da

Kort og godt:
alt, hvad Deres opvaskermaskine
har brug for...

Kort vejledning opvaskermaskine

Før den første brug skal
De alligevel læse opstillingsog brugsanvisningen godt og
grundigt igennem!

Indstilling af hårdhedsanlægget *
Ved forandret
hårdhedsværdi ...

I løbet af nul komma fem ...

Aflæs indstillingsværdien ...

ECO-tasten trykkes og
holdes nede

spørg hos
vandværket

+

ECO-kontrollampe
samt indstillingsværdi 4
blinker

Til-/frakobleren
trykkes også

i stedet for ”4”
fremkommer den
ønskede indstillingsværdi

ECO-tasten trykkes, indtil man
får den ønskede værdi

Påfyldning af vand/specialsalt

Løsner kalk (ikke nødvendigt hvis den indstillede værdi står på 0 !) ...
Kun før første
vask: Kom ca.
1 liter vand
i saltåbningen.

Drej låget af.

Påfyldning af skyllemiddel

Indstillingsværdien er
gemt

Til-/frakobleren trykkes

* man skal kun notere hårdhedsværdien
ved den første opvask eller

Servicet bliver super rent ...

Maks. 1,5 kg
salt (aldrig
opvaskemiddel).

Luk låget. Start
maskinen med
det samme.

Påfyld altid når indikatoren er lys!

Tryk på mærket 1
og løft låget 2.

Påfyld
afspændingsmiddel.

Luk låget.
KLAK!

Påfyld opvaskemiddel.

Skub låget på
plads og tryk
det fast.
PLOP!

Påfyldning af rengøringsmiddel Meget snavs, meget opvaskemiddel ...
Åbn evt. låget
(tryk på stiften).

Valg af program

Pas på.
Kombinationsprodukter er ikke
egnet til alle programmer, følg
fabrikantens instruktioner.

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...
Intensiv
70

Programoversigt

Auto
55 /65

Spar
50

Glas
40

Lyn
45

72
0,80
15
12

30
0,80
10
–

Forskyl

I denne oversigt ses det maks. mulige antal
programmer. Deres specielle programmer
fremgår af Deres betjeningspanel.

 

9000 022 378 

og indtast den ...

Programtid i min.

Programdataene er laboratorieværdier ifølge
den europæiske standard EN 50242.
I praksis kan værdierne afvige fra
laboratorieværdierne.

Tilslutning af maskine Nu går det løs...
Tryk til-/frakobleren, det valgte
programs vasketid fremkommer

Frakobling af maskine Alt er klart...
Når visningen er på ”0”,
(programende) skal De trykke på til-/frakobleren

Ekstra programmer **
Iblødsætning
...fra service i den
nederste kurv, automatisk programstart,
5 g rengøringsmiddel
ekstra på den åbne
dør!

Strømforbrug i kWh
Vandforbrug i liter
med aquasensor

112
1,60
21
18

95-145
1,15-1,50
11-19
–

140
1,05
14
–

19
0,10
4
–

Gør livet fleksibelt ...
Tidsreducering/
Tidsbesparelse
...reducerer
rengøringen,
reducerer tørretiden.

Skylning af den
øverste kurv

Skylning af den
nederste kurv

...Service bliver skyllet i
den øverste kurv

...Service bliver skyllet
i den nederste kurv

** ved nogle modeller

Forindstilling af tid

h.

...tilkobl og tryk
omgående på tasten til
forindstilling af tid:
forskyder programstarten
i skridt på en time

Vedligeholdelse og pleje

Afløbspumpe rengøres *

For at sikre en perfekt opvask
...

* ikke alle modeller

Sier ...
kontrolleres og
rengøres efter
behov

Sicylinder
drejes, sisystem
tages ud ...

Skylles ren
under rindende
vand ...

Sættes i ...

Sisystem skrues
fast LÆG
MÆRKE TIL
MARKERING!

Spulearme ...
Tilstopninger/aflejr
inger fjernes

Nederste arm
trækkes op ...

Øverste arm
skrues af ...

Spuledyser rengøres
under rindende
vand (evt. med
tandstikker) ...

- Vand øses væk og sier fjernes
- Kappe skrues af (Torx T20)
- Område omkring vingehjul kontrolleres
for fremmede genstande
- Kappe skrues på og sier sættes på plads

Nederste arm
sættes i ...

Øverste arm skrues
fast

Afhjælp selv små fejl ...

... Selvhjælp er den bedste måde!

Fejl

Mulige årsager

Afhjælpning

Fejl

Mulige årsager

Afhjælpning

Vandet pumpes ikke ud

Afløbspumpen er blokeret

Rengør afløbspumpen (se ovenfor).

Servicet er ikke rent

Luk maskinen og tænd for den eller
afbryd programmet
(se programafbrydelse).

Sand eller kornagtigt snavs
på servicet

Service står op ad eller oven på
hinanden

Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer
hinanden.

For lidt opvaskemiddel

Læs og overhold
opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.

Der er blevet valgt et forkert program

Vælg et stærkere program.

Spulearmdyser tilstoppet

Rengør spulearmene (se ovenfor).

Programmet er ikke færdigt

Maskinen kører ikke/
bliver stående

Vandhanen er ikke åben

Åben for vandhanen.

Sierne er snavset og sidder ikke fast

Rengør sierne (se ovenfor).

Der er knæk på slangen

Sørg for at der ikke er knæk på
tilløbsslangen.

Spulearmen blokerer

Stil servicet på en sådan måde,
at spulearmene kan rotere frit.

For høj / lav dosering
af afspændingsmiddel

Hvis der er slirer på servicet: Reducer
dosering.

Der er noget galt med vandhanen eller
vandhanen er tilkalket

På kunststof-/servicedele
opstår der misfarvning

Rust på bestik

For lidt opvaskemiddel
Misfarvninger på følge af
levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)

1. Skru vandtilslutningen af.
2. Rengør sien i vandtilslutningen.
3. Flowmængden skal være min.
9 l/min., når der er åbnet for vandhanen.
Sørg for at få vandhanen udskiftet,
hvis vandflowet er for lavt.

Læs og overhold
opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
Misfarvninger er uskadelige; de
reduceres efter flere gange opvask.

Bestikket er ikke rustfrit
Hårde knivklinger kan rostne

Brug bestik, der kan tåle
opvaskemaskine.

Fremmed rost

Stil aldrig rostede dele
i opvaskemaskinen.

Pletter og slirer

Hvis der er vand- eller kalkpletter på
servicet: Øg dosering.
Servicet har et mælkeagtigt
skær (kan fjernes)

Vandets hårdhed er indstillet forkert;

Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.

Der mangler salt

Påfyld salt.

Mælkeagtige lag, glas er
matte (kan ikke fjernes)

Glassene må ikke sættes
i opvaskemaskinen

Brug glas, der kan tåle
opvaskemaskine.
Benyt glasskånende opvaskemiddel.

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen

Programstop ...
I løbet af programmet trykkes de
to taster, der er markeret med
”Reset” samtidig ned i ca. 3
sekunder (RESET)

Ryd rigtigt op...
”0” fremkommer
efter 1 minut
programende

Maskine frakobles

Fjern grove madrester, aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter, marmelade og mælkeprodukter.
Placér service og bestik, der kan tåle opvaskemaskine, i maskinen som vist i brugsanvisningen.
Kontrollér at spulearmene kan bevæge sig frit i henhold til hensigten.

