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LD-2143W(S,M,L)HB
LD-2143W(S,M,L,T)HU
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astianpesukoneen
tarpeita varten.
ennen

SISALTO

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET

3

ASENNUSOHJEET

5

OSIEN NIMITYKSET

9

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

10

KAYTTO

11

KAYTTOVAIHEET

18

OHJELMAT

19

HUOLTO-OHJEET

20

VIANETSINTAOPAS

21

TEKNISET TIEDOT

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET
TARKEITA
VAROITUS

?

?

?

?

?

Lue tama

-

KAYTTOTURVAOHJEITA

Noudata

opas huolellisesti

Kaytosta
Astianpesukoneessa saa pesta ainoastaan
konepesun kestavia astioita.
(Ala pese koneella astioita, jotka eivat
kesta lampoa
tai joissa on

ennen

astianpesukoneen ensimmaista kayttoa.
Tassa kayttooppaassa
on
hyvin tarkeita
asennuksesta,
tietoja astianpesukoneen
kaytosta ja hoidosta.
Valmistaja ei ole vastuussa ongelmista,
jotka aiheutuvat kayttoturvaohjeiden
noudattamatta jattamisesta.
Tama
astianpesukone on suunniteltu
tavalliseen kotitalouskayttoon.
Ala kayta astianpesukonetta teolliseen tai
kaupalliseen tarkoitukseen tai muuhun

?

metallikoristeita tai muuta
?

?

?

Laitetta ei ole tarkoitettu lasten

Sahkoliitannan

taytyy olla tyyppikilven

Sahkoturvallisuus

on

taattu

Vesi saattaa aiheuttaa sahkovian
sahkoiskun.

tai

Ala paina sisaluukkua alas alaka

istu

Ala kayta

suojamaadoitusjarjestelma on
paikallisten maaraysten mukainen (ala
kayta jatkojohtoa).
Jos kuuman veden lampotila on yli 65℃,
saada
tuloveden lampoa.
Jos kuuman
alle
veden lampotilaa ei saada pysymaan
65℃:ssa, astianpesukone taytyy liittaa
kylmavesilinjaan.
Jos verkkojohto on vaurioitunut sen
saa vaihdattaa vain maahantuojalla,
asuntonne

Laite

?

?

Laite

varustettu

turvatoiminnolla,

astianpesukoneen
automaattisesti, jos koneen verkossa
esiintyy suuria hairioita.
Astianpesukoneen pesuaineet ovat
vahvasti emaksisia.

Ne voivat olla

erittain vaarallisia

nieltyina. Valta iho- ja
lapset pois
astianpesukoneelta luukun ollessa auki.
Tarkista etta pesuainekotelo on tyhja
silmakosketusta.

pesun

On vaarallista vaihtaa sita

Pida

paatyttya.

Lasten turvallisuus

itse.
?

on

joka pysayttaa

valtuutetussa huollossa tai muulla

asiantuntijalla.

laitteessa astioiden

toimisi normaalisti.

vain kun
?

?

tulipalon.
paalle.

kasinpesuun tarkoitettua ainetta. Kayta
ainoastaan astianpesukoneeseen
tarkoitettuja pesuaineita, jotta kone

mukainen.

?

tai

Varo roiskuttamasta vetta laitteen

Luukku saattaa vaurioitua siten, etta
kone ei toimi.

ilman valvontaa.

Asennuksesta

?

liuottimia. Ne saattavat

rajahdyksen

sisaluukulla ulkoluukun ollessa auki.

?

?

vastaavaa.)

astianpesukoneessa

aiheuttaa

tarpeisiin.

kaytettavaksi

Ala kayta

minkaanlaisia

tarkoitukseen kuin kotitalouden
?

seuraavia

astianpesukoneen kaytossa
perusvarotoimia:

?

taytyy sijoittaa niin,
sahkopistokkeeseen paasee kasiksi.
on kaytettava
Vesijohtoverkkoliitannassa
uusia letkuja. Vanhoja letkuja ei saa
kayttaa.
etta

?

Saatimet

voi lukita "Child Lock

-

Lapsilukitus" astianpesukoneen
tahattoman kaynnistyksen estamiseksi.
Pida pesuaineet ja huuhteluaineet poissa
lasten ulottuvilta.

?

?

3

Ala

lasten

kayttaa
astianpesukonetta.
Opeta lapsille, ettei laite
anna

ole lelu.

TURVALLISUUS JA VAROITUKSET
VAROITUS
?

Useimmat laitteet suositellaan

kytkettaviksi

omaan

piiriinsa

eli haaroittamattomaan

pistorasiaan,

virtaa vain kyseiselle laitteelle. Tarkista suositus kunkin laitteen kayttoohjeesta.
Pistorasioita ei saa ylikuormittaa. Ylikuormitetut, irronneet tai vahingoittuneet pistorasiat,

joka
?

virtajohto

:

antaa

jatkojohdot, rispaantuneet virtajohdot

seka

vahingoittuneet tai halkeilleet johtimien eristeet ovat

vaarallisia. Ne voivat aiheuttaa sahkoiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen virtajohto saannollisesti.
Jos virtajohto on vahingoittunut tai sen kunto on heikentynyt, irrota johto pistorasiasta ja poista
laite

?

kaytosta. Vaihdata virtajohto uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessa.
Suojaa virtajohto fyysiselta ja mekaaniselta rasitukselta, kuten kiertymiselta, silmukoitumiselta,
taittumiselta ja puristuksiin jaamiselta.
Pida virtajohto poissa kulkuvaylilta, ettei sen paalle
astuta. Kiinnita erityista huomiota pistotulppien ja pistorasioiden kuntoon seka johdon kuntoon
kohdassa, jossa se tulee ulos laitteesta.
TALLETA

NAMA

OHJEET

MAADOITUSOHJEET
Tama
laite taytyy suojamaadoittaa. Vian tai rikkoutumisen yhteydessa
sahkoiskun
vaaraa tarjoamalla sahkovirralle
kulkutien,
suojamaadoitus vahentaa
on
alhaisin
vastus.
Laite
on
varustettu
jossa
virtajohdolla, jossa on laitteen
maadoitusjohdin ja suojamaadoitettu pistoke. Pistoke tulee liittaa oikeanlaiseen
pistorasiaan, joka on asennettu ja maadoitettu paikallisten sahkoasennus- ja
mukaisesti.
turvamaaraysten
VAROITUS

-

Laitteen maadoitusjohtimen vaara
kytkenta saattaa aiheuttaa
sahkoiskuvaaran.
Anna valtuutetun sahkoasentajan
tai huoltopisteen
tarkistaa
laitteen
olevan
vaarin
maadoitettu.
asia, jos epailet
asentajan
Ala muuta tai muokkaa laitteen mukana toimitettua pistoketta, jos se
ei sovi pistorasiaan, vaan anna valtuutetun sahkoasentajan
asentaa
oikeanlainen pistorasia.

Vanhojen

laitteiden havittaminen

1. Tama merkki tuotteessa tarkoittaa, etta tuote kuuluu sahko- ja
elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY

soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat

ongelmajatetta,

joten

ne on

toimitettava

paikalliseen kerayspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen havittaminen ehkaisee mahdollisia
ymparistoon ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisatietoa vanhan laitteen havittamisesta

saat ottamalla

paikallisiin viranomaisiin, kierratyskeskukseen
laitteen.

4

tai

yhteyden
myymalaan, josta

ostit

ASENNUSOHJEET

4

VAROITUS

Vaihe 1

Jos

astianpesukone halutaan asentaa

nurkkaan, pesukoneen ja viereisen kaapin tai

Kaikki taman
laitteen asennuksessa
tarvittavat sahkotyot
taytyy antaa
valtuutetun sahkoasentajan
tehtavaksi.
Kaikki taman
laitteen asennuksessa
tarvittavat putkityot taytyy antaa
valtuutetun Lvi-asentajan tai muuten
patevan henkilon tehtavaksi.

seinan valiin

taytyy jattaa

vahintaan

5

cm:n

rako.

:

Vaihe 2

ASENNUSTILAN VALINTA JA

:

SAHKOJOHDOTUSTEN

VALMISTELU

VALMISTELU

VAARA

astianpesukone on suunniteltu
sopimaan alla esitettyyn tilaan.

1

Tama

2

paikka mahdollisimman lahelta
pesuallasta vesi- ja viemariliitantojen
helpottamiseksi.

3

Kunnollisen vedenpoiston
varmistamiseksi astianpesukonetta ei tule
asentaa kolmea metria kauemmaksi
tiskialtaasta.

Henkiloturvallisuuden varmistamiseksi poista
laitteen sahkolinjan varoke tai katkaise virta

paakytkimesta ennen asennusta.
Ala kayta jatkojohtoa tai sovitinpistoketta taman
laitteen yhteydessa. Sahko- ja
maadoitusliitantojen taytyy olla kansallisten,
kunnallisten ja muiden paikallisten
mukaisia.
sahkomaaraysten

Valitse

1

Taman

laitteen

syottojannitteen ja
taajuuden taytyy vastata kayttooppaassa
esitettyja arvoja, ja liitannat taytyy tehda
erilliseen oikein maadoitettuun

sahkolinjaan suojattuina vahintaan
ampeerin ylivirtasuojakytkimella

10
tai

aikaviivevarokkeella.
Johdotuksessa tulee olla 2

virtajohtoa ja

maajohto.

aukko letkuille

ja

sahkojohdoille

yksikko:

mm

2

Sahkopistokkeen taytyy sijaita
astianpesukoneen vieressa paikassa,
johon on helppo paasta kasiksi, ei
astianpesukoneen takana, sahkopistoke
saa sijaita enintaan
1,2 metrin
etaisyydella astianpesukoneen kyljesta
(katso sivu 7, kuva A)

3

Pistorasia

taytyy

asian suhteen

kummalla sivulla
tahansa (noin 100 x 75)

on

maadoittaa oikein. Jos

epaselvyytta,

tarkistuttakaa asia valtuutetulla

sahkoasentajalla.
saa

Jos

astianpesukoneen vieressa tai paalla
paljasta lastulevya, levy tulee
pinnoittaa vedenpitavalla maalilla tai
pinnoitteella, jotta hoyry ei turvota sita.

liittaa

mitaan

jakopistokkeella

on

5

Samaan

pistorasiaan

muita laitteita
tai vastaavalla.

ei

ASENNUSOHJEET

Vaihe 3

Vaihe 4

:

:

ASTIANPESUKONEEN

ASENNA ASTIANPESUKONE

VALMISTELU ASENNUKSEEN

KAAPISTOON

1

2

Aseta

astianpesukone
taustalevynsa varaan.
Saada

kotelon

jalat

makaamaan

Kaikki korkeussaadot

1

ja tasapainosaadot
jakoavainta apuna kayttaen
ennen kuin astianpesukone tyonnetaan
kaapiston aukkoon
tulee tehda

oikeaan korkeuteen,

kuten alla olevassa kuvassa esitetaan.

2

Tyonna astianpesukone varovasti
kaapiston aukkoon. Varmista, ettei
poistovesiletku ole kaapin sisalla
mutkalla ja ettei se ole venynyt.

saatoruuvi
VAARA
Jos
※ Ole

kaapiston korkeus on alle 850 mm, irrota
ylalevy avaamalla kaksi ruuvia (takaa).

tarkista

hyva ja
asennusohje, jos
kaytat asennusta helpottavia liukukiskoja.

6

ASENNUSOHJEET

Vaihe 5

:

VIEMARILIITANTA
1

poistoletkun paa ei sovi viemariin,
kayta kumista liitoskappaletta (ei
mukana), jonka taytyy kestaa kuumuutta
ja pesuaineita. Naita liitoskappaleita saa
Jos

■ Kun poistoletku liitetaan

pystyputkeen,

on

erilliseen

tarkeaa

tehda liitoksesta

ilmatiivis.
Katso kuva B.

Lvi-liikkeista.

2

Tyypillisia liitantoja

on

kaksi

kappaletta,

kuten kuvissa A ja B esitetaan.
llmatiivis
liitos

Kun kaytat vedenpoistoon S:n muotoista
viemariputkea, putkea taytyy kiertaa auki,
kunnes sisahalkaisija on suurin
mahdollinen, ja veden kulun on oltava
esteetonta.

Takaisinimun valttamiseksi

noudata jotakin

seuraavista menetelmista:

pystyputken halkaisija
40

■ Kun

mm

min.

liitetaan

poistoletku
pesualtaan
hajulukkoon tai viemarointiin, letku
taytyy asettaa kiepille poytalevyn alle ja
kieppi on kiinnitettava paikalleen.

Kuva B: Viemariliitanta

Poistoletkun
Pidenna

-

pystyputki.

jatkaminen

poistoletkua kuten

alla kuvataan.

Pesuallas

Poistoletku
tulovesiletku

kupariputki ø 20
mm, avarrettu

poistoletkun
puoleisesta
paasta ja

verkkojohto

tarvittaessa
toisesta paasta.

Kuva A

Kayta liitokseen asianmukaisia liittimia jatkaessasi poistoletkua.
Poistoletkun jatkoletku tai sisahalkaisijaltaan 16-20 mm kumiletku,
joka kestaa kuumaa, 90 °C, vetta

VAARA
Liittaessasi

tai jatkaessasi poistoletkua
varmista, ettei poistoletkussa ole jyrkkia
mutkia.
( Mutkien sateen tulee olla 40 mm.)

7

ASENNUSOHJEET

Vaihe 6

Vaihe 8

:

SYOTTOVESILIITANTA
1

2

:

LAITTEEN ASETUSVAAKASUORAAN

Liita

Jos luukku liikkuu jaykasti

kuvassa esitetaan

syottovesiletku vesihanaan, kuten
(joissakin malleissa on
syottoventtiili ja letku). Astianpesukonetta
voi kayttaa joko kuumalla tai kylmalla
vedella. Jos veden lampotilaa ei saada
pysymaan alle 65º C:ssa, astianpesukone
taytyy liittaa kylmavesilinjaan.

tai jos asennuksen jalkeen kuuluu hankausaanta

Vesivuotojen valttamiseksi liitoksia
tehtaessa taytyy kayttaa
tiivisteteippia

asennuksen jalkeen

luukun sivuosan ja

pesutilan valista luukkua
ja suljettaessa, laitteen asentoa

avattaessa

taytyy

saataa.

Luukku kallistuu oikealle

Tapaus 1.

tai

Kallistuu
oikealle

tiivistemassaa.

Varmista, ettei letku ole sykkyralla

jyrkalla

tai

LUUKKU

mutkalla.

Kuva C
?

vesihana

Jos luukku

on

kallistunut oikealle kuvan C

mukaisesti, toista alla esitetty menettely,

kunnes luukku toimii oikein.

syottovesiletku

1)

Kierra (vastapaivaan)
ja nosta tasoa.

2)

Tarkasta luukun avautuminen. Luukun pitaisi
avautua helposti, eika hankausaanta
pitaisi
kuulua.

?

takajalkaa

auki

Kun laite on vaakasuorassa, luukku avautuu ja
sulkeutuu helposti eika hankausaanta
kuulu.

Tapaus 2.

Vaihe 7

vasenta

Jos Luukku kallistuu vasemmalle

:
Kallistuu
vasemmalle

LOPPUTARKASTUS JA KOKOAMINEN

LUUKKU

1

2

Tiukenna syottovesiletku vesihanaan
kasin ja varmista liitos.
Liita verkkojohdon pistoke maadoitettuun
pistorasiaan ja kytke pistorasiaan virta.

Kuva D

Kun tuote

on asennettu, aja
astianpesukoneella yksi pesujakso
(suositetaan pikapesua) panematta siihen

?

Jos luukku

on

kallistunut vasemmalle kuvan D

mukaisesti, toista alla esitetty menettely, kunnes
luukku toimii oikein.

astioita.
Koneen kaydessa

1)

aikana voit tarkistaa
kayttotilat ja sen, ettei vetta vuoda.
Kun laitetta kaytetaan
ensimmaista kertaa,
laite saattaa pitaa asiaankuulumatonta

Kierra

(vastapaivaan)

oikeaa

takajalkaa

auki ja

nosta tasoa.

2)

Tarkasta luukun avautuminen.
Luukun ei

aanta.

pitaisi

hankausaanta

Kytke silloin virta pois paalta ja kaynnista
astianpesukone uudelleen.

?

Kun laite

sulkeutuu
8

on

liikkua jaykasti

eika

tulisi kuulua.

vaakasuorassa, luukku

helposti

eika hankausaanta

avautuu ja

kuulu.

OSIEN NIMITYKSET

1.

11. Ylakori

Ohjauspaneeli

2. Luukun kahva

12. Aterinkori

3.

ja huuhteluainekotelo

Etulevy

13. Pesu-

4.

Alalevy

14.

5.

Naytto

15. Ylasuihkuvarsi

6.

Virtakytkin

16. Alasuihkuvarsi

7. Poistoletku

17. Suodatin ASM

8.

Tayttoletku

18. Alakori

9.

Verkkojohto

19. Suolasailion

10.

Hoyryventtiilin

Saatojalka

Varusteet

suppilo
※ Ulkonako

ja tekniset

tiedot voivat vaihdella

paikallisesti

9

ilman erillista ilmoitusta.

kansi

kansi

PAINIKKEIDEN TOIMINNOT

AIKAA
?

Ennen

AJASTETTU
PESU

JALJELLA

?

nakyy valittuun ohjelmaan

kaynnistysta naytossa

Kaynnistyksen jalkeen naytossa nakyy jaljella oleva aika.
Jos astianpesukoneen toiminnassa esiintyy ongelmia,
naytossa nakyy ongelman tyyppi.
: Poistovesiongelma
: Veden ylitayttoongelma
: Syottovesiongelma
: Veden vuoto-ongelma
: Lammitinongelma
Jos nayttoon tulee naita kirjaimia, katso lisatietoja
vianetsintaoppaasta sivulla 21 ja noudata oppaassa
esitettyja ohjeita.
?

?

※"

"

:

Ei virheilmoitusta

Jokainen painallus
vaihtaa suihkun
voimakkuuden
seuraavassa

jarjestyksessa

asetusta

?

?

Suolan taytto:
Lisaa

?

erikoissuolaa.

Painallus lisaa
?

Kaynnistyksen
viiveajan voi
asettaa

ERITTAIN
?

Erittain kuuma

-

?

Talla

Huuhteluaine

?

:

saattaa katketa

automaattisesti satunnaisten
sahkokatkosten

virransyottohairioiden
yhteydessa.

lukitaan ja

MERKKIAANI KAYTOSSA
/EI KAYTOSSA
?

avataan

kaytettaessa
lampotila nousee
jopa 77 asteeseen.

kayttopainikkeet jotta
lapset eivat pysty
?

painamalla tata painiketta.
Kayton jalkeen tama
painike kytkee virran
automaattisesti pois paalta
turvallisuuden ja
energiansaaston vuoksi.
Turvallisuussyista virta

huuhteluainetta.

1-19

toimintoa

muuttamaan

alkaessa kytke

Lisaa

tunniksi.

LAPSILUKKO

KUUMA

Kayton

laitteeseen ensin virta

viiveaikaa yhdella
tunnilla.
?

VIRTA
?

(ks. sivu 18)

VESISUIHKUN
VOIMAKKUUS
?

Jos haluat

pesuohjelman
hyphen. myohemmin, paina tata
nappainta ennen
kaynnistysta.

kuluva aika.

ILMAISIN

?

wash samanaikaisesti

asetuksia.

Kun haluat panna

tai

lapsilukon paalle
pois paalta, paina
Intensive ja Auto
painikkeita

Astianpesukoneen taytyy olla
kaynnissa.
Merkkiaani asetetaan kayttoon/pois
kaytosta painamalla Quick ja Pre-

?

sekunnin ajan, kunnes aikanaytossa
nakyy"on".
Merkkiaani kaytossa / poissa
kaytosta-toiminto peruuntuu
automaattisesti virtakatkon

yhteydessa.

samanaikaisesti.

10

muutamon

OHJELMA
?

Halutessasi valita

ohjelman paina
valintaasi
vastaavaa.

KAYTTO
1.

Varo, etteivat suuret esineet esta
pesuainekotelon kantta avautumasta.

Astianpesukoneen taytto

Parhaan

tarkeaa,

pesutuloksen saavuttamiseksi
astianpesukone taytetaan

ohjeiden

mukaisesti.

Ennen astioiden

poista

on

etta

3. Aterinkorin

sijoittamista pesukoneeseen
ja erityisesti kiinteat

isot ruoantahteet

ainesosat, kuten luut, hammastikut, siemenet

ja

Aterimet tulee asettaa aterinkorin eri

niin edelleen.

lohkoihin niin, ettei

huomioon

Ota

astianpesukoneen taytossa
seuraavat yleisohjeet:

yhteen

kaikille

vesi valuu

pois ja jotta

taytyy

liottaa

on

kerry

sita.

syrjalleen, jotta

Sijoita veitset
ylakoriin.

astiat kuivuvat

kunnolla.

■ Astiat, joissa

aterimia

alaspain. Kannen voi kaantaa ja
napsauttaa pois korista, jos et halua kayttaa

pinnoille.
asettaa

samoja

lohkoon. Aseta aterimet kanteen

kahvat

■ Sijoita astiat siten, etta vesi paasee
■ Syvat astiat tulee

kaytto

kiinnipalanutta ruokaa,
astianpesukoneeseen

erilliseen veitsikoriin

Kasittele teravia

ennen

esineita varovasti.

asettamista.

2. Alakorin

taytto

Alakorille kannattaa sijoittaa lautasia,
keittokulhoja, vateja, patoja, pannuja,
kansia ja jopa grillitarjotin.
Lautaset tulee sijoittaa pystyyn ylapuoli
kohti korin keskustaa.

Padat, pannut ja

suuret astiat

taytyy

kaantaa

ylosalaisin.
Varo asettamasta esteita
suihkuvarsien tielle.

pyorivien
4

3

2

2

3

6

5

3

2

4

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

4

3

2

4

4
2

3

4
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2
4

3
3
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7
4

4

5

2

3

4

3

4

7

2
3

4

KAYTTO
4. Ylakorin

5. Ylakorin

taytto

saato

Ylakoriin

Ylakoria voi nostaa tai laskea,

rikkoutuvat esineet,

mahtuu erikokoisia astioita. Ennen kuin

sopivat parhaiten helposti
pikkulautaset, pitkat
aterimet ja ottimet, kupit, lasit ja konepesun
kestavat muoviastiat. Lautaset tulee sijoittaa
pystyyn pohjat eteenpain.
Kupit, lasit ja kulhot sijoitetaan ylosalaisin.
Lisakuppeja ja keittiovalineita voi asettaa
alas taittuville kuppitelineille, jotka myos
antavat tukea korkeajalkaisille laseille.
Varo asettamasta esteita ylakorin alla
pyorivan suihkuvarren tielle.

saadat

jolloin

koria varmista, etta kori

on

siihen

taysin

tyhja.
Ylakorin

sijaintia voi muuttaa vetamalla
ylospain (ylaasentoon) korin voi myos
sijoittaa alemmos (ala-asentoon) vetamalla
kahdesta vivusta korin vasemmalla ja
oikealla puolella.
Siirra ylakoria aina varovasti, jotta osat
eivat vaurioituisi turhaan ja jotta kone voisi
koria

toimia normaalisti.
Kulho(M)

Vetaessasi

Kulho(L)

keskelta

koria ylospain pida kiinni ylakorin
(symbolilla
merkitty kohta).

Tarkasta saadon

suihkuvarsi

Veitset

Lasit

Kulho(S)
Etupuoli

Nama

eivat kesta

Veden korkeiden

jalkeen, etta
pyorii vapaasti.

Kupit

Pikkulautanen

konepesua

lampotilojen ja astianpesuaineen

voi vaurioittaa tiettyja esineita, ja siksi
suosittele seuraavanlaisten astioiden pesemista

yhdistelma
emme

astianpesukoneessa:
?
?

Kuparia ja eloksoitua alumiinia sisaltavat astiat
Lehtihopealla tai lehtikullalla koristellut astiat

?

Puu- tai luuvartiset valineet

?

Rautaiset astiat ja astiat, jotka eivat ole

VAROITUS
Varmista

ruostumattomia
?

ennen

taysin tyhja.

saatoa,

etta kone

on

Muuten astioita saattaa rikkoutua tai voit
saada vammoja.

Muoviesineet, jotka eivat kesta konepesua
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KAYTTO
6. Pesuaineen

lisays

Avaa

painamalla
salpaa

?

Pesuainekotelon lokeroon taytyy laittaa
pesuainetta ennen kaikkien muiden
ohjelmien paitsi pre-wash-esipesun
kaynnistysta.

?

Maarittaessasi

valmistajan
?

Pesuaine tahan
lokeroon. Kayta

oikeaa annostusta noudata
oppaassa

mainittuja ohjeita.

Jos astiasi eivat ole kovin likaisia, voit
mahdollisesti kayttaa
suosituksia

vahemman

vain

konepesuaineita.

pesuainetta.

?

Lokeroihin mahtuu 15 g

?

Pesuaineen maara
Katso tiedot

ja

25 g.

riippuu ohjelmasta.
ohjetaulukosta.
PESUAINEMAARAL

OHJELMA
Intensive

VAROITUS

25g

Auto

Kaytettava pesuaine on tarkoitettu
astianpesuun, ja kaikkien

20g

Eco

15g

Quick

10g

kotitalouskemikaalien tavoin sita tulee
kasitella myrkkyaineena ja se tulee pitaa
poissa lasten ulottuvilta. Jokaisen

pesuohjelman paatyttya pesuainekotelo
ja siita tulee poistaa kaikki
jaljelle jaanyt pesuaine.
tulee tarkistaa

Ei

Pre-wash

?

Kun

pesuaine

on

pesuainetta

lisatty, sulje

VAROITUS

lokeron

# Attention

kansi.
?

?

Pesuaine

siirtyy pesutilaan

ohjelman aikana.
Ohjelman loputtua

Huom.! 3-in-1-

koneastianpesuainetta
(pesuaine, huuhtelukirkaste
ja suola) kaytettaessa:
Jotkut huuhtelukirkastetta ja suolaa
sisaltavat
koneastianpesuaineet toimivat
parhaiten astianpesukoneissa, joissa on
niita varten omat ohjelmat.
Huuhtelukirkasteen ja suolan lisaaminen
koneeseen erikseen tuottaa yleensa
paremman huuhtelu- ja kuivaustuloksen.
Astianpesukonesuolan korvaavia tuotteita
voidaan kayttaa
vain alueilla, joiden vesi
on tietyn kovuista.

automaattisesti

lokeron kansi jaa

:

auki.

Pesuainetietoja
Kayta ainoastaan kotitalouksien
astianpesukoneisiin tarkoitettua pesuainetta.
(Tavallisia kasinpesuaineita ei saa kayttaa,

Jos astiat eivat kuivu asianmukaisesti tai

koska vaahto saattaa haitata koneen

jos niihin jaa jaamia yhdistelmapesuainetta
ota yhteytta pesuaineen
kaytettaessa,
valmistajaan.
LG:n astianpesukoneille myontama
tuotetakuu ei kata vahinkoja, joiden
voidaan suoraan todeta johtuvan
yhdistelmapesuaineiden kaytosta.

toimintaa.)
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KAYTTO
7. Huuhteluaineen

?

lisays

Taytto

Huuhteluainelokero avataan tayttoa
varten
kiertamalla
pyoreaa kantta myotapaivaan
ja
nostamalla se pois.
Tayta lokero ylamerkkiin saakka hyvalaatuisella
huuhteluaineella. Aseta sitten kansi paikalleen ja
lukitse se.
Huuhteluaine siirtyy pesutilaan automaattisesti
loppuhuuhtelun aikana.
Annostus on asetettu tehtaalla sopivaksi
useimpiin tilanteisiin. Jos havaitset pesun
jalkeen lasiastioissa himmeita laikkuja, raitoja
tai vedesta jaaneita
jalkia, saattaa olla tarpeen
lisata annostusta. Se tehdaan poistamalla kansi,
kiertamalla
osoitinnuolta suuremman
annostuksen suuntaan ja panemalla kansi
takaisin kiinni.
Jos lasit ovat tahraisia ja lasien tai koneen

pohjalla

on

vaahtoa, valitse nykyista pienempi

annostus.

Uudelleen

?

taytto

Lokero

taytyy tayttaa
Tayttovali maaraytyy
mukaan.
pesumaaran

huuhteluaineen

noin kerran kuukaudessa.
annostusasetusten

ilmaisin

ja

Huuhteluainemaaran

saatotaso

(huuhteluaine)

voi

tarkistaa kahdella tavalla:
?

Kotelon tarkastusikkunasta
luukun ollessa

taysin

astianpesukoneen

auki.

Musta merkitsee riittavaa

Huuhteluainetietoja

huuhteluainetta
O

Kirkas merkitsee huuhteluaineen
Huuhteluainetta tarvitaan,

tarvetta
?

jaa laikkuja ja raitoja

Ohjauspaneelin merkkivalosta
astianpesukoneen ollessa kaynnissa.

lopussa.

Lisaa

on

astioihin ei

seka astioiden

kuivamisen edistamiseen.

Oikea maara

huuhteluainetta parantaa pesutulosta.
Liiallinen kaytto saa aikaan liikaa vaahtoa,

josta

Merkkivalon palaessa huuhteluaine

jotta

melkein

silloin huuhteluainetta.
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voi aiheutua

vesivuotoja.

KAYTTO
8. Suolan
Tassa

lisays

mallissa

Lue nama
Riittavan

on

vedenpehmennystoiminto

kovan veden

pehmentamiseksi.

tiedot huolellisesti oikean toiminnan varmistamiseksi.
huuhtelutuloksen saavuttamiseksi

astianpesukone

tarvitsee

pehmeaa

vetta eli vetta,

jossa

on

tai ei lainkaan kalkkia, silla muuten astioihin ja koneen sisaosiin jaa vesitahroja.
eli vedesta pitaa poistaa kalkkia,
Jos vesijohtovesi ylittaa tietyn kovuustason, sita taytyy pehmentaa
jotta vesi sopii etta vesi sopii kaytettavaksi astianpesukoneessa.

vahan

Tama

tehdaan

lisaamalla

Vedenpehmentajaan
?

astianpesukoneen

taytetaan

sisalla

tarvittava maara

olevaan

suolaa

sen

vedenpehmentajasailioon

erikoissuolaa.

mukaan, kuinka kovaa vesijohtovesi

on.

Ensitaytto
?

Selvita

oman

alueesi veden kovuus.

(Paikallinen vesilaitos voi

antaa tiedot alueesi

veden

kovuudesta ja
?

?

?

?

?

?

kovuusrajoista.)
noudattaen.
vedenpehmentajan saatomenetelmaa
Poista alakori ja kierra suolasailion kansi auki.
Tayta suolasailio suolalla ennen astianpesukoneen ensimmaista kayttoa. Suppilon avulla taytto on
helppoa ja siistia. Suolasailion vetoisuus on noin 1,9 kg. (Kayta karkeaa suolaa tai
astianpesukoneisiin tarkoitettua erikoissuolaa.)
Pyyhi tayton jalkeen kaikki liika suola pois, jotta kansi menee kunnolla kiinni.
Kierra kansi tiukasti kiinni, jotta vaahto ei paase aiheuttamaan ongelmia veden pehmennykseen.
Saada

veden kovuus

Vedenpehmennysjarjestelman

saato

Saada
vedenpehmennys taulukossa annettuun arvoon, joka vastaa oman alueesi veden kovuutta.
on kahdeksan porrasta.
Vedenpehmittimen saadossa
".
Astianpesukone on tehtaalla ohjelmoitu veden kovuusarvolle
Ohjauspaneelin painikkeilla voi tarkistaa koneeseen ohjelmoidun veden kovuustason ja muuttaa
"

tarvittaessa.
1.

Astianpesukoneen taytyy olla sammutettuna.
Delay Start ja Power samanaikaisesti ja pida
tulee
Aikanayttoon
ja yksi numero.

2. Paina

"

ne

alaspainettuina.

"

3. Muuta asetusta nain:

painettaessa Quick luku muuttuu yhden numeron kerrallaan.
Naytossa vuorottelevat
".ja"
Kun kovuusasetus on saadetty oikein, paina Pre-wash.
Aina

"

4.

"

Kovuusasetus tallentuu.
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KAYTTO
■

Uudelleentaytto
loppuessa suolan tayton merkkivalo syttyy automaattisesti kayton aikana. Pesujakson
paatyttya taytyy lisata suolaa. On kuitenkin suositeltavaa lisata suolaa aina (kuten edellisella sivulla
suolaliuoksen ohentamiseksi ja sen
mainittiin) ennen seuraavaa kayttokertaa ylimaaraisen
huuhtelemiseksi pois.
Suolan

Merkkivalon palaessa suola
Lisaa

on

melkein

lopussa.

silloin suolaa.

Huomio
?

Suolan

?

Kun saadin

lisayksen jalkeen

Jos saadin

voi kulua jonkin aikaa, kunnes merkkivalo sammuu.
", ei suolaa tarvitse lisata, koska sita ei kulu lainkaan
"

on asennossa
on

asetettu merkkien

"

"ja"

"

astianpesukoneen

ollessa

kaynnissa.

valiin, suolaa taytyy lisata koteloon.

VAROITUS

Ala kaada erikoissuolan sailioon

pesuainetta. Se

9. Alas taitettavat astiatuet
Alas taitettavat astiatuet ala-

ja ylakorissa
helpottavat kattiloiden ja pannujen
sijoittamista.

16

tuhoaa

vedenpehmentajan.

HOW TO USE AND OPERATE

10. Irrotettava aterinkori

12. Erotettavat korit

Alakorin irrotettava aterinkori

Liu'uta

mahdollistaa kattiloiden ja

erota

pannujen

koreja vastakkaisiin

suuntiin ja

vetamalla.

sijoittamisen.

①
②
②

①

11. Lasituki

13. Kuivaus

Lasituki voidaan taittaa alas,

ja kupit

mahtuvat

jolloin
helposti ylakoriin.

lasit

Ohjelman paatyttya

suositetaan luukun

avaamista kokonaan astioiden
kuivumisen edistamiseksi.

14.

Energiatesti

Laitteen
?

(EN50242)

taytto seuraavalla tavalla:
taytetysta astianpesukoneesta:

Esimerkki

sivu 11~12
?

?

:

12

-

?

Huuhteluaineasetus

?

Vertailupesuaine : 6 g pesuainetta luukun
sisapinnalle ja 24 g:n taytto
pesuainekoteloon.
kori U taytyy asettaa
Korkeussaadettava
asentoonsa.
ylimpaan

?
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hengen astiasto
Vertailuohjelma : Eco Saasto
Tilavuus

:

3

KAYTTO
Paina

Ohjelman merkkivalo ja ohjelmavaiheiden
merkkivalot syttyvat. Ennen ohjelman

virtapainiketta

Painaessasi

kaynnistymista aikanaytossa nakyy
ohjelman kestoaika. Kun pesuohjelma on
kaynnistynyt, naytossa nakyy jaljella oleva
aika. Ajan laskenta taaksepain minuutti
minuutilta alkaa naytossa.
Mikali luukku
avataan koneen ollessa kaynnissa,
turvalaite
py-sayt-taa koneen. Kun luukku suljetaan,
ohjelma jatkuu siita, mihin se jai.

"Power"-virtapainiketta
oletusohjelman tila.

tulee

nayttoon

Tarkasta, etta koneessa
huuhteluainetta
Jos tarvitaan

tayttoa,

ja

on

suolaa

vastaava merkkivalo

palaa.

Pesuohjelman paatyttya

Avaa luukku

ja

Kun pesuohjelma on paattynyt, kuuluu
aanimerkki ja nayttoon
tulee muutamaksi
sekunniksi nakyviin
". Nayttoon
tulee
teksti
". Laite toimii talloin Cool dry

tarkista

"

suodattimet

"

etta suodattimet ovat puhtaat ja
paikoillaan ("katso hoito-ohjeet").

Varmista,
oikein

Koneen

-kuivaustilassa.

Cool

taytto

dry

--

Cd

Cool dry -kuivaustila ei kuulu pesuohjelmiin.
Tuuletin on kaynnissa muutaman minuutin
ajan ja poistaa jaljelle jaaneen kosteuden.
Voit halutessasi avata ja tyhjentaa

Poista kaikki ruoantahteet.
Veda alakori ulos ja jarjestele sille astiat ja
aterimet.
Veda ylakori ulos ja jarjestele sille kupit,
lasit ja niin edelleen.

astianpesukoneen.

Laite

sammuu

automaattisesti turvallisuuden
vuoksi.

ja energiansaaston
VAARA

Ala laita astioita ylakoriin, kun alakori
vedetty ulos ja taytetty.

VAARA

on

Tyhjenna ensin alakori ja sitten ylakori: nain
valtat veden tippumisen ylakorista alakorin
astioille.

Varmista, etta suihkuvarret

paasevat pyorimaan
vapaasti
Mittaa
Lisaa

Varoitus
Yleensa ei ole suositeltavaa avata luukkua
koneen kaynnin aikana: jos luukku kuitenkin
avataan, turvalaite varmistaa koneen

pesuaine

koteloon tarvittava maara

Sulje pesuainekotelon

pysahtymisen.
Kun kone on kuuma, tai valittomasti
ohjelman paatyttya luukku taytyy avata
varoen, koska ulos saattaa tulla hoyrya.

pesuainetta.

kansi.

Valitse

ja kaynnista
ohjelma
Valitse haluttu ohjelma ohjelmapainikkeella.
Laite kaynnistyy kolmen sekunnin kuluttua.
Valitse muut haluamasi lisavalintaohjelmat.
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OHJELMAT

▶Ohjelman

kestoaika vaihtelee veden

▶Kestoaikaan ei

"Cool

sisally

dry

-

lampotilan,

PESU

Ohjelma

Esipesu Paapesu
50

paineen ja jannitteen

mukaan.

60 min".

HUUHTELU

KUI-

Cool-

KuumenHuuhtelu 1 Huuhtelu 2 Huuhtelu 3
nus huuhtelu

VAUS

dry

70

70

Intensive

Ohjelmajakso on optimoitu ja sovitettu sen mukaan,

Auto

kuinka

likaisia astiat ovat.

45

65

35

40

Eco

Quick

Pre-wash

Intensive
Tama

-

alhainen

energian ja veden kulutus.
F kertoo anturin
Naytossa nakyva
mittaavan astianpesukoneen tilaa.

Tehopesu

"

ohjelma on hyvin likaisille astioille,
padat, pannut ja paistovuoat, joissa
olla kuivuneita ruokajaamia.

"

kuten

voi

Economy Saastopesu
-

Tama

Automaattipesu

ohjelma

on

astioille, jotka eivat ole

kovin likaisia.

Auto-ohjelmassa astianpesukone
maarittelee

astioiden likaisuuden

Quick

huuhteluveden sameuden
saataa

Ohjelma
ja lampotilan

perusteella.
automaattisesti pesuajan

※

Cool

※

Automaattinen

on

ohjelma on

vain

kevyesti
kaytettyjen
astioiden ja aterimien pikapesuun.

mahdollisimman

-kuivaustila ei kuulu

Pikapesu

likaantuneiden ja/tai askettain

astioiden likaisuuden

mukaan. Tuloksena

dry

Tama

-

pesuohjelmiin (ks.

sivu

18).

uudelleenkaynnistys

Mikali laitteen toiminta keskeytyy sahkokatkoksen
virran palattua ohjelma jatkuu siita, mihin se jai.
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takia,

HUOLTO-OHJEET

Ongelmien ja epatyydyttavan
ja suihkuvarret

suodattimet

pesutuloksen valttamiseksi
valiajoin

Suodattimet
Poista ensin alakori.

?

Veda

?

Irrota verkkosihti kiertamalla

?

Tarkasta,

Ota verkkosihti, ylempi STS-suodatin
ja ulkosuodatin pois.

?

Puhdista

?

Aseta takaisin

?

Mikali

tarvittaessa.

?

painvastaisessa

painvastaisessa
jarjestyksessa.

suodatin

ylasuihkuvarsi

ulkosuodatin

Alasuihkuvarsi
etta ruokahiukkaset eivat

ole tukkineet suihkureikia.
Mikali tarvitaan

puhdistusta,
ylos.
Puhdista suihkuvarsi ja pane
takaisin painamalla se alas.

irrota

varsi vetamalla
?

puhdistusta,

Puhdista suihkuvarsi ja pane

ylempi STS-

?

etta ruokahiukkaset eivat

tarvitaan

takaisin

verkkosihti

Tarkasta,

huoltaa

ylakoria eteenpain.

irrota

varsi avaamalla mutteri.

jarjestyksessa.

?

ja

ole tukkineet suihkureikia.

vastapaivaan.

ne

tarkastaa

Ylasuihkuvarsi

?

?

on

saannollisin

se
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se

VIANETSINTAOPAS
Jos koneeseen ilmenee

ongelma, ota yhteys huoltoon.
kuin otat yhteytta huoltoon tarkasta seuraavien ohjeiden mukaan,
ensin ratkaista ongelman itse.

Ennen
voitko

Mahdollisia

Ongelma
Merkkivalot eivat syty, vaikka
virta kytkettiin paalle.

Kone ei

kaynnisty.

Pumppu
(Naytossa

ei

poista

on

vetta.

koodi

"

".)

"

".
Naytossa on koodi
(Tyhjennyspumppu kay automaattisesti.)

Naytossa

on

Naytossa

on

Naytossa

on

koodi

koodi

koodi

Suihkuvarret eivat

"

"

"

".

".

".

pyori

?

Pistoke ei ole kunnolla

?

Sulake

?

Talossa oli sahkokatko.

?

Luukku ei ole kunnolla kiinni.

?

Tyhjennysletku

?

Suodatin

jalkeen koneessa
valkoisia jaamia.

on

jaa raitoja.

Kuivaustulos

Naytossa

on

lauennut.

tiukalla mutkalla.

on

tukossa.
maara

(Puhdista suodatin.)
normaalitason.

Syottoveden

?

Tulovesiventtiili

ylitti

?

Vetta ei tule lainkaan.

?

Vuotoanturin turvalaite

?

Vesivuoto letkuliitannoissa.

?

Vetta vuotaa vaurioiden johdosta.

?

Lammitysvastuksen sahkopiirissa

?

Ruoantahteet

on

viallinen.

(Vesihana
on

kiinni.)

on

sulkenut

syottovesiventtiilin.

on

tukkivat suihkuvarsia.

vika.

(Puhdista

suihkuvarsien reiat)

Pesun

Pesutulos

pistorasiassa.
palanut tai vikavirtasuoja on

on

?

pehmeasti.

Laseihin

syita

on

on

on

huono.

huono.

koodi

"

".

?

Pesuaineen tai huuhteluaineen maara

?

Suola

?

Suolalokeron kantta ei ole

?

Huuhteluainetta

?

Huuhteluainetta liian

on

?

Pesuaineen maara

vaara.

?

Astiat

?

Suodattimet ovat tukossa.

?

Suihkuvarsien reiat ovat tukossa.

?

Astiat ovat suihkuvarsien

?

On valittu vaara

?

Ei virheilmoitusta

on

loppunut

on
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on

vaarin

saadetty.

suolalokerosta.

on

kierretty kunnolla kiinni.

liian vahan.

on

vahan.

sijoitettu vaarin,

tai kone

on

pyorimisen

ohjelma.
(ks. sivu 18)

liian

tiella.

taynna.

MUISTIINPANOJA
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Tilavuus
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Paino

tyyppikilpi

Syottovirta

katso

tyyppikilpi

Virrankulutus

katso

tyyppikilpi

Syottoveden

50

paine

hengen

astiasto

800 kPa

~

