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PIKA- 
OPAS

KIITOS, ETTÄ OSTIT WHIRLPOOL-TUOTTEEN. Saat 
kattavamman tuen, rekisteröimällä tuotteesi 
osoitteessa:
www.whirlpool.eu/register

Voit ladata Turvallisuusohjeet ja Käyttö- ja huolto-
oppaan sivustolta 
http://docs.whirlpool.eu ja noudattamalla tämän 
oppaan takana olevia ohjeita.

Lue terveys- ja -turvallisuusopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

TUOTTEEN KUVAUS

LAITE
1. Yläkori
2. Taitettavat hyllyt
3. Yläkorin korkeudensäädin
4. Yläsuihkuvarsi
5. Alakori
6. Ruokailuvälinekori
7. Alasuihkuvarsi
8. Suodatinkokoonpano
9. Suolasäiliö
10. Pesuaineen ja huuhtelukirkasteen lokerot
11. Arvokilpi
12. Käyttöpaneeli
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KÄYTTÖPANEELI

1. On-Off- / -nollauspainike ja merkkivalo
2. Ohjelman valintapainike
3.

Suolan täytön merkkivalo4.
Huuhtelukirkasteen täytön merkkivalo

5. Ohjelman merkkivalot 

1 2 3 4 5
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ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA
SUOLA, HUUHTELUKIRKASTE JA PESUAINE
ENSIMMÄISEEN KÄYTTÖKERTAAN LIITTYVIÄ 
NEUVOJA
Poista asennuksen jälkeen pysäyttimet koreista yläkorin joustavat 
tukielementit.

SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN
Suolan käyttö estää KALKKISAOSTUMIEN muodostumisen astioille ja 
koneen toiminnallisiin osiin.
• On tärkeää, että suolasäiliö ei saa olla koskaan tyhjä (paitsi jos 

veden kovuuden asetus on - 1 "pehmeä").
• On tärkeää asettaa veden kovuus.
Suolasäiliö sijaitsee astianpesukoneen alaosassa (katso OHJELMIEN 
KUVAUS) ja se pitää täyttää, kun SUOLAN TÄYTÖN merkkivalo palaa 

 käyttöpaneelissa
1.Poista alakori ja ruuvaa säiliön korkki auki 
(vastapäivään).
2.Aseta suppilo (katso kuva) ja täytä suolasäiliö 
sen reunaan asti (noin 1 kg); on normaalia, että 
vähän vettä vuotaa ulos.
3.Poista suppilo ja pyyhi mahdolliset 
suolajäännökset pois aukosta.

Varmista, että korkki kierretään kiinni tiukasti, niin että pesuainetta ei 
voi päästä säiliöön pesuohjelman aikana (tämä voi vahingoittaa 
vedenpehmentimen korjauskelvottomaksi).
Kun haluat lisätä suolaa, suosittelemme toimenpiteen 
suorittamista ennen pesuohjelman käynnistämistä.

VEDEN KOVUUDEN ASETTAMINEN
Jotta vedenpehmennin toimii täydellisesti, on tärkeää, että veden 
kovuusasetus perustuu talouden todelliseen veden kovuuteen. Tämä 
tieto voidaan saada paikalliselta vesilaitokselta.
Tehdasasetus on keskitason (3) veden kovuus.
1. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF -painiketta.
2. Kytke laite pois päältä painamalla ON/OFF -painiketta.
3. Pidä -painiketta painettuna P 5 sekuntia, kunnes kuulet äänimerkin.
4. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF -painiketta.
5. Nykyisen asetetun tason ohjelman merkkivalo vilkkuu.
6. Valitse haluttu kovuustaso painamalla P (katso VEDEN 

KOVUUSTAULUKKO).

7. Kytke laite pois päältä painamalla ON/OFF -painiketta.
Asetus on valmis!
Heti kun tämä toimenpide on valmis, suorita ohjelma koneen ollessa 
tyhjänä.
Käytä vain suolaa, joka on erityisesti suunniteltu 
astianpesukoneita varten.
Kun suolaa kaadetaan koneeseen, SUOLAN TÄYTTÖ -merkkivalo sammuu.
Jos suolasäiliötä ei täytetä, vedenpehmennin ja 
lämmityselementti voivat vaurioitua (paitsi silloin, kun veden 
kovuuden asetus on - 1 "pehmeä").

HUUHTELUKIRKASTEEN LOKERON TÄYTTÖ
Huuhtelukirkaste helpottaa astioiden KUIVAUSTA. Huuhtelukirkasteen 
lokero A pitää täyttää kun HUUHTELUKIRKASTEEN TÄYTÖN 
merkkivalo  palaa käyttöpaneelissa.

1. Avaa lokero C painamalla ja vetämällä kannen kielekettä.
2. Lisää huuhtelukirkastetta varoen täyttötilan ylimpään (110 ml) 

täyttökohtaan asti - vältä roiskeita. Jos roiskeita ilmenee, puhdista 
ne välittömästi kuivalla kankaalla.

3. Paina kantta, kunnes se sulkeutuu napsahtaen.
Huuhtelukirkastetta EI saa kaataa suoraan altaaseen.

HUUHTELUKIRKASTEEN MÄÄRÄN SÄÄTÄMINEN
Jos et ole täysin tyytyväinen kuivaustulokseen, voit säätää HUUHTELU-
KIRKASTEEN määrää.
• Kytke astianpesukone päälle painamalla ON/OFF -painiketta.
• Kytke astianpesukone pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta.
• Paina P -painiketta kolme kertaa - äänimerkki kuuluu.
• Kytke astianpesukone päälle painamalla ON/OFF-painiketta.
• Nykyisen asetetun tason ohjelman merkkivalo vilkkuu.
• Valitse käytettävän huuhtelukirkasteen määrä painamalla P -

painiketta.
• Kytke astianpesukone pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta.
Asetus on valmis!
Jos huuhtelukirkasteen taso on asetettu nollaan (ECO), huuhtelukirkas-
tetta ei käytetä. HUUHTELUKIRKASTE VÄHISSÄ -merkkivalo ei pala, jos 
huuhtelukirkaste loppuu.
Enintään 4 tasoa voidaan asettaa riippuen astianpesukoneen mallista. 
Tehdasasetus on keskitason asetus.
• Jos näet sinertäviä raitoja astioissa, aseta pieni arvo (1-2).
• Jos astioissa on vesipisaroita tai kalkkisaostumia, aseta korkea arvo 

(3-4).

PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN
Avaa pesuainelokero 
käyttämällä avauslaitetta A.
Lisää pesuainetta vain 
kuivalokeroon B.
Aseta esipesua varten tarvittava 
pesuainemäärä suoraan koneen 
sisälle.
1.Kun mittaat pesuainetta, katso 
lisättävä määrä kohdasta (katso 
OHJELMAT-TAULUKKO) . Lokerossa 
B oleva taso osoittaa nestemäisen 

tai jauhemaisen pesuaineen enimmäismäärän, joka voidaan lisätä 
kuhunkin pesuohjelmaan.

2. Poista pesuainejäämät säiliön reunoista ja sulje kansi, kunnes se
napsahtaa.

3. Sulje pesuainelokeron kansi vetämällä sitä ylöspäin kunnes 
sulkulaite kiinnittyy paikalleen.

Pesuainelokero avautuu automaattisesti oikeaan aikaan ohjelman 
mukaisesti.

Veden kovuustaulukko
Suolaa 

tarvitaanTaso °dH
Saksalaista astetta

°fH
Ranskalaista asetta

1 Pehmeä 0 - 6 0 - 10 EI

2 Keskitaso 7 - 11 11 - 20

KYLLÄ
3 Keskiarvo 12 - 17 21 - 30

4 Kova 17 - 34 31 - 60

5 Erittäin kova 35 - 50 61 - 90

MAX

MAX

AB

A

B
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OHJELMAT-TAULUKKO

ECO-ohjelman tiedot mitataan laboratorio-olosuhteissa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaisesti.
*) Kaikkia vaihtoehtoja ei voida käyttää samanaikaisesti.
**) Näytöllä tai oppaassa osoitettu ohjelman kesto on arvio, joka on laskettu normaaliolosuhteissa. Todellinen aika saattaa vaihdella riippuen monista 
tekijöistä, kuten tulevan veden lämpötilasta ja paineesta, huoneen lämpötilasta, pesuaineen määrästä, astioiden määrästä ja tyypistä, astioiden 
sijoittamisesta, valituista asetuksista ja kalibroinnista. Anturin kalibrointi voi pidentää ohjelman keston jopa 20 minuuttiin.
Kulutus valmiustilassa: Kulutus virran ollessa päällä: 5 W - Kulutus virran ollessa pois päältä: 0,5 W

Ohjelma

Ku
iv

au
s-

 v
ai

he

Pesuainesäiliö Pesuohjelman 
kesto

(h:min)**)

Vedenkulutus
 (litraa/pesuohjelma)

Energiankulutus 
(kWh/pesuohjelma)Lokero B 

1. Eco 50° 03:10 11 1,04

2. Tehopesu 65° 02:30 16,5 1,65

3. Normaali 55° - 02:00 16 1,35

4. Pika 40' 50° - - 00:40 9 0,9

5. Puolitäyttö 50° - 01:20 12 1,1

6. Esipesu - - - - 00:10 4 0,01

OHJELMIEN KUVAUS
Ohjeet pesuohjelman valintaan.

ECO 50°
Normaalilikaiset astiat. Perusohjelma on tehokkain ohjelma sen 
yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen kannalta.

TEHOPESU 65°
Ohjelmaa suositellaan hyvin likaisille astioille, sopii erityisesti pannuille 
ja kattiloille (ei saa käyttää herkille astioille).

NORMAALI 55°
Normaalilikaiset astiat. Päivittäinen pesuohjelma, joka takaa 
optimaalisen puhdistustehon lyhyemmässä ajassa.

PIKA  40’ 50°
Ohjelma, jota käytetään kevyesti likaisille astioille, joissa ei ole kuivia 
ruokajäämiä. (Sopii hyvin kahden hengen astiastoille).

PUOLITÄYTTÖ 50°
Sopii hyvin kevyesti tai normaalisti likaantuneiden astioiden pesua 
varten puoleksi täytetyssä astianpesukoneessa. 

ESIPESU
Astioille, jotka pestään myöhemmin. Tässä ohjelmassa ei käytetä 
pesuainetta.

Huomautuksia:
Käytettäessä  "Pika"-ohjelmia voidaan saavuttaa optimaalinen 
suorituskyky tarkkailemalla määrättyjen astiastojen enimmäismääriä.
Voit vähentää kulutusta entisestään käyttämällä 
astianpesukonetta vain, kun se on täynnä.
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PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ
1. TARKISTA VESILIITÄNTÄ

Tarkista, että astianpesukone on kytketty vesiliitäntään ja että kansi
on auki.

2. KYTKE ASTIANPESUKONE PÄÄLLE
Avaa luukku ja paina ON/OFF-painiketta.

3. KORIEN TÄYTTÄMINEN 
(katso KORIN TÄYTTÄMINEN)

4. PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN
(katso OHJELMAT-TAULUKKO).

5. VALITSE OHJELMA JA MUOKKAA PESUOHJELMAA
Valitse parhaiten sopiva ohjelma astioiden tyypin ja likaisuuden 
mukaisesti (katso OHJELMIEN KUVAUS) painamalla P-painiketta.
Valitse haluamasi asetukset (katso ASETUKSET JA TOIMINNOT) .

6. KÄYNNISTÄ
Käynnistä pesuohjelma  luukun sulkeminen. Kuulet äänimerkin, 
kun ohjelma käynnistyy.

7. PESUOHJELMAN LOPPU
Pesuohjelman loppu ilmaistaan äänimerkeillä ja valitun ohjelman 
vilkkuva merkkivalo  . Avaa luukku ja kytke laite pois päältä 
painamalla ON/OFF -painiketta.
Odota muutama minuutti ennen astioiden poistamista 
palovammojen välttämiseksi.
Poista astiat koreista alkaen alemmasta korista. 

Sähkönkulutuksen minimoimiseksi kone kytkeytyy pois päältä 
automaattisesti, kun sitä ei ole käytetty pitkään aikaan.
Jos astiat on vain vähän likaiset tai jos ne on huuhdeltu vedellä 
ennen niiden asettamista astianpesukoneeseen, vähennä 
pesuaineen määrää vastaavasti.

KÄYNNISSÄ OLEVAN OHJELMAN MUUTTAMINEN
Jos väärä ohjelma valittiin, se voidaan muuttaa edellyttäen että se on 
vasta alkanut: avaa luukku (varo KUUMAA höyryä!), pidä ON/OFF-
painiketta painettuna, laite kytkeytyy pois päältä.
Kytke kone uudelleen päälle ON/OFF-painikkeella ja valitse uusi 
pesujakso ja halutut asetukset; aloita pesuohjelma sulkemalla luukku.  

ASTIOIDEN LISÄÄMINEN
Avaa luukku kytkemättä konetta pois päältä (varo KUUMAA höyryä!) 
ja aseta astiat astianpesukoneen sisälle. Sulje ovi ja  -painiketta, 
pesuohjelma alkaa kohdasta, jossa se keskeytettiin.

TAHATTOMAT KESKEYTYKSET
Pesuohjelma pysähtyy, jos luukku avataan pesun aikana tai jos 
sähkökatkos ilmenee  Se alkaa uudelleen keskeytetystä kohdasta, kun 
luukku suljetaan tai sähkönsyöttö palautuu.

Saat lisätietoja toiminnoista tilaamalla tai lataamalla verkosta Käyttö- ja 

huolto-oppaan viimeisellä sivulla olevien ohjeiden mukaisesti. 

NEUVOJA JA VINKKEJÄ
VINKKEJÄ
Poista ruoanjätteet astioista ja tyhjennä lasit ennen kuin lisäät koreihin 
astioita. Astioita ei tarvitse huuhdella etukäteen juoksevan veden 
alla. 
Asettele astiat niin, että ne pysyvät paikallaan tukevasti eivätkä kaadu; 
ja järjestä astioiden aukot alaspäin ja koverat / kuperat astiat vinosti, 
jolloin vesi tavoittaa kaikki pinnat ja virtaa vapaasti. 
Varoitus: kannet, kahvat, tarjottimia ja paistinpannut voivat estää 
suihkutinvarsia pyörimästä.
Sijoita pieniä kohteita ruokailuvälinekoriin.
Erittäin likaiset astiat ja kattilat tulee sijoittaa alakoriin koska 
vesisuihkuja ovat siellä vahvempia ja ne mahdollistavat suuremman 
pesutehon.
Varmista lataamisen jälkeen, että ruiskutinvarret pääsevät pyörimään 
vapaasti.

HYGIENIA
Suorita korkean lämpötilan ohjelma vähintään kerran kuukaudessa 
astianpesukoneen hajujen ja jäämien välttämiseksi. Käytä 
teelusikallinen pesuainetta ja suorita ohjelma ilman astioita koneen 
puhdistamiseksi.

SOPIMATTOMAT ASTIAT
• Puiset astiat ja ruokailuvälineet.
• Herkät koristelasit, taidekäsityöt ja antiikkiastiat. Niiden koristeet 

eivät kestä konepesua.
• Synteettisestä materiaalista valmistetut osat, jotka eivät kestä 

korkeita lämpötiloja.
• Kupari- ja tina-astiat.
• Astiat, joissa on tuhkaa, vahaa, voitelurasvaa tai mustetta.
Lasikoristeiden ja alumiini- / hopea-astioiden värit voivat muuttua ja 
haalistua pesussa. Tietyt lasi (esim. kristalliastiat) voivat muuttua 
himmeiksi useiden pesuohjelmien jälkeen.

LASIEN JA RUOKAILUVÄLINEIDEN VAURIO
• Käytä vain laseja ja posliinia, jotka voidaan pestä 

astianpesukoneessa valmistajan mukaan.
• Käytä mietoa pesuainetta, joka sopii astioiden pesuun
• Kerää lasit ja aterimet astianpesukoneesta heti pesujakson 

päätyttyä.
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KORIEN TÄYTTÄMINEN

YLÄKORI
Aseta koneeseen herkät ja kevyet astiat: lasit, kupit, lautaset, matalat 
salaattikulhot.

(yläkorin lastausesimerkki)

YLÄKORIN KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN
Yläkorin korkeutta voidaan säätää: korkeaa asemaa käytetään tilaa 
vievien astioiden sijoittamiseksi alakoriin ja ala-asentoa kääntötukien 
hyödyntämiseksi parhaiten, mikä luo lisää tilaa ylöspäin ja välttää 
osumista alempaan koriin asetettuihin astioihin.
Ylemmässä telineessä on Yläkorin 
korkeudensäädin (katso kuva), nosta 
sitä painamatta vipuja ja pitämällä 
korin sivuja heti, kun kori on vakaa 
yläasennossa. 
Voit palauttaa ala-asennon painamalla 
vipuja A korin sivuilla ja siirtämällä 
koria alaspäin.

On suositeltavaa, että korin 
korkeutta ei säädetä, kun siinä on astioita.
ÄLÄ KOSKAAN nosta tai laske koria vain yhdeltä puolelta.

TAITETTAVAT HYLLYT, JOIDEN ASENTO ON SÄÄDET-
TÄVISSÄ
Sivulta taitettavat hyllyt voidaan sijoittaa 
kolmeen eri korkeuteen astioiden 
järjestämiseksi optimaalisesti koriin.
Viinilasit voidaan sijoittaa turvallisesti 
taitettaviin hyllyihin asettamalla kunkin 
lasin varsi vastaaviin aukkoihin.
Kallista taitettavia hyllyjä enemmän 
parasta kuivaustulosta varten. 
Kaltevuutta voidaan muuttaa vetämällä 
taitettava hylly ylös, työntämällä sitä 
hieman ja asettamalla se haluttuun 
asentoon.

ALAKORI
Kattiloita, kansia, lautasia, salaattikulhoja, ruokailuvälineitä jne. varten. 
Suuret lautaset ja kannet olisi parasta asettaa sivuille, jotta ne eivät osu 
suihkuvarsiin.

(alakorin lastausesimerkki)

RUOKAILUVÄLINEKORI
Modulaarinen kori on varustettu yläritilöillä ruokailuvälineiden 
järjestelemisen parantamiseksi. Ruokailuvälinekori voidaan sijoittaa 
vain alakorin eteen.

Veitset ja muut ruokailuvälineet, joissa on teräviä reunoja, on 
sijoitettava ruokailuvälinekoriin terävät kärjet alaspäin tai 
vaakatasoon yläkorin käännettäviin lokeroihin.
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HUOLTO JA YLLÄPITO

SUODATINKOKOONPANON PUHDISTAMINEN
Puhdista suodatinkokoonpano, jotta suodattimet eivät tukkeudu ja 
että jätevesi virtaa pois oikein.
Suodatinkokoonpano koostuu kolmesta suodattimesta, jotka poistavat 
ruoanjätteistä pesuveden ja sitten kierrättävät vettä: saat parhaan 
pesutuloksen pitämällä sen puhtaana.
Astianpesukonetta ei saa käyttää ilman suodattimia tai jos 
suodatin on löysä.
Tarkista suodatinkokoonpano usean pesun jälkeen ja puhdista se 
tarvittaessa juoksevan veden alla, käyttäen ei-metallista harjaa ja 
noudattamalla seuraavia ohjeita:
1. Kierrä sylinterimäinen suodatin A vastapäivään ja vedä se ulos (kuva 

1).
2. Irrota kupin suodatin B painamalla kevyesti sivuläppiä (kuva 2).
3. Liu'uta ruostumattomasta teräksestä valmistettu lautassuodatin C 

(kuva 3).
4. Tarkasta siivilä ja poista ruoantähteet. 
ÄLÄ KOSKAAN IRROTA pesuohjelman pumpun suojausta (musta 
kohta) (kuva 4).

Aseta suodatinkokoonpano takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen; 
tämä on tärkeää astianpesukoneen tehokkaan toiminnan 
säilyttämiseksi.

SUIHKUVARSIEN PUHDISTAMINEN
Toisinaan ruoanjäänteitä voi karstautua suihkuvarsien päälle ja ne 
voivat tukkia veden suihkutusreiät. Siksi on suositeltavaa tarkistaa 
varret ajoittain ja puhdista ne pienellä ei-metallisella harjalla.

Irrota ylempi suihkuvarsi, kääntämällä muovista lukitusrengasta 
vastapäivään. Yläsuihkuvarsi pitää vaihtaa siten, että se puoli, jossa on 
enemmän reikiä, on ylöspäin.

Alasuihkuvarsi voidaan poistaa vetämällä sitä ylöspäin.

VEDENOTTOLETKUN PUHDISTAMINEN
Jos vesiletkut ovat uusia tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan, anna 
veden juosta, jotta se on kirkasta ja puhdasta ennen tarvittavien 
liitäntöjen kytkemistä. Jos tätä varotoimea ei suoriteta, veden tulo voi 
estyä ja astianpesukone voi vahingoittua.

A
A

B

C

1 2

3 4
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VIANMÄÄRITYS
Astianpesukoneen ei ehkä toimi kunnolla. 
Ennen ottamista yhteyttä palvelukeskukseen, tarkista voidaanko ongelma ratkaista seuraavan luettelon mukaisesti. 

ONGELMAT MAHDOLLISET SYYT RATKAISUT

Astianpesukone ei 
käynnisty tai ei vas-
taa komentoihin.

Konetta ei ole kytketty kunnolla. Työnnä pistoke pistorasiaan.

Sähkökatkos. Astianpesukone käynnistyy automaattisesti, kun virta palautuu.

Astianpesukoneen luukku ei ole kiinni. Työnnä luukkua voimakkaasti, kunnes kuulet "napsahduksen".

Se ei vastaa komentoihin. Sammuta kone painamalla ON/OFF-painiketta, kytke se takaisin päälle 
noin minuutin kuluttua ja nollaa ohjelma.

Astianpesukone ei 
tyhjennä vettä.

Pesuohjelma ei ole vielä päättynyt. Odota, kunnes pesuohjelma päättyy.

Veden poistoletku on taittunut. Tarkista, että poistoletku ei ole taittunut (katso ASENNUSOHJE).

Pesualtaan viemäriputki on tukossa. Puhdista pesualtaan viemäriputki.

Ruoantähteet ovat tukkineet suodatti-
men

Puhdista suodatin (katso SUODATINKOKOONPANON PUHDISTAMINEN) .

Astianpesuko-
neesta kuuluu lii-
kaa melua.

Astiat osuvat toisiinsa. Asettele astiat oikein (katso KORIEN TÄYTTÄMINEN).

Liikaa vaahtoa esiintyy. Pesuainetta ei ole mitattu oikein, tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesu-
koneissa (katso PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN) . Nollaa astianpesukone 
painamalla TYHJENNYS-painiketta (katso ASETUKSET JA TOIMINNOT) ja 
suorita uusi ohjelma ilman pesuainetta.

Astiat eivät ole 
puhtaita.

Astioita ei ole asetettu oikein. Asettele astiat oikein (katso KORIEN TÄYTTÄMINEN).

Suihkuvarret eivät voi pyöriä vapaasti, 
sillä astiat estävät niitä.

Asettele astiat oikein (katso KORIEN TÄYTTÄMINEN).

Pesuohjelma on liian hellävarainen. Valitse sopiva pesuohjelma (katso OHJELMAT-TAULUKKO) .

Liikaa vaahtoa esiintyy. Pesuainetta ei ole mitattu oikein, tai se ei sovellu käytettäväksi astianpesu-
koneissa (katso PESUAINELOKERON TÄYTTÄMINEN) .

Huuhtelukirkastelokeron korkki ei ole 
kiinni kunnolla.

Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön korkki on suljettu.

Suodatin on likaantunut tai tukossa. Puhdista suodatinkokoonpano (katso HUOLTO JA YLLÄPITO).

Suolaa ei ole. Täytä suolasäiliö (katso SUOLASÄILIÖN TÄYTTÄMINEN).

HUOLTO- JA VIANMÄÄRITYSOPAS
Lisätietoja huoltotoimenpiteistä ja vianmäärityksestä on Käyttö- ja 
huolto-oppaassa.
Käyttö- ja huolto-opas on saatavissa:
• Huoltopalvelusta; puhelinnumero on takuuvihossa.
• verkosta ladattuna osoitteessa: http://docs.whirlpool.eu
• QR-koodilla:

TEKNISET TIEDOT
Tekniset tiedot, joihin kuuluu energiankulutustiedot, voidaan ladata 
osoitteesta:
http://docs.whirlpool.eu

YHTEYDENOTTO HUOLTOPALVELUUN
 K un otat yhteyttä huoltopalveluun, 
sinun on annettava astianpesukoneen 
luukun vasemmalla tai oikealla puolella 
olevan arvokilven koodit. Puhelinnumero 
on takuuvihossa tai sivustolla:
http://www.whirlpool.eu

IEC 436

:
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