
Kodinkoneet 
 

Tutustu laitteiden valmistajien käyttö- ja hoito-ohjeisiin. Säilytä ohjeet. 

 

Rakennusliikkeen toimesta asuntoon asennetuissa kodinkoneissa on kahden vuoden 

takuuaika 28.9.2022 lähtien, eli voimassa 27.9.2024 saakka. Mikäli takuuaikana 

kodinkoneeseen tulee takuun piiriin kuuluva vika, ottakaa yhteyttä suoraan valtuutettuun 

huoltoliikkeeseen. Kertokaa huoltoliikkeelle, että kodinkoneet ovat Jatke Uusimaa Oy:n 

hankkimat. Takuuajan päättymisen jälkeen ole yhteydessä kiinteistöhuoltoon. 

 

 
Huoltopyyntö 
Upon sivuilta www.upo.fi valikon ” ASIKASPALVELU ” >>> ” HUOLTO JA TEKNINEN TUKI ” saat 

tehtyä huoltopyynnön täyttämällä yhteydenottolomaketta ja lähettämällä sitä. 
 
Voit myös ottaa yhteyttä Upon asiakaspalveluun puhelinnumerolla tai sähköpostilla. 
Sähköposti: Service.Finland@gorenje.com 
Puhelin: +358 9 503 301 
Palvelemme puhelimitse:  Maanantaista torstaihin klo 10 – 17. 

Perjantaisin klo 10 – 16. 
 
Jotta voimme palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla, ota ennen soittoasi kodinkoneesi tiedot, 
kuten mallin, art:nron, sarjanumeron sekä ostopäivän valmiiksi esille. 

 

 

1. Uuni ja keittotaso 

1.1. Turvallisuus  

  

Jos perheessä on pieniä lapsia, hanki lieteen ja uuniin keittotason suoja, joka estää lapsia 

ulottumasta kattiloihin ja avaamasta uunia. 

 

Liesi on kytketty puolikiinteästi sähköverkkoon, kytkentämuutokset ovat sähköalan 

ammattimiehen töitä. 

 

Älä jätä keittolevyjä tai uunia päälle ilman valvontaa. Hanki sammutuspeite ja sijoita se 

helposti saatavaan paikkaan esimerkiksi keittiön oven suuhun. Tutustu sammutuspeitteen 

käyttöohjeeseen. 

 

1.2. Sähkön säästö 

  

- valitse käytettävän kattilan koko siten, että kattilan pohja on hieman keittolevyä 

suurempi 

- käytä keittäessäsi kattiloissa kansia 

- käytä hyödyksesi uunin ja keittolevyn jälkilämpö. Katkaise virta ajoissa 

- sulata pakasteet huoneenlämmössä ennen ruoanvalmistusta 

- uunin lämmittäminen paistolämpötilaan vie paljon sähköä. Jos mahdollista, valmista 

lämmitetyssä uunissa samalla kerralla useampia ruokia. 

 

 

1/3



1.3. Uunin ja keittotason hoito 

 

Keraamisten osien puhdistuksessa on samoja periaatteita kuin lasin puhdistuksessa. Älä 

käytä keittotason puhdistamiseen voimakkaita puhdistusaineita, kuten karkeita 

hankausaineita tai naarmuttavia sieniä tai hiekkaa. Älä käytä höyrypesulaitteita, koska 

höyry voi aiheuttaa oikosulun. 

 

Puhdista uuni tarvittaessa mahdollisimman pian käytön jälkeen. Älä käytä  

puhdistukseen suihkutettavia uuninpuhdistusaineita tai naarmuttavia puhdistusaineita 

 

Tarkemmat ohjeet löytyvät kodinkoneiden käyttöohjekirjoista. 

 

2. Kylmälaitteet 

2.1. Sähkön säästö  

  

Puhdista jääkaapin ja pakastimen takana oleva lauhdutin pölystä ainakin kerran vuodessa. 

Puhdistusta varten jääkaappi ja pakastin saatetaan joutua vetämään pois paikoiltaan. 

Poista raskaat tavarat kaapeista ennen siirtoa. 

 

- huolehdi, että ilma pääsee kiertämään lauhduttimen ympärillä 

- sulata pakastelokero tai pakastin viimeistään, kun jäätä ja huurretta on kertynyt 5...10 

mm. Huolehdi, ettei sulamisvesi pääse lattialle 

- älä sijoita jääkaappia tai pakastinta lieden, astianpesukoneen tai lämpöpatterin viereen  

- älä pidä kaapeissa tarpeettoman kylmiä lämpötiloja 

- älä laita kaappeihin lämpimiä ruokia 

- tarkasta ovien tiiviys ajoittain. 

 

2.2. Kylmälaitteiden hoito 

  

Jääkaapissa on automaattinen sulatusjärjestelmä, joka huolehtii jään poistosta. Pakastin 

tulee sulattaa tarpeen mukaan. Pidä sulamisveden poistoputket avoimina. Poistoputket 

tulee puhdistaa samassa yhteydessä esimerkiksi rautalangalla. Tarkkaile, ettei vesi valu 

lattialle ja 

 

- puhdista kaappien takaosassa olevat laitteet lauhduttimien puhdistuksen yhteydessä. 

Tarkasta samalla haihdutuslautasten kunto 

- pidä kaappien jäähdytyspinnat puhtaana 

- älä ylikuormita kaappien hyllyjä tai ovia. 

 

3. Pesukoneet 

 

Keittiö on varustettu astianpesukoneella. Astianpesukone on kytketty ja valmis käyttöön. 

Kylpyhuoneissa on varaus pyykinpesukoneille. Pyykinpesukoneen hankinta on asukkaan 

vastuulla. 

 

Pesukonetta ei saa kytkeä tai irrottaa itse, vaan tarvittavan luvan ja toimintaohjeistuksen 

saa isännöitsijältä. 
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Pesukoneen hankittaessa / uusittaessa on valittava sellainen laite, jossa vesisyötön 

takaisinimusuojaus on hoidettu koneen sisäisesti. Huomioithan myös mahdolliset 

kotivakuutuksen tms. ehdot asennustyön suorittamisesta. Koneita, joissa sisäistä 

takaisinimusuojausta ei ole, ei sellaisenaan saa kytkeä rakennuksen vesi- ja 

viemäriverkkoon. Lisätietoja asiasta saa tarvittaessa isännöitsijältä. 

 

3.1. Turvallisuus  

  

- Pyykinpesukoneen ja astianpesukoneen liittäminen vesijohtoverkostoon tehdään 

viranomaismääräysten mukaisesti. Asennettaessa pesukonetta tulee etukäteen 

isännöitsijältä varmistaa, että pesukoneen asennus tapahtuu yhtiön hyväksymällä 

tavalla. Muussa tapauksessa asukas on vastuussa mahdollisesta vahingosta. 

- Pesukoneen asentaminen saattaa, jossain tapauksessa edellyttää myös sähkötöitä. 

Niitä saa tehdä vain alan ammattilainen. 

- Pyykinpesukoneen saa asentaa vain lattiakaivolliseen tilaan. 

- Älä jätä koneita päälle ilman valvontaa. 

- Sulje aina pesukoneiden hanat, kun ne eivät ole käytössä, jotta jatkuva paine ei 

tarpeettomasti rasita laitteita. 

- Erityisesti on varmistettava, että hanat ovat kiinni, kun asunto on tyhjä. 

- Kylpyhuoneessa olevaa pesukonetta ei saa käyttää kylvyn tai suihkun aikana. 

- Tarkkaile ajoittain pesukoneiden ja liitäntäletkujen mahdollisia vuotoja. 

 

3.2. Sähkön säästö 

 

- pese täysiä koneellisia 

- käytä säästöohjelmia aina, kun se on mahdollista 

- hankkiessasi uutta pesukonetta, vertaa eri mallien energiankulutusta. Selvitä samalla 

koneiden sähköliitäntäteho ja huoneistosi sähköasennusten riittävyys. 
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