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Hyvä asiakkaamme, pyrkimyksemme on tarjota sinulle korkealaatuisia tuotteita, jotka ylittävät odotuksesi. Laite
on valmistettu nykyaikaisissa tuotantotiloissa ja sen laatu on tarkkojen testien takaama.
Tämä käyttöopas on laadittu avuksi laitteen käytössä. Laitteen valmistuksessa on käytetty uusinta tekniikkaa,
joiden ansiosta laite toimii luotettavasti ja huipputehokkaasti.
Lue tämä opas huolella ennen laitteen käyttöä, sillä se sisältää perustiedot turvallisesta asentamisesta,
huollosta ja käytöstä. Ota yhteys lähimpään valtuutettuun huoltoon laitteen asentamiseksi.
Käyttöohjeet koskevat useita malleja. Eroja saattaa siksi olla.
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1.Yläkori ja ritilät
2.Yläsuihkuvarsi
3.Alakori
4.Alasuihkuvarsi
5.Suodattimet
6.Tyyppikilpi

7. Ohjauspaneeli etu/yläosassa
8.Pesuaineen ja
huuhtelukirkasteen annostelija
9.Ruokailuvälinekori
10.Suolan annostelija
11.Yläkorin ritiläsalpa

12. Aktiivinen kuivausyksikkö:
Tämä järjestelmä kuivaa astiat
tehokkaammin.
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Tekniset tiedot
Kapasiteetti
Korkeus

12 hengen astiasto
820 - 870 mm / 870 - 920 mm

Leveys

598 mm

Syvyys
Nettopaino
Käyttöjännite
Kokonaisteho
Lämmitysteho
Pumpun teho
Poistopumpun teho

570 mm
41 kg
220-240 V, 50 Hz
1900 W
1800 W
100 W
30 W

Tuloveden paine
Virrankulutus

0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
10 A

Yhteensopivuus standardien ja testidatan kanssa / EU vaatimustenmukaisuusvakuutus

Tämä tuote on yhteensopiva kaikkien EU direktiivien harmonisoitujen vastaavien
standardien kanssa, minkä vuoksi tälle tuotteelle on annettu CE-merkintä.
Käy osoitteessa ja hae tämän käyttöoppaan sähköinen versio
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TURVALLISUUSOHJEITA JA SUOSITUKSIA
Pakkauksen kierrätys
• Tietyissä komponenteissa ja pakkausmateriaaleissa on käytetty kierrätettäviä
materiaaleja.
• Muoviosat on merkitty kansainvälisillä lyhenteillä: (>PE<, >PS<, >POM<,
>PP<)
• Pahviosat on valmistettu kierrätyspaperista ja ne tulee toimittaa jätepaperikeräykseen edelleen kierrätettäviksi.
• Näitä materiaaleja ei tule hävittää kotitalousjätteenä. vaan ne on toimitettava
kierrätyskeskukseen.
• Kysy tarvittaessa tarkempia ohjeita asuinkuntasi kierrätyskeskuksesta.
Turvallisuusohjeita
Ottaessasi koneen vastaan
• Jos huomaat koneen pakkauksessa vaurioita, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.
• Pura pakkausmateriaalit ohjeiden mukaisesti ja hävitä ne jätemääräyksiä
noudattaen.
Koneen asennuksessa huomioitavia asioita
• Sijoita ja asenna kone sopivaan ja turvalliseen paikkaan vaakasuoralle alustalle.
• Tee koneen asennukset ja kytkennät ohjeita noudattaen.
• Tämän laitteen saa asentaa ja sitä saa huoltaa vain valtuutettu huoltoliike.
• Konetta huollettaessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
• Varmista ennen asentamista, että koneen verkkopistoke on irrotettu pistorasiasta.
• Varmista että sijoituspaikan sähköjärjestelmään on kytketty asetusten mukaiset sulakkeet.
• Kaikkien sähköliitäntöjen tulee vastata arvokilvessä olevia arvoja.
• Varmista, ettei kone ole sähköjohdon päällä.
• Konetta kytkettäessä ei saa koskaan käyttää jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa.
Pistorasiaan on päästävä helposti käsiksi koneen asentamisen jälkeen.
• Käytä konetta asennuksen jälkeen ensimmäisen kerran tyhjänä.
Päivittäinen käyttö
• Tämä kone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön, älä käytä sitä muuhun tarkoitukseen. Koneen kaupallinen käyttö mitätöi takuun.
• Älä seiso, istu tai laita raskasta esinettä avoimen luukun päälle, sillä kone voi
kaatua.
• Älä käytä pesuainetta tai huuhteluainetta, jota ei ole valmistettu nimenomaan
käyttöön astianpesukoneissa. Valmistaja ei ole vastuussa sellaisesta aiheutuneista vahingoista.
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• Koneen pesuosassa oleva vesi ei ole juomavettä, älä juo sitä.
• Räjähdysvaaran takia koneenpesutilaan ei saa koskaan laittaa mitään kemiallista puhdistusainetta kuten liuotinta.
• Varmista muoviesineiden lämmönkestävyys ennen niiden pesemistä.
• Yli 8-vuotiaat lapset ja fysiikaltaan, tuntoaisteiltaan tai henkiseltä kunnoltaan
heikentyneet henkilöt saavat käyttää tätä laitetta, kun he ovat saaneet ohjauksen tai opastuksen laitteen käytöstä käyttäjän turvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa
laitetta ilman valvontaa.
• Älä laita koneeseen sopimattomia tai täyttökapasiteetin ylittäviä painavia esineitä. Valmistaja ei ole vastuussa sellaisesta aiheutuneista sisäosien vahin
goista.
• Luukku ei saa olla avoinna koneen ollessa käynnissä. Laitteessa on kuitenkin
suojamekanismi, joka pysäyttää koneen, mikäli luukku avataan.
• Onnettomuuksien välttämiseksi älä jätä luukkua auki.
• Aseta veitset ja muut teräväkärkiset esineet ruokailuvälinekoriin teräpuoli
alaspäin.
• Jos virtajohto vahingoittuu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai pätevän
asentajan on vaihdettava se vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Jos EnergySave-asetuksen valinta on ”Kyllä", luukku avautuu ohjelman päättyessä. Älä paina luukkua väkisin kiinni 1 minuutin aikana, jotta vältetään automaattisen mekanismin rikkoutuminen. Luukun on annettava olla avoinna 30
minuutin ajan, jotta kuivaus toimii. (Mallit, joissa on automaattinen luukun avausjärjestelmä.)
Varoitus: Älä seiso luukun edessä, kun äänimerkki ilmoittaa luukun automaattisesta avautumisesta.
Lasten turvallisuus
• Purettuasi koneen pakkauksestaan sinun on varmistettava, että lapset eivät
pääse käsiksi pakkausmateriaaliin.
• Älä anna lasten leikkiä koneella tai käynnistää sitä.
• Pidä pesuaineet ja huuhtelukirkasteet lasten ulottumattomissa.
• Älä päästä lapsia koneen lähelle sen luukun ollessa auki, koska koneen sisällä saattaa olla vielä puhdistusainejäämiä.
• Varmista että vanha astianpesukoneesi ei aiheuta vaaraa lapsille. Tiedossa
on tapauksia, joissa lapset ovat lukinneet itsensä vanhoihin koneisiin. Voit estää tällaiset tilanteet rikkomalla vanhan astianpesukoneen luukun lukitusmekanismin ja katkaisemalla sen verkkojohdon.
Toimintahäiriön sattuessa
• Kaikki muiden kuin valtuutetun huollon tekemät korjaukset, aiheuttavat takuun
raukeamisen.
Varmista ennen huoltotoimenpiteen aloittamista, että kone on irrotettu verkkovirrasta. Irrota sulake tai vedä pistoke pistorasiasta. Älä vedä johdosta vaan
FI-7

LUKU-3: KONEEN ASENTAMINEN

pistokkeesta. Muista myös kiertää tulovesihana kiinni.
Suositukset
• Irrota astioista ruoantähteet ennen astioiden laittamista koneeseen, sillä näin
säästät energiaa ja vettä. Käynnistä kone vasta sitten, kun se on täynnä.
• Käytä esipesutoimintoa vain silloin, kun se todella on tarpeellista.
• Aseta ontot esineet, kuten kulhot, lasit ja kattilat, koneeseen pohjapuoli ylöspäin.
• Koneeseen ei saa laitteen yli suositeltua määrää konepesun
kestäviä aterimia ja astioita.
Astianpesukoneessa pestäväksi sopimattomat astiat:
• Tupakantuhka, kynttiläjäämät, kiillotusaineet, maali, kemikaalit, rautaseosmateriaalit.
• Haarukat, lusikat ja veitset, joiden kahva on puuta tai luuta, tai kahvojen pinnoite on norsunluuta tai helmiäistä: liimatut esineet esineet, joissa on jäämiä
hionta-aineista tai happamista tai emäksisistä kemikaaleista.
• Lämpöä kestämättömät muoviesineet, kupariset tai tinatut astiat.
• Alumiiniset ja hopeiset esineet (ne voivat värjäytyä tai harmaantua).
• Tietyt arat lasityypit, painokoristellut posliiniastiat, joiden koristeet haalistuvat jo ensimmäisellä pesukerralla, eräät kristalliesineet, sillä ne tummuvat ajan
oloon, lämpöä kestämättömät ruokailuvälineet, lyijykristallilasit, leikkuulaudat,
synteettisistä kuiduista valmistetut esineet.
• Nestettä imevät esineet, kuten pesusienet tai keittiöliinat, eivät sovellu konepesuun.
Varoitus:Tarkista tästä lähtien astioita ostaessasi, että ne ovat konepesun kestäviä.
KONEEN ASENTAMINEN
Koneen sijoittaminen
Huomioi asennuspaikan valinnassa helppo pääsy koneen täyttöön ja tyhjennykseen.
Älä sijoita konetta paikkaan, jossa huonelämpötila voi laskea alle 0°C.
Ennen koneen sijoittamisen aloittamista, ota kone pois pakkauksestaan ja poista kaikki pakkausmateriaalit pakkauksen varoituksia noudattaen.
Sijoita kone lähelle vesi- tai viemäriliitäntää. Konetta sijoitettaessa on otettava
huomioon, että se on pysyvästi paikallaan eikä paikkaa asennuksen jälkeen
vaihdeta.
Älä konetta siirtäessäsi tartu sen luukkuun tai käyttöpaneeliin.
Jätä koneen joka puolelle sen verran vapaata tilaa, että konetta voi siirtää helposti eteen- ja taaksepäin siivouksen aikana.
Varmista että tulo- ja poistovesiletkut eivät jää puristuksiin koneen sijoituksen
aikana. Varmista myös, että kone ei ole sähköjohdon päällä.
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Säädä kone vaakasuoraan säätöjaloilla. Koneen oikea sijoittaminen takaa ongelmattoman toiminnan ja luukun kunnollisen avautumisen ja sulkeutumisen.
Mikäli koneen luukku ei sulkeudu kunnolla on tarkistettava, seisooko kone vakaasti paikallaan. Jos näin ei ole, säädä kone vakaaseen vaakasuoraan asentoon jalkoja säätämällä.
Vesiliitäntä
Sijoituspaikan vesijohtojen tulee soveltua astianpesukoneen kytkemiseen. Suosittelemme myös suodattimen asentamista putkistoon estämään mahdollisten
epäpuhtauksien (hiekka, savi, ruoste, tms.) pääseminen koneeseen, sillä ne voivat aiheuttaa koneen vioittumisen tai koneessa pestyt astiat voivat kellastua ja
niihin voi jäädä sakkaa.
Tulovesiletku
Älä käytä vanhan astianpesukoneesi tulovesiletkua, vaan
käytä uuden koneesi mukana tullutta uutta tulovesiletkua.
Jos kytket koneeseen uuden tai pitkään käyttämättä olleen tulovesiletkun, niin juoksuta sen läpi vettä jonkin
aikaa ennen liittämistä. Liitä tulovesiletku suoraan vesihanaan. Putkiston paineen tulee olla vähintään 0,03 Mpa
ja enintään 1 Mpa. Mikäli paine on korkeampi kuin 1 Mpa,
väliin on kytkettävä paineenalennusventtiili.
Liitäntöjen jälkeen hana on kierrettävä täysin auki ja tarkistettava liitäntöjen vesitiiviys. Koneen käyttöturvallisuuden takia huolehdi siitä, että suljet hanan jokaisen pesuohjelman jälkeen.
HUOMAA: Joissain malleissa on käytössä Aquastopvesiturvajärjestelmä. Jos Aquastop-vesiturvajärjestelmää käytetään, muodostuu vaarallinen jännite. Älä
katkaise Aquastop-vesiturvajärjestelmää. Älä anna sen
päästä taipumaan tai kierteelle.
Poistovesiletku
Poistovesiletku voidaan kytkeä joko suoraan viemäriputkeen tai tiskialtaan poistoputken liitäntään. Jos käytettävissä on erityinen taivutettu putki niin poistovesi
voidaan valuttaa suoraan tiskialtaaseen kiinnittämällä
taivutettu putki tiskialtaan reunaan. Liitännän on oltava
välillä 50-110 cm lattiatasosta.
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VAROITUS: Käytettäessä pidempää kuin 4 m poistovesiletkua saattavat astiat jäädä
likaisiksi. Valmistaja ei ota vastuuta tällaisesta tilanteesta.

--- Sähköliitännät
-VAROITUS: Koneen toimintajännite on 220–240 V. Mikäli verkkovirran jännite
koneeseen on 110 V, tulee sähköliitännän väliin kytkeä 110/220 V:n muuntaja, jonka
teho 3 000 W.
Koneen maadoitetun verkkopistokkeen saa kytkeä vain sellaiseen
maadoitettuun pistorasiaan, jossa on saatavissa koneen arvokilvessä mainittu
jännite ja virta.
Laitteessa on EU:ssa hyväksytty pistoke (EU-sukopistoke), jota voi käyttää
Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Tanskassa laite on hyväksytty käytettäväksi
vain seinäpistorasiatyypissä E tai tyypissä CEE7 // 7-S, jossa on maadoitus.
Jos liitäntäpaikassa on vain seinäpistorasiatyyppi K, vain valtuutettu huoltohenkilö saa vaihtaa EU-sukopistokkeen tanskalaiseen pistokkeeseen.
Vaihtoehtoisesti sukopistokkeen ja tanskalaisen maadoitusjärjestelmän väliin
voidaan kytkeä sopiva ja hyväksytty verkkolaite. Tällaisen verkkolaitteen
(10–13 ampeeria) voi tilata hyvin varustellusta kodinkoneliikkeestä tai valtuutetulta sähköteknikolta.
Vain näillä menetelmillä voidaan varmistaa laitteen asianmukainen suojamaa.

Jos maadoitusasennusta ei ole, valtuutetun sähköteknikon on
suoritettava maadoitusasennus. Emme ota vastuuta maadoittamattomasta
käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai ongelmista.
Kytkentäpiirin sulakkeen arvon tulee olla 10–16 A.
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Koneen asentaminen työtason alle

700X75

A
B
C
D

E

OPS.(+50)H=870-920 mm

1

H=820-870(ops. +50)

2

H=820-870(ops. +50)

2

1
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3

b

c

4-a

8

7
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4-b Noudata listasarjan mukana toimitettuja ohjeita.
ops.(+50) H= 870-920 mm

e
5

Vaihtoehto 1: KalustesMontering av maskinen
asentaminen.

6

Vaihtoehto 2:Listasarjan asentaminen. Noudata listasarjan mukana toimitettuja ohjeita.
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Ennen koneen käyttöönottoa
• Tarkista, että sähkönsyötön ja syöttöveden määritykset vastaavat koneen asennusohjeissa mainittuja arvoja.
• Poista kaikki pakkausmateriaalit koneen sisältä.
• Aseta vedenpehmennin.
• Lisää 1 kg suolaa suolalokeroon ja täytä vedellä, kunnes lokero lähes tulvii.
• Täytä huuhteluainelokero.
Kalkinpoiston vedestä
>
Kalkinpoiston vedestä ( ei Suomessa tarpellista)
Jotta saavutetaan hyvä pesutulos, astianpesukoneessa on käytettävä pehmeää, eli vähemmän kalkkipitoista
vettä. Muussa tapauksessa astioihin ja sisäpintoihin jää kalkkijäämiä. Se heikentää koneen pesu-,
kuivaus- ja kiillotustoimintoja. Tämän vuoksi astianpesukoneissa käytetään veden pehmennysjärjestelmää.
Pehmennysjärjestelmä on virkistettävä, jotta se toimii yhtä tehokkaasta myös seuraavalla pesukerralla. Tähän
tarkoitukseen käytetään astianpesukonesuolaa.

Suolalla täyttäminen
>
Suolalla täyttäminen ! HL6XRPHVVDWDUSHHOOLVWD

Käytä astianpesukoneissa käyttöön tarkoitettua
pehmennyssuolaa.
Lisää
pehmennyssuola
2
irrottamalla ensin alakori ja avaa sitten
1
suolalokeron tulppa kääntämällä sitä vastapäivään.
(1) (2) Lisää ensimmäisellä käyttökerralla lokeroon
1 kg suolaaja vettä (3) niin paljon kuin lokeroon
menee. Mukana suppilo (4) helpottaa täyttöä.
Aseta tulppa takaisin ja sulje se. Lisää suolaa
20–30 pesukerran välein sen verran että lokero
täyttyy (noin 1 kg). Lisää suolalokeroon vettä vain
ensimmäisellä käyttökerralla. Suositus on käyttää
hienorakeista tai jauhemaista pehmennyssuolaa.
LT
Astianpesukoneeseen ei saa laittaa ruokasuolaa.
SA
Pehmennysainelokeron toiminta voi muussa
3
tapauksessa heikentyä ajan kuluessa. Kun
käynnistät koneen, suolalokero täyttyy vedellä.
Lisää pehmennyssuola siksi ennen koneen
käynnistämistä. Tällä tavalla ylivuotava suola
puhdistuu saman tien pesutoiminnon yhteydessä.
Jollet pese astioita heti lisättyäsi suolan, suorita
lyhyt pesuohjelma tyhjällä koneella, jotta
vältetään koneen osien syöpyminen suolan täytön
yhteydessä ylivaluneen suolan vuoksi. Jotta
tiedät onko koneen pehmennyssuolan määrä
riittävä, tarkasta asia suolalokeron tulpan läpinäkyvästä osasta. Suolaa on riittävästi, jos läpinäkyvä osa on
vihreä. Suolaa on lisättävä, jollei se ole vihreä.
Testiliuska
Pyykinpesukoneen suorituskyky vaihtelee hanaveden pehmeyden mukaan. Kone on siksi varustettu
järjestelmällä, joka vähentää hanaveden kovuutta. Pesuteho kasvaa, kun järjestelmä on asetettu oikein.
Lisätietoja alueesi veden kovuudesta saat ottamalla yhteyttä paikalliseen vesilaitokseen tai voit määritellä veden
kovuustason testiliuskan avulla (jos käytettävissä).

4

Avaa
testiliuska.

Juoksuta
vettä
hanasta 1
minuutin
ajan.

Pidä
testiliuskaa
juoksevassa
vedessä 1
sekunnin
ajan.

Ravista vesi
testiliuskasta,
kun olet ottanut
sen pois
vedestä.

Odota 1
minuutti.

Tee koneen veden kovuusasetukset testiliuskan osoittaman tuloksen
mukaan.

Taso 1

Ei kalkkia

Taso 2

Hyvin alhainen
kalkkipitoisuus

Taso 3

Alhainen
kalkkipitoisuus

Taso 4

Keskitason
kalkkipitoisuus

Taso 5

Kalkkipitoinen

Taso 6

Korkea
kalkkipitoisuus
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Suolankulutuksen säätäminen
>
Suolankulutuksen säätäminen ( ei Suomessa tarpeellista)
Veden
kovuustaso

Saksalainen
kovuusluokitus
dH

Ranskalainen
kovuusluokitus
dF

Brittiläinen
kovuusluokitus
dE

Kovuustason merkkivalo

1

0-5

0-9

0-6

L1 näkyy näytössä.

2

6-11

10-20

7-14

L2 näkyy näytössä.

3

12-17

21-30

15-21

L3 näkyy näytössä.

4

18-22

31-40

22-28

L4 näkyy näytössä.

5

23-31

41-55

29-39

L5 näkyy näytössä.

6

32-50

56-90

40-63

L6 näkyy näytössä.

Jos käyttämäsi veden kovuustaso on yli 90 dF (ranskalainen veden kovuusluokitus) tai jos käytät kaivovettä, on
suositeltavaa käyttää suodatinta ja vedenpuhdistuslaitetta.
Suorita veden kovuuden valinta testikierroksella saatujen tulosten mukaisesti seuraavalla tavalla.

5

4

Sammuta kone kääntämällä päälle/pois-valitsin (4) asentoon pois päältä (1).
Paina ja pidä pohjassa käynnistä/pysäytä-painiketta (3).
Aseta päälle/pois-valitsin (4) numeron 2 kohdalle kiertämällä sitä myötäpäivään (oikealle) 1 askeleen verran.
Paina ja pidä pohjassa käynnistä/pysäytä-painiketta kunnes kaikki valot alkavat vilkkua. (3)
Paina ja pidä pohjassa käynnistä/pysäytä-painiketta kunnes ”SL” ruudusta sammuu (5).
Kun ”SL” on sammunut, vapauta käynnistä/pysäytä-painike (3).
Kone esittää veden viimeisimmän valitun kovuuden (katso veden kovuustaulukko)
Voit säätää veden kovuutta käyttäen "+" ja "-" näppäimiä ruudusta (5).
Kun olet valinnut veden kovuuden, sammuta kone kääntämällä päälle/pois-valitsin (4) asentoon pois päältä (1).
Veden viimeisin valittu kovuus tallentuu koneen muistiin.
Varoitus: Jos muutat uuteen asuntoon, on tärkeää säätää veden kovuus vastaamaan uudella paikkakunnalla
sijaitsevan asuntosi veden kovuutta mahdollisimman tarkasti tehokasta pesutulosta varten.

Pesuaineen käyttö
>
Please use bigger font. This is important part and not visible

Käytä kotitalouksien astianpesukoneille suunniteltuja pesuaineita.
Myynnissä on kotitalouksien astianpesukoneiden käyttöön suunniteltuja pesujauheita, -geelejä ja -tabletteja.
Pesuaine tulee panna lokeroon juuri ennen koneen käynnistämistä. Säilytä pesuaineet viileässä, kuivassa
paikassa lasten ulottumattomissa.
Älä lisää pesuainelokeroon enempää pesuainetta kuin tarvitaan. Ylimääräinen pesuaine naarmuttaa laseja ja
aiheuttaa pesuaineen liukenemisen heikentymistä.
Jos tarvitset lisätietoja käytettävistä pesuaineista, ota suoraan yhteys pesuainevalmistajiin.
Pesuainelokeron täyttäminen
Työnnä salpaa kuten kuvassa avataksesi pesuainelokeron. 1 Pesuainekupissa on sisäpuolella täyttöviivat.
Pesuainekuppiin mahtuu pesuainetta yhteensä 40 cm3. Avaa astianpesuaine ja lisää suurempaan lokeroon
b 25 cm3, jos astiat ovat hyvin likaisia tai vähemmän likaisille astioille 15 cm3.2 Jos astiat ovat olleet hyvin
pitkään likaisia, niissä on kuivuneita ruokajäämiä tai astianpesukone on yli täytetty, lisää a 5cm3 pesuainetta
esipesuainelokeroon ja käynnistä kone. Sinun on ehkä lisättävä pesuainetta koneeseen riippuen astioiden
likaisuusasteesta ja alueesi veden kovuudesta.
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LUKU 4: KONEEN KÄYTTÖVALMISTELUT
Yhdistelmäpesuaineet
Yhdistelmäpesuaineet voivat sisältää lukuisia ominaisuuksia. Ennen pesuaineen käyttöä, se käyttöohjeet on
luettava hyvin ja niitä on noudatettava. Yleensä yhdistelmäpesuaineet tuottavat hyviä tuloksia vain määrätyissä
olosuhteissa.
Tämän tyyppisiä tuotteita käytettäessä huomattavaa:
• Tarkista käyttämäsi tuotteen määritykset ja onko se yhdistelmätuote.
• Tarkista soveltuuko käytetty pesuaine vesijohdon tuloveden kovuuteen.
• Noudata tuotepakkausten ohjeita.		
• Laita tabletit aina pesuaineannostelijan pesuainelokeroon.
• Ota yhteyttä valmistajaan ja tiedustele oikeanlaisista käyttöolosuhteista.
• Kun käytät soveliaita tuotteita, ne tuottavat säästöjä suolan ja/tai huuhtelukirkasteen käytössä.
• Koneen takuu ei kata mitään tällaisten pesuaineiden käytöstä aiheutuvia vaateita.
Suositeltu käyttö: Jos haluat saada parempia tuloksia yhdistelmäpesuaineita käytettäessä, lisää koneeseen
suolaa ja huuhtelukirkastetta sekä säädä vedenkovuusasetus ja huuhtelukirkasteen asetus matalimmalle
tasolle.
Eri valmistajien tablettipesuaineen liukenevuus vaihtelee lämpötilan ja ajan mukaan. Siksi
lyhyissä ohjelmissa ei ole suositeltavaa käyttää sellaisia pesuaineita. Näissä ohjelmissa on
parempi käyttää jauhepesuaineita.
Varoitus: Jos näiden pesuaineiden käytössä ilmenee uudenlaisia ongelmia, ota yhteys suoraan pesuaineen
valmistajaan.
Kun lopetat yhdistelmäpesuaineiden käytön
• Täytä suola- ja huuhtelukirkastelokerot.
• Säädä veden kovuusasetus korkeimmalle tasolle ja suorita tyhjä pesuohjelma.
• Säädä veden kovuusasetus.
• Aseta huuhtelukirkaste sopivalle asetukselle.
Huuhtelukirkasteen täyttö ja asetuksen teko
Avaa huuhtelukirkastelokeron kansi huuhtelukirkasteen lisäämistä varten. Lisää huuhtelukirkastetta lokeron MAXtasoon asti ja sulje kansi. Älä täytä lokeroa liian täyteen. Pyyhi mahdolliset roiskeet.
Ennen kuin käynnistät koneen, aseta huuhtelukirkasteen taso seuraavalla tavalla:
•
Käännä nuppi pois-asentoon (”off”).
•
Paina Start/Pause (Käynnistä/pysäytä) -painiketta ja pidä se painettuna.
•
Käännä nuppia yksi pykälä vastapäivään.
•
Pidä Start/Pause-painiketta painettuna, kunnes merkkivalot välähtävät kaksi kertaa eikä ”rA” enää näy.
•
Kone näyttää nykyisen asetuksen.
•
Aseta taso painamalla painikkeita + ja –.
•
Tallenna asetus kääntämällä nuppi pois-asentoon (”off”).
Tehdasasetus on 4.
Jos astiat eivät kuivu kunnolla tai niissä on tahroja, lisää asetusta. Jos astioihin muodostuu sinisiä tahroja, vähennä
asetusta.

Taso

Kirkasteannos

Ilmaisin

1

Huuhtelukirkastetta ei ole annosteltu

Näytöllä näkyy r1.

2

1 annos on annosteltu

Näytöllä näkyy r2.

3

2 annosta on annosteltu

Näytöllä näkyy r3.

4

3 annosta on annosteltu

Näytöllä näkyy r4.

5

4 annosta on annosteltu

Näytöllä näkyy r5.
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LUKU 5: ASTIANPESUKONEEN TÄYTTÄMINEN
ASTIANPESUKONEEN TÄYTTÄMINEN
Aseta astiat oikealla tavalla koneeseen.
Koneessa on kaksi erillistä koria, joihin astiat laitetaan. Alakori on pyöreille ja syville astioille.
Yläkori on ohuille ja kapeille astioille. Suositus on käyttää aterinristikkoa parhaan tuloksen saamiseksi.
Jotta vältetään mahdolliset vaaratekijät, pitkäkahvaiset ja terävät välineet asetetaan terävä pää alaspäin tai
vaakasuuntaan korissa.
Varoitus:Sijoita astiat koneeseen siten, etteivät ne estä ylä- ja alasuihkuvarsia pyörimästä.

1
2
Astiateline
Voit asettaa eri kokoisia laseja näiden telineiden alle säädettävän korkeuden ansiosta.
Voit käyttää telinettä kahdella eri korkeudella.

Yläkorin korkeuden säätö
Astianpesukoneen yläkori on yläasennossa. Kun lasket yläkorin alempaan asentoon, voit laittaa yläkoriin
pestäväksi isokokoisia lautasia.
Avaa korin topparit yläkorin kiskojen päistä kääntämällä ne sivuille ja ota kori ulos. Muuta pyörien paikkaa, aseta
kori takaisin kiskoon ja sulje korin topparit. Näin voit laskea yläkorin alempaan asentoon.

Alakori
Kokoontaitettavat ritilät
Kokoontaitettavat ritilät koostuvat neljästä osasta, jotta voit helpommin asettaa pesuun suuria astioita, kuten
kattiloita, kasareita jne. Tarvittaessa jokainen osa voidaan taittaa kokoon erikseen ja muodostaa koriin suuremman
tilan.
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LUKU 5: ASTIANPESUKONEEN TÄYTTÄMINEN
Korien vaihtoehtoiset täytöt
Alakorit

Yläkori

Virheelliset täytöt
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LUKU 6: OHJELMAKUVAUKSET
OHJELMAKUVAUKSET
Ohjelmakohdat
Ohjelma
Ohjelmien nimet
ja lämpötilat

Pika 30 min
40 °C

Eko
50 ˚C

> Pikapesu 50 min 65 °C

> Tehopesu 65˚C

Ruokalian tyyppi

kahvi, maito,
tee, leikkeleet,
kasvikset,
tuoreet
ruokatahrat

kahvi, maito,
tee, leikkeleet,
kasvikset,
tuoreet
ruokatahrat

keitot,
kastikkeet,
pasta,
kananmunat,
riisi, perunaja uuniruoat,
paistetut ruoat

keitot,
kastikkeet,
pasta,
kananmunat,
riisi, perunaja uuniruoat,
paistetut ruoat

Likaisuustaso

pieni

keskitaso

keskitaso

korkea

Pesuaineen
määrä
B: 25 cm3 / 15
cm3
A: 5 cm3

B

A+B

A+B

A+B

40 °C pesu

Esipesu

65 °C pesu

45 °C pesu

Kylmä huuhtelu

50 °C pesu

Välihuuhtelu

65 °C pesu

Kuuma
huuhtelu

Kuuma
huuhtelu

Kuuma
huuhtelu

Kylmä
huuhtelu

Loppu

Kuivaus

Loppu

Kuuma
huuhtelu

Ohjelman kulku

Loppu

Kuivaus
Loppu

Ohjelman kesto
(min)

30

165

50

117

Virrankulutus
(kWh)

0,90

0,91

1,35

1,61

Vedenkulutus
(litraa)

12,4

12,0

12,7

17,2

Varoitus: Lyhyisiin ohjelmiin ei sisälly kuivausvaihetta.
Edellä ilmoitetut arvot ovat vastaavien standardien mukaisia laboratorio-olosuhteissa saatuja arvoja. Nämä
arvot voivat vaihdella riippuen tuotteen käytöstä ja olosuhteista (verkkojännite, vedenpaine, veden tulolämpötila
ja ympäristön lämpötila).
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LUKU 7: KONEEN PÄÄLLEKYTKEMINEN JA OHJELMAN VALITSEMINEN
Ohjelman valitseminen ja koneen käyttäminen

8

1. Jäljellä olevan ajan ilmaisin
Näytössä oleva ajan ilmaisin ilmaisee ohjelman keston sekä jäljellä olevan ajan ohjelmakulun aikana.
1.2.Viiveajastus
Ennen ohjelman käynnistämistä voit asettaa laitteen käynnistymään
1-19 tunnin viiveellä painamalla ruudussa olevia "+"/"-" -näppäimiä.
Jos haluat muuttaa viiveaikaa, paina käynnistä/pysäytä-painiketta ja aseta uusi aika
painamalla "+"/ "-" näppäimiä ruudusta.
Paina käynnistä/tauko-painiketta uudelleen, jolloin laite käynnistyy.
Huom! Jos kierrät ohjelmanvalitsimen asentoon pois päältä (0)
viiveajan asettamisen ja ohjelman käynnistämisen jälkeen,
jäljellä oleva viiveaika tallentuu koneen muistiin ja ohjelma jatkaa kohdasta
johon se jäi valitessasi uuden ohjelman.Peruuttaaksesi viiveen, aseta sen
arvoksi 0h käyttäen "+" ja "-" näppäimiä.
2. Luukun kahva
Käytä vain luukun kahvaa luukun avaamiseen/sulkemiseen.
3. Puolitäyttöpainike
Koneessa olevan puolitäyttöpainikkeen avulla, voit lyhentää valitsemasi
ohjelman kestoa ja vähentää samalla energian- ja vedenkulutusta.
(katso ohjelmataulukko s. 24)
Huomaa: Jos olet käyttänyt jotakin lisätoimintoa (kuten viive- tai puolitäyttötoiminto)
viimeksi käyttämäsi ohjelman aikana ja sammuttanut sekä käynnistänyt koneen sen
jälkeen uudelleen, valitsemaasi lisätoimintoa ei valita
seuraavan pesuohjelman kanssa. Jos haluat käyttää toimintoa uudelleen valitsemasi
ohjelman kanssa, valitse toiminto uudelleen.
4. Käynnistä/tauko-painike
Painaessasi käynnistä/tauko-painiketta, ohjelma jonka olet valinnut ohjelmanvalitsimella käynnistyy ja pesun
merkkivalo syttyy. Ohjelman alettua, käynnistä/tauko-painikkeen merkkivalo sammuu. Ollessaan pysäytettynä
(tauotettuna) käynnistä/tauko-painikkeen merkkivalo vilkkuu pesun merkkivalon ollessa päällä.
5. Ohjelmanvalitsin
Katkaisee virran koneestä ollessaan asennossa pois päältä (off). Muissa asennoissa
käynnistää koneen jolloin voit valita haluamasi ohjelman.
6. Kirkasteen varoitusmerkkivalo
Tarkista huuhtelukirkasteen varoitusmerkkivalo saadaksesi tietää onko koneessa tarpeeksi huuhtelukirkastetta.
Jos huuhtelukirkasteen varoitusmerkkivalo palaa, lisää huuhtelukirkastetta.
7. Virran merkkivalo
Merkkivalo palaa kun laite on toiminnassa.

8. Ohjelmakulun merkkivalot
Voit seurata ohjelman kulkua ohjauspaneelissa olevien merkkivalojen avulla.
•
Pesu
•
Huuhtelu
•
Kuivaus
•
Valmis
Lapsilukon käyttäminen
Paina + ja - näppäimiä samanaikaisesti 3 sekunnin ajan kytkeäksesi lapsilukon. "
"CL” ilmestyy nyt jäljellä olevan ajan ilmaisimeen 2 sekunnin ajaksi.
Poista lapsilukon asetus, painamalla + ja - näppäimiä samanaikaisesti uudelleen
3 sekunnin ajan. “CL” vilkkuu ilmaisimessa 2 sekunnin ajan
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LUKU 7: KONEEN PÄÄLLEKYTKEMINEN JA OHJELMAN VALITSEMINEN
Koneen käyttäminen

Kun ohjelma käynnistyy
käynnistys/tauko-painikkeen merkkivalo
sammuu ja pesun merkkivalo syttyy.

1. Valitse sopiva ohjelma

kiertämälllä ohjelmanvalitsinta.

2. Käynnistä ohjelma painamalla

Kun olet kiertänyt ohjelmanvalitsinta
ja käynnistänyt koneen, käynnistys/tauko
-painikkeen merkkivalo syttyy.

käynnistys/ tauko-painiketta.

2.
Ohjelmakulun merkkivalot
Voit seurata ohjelman kulkua ohjauspaneelissa olevien merkkivalojen avulla.

Pesun, huuhtelun ja kuivauksen
merkkivalot pysyvät päällä kyseisen
toiminnon keston ajan. Kone toimii
äänettömästi 40-50 minuutin ajan
kuivausvalon ollessa päällä.

Ohjelman päättyessä
loppu-merkkivalo syttyy. .

Älä avaa luukkua ennen

kuin loppu merkkivalo on syttynyt.

Ohjelman muuttaminen
Jos haluat muuttaa ohjelmaa sen ollessa päällä:

Voit käynnistää uuden ohjelman
painamalla käynnistys/tauko
painiketta uudelleen.

Kun ohjelma pysäytetään, käynnistys/
tauko-painikkeen merkkivalo alkaa
vilkkumaan. Voit valita haluamasi
ohjelman ohjelmanvalitsimellä
ohjelman päätyttyä.

Paina käynnistys/
tauko-painiketta.
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Kone määrittää uuden
ohjelmakulun ja keston
valitsemasi ohjelman mukaisesti
ja jatkaa tästä pisteestä.

LUKU 7: KONEEN PÄÄLLEKYTKEMINEN JA OHJELMAN VALITSEMINEN
Ohjelman peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa ohjelman sen ollessa päällä:

Paina ja pidä käynnistys
/tauko-painiketta pohjassa
3 sekunnin ajan.

3 sekunnin kuluttua,
ohjelma perutaan ja
koneen sisällä oleva
vesi tyhjennetään 30
sekunnin kuluessa.

K un loppu-merkkivalo
syttyy, ohjelma on peruttu.

Koneen sammuttaminen

Kun ohjlem aon loppu
ja loppu merkkivalo on syttynyt
sammuta kone kiertämällä
ohjelmavalitsin asentoon off(0)

Tämän jälkeen, irrota
kone verkkovirrasta
ja sulje hana.

HUOMAA: Jotta kuivaus sujuisi nopeammin, voit avata koneen luukkua hieman raolleen muutaman minuutin
päästä siitä, kun ohjelma on päättynyt ja > loppu- merkkivalo on syttynyt palamaan.
HUOMAA: Ohjelma jatkaa siitä mihin se jäi jos koneen luukkua avataan ja suljetaan tai jos virta katkaistaan ja
kytketään uudelleen päälle pesun aikana.
HUOMAA: JosJos sähkö katkaistaan kuivauksen aikana, ohjelma päättyy. Valitse uusi ohjelma.
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LUKU 8: KUNNOSSAPITO JA PUHDISTUS
Koneen puhdistaminen säännöllisesti pidentää koneen käyttöikää.
Koneen pesuosaan voi kertyä öljyä ja kalkkia. Jos kertymiä muodostuu:
Lisää pesuainelokeroon pesuainetta mutta älä laita koneeseen astioita. Käynnistä kone kuuman lämpötilan
ohjelmalla. Jos tämä ei riitä koneen puhdistamiseen, käytä erikoispuhdistusaineita.
Koneen luukun tiivisteiden puhdistaminen
- Pyyhi tiivisteet säännöllisesti kostealla liinalla.
Astianpesukoneen puhdistus
Puhdista suodattimet ja suihkuvarret vähintään kerran viikossa.
Irrota kone pistorasiasta ja käännä vesihana kiinni ennen kuin aloitat puhdistustoimet.
Pyyhi hellävaraisella puhdistusaineella ja kostutetulla liinalla.
Suodattimet
Jos karkea- ja hienosuodattimiin on jäänyt ruokajäämiä, irrota suodattimet ja puhdista ne hyvin juoksevan veden
alla.
a. Mikrosuodatin
b. Karkeasuodatin
c.Metalli-/muovisuodatin
Irrota suodatinyhdistelmä puhdistusta varten kiertämällä sitä vastapäivään ja irrota nostamalla ylöspäin.1
Vedä metalli-/muovisuodattimesta ja irrota se. 3 Vedä sen jälkeen karkeasuodatin irti mikrosuodattimesta.2
Huuhtele se juoksevan veden alla runsaalla vedellä. Aseta metalli-/muovisuodatin takaisin. Aseta
karkeasuodatin mikrosuodattimeen siten, että merkinnät vastaavat toisiaan. Kiinnitä mikrosuodatin metalli-/
muovisuodattimeen ja käännä sitä nuolen suuntaan. Se on lukittu, kun mikrosuodattimen nuoli on näkyvissä. 4
• Älä käytä astianpesukonetta ilman suodatinta.
• Väärin kiinnitetyt suodattimet heikentävät pesutulosta.
• Puhtaat suodattimet ovat tärkeitä koneen oikean toiminnan varmistamisessa.

a
b

1

2

4

3
c

Suihkuvarret
Tarkista ylä- ja alasuihkuvarren aukot. Jos tukkeumia on, irrota suihkuvarret ja puhdista ne juoksevan veden
alla.
Alasuihkuvarren voi irrottaa vetämällä sitä ylöspäin, kun taas yläsuihkuvarren saa irrotettua kääntämällä
mutteria vasemmalle. Varmista, että mutteri on kunnolla kiristetty, kun asetat yläsuihkuvarren takaisin
paikoilleen.
Letkun suodatin
Tarkasta suodatin ja letku säännöllisesti ja puhdista ne
tarvittaessa kellastumisen ja pesujäämien estämiseksi. Sulje hana
ja irrota letku ennen suodattimen puhdistusta. Kun olet irrottanut
suodattimen letkusta, puhdista se juoksevan veden alla. Aseta
puhdistettu suodatin takaisin paikoilleen letkun sisäpuolelle. Aseta
letku takaisin.
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LUKU 9: VIKAKOODIT JA TOIMINTA VIKATILANTEESSA
VIKAKOODI

VIAN KUVAUS

OHJAIN

F5

Riittämätön veden
syöttö

• Varmista, että vesihana on kokonaan avattu eikä vedentulo
ole poikki.
• Sulje vesihana, irrota vesiletku hanasta ja puhdista suodatin
letkun liitäntäpäässä.
• Käynnistä kone uudelleen, ota yhteys huoltoon jos vika
uusiutuu.

F3

Vika vedentulon
jatkuvuudessa

•Sulje hana.
• Ota yhteys huoltoon.

F2

Koneen sisällä olevaa
likavettä ei voida
tyhjentää.

• Veden poistoletku on tukkeutunut.
• Koneen suodattimet voivat olla tukossa.
• Sammuta kone ja aktivoi ohjelman peruutuskomento.
• Jos vika uusiutuu, ota yhteys huoltoon.

F8

Lämmittimen vika

• Ota yhteys huoltoon.

F1

Veden ylitulvimishälytys
on aktiivinen.

• Sammuta kone ja sulje hana.
• Ota yhteys huoltoon.

FE

Viallinen piirikortti

• Ota yhteys huoltoon.

F7

Ylikuumentumisvika
(koneen lämpötila on
liian korkea)

• Ota yhteys huoltoon.

F9

Jakajan asennon virhe

• Ota yhteys huoltoon.

F6

Viallinen lämmitysanturi

• Ota yhteys huoltoon.

Jos yksi ohjelman seurantavaloista palaa ja Käynnistä/Tauko-valo palaa ja sammuu
Koneen luukku on avoinna, sulje luukku.
Jos ohjelma ei käynnisty
• Tarkista, että virtapistoke on liitetty.
• Tarkista sulakkeet.
• Varmista, että vesihana on avattu.
• Varmista, että olet sulkenut koneen luukun.
• Varmista, että olet sammuttanut koneen Virta päälle/pois-painiketta painamalla.
• Varmista, etteivät tuloveden suodatin tai koneen suodattimet ole tukossa.
Jos valot “Pesu/Kuivaus” ja “Loppu” vilkkuvat
• Veden ylitulvimishälytys on aktiivinen.
• Sulje vesihana ja soita valtuutetulle huoltoedustajalle.
Jos ohjausvalot eivät sammu pesutoiminnon päätyttyä
Virta päälle/pois -painiketta ei ole vielä vapautettu.
Jos pesuainelokerossa on pesuainejäämiä
Pesuainetta on lisätty, kun pesuainelokero on ollut märkä.
Jos vettä jää koneeseen ohjelman päätyttyä
• Veden poistoletku on tukkeutunut tai taipunut.
• Suodattimet ovat tukossa.
• Ohjelma ei ole vielä päättynyt.
Jos kone pysähtyy pesutoiminnon aikana
• Virtakatkos.
• Tuloveden suodattimen vika.
• Ohjelma voi olla valmiustilassa.
Jos pesutoiminnon aikana aiheutuu tärinää tai kuuluu kolisevia ääniä
• Astiat on asetettu koneeseen väärin.
• Suihkuvarsi koskettaa astioihin.
Jos astioissa on ruokajäämiä
• Astiat on asetettu koneeseen väärin, vesisuihku ei ole saavuttanut kyseisiä astioita.
• Kori on liian täynnä.
• Astiat nojaavat toisiinsa.
• Pesuainetta on lisätty liian vähän.
• On valittu sopimaton, liian tehoton pesuohjelma.
• Ruokajäämät ovat tukkineet suihkuvarret.
• Suodattimet ovat tukkeutuneet.
• Suodattimet on asetettu väärin paikoilleen.
• Veden tyhjennyspumppu on tukkeutunut.
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LUKU 10: KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA HYÖDYLLISIÄ TIETOJA
Jos astioissa on valkoisia juovia
• Pesuainetta on käytetty liian vähän.
• Huuhtelukirkasteen asetus on hyvin pieni.
• Erikoissuolaa ei ole käytetty, vaikka veden kovuus on suuri.
• Veden pehmennysjärjestelmän asetus on hyvin matala.
• Suolalokeron tulppa ei ole kunnolla kiinni.
Jos astiat eivät kuivu
• Valittu ohjelma, johon ei sisälly kuivaustoimintoa.
• Huuhtelukirkasteen annostelu on liian pieni.
• Astiat on otettu koneesta liian aikaisin.
Jos astioissa on ruostetahroja
• Pestyjen astioiden ruostumaton teräs ei ole korkealaatuista.
• Pesuvedessä on paljon suolaa.
• Suolalokeron tulppa ei ole kunnolla kiinni.
• Suolaa lisätessä sitä on roiskunut liian paljon sivuille ja koneeseen.
• Maadoitus on viallinen.
Kutsu valtuutettu huolto, jos ongelma jatkuu tarkistusten jälkeen tai jos ilmenee toimintahäiriö, jota ei
ole kuvattu edellä.
KÄYTÄNNÖLLISIÄ JA HYÖDYLLISIÄ TIETOJA
1- Aina kun kone ei ole käytössä
• Irrota kone pistorasiasta ja kytke vesihana pois päältä.
• Jätä luukku auki epämiellyttävien hajujen muodostumisen estämiseksi.
• Pidä koneen sisäpuoli puhtaana.
2- Vesipisaroiden eliminoiminen
• Pese astiat tehokkaalla ohjelmalla.
• Ota pois kaikki koneen metalliset astiat.
• Älä lisää pesuainetta.
3- Jos laitat astiat koneeseen oikein, käytät sitä parhaalla tavalla energiankulutuksen, pesu- ja kuivaustehon
kannalta.
4- Poista kaikki irtolika astioista ennen kuin laitat likaiset astiat koneeseen.
5- Käynnistä kone kun se on täynnä.
6- Käytä esipesuohjelmaa vain tarvittaessa.
7- Noudata ohjelman tietoja ja keskimääräisen kulutuksen arvojen taulukkoa valitessasi ohjelman.
8- Koska koneen sisälämpö kohoaa suureksi, sitä ei saa asentaa jääkaapin lähelle.
9- Jos laite on sijoitettu paikkaan, jossa on vaara jäätymisestä, koneen sisään jäänyt vesi on tyhjennettävä
pois koneesta. Kytke vesihana pois päältä, irrota veden tuloletku hanasta ja anna koneen sisällä olevan veden
tyhjentyä.
Pesukoneen PP-sumpun suodatin sisältää biosidituotetta bakteerikasvun estämiseksi.
Vaikuttava aine: sinkkipyritiooni (CAS nro: 13463-41-7)

TUOTEKUVAUS (Spect)
Valmistajan tavaramerkki
Valmistajan malli

HELKAMA
HAP6004D

Astianpesukoneen kapasiteetti

12

Energiatehokkuusluokka

A++

Vuosittainen virrankulutus kWh vuodessa (AEC) (280 pesua)*

258

Virrankulutus (Et) (kWh/pesu)

0,9 0

Virrankulutus sammutettuna (W) (Po)

0,50

Virrankulutus päällejätettynä (W) (P1)

1,00

Vuosittainen vedenkulutus litroissa vuodessa (AWC) (280 pesua)**

3360

Kuivaustehokkuusluokka***

A

Vakio-ohjelman nimi****

Eco

Vakio-ohjelman kesto (min)

165

Melutaso dB(A)
Integroitava

49
kyllä

* Energiankulutus 258 kWh vuodessa perustuu standardin 280 pesuohjelmiin, kun käytetään kylmää vettä
alhaisella teholla. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.
** Vedenkulutus 3360 litraa vuodessa perustuu standardin 280 pesuohjelmiin. Todellinen vedenkulutus
riippuu laitteen käyttötavasta.
*** Kuivaustehokkuus luokalle A asteikolla G:stä (vähiten kuluttava) A:lle (tehokkain).
**** "Eco " on vakiopesuohjelma, johon tiedot ja selostus viittaavat. Tämä ohjelma sopii normaalisti
likaantuneiden astioiden puhdistamiseen ja on tehokkain ohjelma yhdistetyn energian ja veden kulutuksen
kannalta.

