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1. Ennen astianpesukoneen käynnistämistä: Varmista, että venttiili on auki 

–asennossa. Venttiili on keittiön hanassa. Se on yleensä valmiiksi auki. 

Jos venttiili on kiinni, kone antaa äänisignaalin merkiksi siitä, että 

jotain on vialla. 

2. Astianpesuainetabletit löydät astianpesualtaan alta. Yhteen pesuun 

riittää yksi tabletti. Laita tabletti kannelliseen lokeroon 

astianpesukoneen oven sisäpuolella. Sulje lokeron kansi. 

3. Älä käytä pesukoneessa nestemäistä astianpesuainetta. 

4. Varmista, etteivät astiat estä koneen liikkuvien osien vapaata 

liikkumista. 

5. Koneen käynnistämiseksi, paina käynnistysnappia käyttöpaneelista. 

Toisesta napista voit valita pesuohjelman. Oven sulkemisen jälkeen 

pesuohjelma käynnistyy. 

6. Jos haluta lisätä astioita, tai ottaa niitä pois ohjelman ollessa käynnissä, 

raota ovea ja odota hetki, jotta liikkuvat osat pysähtyvät (pesukoneen 

ääni hiljenee). Nyt voit avata oven kokonaan. 

 

 



 

 

Lieden käyttöpaneeli 

 

 

1. Käyttöpaneelin aktivoimiseksi paina ja pidä painettuna nappi «On/Off». 

2. Painamalla + ja – voit valita levyn lämpötilan. 

3. Jos haluat laajentaa lämpiävää aluetta (isommalle kattilalle) paina 

nappia «Toinen vastus». 

4. Ajastimen saat päälle painamalla nappia «Ajastin». 

5. Painamalla nappia, jossa on lukon kuva 4 sekuntia, aktivoit 

lapsiturvallisen asennon ja puhdistusasennon. Tässä asetuksessa voit 

puhdistaa lieden muuttamatta muita asetuksia. 

6. Painamalla nappia «Pause» voit keskeyttää lieden lämpenemisen. 

Painamalla nappia uudelleen ruuanlaitto jatkuu samoin asetuksin, kuin 

ennen toiminnon käyttämistä. 

7. Jos kattila kiehuu yli, tai kattila tai pannu on asetettu väärään kohtaan, 

liesi sammuu automaattisesti. Käynnistääksesi lieden uudelleen paina 

nappia «On/Off». 

 

 

 

 



 

 

Kiertoilmauuni 

 

1. Uunin luukussa on lapsiturvallinen lukko. Avataksesi uunin luukun, 

paina lapsilukko ylös ja vedä samalla luukku auki. 

2. Valitse paistoasetus oikealla olevasta. 

 säätimestä. «ylä- ja alalämpö» on sopiva asetus hauduttamiselle 

ja rapeapintaisille paistoksille. 

 säätimestä «ylälämpö» antaa ruualle rapean pinnan ja lämmitää 

erityisesti yläosaa. Käytetään paistoksille ja jälkiruuille. 

 säätimestä «alalämpö» voidaan käyttää kun ruualle on saatu rapea 

pinta ja halutaan kuumentaa alaosa. Sopii erityisesti täytetyille 

piirakoille ja linnulle. 

3. Vasemmalla olevalla säätimellä valitaan lämpötila. Voit muuttaa 

lämpötilaa kesken ruuanlaiton. 

4. Jos uuni likaantuu ruuanlaiton seurauksena, puhdista se 

sisäänkäynnin viereisestä kaapista löytyvällä uuninpuhdistusaineella. 

Huomio! Ole varovainen avatessasi kuuman uunin luukkua osat ovat 

kuumia ja uunista tuleva kuuma höyry voi aiheuttaa palovammoja. 



 

 

Roskat 

 

ONNI Village mökkikylä on rakennettu luonnonsuojelualueelle. Aluella ei 

ole lainkaan kunnan järjestämää jätehuoltoa. Jätteet noudetaan 

ainoastaan keskitetyistä jätteenkeräyspaikoista. Siksi jokaisen alueella 

asuvan on kuljetettava itse roskat jätteenkeräyspaikkaan. 

Keräyspaikalla on jätteiden lajittelu seuraavasti: 

1. Metallit 

2. Lasi 

3. Pahvi 

4. Paperi 

5. Sekajäte 

 

Keräyspaikkojen sijainti: 

1. 23 km -Puumalantie 2027, Syyspohja. GPS: 61.399076, 28.625887 

2. 33 km - Puumalantie 967, Virmutjoki. GPS: 61.343674, 28.770185 

 

Jos et halua lajitella roskia, niin sekajätteet voi viedä 5 km päähän 

osoitteeseen Kietäväläntie 573,  

GPS: 61.337534, 28.347822 – kulkusuunnasta oikealla. 

 

 

 

 
 


