärjestelmän 

säätäminen 

Kun veden pehmennysjärjestelmä 

on asennettu oikein, 

astianpesukoneen pesu-, 

huuhtelu- ja kuivausteho kasvavat. 

Aseta veden kovuus tässä osiossa 

annettujen ohjeiden mukaan.  

Valmistelut  
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Määrittele tuloveden kovuus käyttämällä tuotteen mukana tulevaa testiliuskaa 

alla olevien ohjeiden mukaan. 
 

a 
 

 
 

Ota testiliuska 
pakkauksesta. 

b 1 min. 

 
 

Avaa hana ja anna 
veden valua noin 
1 minuutin ajan. 

c  

1 sekunti 

 

 
 
Pidä testiliuskaa 
vedessä noin 1 
sekunnin ajan. 

 

d 

 
 

 
 
Ota testiliuska pois 
vedestä ja ravista 
sitä. 

e 

 
1 min. 

 

Odota 1 minuutti. 

  

f 
      

      

      

 

 
 
Testiliuska ilmoittaa 
veden kovuuden. 

Kun tuloveden kovuus on määritetty, toimi seuraavasti: 

1. Käynnistä astianpesukone ja paina aikaviive- ja P+/P- -painikkeita 

samanaikaisesti. Ajanlaskennan (3,2,1) esittämisen jälkeen pidä painikkeita 

pohjassa jonkin aikaa.  

2. Kytke (r..)-asento toimintaan painamalla P+/P- -painiketta. 

3. Aseta veden kovuustaso tuloveden kovuuden mukaan käyttämällä aikaviive-

painiketta. Katso oikea asetus alla olevasta “Veden kovuustason asettaminen” -

taulukosta.  

4. Tallenna asetukset painamalla päälle-/pois-painiketta. 
 

Veden kovuustason asettaminen 

 
Kovuustaso 

Englantilainen 
veden kovuustaso 
°dE 

Saksalainen veden 
kovuustaso 
°dH 

Ranskalainen 
veden kovuustaso 
°dF 

 
Veden kovuustason merkkivalo 

0. taso  0-5 0-4 0-8 
Aseta veden kovuustaso asentoon 1 painamalla 
aikaviivepainiketta. (r1) 

 

1. taso  6-9 5-7 9-13 
 

2. taso  
10-15 8-12 14-22 

Aseta veden kovuustaso asentoon 2 painamalla 
aikaviivepainiketta. (r2)  

3. taso  
16-19 13-15 23-27 

Aseta veden kovuustaso asentoon 3 painamalla 
aikaviivepainiketta. (r3)  

4. taso  
20-24 16-19 28-34 

Aseta veden kovuustaso asentoon 4 painamalla 
aikaviivepainiketta. (r4)  

5. taso  
25-62 20-50 35-90 

Aseta veden kovuustaso asentoon 5 painamalla 
aikaviivepainiketta. (r5) 

 

Jos käyttämäsi veden kovuustaso on yli 90 °dF tai jos käytät kaivovettä, on suositeltavaa 

käyttää vedenpuhdistuslaitetta ja asianmukaista suodatinta.   

Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 13°dF, astianpesukoneessa ei tarvitse 

käyttää astianpesusuolaa. Tällöin mahdollinen suolan merkkivalo palaa laitteen 

näyttöpaneelissa jatkuvasti.   

Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan merkkivalo palaa jatkuvasti, vaikkei 

suolan käyttö olisikaan tarpeen. Jos käytät suolaa tässä tapauksessa, suolaa ei kulu eikä 

suolan merkkivalo pala. 
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2. Avaa suolasäiliön kansi kiertämällä 

sitä vastapäivään (A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

Astianpesusuolan laitto 

(Suomessa pesusuolaa tarvitaan harvoin, 

sillä suomalainen vesi on jo valmiiksi 

pehmeää.) 

Vedenpehmennysjärjestelmä tulee 

elvyttää ,    jotta tuote toimii jatkuvasti 

samalla suorituskyvyllä. Tämän vuoksi 

käytetään astianpesusuolaa.  

 
Käytä ainoastaan 

astianpesukoneisiin 

tarkoitettua suolaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Suolan laittamiseksi vedä 

ensin alakori ulos. 

 

 

 
Suosittelemme käyttämään rae- tai 

jauhemuodossa olevaa 

pehmennyssuolaa. Älä käytä veteen 

liukenematonta suolaa, kuten 

ruokasuolaa tai tavallista suolaa; 

veden pehmennysjärjestelmän 

suorituskyky saattaa ajan mittaan 

heikentyä. 

 

 
Kun tuote käynnistetään, 

suolasäiliö täyttyy vedellä. 

Lisää siis pehmennyssuola 

ennen kuin käynnistät 

laitteen. 
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3. Täytä suolasäiliö käyttämällä 

suolasuppiloa (D). Sekoita lusikalla, 

jotta suola liukenee nopeammin 

veteen. 
 

 
 

 Voit laittaa suolasäiliöön 

noin 2 kg astianpesusuolaa. 

4. Kun suolasäiliö on täynnä, laita kansi 

paikalleen ja kiristä sitä huolellisesti. 

5. Jos et käynnistä pesuohjelmaa 

välittömästi suolan lisäämisen 

jälkeen, teetä lyhyin pesuohjelma 

tyhjällä koneellisella, jotta ohi kaadettu 

suola liukenee ja huuhtoutuu pois. 

Astianpesuaine 

Voit käyttää joko jauhe-, neste-, 

geeli- tai tablettimuotoista 

pesuainetta. 
 

 
Käytä ainoastaan 

astianpesukoneisiin 

tarkoitettua pesuainetta. 

Älä käytä käsitiskiainetta. 

Emme suosittele käyttämään 

klooria tai fosfaatteja sisältäviä 

astianpesuaineita, sillä ne ovat 

haitallisia ympäristölle. 

Astianpesuaineen laitto 
 

 
Jotta osaat annostella 

valitsemaasi 

pesuohjelmaan sopivan 

määrän 

astianpesuainetta, 

katso “Pesuohjelmat”-

taulukko. 
 

 
Noudata 

pesuainepakkauk-

sessa annettuja 

ohjeita hyvien pesu- 

ja kuivaustuloksien 

saamiseksi. Jos 

tarvitset 

lisäohjeita, ota 

yhteys pesuaineen 

valmistajaan. 
 

 
Älä laita liuottimia 

pesuainesäiliöön. 

Räjähdysvaara! 

Laita astianpesuaine pesuainelokeroon alla 

olevan kuvan mukaisesti  juuri ennen 

pesuohjelman käynnistämistä.

 
Koska markkinoilla olevat eri 

valmistajien pesusuolat ovat 

kidekooltaan eri luokkaa ja 

koska veden kovuus voi 

vaihdella, saattaa kestää 

parikin tuntia, että suola 

liukenee veteen. Tämän vuoksi 

suolan merkkivalo palaa vielä 

jonkin aikaa sen jälkeen, kun 

suola on laitettu koneeseen. 

Irtonaiset suolakiteet voivat 

ruostuttaa laitetta, jos niitä ei 

huuhdota pois. Lisää suola 

laitteeseen vasta juuri ennen 

pesuohjelman käyttöä. 
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1. Avaa astianpesuainesäiliön luukku 

liikuttamalla salpaa oikealle (A). 

 

 

 

 

 

2. Laita tiskiainesäiliöön 

suositeltu määrä 

astianpesuainetta (esim. 

jauhe, neste/geeli tai tabletti). 
 

 
Astianpesuainesäiliössä on 

merkinnät, jotka auttavat 

annostelemaan sopivan 

määrän pesuainetta. 

Täydessä säiliössä on 40 

cm³  pesuainetta. 

Annostele pesuainetta 15 

cm³:n tai 25 cm³:n rajaan asti 

riippuen astioiden 

määrästä/likaisuudesta (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sulje astianpesuainesäiliön luukku 

painamalla sitä kevyesti. Luukun 

sulkeutuessa kuuluu naksahdus.  
 

 
Varmista, että pesuainelokeron 

kansi on suljettu kunnolla 

käyttäessäsi pesuohjelmaa, johon 

kuuluu esihuuhtelu ja korkea 

lämpötila ja jonka yhteydessä voit 

käyttää tablettimuotoista 

pesuainetta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käytä astianpesujauhetta lyhyissä 

pesuohjelmissa ilman 

esihuuhtelua, sillä 

tablettitiskiaineen liukoisuus 

vaihtelee lämpötilasta ja ajasta 

riippuen 

 
Jos astianpesujauhetta 

annostellaan liikaa, pesuaine ei 

liukene kokonaan ja naarmuttaa 

lasia. 

Yhdistelmätabletit 

Pesutehon lisäksi yhdistelmätableteillä on myös 

pehmennyssuolan ja/tai huuhteluaineen 

ominaisuuksia. Jotkut yhdistelmätabletit saattavat 

myös olla suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, 

kuten lasin tai ruostumattoman teräksen 

suojaamiseen. Yhdistelmätabletteja on saatavilla 

mm. muodoissa 3in1, 5in1, All in1. Ne toimivat 

vain tiettyyn vedenkovuustasoon asti. Tämän 

tason jälkeen täytyy lisätä pesusuolaa ja 

huuhteluainetta.  Tarkista yhdistelmätablettien 

tuotepakkauksesta, millaiseen 

vedenkovuustasoon se sopii. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Jos astioissa on kiinnikuivuneita 

ruuantähteitä, täytä myös 

5 cm³:n lisäsäiliö (2). 
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Jos tiskisi jää märäksi ja/tai 

etenkin lasiastioissa ilmenee 

kalkkitahroja 

yhdistelmätabletteja 

käyttäessäsi, ota yhteys 

pesuainevalmistajaan. 

 
 

 
Parhaat tulokset saadaan 

käyttämällä erillistä 

astianpesuainetta, 

huuhteluainetta ja 

pehmennyssuolaa. 

Toimi seuraavasti vaihtaessasi 

yhdistelmätabletista 

pesuainejauheeseen/-nesteeseen/-

geeliin tai -tablettiin: 

1. Varmista, että suola- ja 

huuhteluainesäiliöt ovat 

täynnä. 

2. Aseta veden kovuus korkeimmalle 

tasolle ja suorita pesuohjelma 

tyhjällä koneella. 

3. Tyhjällä koneella suoritetun 

pesuohjelman jälkeen säädä 

vedeen kovuustaso sopivaksi 

käyttöoppaan avulla. 

4. Tee tarvittavat 

huuhteluaineasetukset. 

Huuhteluaine 
 

 
Astianpesukoneeseen 

tarkoitettu huuhteluaine 

tehostaa astioiden 

kuivumista ja estää vesi- ja 

kalkkitahrojen 

muodostumista astioihin.  

Huuhteluaine tulee laittaa 

sille erityisesti 

tarkoitettuun säiliöön. 

Käytä ainoastaan 

astianpesukoneisiin 

tarkoitettua 

huuhteluainetta. 

1. Avaa huuhteluainelokeron kansi 

painamalla sen salpaa (B). 
 

 

2. Täytä lokero”MAX”-tasolle. 

 

 

 
Laitteen mallista riippuen 

pesusuolan ja huuhteluaineen 

merkkivalot täytyy aktivoida 

uudelleen, jos ne on otettu pois 

käytöstä.  

 



Valmistelut 

/ 19/43 FIN 

 

 

3. Aseta huuhteluaineen annostelija 

manuaalisesti tasolle 1-6 (4). Jos 

posliinisissa astioissa esiintyy 

pesun jälkeen tahroja, tasoa 

täytyy nostaa. Jos astioita käsin 

kuivatessa jää sininen vana, 

tasoa täytyy laskea. 

Annostelijan oletusasetus on 

taso 4.  

4. Sulje lokeron kansi painamalla 

sitä kevyesti. 
 

 
Pyyhi pois lokeron 

ulkopuolelle valunut 

huuhteluaine, sillä muuten 

se muodostaa vaahtoa ja 

heikentää pesutuloksia ajan 

myötä. 

Konepesuun soveltumattomat 

esineet 

• Älä pese astianpesukoneessa tiskiä, 

jossa on tupakantuhkaa, kynttilänjämiä, 

kiillotusainetta, väriainetta, 

kemikaaleja jne.  

• Älä pese astianpesukoneessa rautaa 

sisältävistä metalliseoksista valmistettuja 

esineitä. Ne voivat ruostua tai tahrata 

muuta tiskiä. 

• Älä pese astianpesukoneessa kuparilla 

tai tinalla pinnoitettuja astioita tai 

ruokailuvälineitä, joissa on puusta tai 

luusta valmistettuja osia, liimattuja osia 

tai osia, jotka eivät kestä lämpöä. 

Tiskien sijoittelu 

astianpesukoneeseen 

Tiskien oikeanlainen sijoittaminen 

koneeseen edesauttaa tehokkaan 

energiankulutuksen ja 

optimaalisten pesu- ja 

kuivaustulosten saavuttamista. 

• Ennen kuin laitat tiskit koneeseen, 

puhdista ne suuremmista 

ruuantähteistä (luista, siemenistä 

jne.). 

• Aseta litteät, kapeat astiat 

korien keskiosaan, jos 

mahdollista. 

• Astianpesukoneessa on kaksi eri 

koria, joihin voit laittaa tiskiä. 

Laita likaisemmat ja suurimmat 

tiskit alakoriin ja pienimmät, 

herkimmät ja kevyimmät tiskit 

yläkoriin. 

• Laita ontot esineet kuten maljat, 

juomalasit ja kattilat ylösalaisin 

laitteeseen, jotta niihin ei 

keräänny vettä. 
 

 
Vahinkojen estämiseksi 

laita terävät ja kulmikkaat 

esineet, kuten 

tarjoiluhaarukat, 

leipäveitset ym., ylösalaisin 

niin, että niiden terävät osat 

osoittavat alaspäin tai ovat 

vaakatasossa 

astianpesukoneen koreissa. 

Täytä ensin alakori ja vasta sen jälkeen 

yläkori. 
 

Koristepainatukset posliinissa ja 

alumiini- tai hopeaastioissa 

saattavat haalistua tai vaurioitua 

konepesun jälkeen, kuten 

käsipesussakin. Jotkut herkät 

lasityypit ja kristallit saattavat 

samentua ajan myötä. Ennen 

kuin ostat posliiniastioita, 

suosittelemme varmistamaan 

sopivatko ne koneessa 

pestäviksi. 
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Astianpesukoneen täyttöehdotus Astioiden vääränlainen sijoittelu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alakori 

Yläkori 
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Ruokailuvälinekori 

(mallikohtainen) 
Välinekori on tarkoitettu esim. haarukoiden ja 

veitsien tiskaamiseen. 

Koottavat alakorin ritilät 

(mallikohtainen) 

Kuusiosaiset, astianpesukoneen 

alaosassa sijaitsevat koottavat ritilät (A) 

on tarkoitettu isompien astioiden kuten 

paistinpannujen ja kattiloiden 

sijoitteluun. Lisätilaa saat taittelemalla 

telineitä yksitellen tai kaikki kerralla.  
 

 

 

 

 

 

Piikit saa vaakasuoraan asentoon tarttumalla 

niistä kiinni ja työntämällä niitä nuolien 

suuntaan (B). Piikit saa takaisin pystysuoraan 

asentoon nostamalla ne pystyyn, jolloin ne 

naksahtavat takaisin paikalleen (C). 
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Piikit saattavat taipua, 

jos laitat ne vaaka-

asentoon pitämällä kiinni 

niiden kärjistä. Tämän 

takia piikkien asentoa 

kannattaa muuttaa 

pitämällä kiinni niiden 

varren keskiosasta ja 

työntämällä niitä nuolen 

suuntaan. 
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Koottavat alakorin ritilät (2 
kpl) 

(mallikohtainen) 

Kahdessa osassa olevat 

koottavat alakorin telineet on 

tarkoitettu isompien astioiden, 

esimerkiksi kattiloiden, 

sijoitteluun (1, 2). Lisätilaa saat 

taittelemalla piikkejä yksitellen 

tai kaikki kerralla. Isot telineet 

saa alas painamalla vivusta (A). 

Kokoontaitettavat yläkorin 
piikit 

(mallikohtainen) 

Astianpesukoneen yläkorissa on piikit, 

joiden avulla voi tehdä lisätilaa isoille 

astioille taittamalla piikit asteittain (A). 

Piikit laitetaan vaakatasoon ottamalla 

niistä kiinni keskeltä ja työntämällä 

niitä nuolten suuntaan. Aseta isot astiat 

paikoilleen luomaasi tilaan. Piikit saa 

takaisin pystyasentoon nostamalla ne 

ylös, jolloin ne naksahtavat paikalleen.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piikit voivat taipua, jos ne 

laitetaan vaakatasoon 

pitämällä kiinni niiden 

kärjistä. Tämän vuoksi 

piikit kannattaa laittaa 

pysty-/vaaka-asentoon 

pitämällä kiinni varsien 

keskiosasta ja työntämällä 

niitä nuolen suuntaan. 
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Yläkorin ritilä 

(mallikohtainen) 

Korin lasku tapahtuu seuraavasti:  

Laske kori painamalla 

korkeudensäätömekanismin lukkovipua (oik. 

tai vas.) (B). 

 

 

 

 

 

 

 

Yläkorin korkeuden 

säätäminen 

(mallikohtainen)  

Ylemmän korin 

korkeudensäätömekanismin ansiosta 

laitteen ylä- tai alaosastoon voi 

tarvittaessa luoda suurempia tiloja 

siirtämällä täytettyä koria ylös-

/alaspäin.  

Korin nosto tapahtuu seuraavasti: Tartu 

korista kiinni vasemmalta tai oikealta 

puolelta ja nosta ylöspäin (A). Tee sama 

toimenpide myös korin toiselle puolelle. 

 
 

Tee sama toimenpide korin toisen puolen 

laskemiseksi. Varmista, että korin 

molempien puolien 

korkeudensäätömekanismit ovat linjassa.  

 

 

Varmista, että korin molempien puolien 

korkeudensäätömekanismit ovat linjassa.  
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Yläkorin korkeuden 

säätäminen 

(mallikohtainen)  

Ylemmän korin 

korkeudensäätömekanismin ansiosta 

laitteen ylä- tai alaosastoon voi 

tarvittaessa luoda suurempia tiloja 

siirtämällä täytettyä koria ylös-/alaspäin 

ilman, että sitä tarvitsee ottaa pois 

laitteesta.  

 

Korin nosto tapahtuu seuraavasti: 

1. Tartu korista kiinni vasemmalta tai 

oikealta puolelta ja nosta ylöspäin 

(A). 

2. Tee sama toimenpide myös korin 

toiselle puolelle. 

3. Varmista, että korin molempien 

puolien korkeudensäätömekanismit 

ovat linjassa. 

 

Korin lasku tapahtuu seuraavasti: 

1. Laske kori painamalla 

korkeudensäätömekanismin 

lukkovipua (oik. tai vas.) (B). 

2. Tee sama toimenpide korin toisen puolen 

laskemiseksi. 

3. Varmista, että korin molempien puolien 

korkeudensäätömekanismit ovat linjassa. 
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Tyhjän yläkorin korkeuden 

säätely 

(mallikohtainen) 

Voit säätää yläkorin korkeutta sinne 

laitettavien astioiden mukaan. Korin 

korkeutta voi muuttaa korin 

rullakiskojen avulla. 

1. Käännä yläkorin kiskojen 

topparit sivulle nuolen 

suuntaisesti.  

2. Poista kori. 

3. Muuta rullakiskojen paikkaa, aseta 

korit kiskoille ja sulje topparit. 
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5 5 
 

 

 

 

 
 

1. Näyttö 

2. Päälle/pois-painike 

3. Käynnistys-/tauko-
/peruutuspainike 

4. Aikaviivepainike 

5. Toimintopainikkeet 

a) Puolitäyttötoiminto 

b) Pikatoiminto 

c) Lisähuuhtelutoiminto 

d) Lisäkuivaustoiminto 

6. Pesuohjelmien valintapainikkeet

 

 

 
 

      

7. Pesuohjelman merkkivalo 

8. Pesusuolan       merkkivalo 

9. (Ei määritelty) 

12. Pesuohjelman päättymisen merkkivalo 

13. Näytön tietorivi 

14. Lapsilukon merkkivalo 

10. Aloitus     / Tauko  merkkivalo 15. Huuhteluaineen    merkkivalo 

 
11  Aikaviiveen merkkivalo 16. (Ei määritelty)

 5 
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Päälle/pois-painike 

Painiketta käytetään laitteen 

kytkemiseksi toimintaan tai pois 

toiminnasta. Laite kytkeytyy 

toimintaan säästöohjelmalla Päällä-

tilassa ja pesuohjelman 

merkkivalona palaa säästöohjelman 

numero. Pois-tilassa näytön 

merkkivalot sammuvat. 

Käynnistys-/tauko-

/peruutuspainike 

Painiketta käytetään valitun 

pesuohjelman tai toiminnon 

käynnistämiseen, keskeyttämiseen 

tai peruuttamiseen. 

Pesuohjelmien 

valintapainikkeet 

Painikkeita käytetään 

“Ohjelmatiedot ja 

keskimääräiset kulutusarvot” -

taulukon perusteella päätetyn 

pesuohjelman valitsemiseksi. 

 

Aikaviivepainike 

Painikkeella asetetaan 

aikaviive. 

Laitteen valmistelu 

1. Avaa astianpesukoneen luukku. 

2. Asettele tiskit laitteeseen 

käyttöoppaan ohjeen mukaan. 

3. Varmista, että ylä- ja 

alasiipipyörät pyörivät 

vapaasti. 

4. Laita sopiva määrä astianpesuainetta 

pesuainelokeroon. 

5. Seuraa, syttyvätkö pesusuolan ja 

huuhteluaineen merkkivalot ja lisää 

suolaa ja/tai huuhteluainetta 

tarvittaessa. 

6. Sulje astianpesukoneen luukku. 

Pesuohjelman valinta 

1. Käynnistä laite painamalla 

Päälle/pois-painiketta.  

2. Valitse sopiva pesuohjelma 

“Ohjelmatiedot ja keskimääräiset 

kulutusarvot” -taulukon avulla 

3. Paina pesuohjelman valintapainiketta, 

kunnes näytössä palaa valitsemasi 

pesuohjelman merkkivalo. Painamalla 

P+ -painiketta siirryt seuraavaan 

ohjelmaan, ja painamalla P- -

painiketta siirryt edelliseen 

ohjelmaan.  



Användning av produkten 

 

 

 

 
PESUOHJELMAT 

Huom! Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardiolosuhteissa. Tämän vuoksi todelliset kulutusarvot voivat poiketa 
taulukossa annetuista arvoista. * Testilaitoksen käyttämä viiteohjelma Standardin EN 50242 mukaiset testit on suoritettava 
testiohjelmaa käyttämällä niin, että vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö ovat täynnä. 

 

Pesuohjelman numero 0 1 2 3 4 5 6 

 

Pesuohjelman nimi 
 

Maskinrengöring / 
Laitteen puhdistus 

 
Eco * / Säästö 

 
Auto 

 
Intensiv / 

Tehopesu 

 
Daglig 58 min 

/Päivittäiskäyttö 58 min   

 
30 min 

 
Avspolning / huuhtelu 

Pesulämpötila - 50 ºC 45-65 ºC 70 ºC 60 ºC 35 ºC - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likaisuusaste 

Tätä ohjelmaa 

suositellaan 

käytettäväksi 1-2 

kuukauden koneen 

puhdistamiseksi ja 

hygienian 

ylläpitämiseksi. 

Ohjelma suoritetaan 

tyhjällä koneella. 

Parhaimmat tulokset 

saadaan käyttämällä 

samalla 

astianpesukoneen 

puhdistamiseen 

tarkoitettua 

pesuainetta. 

Taloudellisin 

pesuohjelma 

keskivertolikaiselle 

päivittäiselle tiskille. 

Määrittelee tiskin 

likaisuusasteen ja 

asettaa pesuveden 

lämpötilan ja määrän 

automaattisesti. Sopii 

kaiken tyyppisen tiskin 

pesuun. 

Sopii normaalia 

likaisemman tiskin, 

patojen ja kattiloiden 

pesuun. 

Päivittäiseen käyttöön 

soveltuva pesuohjelma 

normaalisti 

likaantuneiden tiskien 

nopeimpaan 

mahdolliseen pesuun. 

Sopii vähemmän 

likaisten, jo esipestyjen/-

huuhdeltujen tiskien 

pesuun.  

Sopii 

astianpesukoneessa 

pidemmän aikaa 

odottaneiden astioiden 

puhdistamiseen 

ruuanjämistä 

epämiellyttävän hajun 

estämiseksi. 

- Keskitaso Keskitaso - korkea Korkea Keskitaso Matala - 

Esihuuhtelu - + + + - - + 

Pesu - + + + + + - 

Kuivaus - + + + + - - 
 

Aika (min) 75 230 92-176 141 58 30 15 
 

Vesimäärä (I) 14,4 10 12,6-17,0 14,8 10,6 10,4 3,8 
 

Energia (kWh) 0,70 0,83 0,90-1,20 1,28 1,08 0,74 - 

L
a
itte

e
n
 kä

yttö
 

/ 
2
9
/4

3
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I 
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Lisätoiminnot 

Pesuohjelmat on suunniteltu parhaiden 

pesutulosten saavuttamiseksi ottamalla 

huomioon lian tyyppi, likaisuusaste ja 

pestävien astioiden ominaisuudet. 

Lisätoimintojen tarkoitus on ajan, veden ja 

energian säästö ja käyttäjän tarkoituksiin 

sopivamman astianpesun takaaminen. 

 
 

 

Lisätoimintojen asettaminen 

pesuohjelmaan 

1. Valitse haluamasi pesuohjelma painamalla 

pesuohjelman valintapainiketta.  

2. Kun pesuohjelmaan asetetaan lisätoiminto, 

sen merkkivalo palaa näytöllä. Jos 

toimintopainiketta painetaan uudestaan, 

sen merkkivalo sammuu ja valinta 

peruuntuu.  

3. Valinta perutaan painamalla 

toimintopainiketta uudestaan. 

Ajansäästötoiminto 

Toiminto lyhentää valitun pesuajan 

kestoa ja vähentää vedenkulutusta 

ottamalla käyttöön pesun korkeammalla 

paineella. 

Lisähuuhtelutoiminto 

Käyttämästäsi pesuaineesta riippuen 

pesuaine voi poistaa tahrat tiskistä ja 

mahdollistaa optimaalisen 

huuhtelutoiminnon. 

Lisäkuivaustoiminto 

Tarjoaa erinomaisen 

kuivaussuorituskyvyn. 

Puolitäyttötoiminto 

Käytetään vajaan koneellisen pesuun. 

1. Aseta tiskisi koneeseen haluamallasi 

tavalla. 

2. Kytke kone toimintaan 

painamalla päälle-/pois-

painiketta muutosten 

tallentamiseksi. 

3. Valitse haluamasi ohjelma ja paina 

puolitäyttötoiminnon painiketta. 

Toiminnon merkkivalo syttyy 

näytössä. 

4. Käynnistä pesuohjelma painamalla 

käynnistys-/tauko-/peruutuspainiketta. 

 

 
Puolitäyttötoiminnolla voit 

säästää sekä vettä että 

energiaa, kun käytät koneen 

ylä- ja alakoreja. 

Sisävalo 

(mallikohtainen) 

Joissakin malleissa on sisävalo, joka 

valaisee laitteen sisäosan, kun laitteen 

luukku avataan. 

 

Muuta sisävalon asetuksia 

1. Kun olet kytkenyt laitteen toimintaan, paina 

aikaviive- ja P/P+ -painikkeita 

samanaikaisesti pohjassa, kunnes näytössä 

näkyvä laskuri (3,2,1) on valmis.  

2. Aktivoi L:asento painamalla P/P+ -painiketta. 

Sisävalo on pois päältä L:0-asetuksessa ja 

päällä L:1-asetuksessa. Aseta haluamasi 

asetus painamalla aikaviivepainiketta. 

3. Sammuta kone painamalla päälle-

/pois-painiketta tallentaaksesi 

muutokset.

 Lisätoimintojen käyttö voi vaikuttaa 

pesuohjelman kestoon. 

 
Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin 

pesuohjelmiin. Pesuohjelmaan 

soveltumattomien lisätoimintojen 

merkkivalot eivät syty. 
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Lattiavalo 

Varoittaa, että pesu on meneillään 

(mallikohtainen) 

Pesun aikana laite kohdistaa lattiaan valon. 

Valo sammuu, kun pesu on päättynyt.  

 

 

 

 
AutoTablet -toiminto 
Auto Tablet        on toiminto, joka tunnistaa 

automaattisesti yhdistelmätabletin 

käytön.   

 

 

 

 
Tämän toiminnon ansiosta pesuainetabletin käyttö 

ei edellytä erityisen painikkeen painamista. 

 

Toiminnon voi halutessaan ottaa käyttöön. 

 
Toiminnon ottaminen 

käyttöön/pois käytöstä: 

1. Kun olet käynnistänyt laitteen, paina 

samanaikaisesti aikaviive- ja P+ -

painikkeita pohjassa, kunnes 

näytössä näkyvä laskuri (3,2,1) on 

valmis  

2. Aktivoi a:asetus painamalla painiketta 

P+. Automaattinen pesuaineen 

tunnistustoiminto on pois käytöstä  

asetuksessa ”a:0” ja käytössä 

asennossa “a:1”. Tee haluamasi 

asetus painamalla. 

Kytke laite toiminnasta painamalla 

päälle-/pois-painiketta asetusten 

tallentamiseksi. 

 

Pesuajan ohjelmointi  

Aikaviivetoiminto 

Jos alueellasi on käytössä edullinen 

yösähkö, voit käyttää aikaviivetoimintoa 

astianpesun suorittamiseksi sopivan 

kellonajan puitteissa. Voit viivästyttää 

valitsemasi ohjelman käynnistystä jopa 24 

tunnilla. Aikaviivettä ei voi asettaa ohjelman 

ollessa jo käynnissä. 

1. Paina aikaviivepainiketta valittuasi 

haluamasi pesuohjelman ja mahdolliset 

lisätoiminnot. 

2. Aikaviivepainiketta painaessa näytön 

tietorivillä palaa "0:30" ja aikaviiveen 

merkkivalo vilkkuu. 

3. Aseta haluamasi aika painamalla 

aikaviivepainiketta. Viivettä lisätään 

asteittain 30 minuutilla 6 tuntiin asti ja sen 

jälkeen 1 tunnilla 24 tuntiin asti aina 

painiketta painettaessa. 

4. Aloita ajanlasku painamalla käynnistys-

/tauko-/peruutuspainiketta. Aikaviiveen ja 

käynnistyksen/tauon merkkivalot palavat 

keskeytyksettä aikaviiveen ajan. Aikaviive 

ilmoitetaan näytön tietorivillä. Valittu 

pesuohjelma käynnistyy heti ajanlaskun 

päätyttyä. 

 
Tämän tyyppisiä pesuaineita 

käytettäessa kuivausteho paranee 

säädettäessä lämpötilaa ja kestoa 

vastaavasti. 

 

 
Lattiavalo syttyy 

automaattisesti pesuohjelman 

käynnistyessä ja palaa sen 

loppuun asti. Käyttäjä ei voi 

sammuttaa valoa. 

 

C 
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Asetusten muuttaminen 

aikaviiveen ollessa 

aktivoituna 

Aikaviiveen ollessa käytössä et voi muuttaa 

pesuohjelmaa, lisätoimintoja tai aikaviiveen 

kestoa. 

 
Pesuohjelmaa tai 

lisätoimintoja ei voi 

asettaa/muuttaa 

pesuohjelman käynnistyttyä. 

Aikaviivetoiminnon 

keskeyttäminen 

1. Paina käynnistys-/tauko-

/peruutuspainiketta pohjassa 3 

sekunnin ajan. 

2. Kun käynnistys-/tauko-

/peruutuspainiketta painetaan 

pohjassa, näytön tietoriville 

ilmestyy “3”, “2”, “1”. Aikaviiveen 

merkkivalo sammuu 

keskeytysprosessin päätyttyä ja 

aikaviivetoiminto keskeytyy. 

 

 
Kun olet keskeyttänyt 

aikaviivetoiminnon, voit valita ja 

käynnistää uuden pesuohjelman. 

 
Aikaviivetoimintoa ei voi asettaa 

pesuohjelman ollessa käynnissä. 

 

Pesuohjelman käynnistys 

Kun haluat valinnut pesuohjelman ja 

mahdolliset lisätoiminnot, käynnistä 

kone painamalla käynnistys-/tauko-

/peruutuspainiketta. 

Ohjelman käynnistyessä kuuluu 

sävelmä ja näytön tietorivillä näkyy 

pesuohjelman kesto. Käynnistys-/tauko-

/peruutusmerkkivalo alkaa palaa 

keskeytyksettä. 

 

 

 
Lapsilukko 

Voit estää muita ihmisiä keskeyttämästä 

tai muuttamasta pesuohjelmaa tai 

aikaviivettä laitteen ollessa käynnissä. 

 
Laite suorittaa veden 

pehmennyksen riippuen 

käytettävän veden 

kovuustasosta. Tämän 

vuoksi jäljellä oleva aika, 

joka ilmoitetaan joidenkin 

ohjelmien lopussa, voi 

poiketa ohjelman alussa 

annetusta kestosta. 

Ohjelman kesto voi 

muuttua myös 

sijaintipaikan ja veden 

lämpötilan sekä 

tiskimäärän mukaan. 
 

 

 
Varo avaamasta laitteen 

luukkua laitteen ollessa 

toiminnassa. Jos luukku 

tarvitsee avata, pysäytä laite 

painamalla käynnistys-/tauko-

/peruutuspainiketta. Avaa sen 

jälkeen laitteen luukku. Varo 

kuumaa vesihöyryä luukkua 

avatessasi. Sulje luukku ja paina 

uudelleen käynnistys-/tauko-

/peruutuspainiketta. 

Pesuohjelma jatkuu siitä, 

mihin se on jäänyt. 

 

 

 
Kone pysyy jonkin aikaa täysin 

äänettömänä taukotilassa veden 

poistamiseksi koneesta ja 

pehmentimen puhdistamiseksi, 

minkä jälkeen se siirtyy 

kuivaustilaan. 
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Lapsilukon ottaminen käyttöön: 

1. Paina lapsilukon painikkeita 

samanaikaisesti pohjassa 3 sekunnin 

ajan. 

2. Näytön tietoriville ilmestyy "3", 

"2", "1" ja lapsilukko on 

käytössä. 

 
Lapsilukko estää valitun ohjelman 

tai toimintojen muuttamisen ja 

kytkee käynnistys-/tauko-

/peruutuspainikkeen pois toiminnasta. 

 Lapsilukko ei lukitse laitteen 

luukkua. 

 
Jos sammutat laitteen painamalla 

päälle/pois-painiketta ohjelman 

lopuksi, lapsilukko kytkeytyy 

automaattisesti pois toiminnasta. 

 
Energian säästämiseksi laite 

sammuu automaattisesti 

ohjelman päätyttyä tai jos 

ohjelmaa ei käynnistetä. 

Lapsilukon ottaminen pois 

käytöstä: 

1. Paina lapsilukon painikkeita 

samanaikaisesti pohjassa 3 sekunnin 

ajan. 

2. Näytön tietoriville ilmestyy "3", 

"2", "1" ja lapsilukko on otettu 

pois käytöstä. 

Pesuohjelman keskeytys 

1. Paina käynnistys-/tauko-/peruutuspainiketta 

pohjassa 3 sekunnin ajan. 

2. Vapauta painike, kun 

käynnistys/taukomerkkivalo alkaa 

vilkkua . Laite suorittaa ohjelman 

keskeyttämiseen tarvittavat toimenpiteet 

parissa minuutissa. 

 

 
Laitteessa tai siinä olleissa 

astioissa saattaa olla pesu- 

tai huuhteluainejäämiä 

riippuen siitä, missä 

vaiheessa ohjelma on 

keskeytetty. 

 

Pesusuolan       merkkivalo 

Tarkkaile pesusuolan merkkivaloa 

näytössä nähdäksesi, onko laitteessa 

riittävästi pehmennyssuolaa. Jos 

suolan merkkivalon varoitusmerkki 

palaa, täytyy suolasäiliöön lisätä suolaa. 
 

 
Veden kovuustason 

määrittelystä kerrotaan 

veden 

pehmennysjärjestelmää 

koskevassa osiossa. 

Huuhteluaineen merkkivalo( ) 

Tarkkaile huuhteluaineen merkkivaloa 

näytössä nähdäksesi, onko laitteessa 

riittävästi huuhteluainetta. Jos 

huuhteluaineen merkkivalon 

varoitusmerkki palaa, täytyy 

huuhteluainetta lisätä 

huuhteluainelokeroon. 

Ohjelman päättyminen 

Pesuohjelman päättymisen merkkivalo palaa, kun 

pesuohjelma on päättynyt. 

1. Sammuta laite papäälle-/pois-

painiketta. 

2. Sulje astianpesukoneen hana. 

3. Kytke laite pois verkkovirrasta. 
 

 
Energian säästämiseksi 

laite sammuu 

automaattisesti ohjelman 

päätyttyä tai jos ohjelmaa 

ei käynnistetä. 
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Veden tulo poikki -varoitus 

Jos vesijohdon vedentulo keskeytyy 

tai vesihana suljetaan, laitteeseen ei 

tule vettä ja E:02-merkkivalo alkaa 

vilkkua pesuohjelman merkkivalon 

kohdalla. Veden tulon ollessa poikki 

pesuohjelma on keskeytynyt ja laite 

seuraa säännöllisesti veden tuloa; 

kun veden tulo jatkuu, E:02-

merkkivalo sammuu ja pesuohjelma 

jatkuu hetken kuluttua. 

Ylivuodon varoitus 

Jos laitteeseen menee liikaa vettä tai 

jokin sen osa vuotaa, laite havaitsee 

tämän ja pesuohjelman merkkivalon 

kohdalla vilkkuu E:01-symboli. Niin 

kauan kuin ylivuoto jatkuu, turva-

algoritmi on toiminnassa ja yrittää 

poistaa vettä. Kun ylivuoto on 

päättynyt ja turvallisuus on 

varmistettu, E:01-symboli sammuu. 

Jos E:01-symboli ei sammu, kyseessä 

on pysyvä vika. Ota tässä tapauksessa 

yhteys huoltoon. 

Laitteen puhdistus 

Tätä ohjelmaa suositellaan käytettäväksi 

1-2 kuukauden koneen puhdistamiseksi ja 

hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelma 

suoritetaan tyhjällä koneella. Parhaimmat 

tulokset saadaan käyttämällä samalla 

astianpesukoneen puhdistamiseen 

tarkoitettua pesuainetta. 
 

 
Älä käytä koneen 

puhdistusohjelmaa tiskin 

pesemiseen. Ohjelman 

korkea lämpötila voi 

vaurioittaa astioita. 

 
Jätä tiski laitteeseen 

jäähtymään noin 15 

minuutin ajaksi 

pesuohjelman päätyttyä. 

Tiski kuivuu nopeammin, 

jos jätät laitteen luukun 

tällöin raolleen. Tämä 

lisää laitteen 

kuivaustehoa. 
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Laitteen käyttöikä kasvaa ja ongelmia 

ilmenee vähemmän, jos laite 

puhdistetaan tasaisin väliajoin. 

 

 

 

 

 

 
 

Laitteen ulkopintojen 

puhdistus 

Pyyhi laitteen ulkopinnat ja 

ovitiivisteet varovasti miedolla 

pesuaineella ja kostealla liinalla. 

Käytä käyttöpaneelin 

puhdistamiseen ainoastaan kevyesti 

kostutettua liinaa. 

Laitteen sisäosan 

puhdistus 

• Puhdista laitteen sisäpuoli ja 

säiliö puhdistusohjelmalla joko 

pesuaineen kanssa tai ilman 

riippuen laitteen likaisuudesta. 

• Jos laitteeseen on jäänyt vettä, 

poista vesi noudattamalla 

osiossa “Pesuohjelman 

keskeytys” annettuja ohjeita.  

Jos vedenpoistoa ei voi suorittaa, 

poista suodatin osiossa 

“Suodattimen puhdistus” 

annettujen ohjeiden mukaan ja 

tarkista, onko laitteen pohjalla 

pesuainejäämiä, jotka estävät 

veden tulon. Puhdista 

tarvittaessa. 

Suodattimen puhdistus 

Puhdista suodatin vähintään kerran 

viikossa, jotta laite toimii tehokkaasti. 

Tarkista, onko suodattimessa 

ruuantähteitä.  

Jos suodattimessa on ruuantähteitä, 

irrota suodatin ja puhdista se 

huolellisesti juoksevan veden alla. 

1. Kierrä mikrosuodattimen- (1) ja 

karkean suodattimen (2) yksikköä 

vastapäivään ja vedä se pois 

paikoiltaan. 
 

 

 
2. Vedä metallinen/muovinen 

suodatin (3) pois paikoiltaan. 
 

 
3. Paina karkean suodattimen 

molemmat pidikkeet sisäänpäin ja 

irrota karkea suodatin yksiköstä.

  

 
Kytke laite pois verkkovirrasta ja sulje 

hana ennen kuin aloitat puhdistuksen. 

 Älä käytä hankaavia pesuaineita. 

 
Puhdista suodatin ja suihkuvarret 

vähintään kerran viikossa, jotta laite 

toimii tehokkaasti.  
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4. Puhdista kaikki kolme suodatinta 

harjan avulla juoksevan veden alla. 

5. Aseta metallinen/muovinen suodatin 

paikoilleen. 

6. Aseta karkeasuodatin 

mikrosuodattimeen. Varmista, 

että se on kunnolla paikoillaan. 

Kierrä karkeasuodatinta 

myötäpäivään, kunnes kuuluu 

naksahdus. 

Letkun suodattimen puhdistus 

Suodattimen liittäminen 

vedentuloletkuun suojaa laitetta 

mahdollisilta kunnan vesiverkosta tai 

omasta vesijärjestelmästäsi tulevilta 

epäpuhtauksilta (esim. hiekka, lika, 

ruoste jne.). Tarkista suodatin ja letku 

säännöllisesti ja puhdista 

tarvittaessa. 

1. Sulje hana ja irrota letku. 

2. Kun olet irrottanut suodattimen, 

pese se juoksevan veden alla. 

3. Aseta pesty suodatin letkuun. 

4. Kiinnitä letku hanaan. 

(mallikohtainen) 

 

 

Huolto ja puhdistus 

 Älä käytä laitetta ilman 

suodatinta. 

 Väärin asetettu suodatin 

heikentää pesutuloksia. 
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Suihkuvarsien puhdistus 

Pese suihkuvarret vähintään kerran viikossa, 

jotta laite toimii tehokkaasti. 

Alempi suihkuvarsi 

Tarkista, ovatko alemman suihkuvarren 

(1) reiät tukkeutuneet. Jos näin on, irrota 

ja puhdista suihkuvarsi. Voit irrottaa 

alemman suihkuvarren vetämällä sitä 

ylöspäin. 

Ylemmät suihkuvarret 

Tarkista, ovatko ylemmän suihkuvarren (1) reiät 

tukkeutuneet. Jos näin on, irrota ja puhdista 

suihkuvarsi. Irrota ylempi suihkuvarsi kiertämällä 

mutteria vasemmalle. Varmista, että mutteri on 

kunnolla kiristetty, kun kiinnität suihkuvarren 

takaisin paikoilleen.

 

Huolto ja puhdistus 
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Laite ei käynnisty. 

 
 

• Virtajohto on irti. >>> Tarkista, onko virtajohto kiinni pistorasiassa. 

• Sulake on palanut. >>> Tarkista talon sulakkeet. 

• Laitteeseen ei tule vettä. >>> Tarkista, onko vesihana auki. 

• Laitteen luukku on auki. >>> Tarkista, onko laitteen luukku kiinni. 

• Päälle-/pois-painiketta ei ole painettu.>>> Tarkista, että laite on päällä painamalla 

päälle-/pois-painiketta. 

 

• Astiat on sijoiteltu laitteeseen väärin. >>> Sijoita astiat laitteeseen ohjekirjan 

ohjeiden mukaan. 

• Valittu ohjelma on vääränlainen. >>> Valitse pidempikestoinen ohjelma, jossa on korkeampi 

lämpötila. 

• Suihkuvarret ovat jumiutuneet. >>> Ennen kuin käynnistät ohjelman, varmista alemman ja 

ylemmän suihkuvarren liikkuvuus pyöräyttämällä niitä manuaalisesti. 

• Suihkuvarsien aukot ovat tukossa. >>> Ruuantähteet, kuten sitruunansiemenet, voivat 

tukkia alemman ja ylemmän suihkuvarren aukot. Puhdista suihkuvarret osiossa 

“Puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaan. 

• Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista 

suodatinjärjestelmä säännöllisesti osiossa “Puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden 

mukaan.  

• Suodattimet on asennettu väärin. >>> Tarkista suodatinjärjestelmä ja varmista, että se 

asennetaan tarvittaessa oikein. 

• Korit ovat liian täynnä. >>> Älä laita koreihin liikaa tiskiä. 

• Pesuainetta säilytetään epäsopivissa olosuhteissa. >>> Jos käytät astianpesujauhetta, älä 

säilytä sitä kosteassa paikassa. Jos mahdollista, säilytä jauhetta suljetussa astiassa. 

Helppoon säilytykseen suosittelemme tablettimuotoisen pesuaineen käyttöä.  

• Pesuainetta ei ole riittävästi. >>> Jos käytät pesuainetta, annostele pesuaine tiskin 

likaisuuden ja/tai pesuohjelman mukaan. Parhaiden pesutulosten saamiseksi suosittelemme 

tablettimuotoisen pesuaineen käyttöä. 

• Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen merkkivalo ja lisää 

kirkastetta tarvittaessa. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos huuhtelukirkastetta 

on laitteessa riittävästi. Emme suosittele huuhtelukirkasteen käyttöä. 

• Huuhtelukirkastelokeron kansi on auki. >>> Varmista, että lokeron kansi on kunnolla 

kiinni, kun olet lisännyt sinne huuhtelukirkastetta. 

 Tiski ei kuivu ohjelman päättyessä  

• Astiat on laitettu huonosti koneeseen. >>> Laita astiat koneeseen niin, ettei niihin 

keräänny vettä. 

• Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. >>> Tarkista huuhtelukirkasteen merkkivalo ja lisää 

kirkastetta tarvittaessa. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos huuhtelukirkastetta 

on laitteessa riittävästi. Emme suosittele huuhtelukirkasteen käyttöä. 

 7 

Tiski jää likaiseksi 
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• Laite tyhjennetään heti ohjelman päätyttyä. >>> Älä tyhjennä laitetta heti ohjelman 

päätyttyä. Avaa laitteen luukku varovasti ja odota, ettei laitteessa ole enää vesihöyryä. 

Tyhjennä laite, kun astiat ovat jäähtyneet. Aloita tyhjentäminen alakorista, jotta yläkorista ei 

valu vettä alakoriin. 

• Valittu ohjelma on vääränlainen. >>>Koska huuhtelukirkasteen lämpötila on matala lyhyissä 

pesuohjelmissa, myös kuivausteho on heikko. Valitse pidempikestoinen pesuohjelma, jolloin 

kuivausteho on parempi. 

• Keittiövälineiden pintojen laatu on heikentynyt. >>> Haluttua pesutehoa ei voi käyttää 

keittiövälineisiin, joiden pintojen laatu on heikentynyt, eikä tällaisten keittiövälineiden 

käyttöä suositella. Vesi ei myöskään valu tehokkaasti kuluneilla pinnoilla. Konepesua 

tällaisille keittiövälineille ei suositella. 

 
On normaalia, että teflonista valmistettujen esineiden kuivumisessa esiintyy 

ongelmia. Tämä johtuu teflonin rakenteesta. Koska teflonin ja veden 

pintajännitykset ovat erilaisia, teflonin pinnalle voi jäädä vesipisaroita.  

 Tee-, kahvi- ja huulipunatahrat eivät häviä posliinista ja ruokailuvälineistä.  

• Valittu pesuohjelma on vääränlainen. >>> Valitse pidempikestoinen ohjelma, jossa on 

korkeampi pesulämpötila. 

• Ruokailuvälineiden pinnat ovat heikentyneet. >>> Tee- ja kahvitahrat sekä muut kuivat tahrat 

eivät ehkä katoa kuluneilta pinnoilta astianpesukoneessa. Haluttua pesutehoa ei voi 

käyttää keittiövälineisiin, joiden pintojen laatu on heikentynyt, eikä tällaisten 

keittiövälineiden käyttöä suositella. Konepesua tällaisille keittiövälineille ei suositella. 

• Pesuainetta säilytetään epäsopivissa olosuhteissa. >>> Jos käytät astianpesujauhetta, älä 

säilytä sitä kosteassa paikassa. Jos mahdollista, säilytä jauhetta suljetussa astiassa. 

Helppoon säilytykseen suosittelemme tablettimuotoisen pesuaineen käyttöä. 

 Lautaset ja lasit näyttävät sameilta esim. kalkkijäämien vuoksi  
• Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. >>> Tarkista huuhteluaineen merkkivalo ja lisää 

ainetta tarvittaessa. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos huuhtelukirkastetta on 

laitteessa riittävästi. 

• Veden kovuustasoasetus on alhainen tai suolataso ei ole riittävä.>>> Mittaa 

vesijohtoveden kovuus ja tarkista veden kovuusasetukset.  

• Suolavuodot. >>> Varo kaatamasta pesusuolaa täyttöaukon ohi suolaa, kun lisäät suolaa 

säiliöön. Varmista, että säiliön kansi on kunnolla kiinni, kun olet lisännyt suolan. Huuhtele 

koneen sisään mennyt suola esihuuhteluohjelmalla. Koska kannen alle jääneet suolakiteet 

liukenevat esipesun aikana, kansi saattaa löystyä. Tarkista siis kansi vielä kertaalleen 

esipesun päätyttyä. 
 

 Koneessa on erilainen haju  

 
 

Uudessa koneessa on erityinen hajunsa, joka häviää muutaman pesukerran jälkeen. 
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• Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista 

suodatinjärjestelmä säännöllisesti osiossa “Puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden 

mukaan.  

• Likainen tiski on ollut koneessa 2-3 päivän ajan. >>> Jos et käynnistä konetta heti 

laitettuasi tiskit koneeseen, huuhtele ruuantähteet astioista ja suorita esipesuohjelma 

joka toinen päivä. Älä pidä koneen luukkua kiinni, jotta koneen sisälle ei muodostu 

epämiellyttävää hajua. Voit myös käyttää kaupoista saatavia hajunpoistajia tai 

koneenpuhdistusaineita.  

 Ruoste, haalistumat ja kuluneet pinnat tiskissä  
• Suolavuoto. >>> Suola voi aiheuttaa metallipintojen hapettumista. Varo kaatamasta 

pesusuolaa täyttöaukon ohi suolaa, kun lisäät suolaa säiliöön. Varmista, että säiliön kansi 

on kunnolla kiinni, kun olet lisännyt suolan. Huuhtele koneen sisään mennyt suola 

esihuuhteluohjelmalla. Koska kannen alle jääneet suolakiteet liukenevat esipesun aikana, 

kansi saattaa löystyä. Tarkista siis kansi vielä kertaalleen esipesun päätyttyä. 

• Suolaisia ruuantähteitä on jäänyt astioihin pitkäksi aikaa. >>> Jos koneeseen jää 

ruokailuvälineitä, joissa on kuivahtaneita ruuantähteitä, lika täytyy huuhdella pois tai tiskit 

tiskata viipymättä. 

• Sähköasennusta ei ole maadoitettu.>>>Tarkista, onko laite kytketty maadoitukseen. 

Muuten tuotteessa voi muodostua staattista sähköä ja huokoisiksi muuttuneet 

metalliosat menettävät suojaavan pintansa ja seurauksena on haalistumia.  

• On käytetty tehokkaita puhdistusaineita, kuten valkaisuainetta. >>> Metallipintojen 

suojapinnoite vahingoittuu ja menettää ajan mittaan tehonsa joutuessaan kosketuksiin 

puhdistusaineiden, kuten valkaisuaineen, kanssa. Älä pese astioita valkaisuaineella. 

• Metalliesineitä, etenkin veitsiä, on käytetty muuhun kuin käyttötarkoitukseensa. >>> 

Veitsen terän suojapinnoite voi vahingoittua, kun sitä käytetään muuhun kuin 

käyttötarkoitukseensa, esim. säilykepurkkien avaamiseen. Älä käytä metallisia 

keittiövälineitä muuhun kuin niille tarkoitettuun käyttöön.  

• Keittiövälineet on valmistettu heikkolaatuisesta ruostumattomasta teräksestä.>>> 

Tällaiset esineet ruostuvat väistämättä, eikä niitä tule pestä astianpesukoneessa. 

• Koneessa on pesty jo ruostuneita keittiövälineitä ja posliinia. >>> Ruostuneiden esineiden 

ruoste voi levitä muiden ruostumattomasta teräksestä valmistettujen esineiden 

pintoihin ja aiheuttaa niissä ruostetta. Tällaisia esineitä ei tule pestä 

astianpesukoneessa. 

 Pesuainelokeroon jää pesuainetta.   
• Lokerossa on ollut kosteutta, kun sinne on laitettu pesuainetta. >>> Varmista, että 

pesuainelokero on täysin kuiva, kun laitat sinne pesuainetta. 

• Pesuaine on laitettu kauan ennen pesuohjelman käynnistämistä. >>> Lisää pesuaine 

vasta juuri ennen koneen käynnistämistä. 

• Pesuainelokeron kannen avautuminen pesun aikana on estynyt. >>> Sijoita astiat 

koneeseen niin, etteivät ne estä pesuainelokeron kantta avautumasta tai veden 

virtaamista. 

Vianetsintä 
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• Pesuainetta säilytetään epäsopivissa olosuhteissa. >>> Jos käytät astianpesujauhetta, älä 

säilytä sitä kosteassa paikassa. Jos mahdollista, säilytä jauhetta suljetussa astiassa. 

Helppoon säilytykseen suosittelemme tablettimuotoisen pesuaineen käyttöä. 

• Suihkuvarsien aukot ovat tukossa.  >>> Ruuantähteet, kuten sitruunansiemenet, voivat 

tukkia alemman ja ylemmän suihkuvarren aukot. Puhdista suihkuvarret osiossa 

“Puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden mukaan. 
 

 Keittiövälineiden koristeet vaurioituvat.  

 
Koristeltu lasi tai posliini ei sovellu konepesuun. Lasi- ja 

posliinivalmistajat eivät suosittele koristellun lasin tai posliinin 

pesemistä astianpesukoneessa. 

 Astiat naarmuuntuvat.  

 
 

Alumiinia sisältäviä keittiövälineitä ei saa pestä astianpesukoneessa. 

• Suolavuoto. >>> Suola voi aiheuttaa metallipintojen hapettumista. Varo kaatamasta 

pesusuolaa täyttöaukon ohi suolaa, kun lisäät suolaa säiliöön. Varmista, että säiliön kansi 

on kunnolla kiinni, kun olet lisännyt suolan. Huuhtele koneen sisään mennyt suola 

esihuuhteluohjelmalla. Koska kannen alle jääneet suolakiteet liukenevat esipesun aikana, 

kansi saattaa löystyä. Tarkista siis kansi vielä kertaalleen esipesun päätyttyä. 

• Veden kovuustasoasetus on alhainen tai suolataso ei ole riittävä.>>> Mittaa 

vesijohtoveden kovuus ja tarkista veden kovuusasetukset. 

• Astiat on asetettu koneeseen väärin. >>> Kun asetat koriin esimerkiksi laseja ja 

lautasia, älä laita niitä nojaamaan toisia astioita vasten vaan aseta ne korin ritilöitä 

vasten tai lasitelineelle. Jos pesuvesi saa lasit iskeytymään toisiinsa tai muihin 

astioihin, ne voivat mennä rikki tai niiden pinta saattaa naarmuuntua.   

 

 

• Huuhtelukirkastetta on käytetty liikaa. >>> Alenna huuhtelukirkasteen tasoasetusta. 

Pyyhi pois liika huuhtelukirkaste lisättyäsi huuhtelukirkastetta koneeseen. 

• Pehmeä vesi on aiheuttanut lasiin korroosiota.>>> Mittaa tuloveden kovuustaso ja 

tarkista veden kovuustasoasetus. Jos tulovesi on pehmeää (<5dH), älä käytä 

pesusuolaa. Valitse pesuohjelma, joka käyttää korkeampaa lämpötilaa (esim. 60-

65°C). Voit  myös ostaa lasia suojaavaa astianpesuainetta.

Laseihin jää maitotahroja muistuttavia raitoja, joita ei saa pestyä pois 
käsin. Lasissa näkyy sini-/sateenkaarensävyinen kalvo, kun lasia katsoo 
valoa vasten. 
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 Laitteeseen muodostuu vaahtoa.   
• Astioita on pesty käsitiskiaineella, mutta niitä ei ole huuhdeltu ennen niiden laittamista 

koneeseen. 

>>>Käsitiskiaine ei sisällä vaahdonestoainetta. Astioita ei tarvitse pestä 

käsitiskiaineella ennen niiden laittamista koneeseen. Raaputa pinttynyt lika pois 

astioiden pinnoilta paperilla tai haarukalla. 

• Huuhtelukirkastetta on kaatunut säiliön ohi laitteeseen. >>> Varo kaatamasta 

huuhtelukirkastetta laitteeseen sille tarkoitetun säiliön ulkopuolelle. Pyyhi levinnyt 

huuhtelukirkaste paperipyyhkeellä.  

• Huuhtelukirkastesäiliön kansi on jätetty auki. >>> Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön 

kansi suljetaan, kun kirkasteainetta on lisätty.  

 Astiat menevät rikki.   
• Astiat on laitettu väärin koneeseen. >>> Täytä kone ohjekirjan ohjeiden mukaan. 

• Korit ovat liian täynnä. >>> Älä laita liikaa astioita koreihin.  

 Laitteeseen jää vettä pesuohjelman päätyttyä.   

• Suodattimet ovat tukossa. >>> Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista 

suodatinjärjestelmä säännöllisesti osiossa “Puhdistus ja huolto” annettujen ohjeiden 

mukaan.  

• Poistoletku on taittunut/tukossa.>>> Tarkista poistoletku. Irrota poistoletku, poista 

tukos ja laita letku takaisin paikoilleen ohjekirjan ohjeiden mukaan. 
 

 
Jos ongelma ei ratkea näiden ohjeiden avulla, ota yhteys jälleenmyyjääsi 

tai valtuutettuun huoltopalveluun. Älä yritä korjata viallista laitetta. 
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