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Læs denne brugervejledning 
 

Kære kunde 
 Denne opvaskemaskine er beregnet til brug i private husholdninger. 
 Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før maskinen tages i brug, det vil hjælpe dig til at bruge og 

vedligeholde maskinen korrekt. 
 Opbevar brugervejledningen til senere brug. 
 Giv brugervejledningen til eventuelle senere ejere af maskinen. 
 
Denne brugervejledning indeholder sikkerhedsanvisninger, anvisninger om brug, installationsanvisninger 
og tips til problemløsning etc. 
 

 
 

Før du tilkalder service     

 

 

 

Læs afsnittet om tips til problemløsning, det vil hjælpe dig til selv at kunne løse problemer. 

Tilkald professionel assistance, hvis du ikke selv kan løse problemerne. 
 

 
OBS! 
 
 

Producenten foretager løbende produktudvikling og opdatering af maskinen. Ændringer kan 

foretages uden forudgående varsel. 
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1. VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER 
 

 ADVARSEL! Ved brug af opvaskemaskinen skal nedenstående forholdsregler følges: 
 

 Denne opvaskemaskinen er beregnet er kun beregnet til brug i private husholdninger og må 

ikke bruges udendørs. 

 Maskinen kan bruges af børn fra 8 år samt af personer med reducerede fysiske, 

sansemæssige eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, hvis de 

instrueres i brug af maskinen på sikker måde og forstår farerne ved at bruge den. 

Børn må ikke lege med maskinen og børn må ikke rengøre maskinen uden overvågning af 

voksne. (For EN60335-1) 

 Maskinen er ikke beregnet til brug af børn og personer med reducerede fysiske, 

sansemæssige eller mentale evner, med mindre de bliver instrueret af en person der er 

ansvarlig for deres sikkerhed. (For IEC60335-1) 
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 Afbryd strømmen til maskinen før rengøring og vedligeholdelse. 

 Brug en fugtig blød klud med mildt rengøringsmiddel til rengøring. 

 Pas på ikke at beskadige dør eller bakker ved at stå eller sidde på dem. 

 Brug ikke maskinen hvis side- eller bagplader ikke er på plads. 

 Åbn døren med forsigtighed når maskinen vasker, der kan sprøjte varmt vand ud. 

 Placer ikke tunge ting eller stå på døren når den er åben. Maskinen kan tippe fremover. 

 Når service lægges i maskinen, så vær opmærksom på: 

    1. At skarpe genstande ikke ødelægger dørpakningen. 

    2. At knive eller andre skarpe redskaber bliver sat med spidsen nedad eller horisontalt. 

 Kontroller at beholderen til vaskemiddel er tom efter vask. 

 Vask ikke plastikgenstande med mindre de er mærket så de kan gå i opvaskemaskine. 

 Brug vaskemidler og afspændingsmidler, der er beregnet til opvaskemaskiner 

 Brug aldrig sæbe, vaskemiddel til tøjvask eller håndvaskemidler i opvaskemaskinen. 

 Børn skal instrueres i ikke at lege med maskinen. 

 Døren bør ikke efterlades åben, så man kan falde over den. 

 Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af en fagperson. 

 Ved installationen må strømkablet ikke bukkes voldsomt eller trykkes fladt. 

 Foretag ikke ændringer af kontrolenhederne. 

 Vandtilslutningen bør foretages med nye fittings og de gamle kasseres. 

 Maskinen er beregnet til max. 14 kuverter. 

 Vandtrykket skal ligge mellem max. 1 MPa og min. 0,04 MPa (10 – 0,4 bar). 
 
 

Vejledning om jordborbindelse 
 Maskinen skal jordforbindes. I tilfælde af fejl eller havari vil dette reducere risikoen for 

elektrisk stød, da jordforbindelsen danner en vej med mindst modstand, som strømmen vil 

følge. Maskinen skal forbindes til et fungerende jordstik. 

 Stikket skal sættes i en passende stikkontakt, som er installeret og jordet i 

overensstemmelse med gældende nationale regler. 

 Forkert forbindelse af jordlederen kan resultere i elektrisk stød. 

 Tjek med en kvalificeret elektriker eller servicemand, hvis du er i tvivl, om maskinen er 

jordet rigtigt. 

 Modificer ikke stikproppen, hvis den ikke passer i strømudtaget. 

 Lad en installatør installere et korrekt strømudtag. 
 
 

Bortskaffelse 
Bortskaffelse af maskinen og emballagen skal ske korrekt. 
Al emballagen kan genbruges. 
Plastikdele er mærket med de internationale forkortelser: 
PE Polyætylen (indpakning) 
PS Polystyren (isolering) 
POM Polyoxymethylen (plastikclips) 
PP Polypropylen (salttragt) 

ABS Akrylnitril Butadin Styren (kontrolpanel) 
 
 

 ADVARSEL! 
Emballagen kan være farlig for børn. 
Både maskinen og emballagen skal afleveres på en genbrugsstation. Skær strømkablet af og sørg for, at 

maskinens dør ikke kan lukkes. 
Bølgepappet er fremstillet af genbrugsmateriale og skal afleveres på genbrugsstationen. 
Du kan kontakte din kommune, hvis du vil have detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dette 
produkt. 

Bortskaf ikke dette produkt som usorteret husholdningsaffald. Aflever maskinen på en genbrugsplads. 
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2. KORT BETJENINGSOVERSIGT 
 

 

 

 

 

 

 
 

Vælg et program 
Tryk på programknappen, indtil det ønskede program vises. 
(Se afsnittet ”Funktionsvejledning”). 

 
 

Start opvaskeren 
Luk op for vandtilførslen og luk døren. 

Maskinen vil starte. 

 
 

Skift program 

1. Et program kan kun ændres, når det har kørt i kort tid. Ellers kan maskinen have 
udløst opvaskemidlet og lukket vand ud. I dette tilfælde skal der påfyldes 
opvaskemiddel igen. 
2. Åben lågen. 
3. Tryk på Start/Pause knappen i mere end 3 sekunder for at annullere det kørende 
program. 
4. Vælge nyt program. 
5. Genstart opvaskemaskinen. 
 

Sæt glemt service i opvaskeren 

 

1. Åbn lågen på klem for at stoppe maskinen. 

2. Når spulearmene er stoppet, kan døren åbnes helt. 

3. Sæt det glemte service ind. 

4. Luk lågen maskinen vil starte igen. 
 

Hvis maskinen afbrydes under et 

vaskeprogram 

Hvis maskinen afbrydes under et vaskeprogram og tændes igen, skal vaskeprogrammet 

genvælges og maskinen startes på ny. 

 
 

Sluk for maskinen 

 

Når programmet er slut, brummer maskinen 8 gange og stopper derefter. 

Sluk for maskinen med ON/OFF-knappen. 

Når maskinen er i standby, vil den slukke automatisk efter 30 min. uden betjening. 

 

 
 

Afbryd vandtilførslen 

Tøm kurvene 

Advarsel: Vent ca. 15 minutter med at tømme maskinen for at undgå at håndtere servicet, mens 

det er varmt og mere sårbart for at gå i stykker. Servicet vil også tørre bedre. 

Tøm maskinen, begynd med den nederste kurv. 

 

Tænd for opvaskeren Tryk på ON/OFF-knappen for at tænde opvaskeren. Åbn døren. 

Fyld beholderen til opvaskemiddel 

Beholder A: 

Hver gang der vaskes. 

Beholder B: 

Kun ved programmer med forvask. 

(følg instruktionerne) 

Kontroller afspændingsmiddel 
Indikator C 

Indikator på kontrolpanelet (hvis maskinen er udstyret med dette). 

Kontroller filtersalt 

(Kun på modeller med vandblødgøringssystem). 

Indikator på kontrolpanelet (hvis maskinen er udstyret med dette). 

Hvis der ikke er en advarselslampe for saltniveau i kontrolpanelet 

(på nogle modeller), kan man beregne, hvornår der skal påfyldes salt 

ud fra antallet af opvaske. 

Fyld kurvene 
Skrab større madrester væk. Blødgør fastbrændte rester på pander, og fyld derefter 

kurvene. Se instruktionen for at fylde kurvene. 

Tænd for maskinen 

  ADVARSEL! 
Åbn døren forsigtigt, 

der kan komme 
varm damp ud! 
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3. BETJENINGSVEJLEDNING 

Kontrolpanelet 

1. Tænd og sluk knap 
 
2. Knap til programvalg, det valgte programs lampe vil lyse: 

 Auto   

 Intensive   

 Normal   

 ECO   

 Glas   

 90 min   

 Hurtig   

 Forvask   

 
3. Udskudt start 
 
4.  Displayet viser programtid og udskudt starttid 
 f.eks. programtid  
          Udskudt start  

 
5. Status indikatorer:  

 Påfyld afspændingsmiddel  

 Påfyld salt    

 Åben Vandtilførsel   

 
6. Ekstra programfunktioner, der kan kun vælges 1 i et program: 
 Ekstra tørring, forbedrer tørreeffekten  
 Kraftig vask, forbedrer vaskeeffekten  

 Ekspresvask, afkorter vasketiden  

 Energisparer, reducerer energiforbrug  

 
7. Alternative funktioner, 2-zone vaskefunktion, tryk på knappen for at indikere 
    at kun en af kurvene er fyldt, indikator lampen viser valg. 

 Øverste kurv   

 Nederste kurv   
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Opvaskerens hoveddele     
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

4. FØR FØRSTE MASKINESTART 
 
A. Indstil vandblødgøringsfunktionen. 
B. Påfyld 1,5 kg salt til opvaskemaskiner og fyld saltbeholderen med vand. 
C. Påfyld skyllemiddel. 

D. Påfyld opvaskemiddel. 
 

A. Vandblødgøringsfunktionen 
Vandblødgøringsfunktionen skal indstilles manuelt. Blødgøringen er konstrueret til at fjerne mineraler og 
salte fra vandet, da disse ellers ville have en negativ virkning på maskinens ydelse. 

Jo højere indholdet af mineraler og salte er, jo hårdere er vandet. 
Blødgøringsfunktionen skal indstilles efter vandhårdheden i dit lokalområde. Det lokale vandværk kan 

oplyse om den lokale vandhårdhed. 
  

Øverste spuleram 

Forside Bagside 

Bestikhylde 

Øverste kurv 

Inderrør 

Underste kurv 

Saltbeholder 

Dispenser 

Kophylde 

Spulearme 

Filterenhed 

Vandtilgang 

Afløbstilslutning 
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Justering af saltforbruget 
Maskinens saltforbrug kan indstilles baseret på hårdheden af vandet. Hensigten med dette er at optimere 

og tilpasse saltforbruget. 
Følg nedenstående trin for at indstille saltforbruget: 

1. Åbn døren og tænd maskinen indenfor 60 sekunder. 
2. Tryk på programknappen i mere end 5 sekunder for at komme i indstillingsmenuen. 
3. Tryk på programknappen for vælge en indstilling, der passer til den lokale vandhårdhed. 
 Indstillingerne vil skifte i denne rækkefølge: H1->H2->H3->H4->H5->H6. 
4. Tryk på startknappen for at komme ud af indstillingsmenuen. 
 

VANDHÅRDHED 
Vælgerposition 

Saltforbrug 
(gram/opvask) °dH °fH °Clarke Mmol/l 

0-5 0-9 0-6 0-0,94 H1 0 

6-11 10-20 7-14 1,0-2,0 H2 20 

12-17 21-30 15-21 2,1-3,0 H3 30 

18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4 40 

23-34 41-69 29-42 4,1-6,0 H5 50 

35-55 61-98 43-69 6,1-9,8 H6 60 

 

Note 1: 
1° dH = 1,25° Clarke = 1,78° fH = 0,178 mmol/l 
°dH: Tysk (og dansk) betegnelse  
°fH:  Fransk betegnelse 

°Clarke: Engelsk betegnelse 
 
Note 2: 
Fabriksindstillingen er H3 (EN 50242)  
 
Kontakt dit lokale vandværk, der kan oplyse om vandhårdheden i dit område. 
 

! Note: Ikke alle modeller har denne valgmulighed. 
Vandblødgøring 
Vands hårdhed varierer fra sted til sted. Hvis der bruges hårdt vand i maskinen, vil der blive afsat kalk- og 
mineralrester på tallerkener og bestik. 
Maskinen er udrustet med en speciel blødgører der bruger en saltbeholder specielt designet til at fjerne 
kalk og mineraler fra vandet. 

 

B. Påfyldning af salt 
Brug altid kun salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. 
Saltbeholderen er placeret under den nederste kurv og skal fyldes som forklaret i nedenstående. 
 
OBS! 
Brug altid kun salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. Enhver anden salttype er ikke brugbar i 

opvaskemaskiner, specielt ikke bordsalt, der vil ødelægge vandblødgøringssystemet. I tilfælde af, at der er 
anvendt en ikke egnet salttype, bortfalder garantien, og producenten er ikke ansvarlig for eventuelle 
følgeskader. 
 
Påfyld kun salt umiddelbart før start af et af opvaskeprogrammerne. Dette vil forhindre korrosion fra 
saltkorn, der er spildt under påfyldningen, og som ligger i bunden af maskinen. 
 

Åbn 
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A. Efter at den nederste kurv er taget ud, skrues dækslet af saltbeholderen (1). 
B. Placer tragten i saltbeholderens åbning og påfyld ca. 1,5 kg salt til opvaskemaskiner. 

C. Fyld saltbeholderen med vand, det er normalt, at der flyder lidt vand ud af saltbeholderen (2). 
D. Skru dækslet fast på igen. 
E. Advarselslampen for saltpåfyldning slukker, efter at der er påfyldt salt. 
F. Et vaskeprogram skal startes umiddelbart efter påfyldning af salt, ellers kan vigtige dele af maskinen 

blive ødelagt af saltvand. Dette er udenfor garantien. 
 

 Note: 

Saltbeholderen må kun blive efterfyldt, når saltadvarselslampen lyser. Afhængigt af hvor hurtigt saltet 
opløses, kan lampen lyse i et stykke tid, selv om saltbeholderen er fyldt. 
Hvis der spildes salt, kan et skylle- eller hurtigprogram startes for at fjerne det spildte salt.  
 
 

C. Påfyldning af afspændingsmiddel 
 

Afspændingsdispenseren 
Afspænding tilsættes under den sidste skylning for at forhindre dråbedannelse på servicet, som danner 
pletter og streger. Det fremskynder også tørringen, at vandet løber af servicet. Opvaskemaskinen er 
beregnet til flydende afspænding. Afspændingsdispenseren er placeret på indersiden af døren ved siden af 
opvaskemiddeldispenseren. Åbn dækslet og påfyld afspænding, indtil niveauindikatoren bliver helt sort. 
Beholderen kan indeholde ca. 110 ml.  

 
Afspændingsfunktionen 
Afspænding tilsættes automatisk under sidste skylning og tilsikrer plet- og stregfri tørring. 
 

 Advarsel 
Brug afspænding til opvaskemaskiner. Påfyld aldrig andre væsker som rensemiddel til opvaskemaskiner 
eller flydende opvaskemiddel, dette kan ødelægge maskinen. 
 
Efterfyldning af afspænding 

Hvis der ikke er en afspændingsindikator på maskinen, kan afspænding påfyldes efter farven på den 
optiske niveauindikator (C), som er placeret ved siden af dækslet. Når beholderen er fuld, vil indikatoren 

være helt mørk. Efterhånden som afspændingen bruges, vil størrelsen af den sorte plet blive mindre. Lad 
aldrig afspændingsniveauet falde til mindre end ¼ fuld. 
 
 

Fuld 

¾ fuld 

½ fuld 

¼ fuld, aldrig under. 

Tom 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
1. For at åbne afspændingsdispenseren, drej dækslet til ”åben” markeringen (pilen til venstre) og løft. 
2. Fyld afspænding i dispenseren, pas på ikke at overfylde den. 

3. Sæt dækslet på igen ved at placere det ved ”åben” markeringen og dreje det til højre. 
 

Afspændingsindikator 
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 Note: Tør spildt afspænding op med en klud for at undgå skumning. 

Justering af afspændingsmængde 
 

  

 
 
Doseringsvælgeren har 4 eller 6 indstillinger. Begynd altid ved 
indstilling ”4”. Hvis der bliver problemer med dårlig tørring og pletter, skal 
skal mængden af afspændingsmiddel øges ved at dreje doseringsvælgeren til stilling 
”5”. Hvis der stadig er problemer, drejes doseringsvælgeren til næste højere trin. Den 
anbefalede indstilling og fabriksindstillingen er ”4”. 

 
 
 

 Note Forøg mængden, hvis der er vand eller kalkpletter efter vask, og reducer mængden, hvis der 
er klæbrige, hvidlige stænk på tallerkenerne eller en mat film på glassene. 

 
 

D. Opvaskemidlets funktion 
 
Opvaskemidler med deres kemiske ingredienser er nødvendige for at fjerne snavs, nedbryde det og føre 

det ud af maskinen. 
 
OBS! 
Korrekt brug af opvaskemiddel. 
Brug kun opvaskemidler, der specifikt er beregnet til opvaskemaskiner. Hold opvaskemidlet friskt og tørt. 
Kom ikke opvaskemiddel på maskinen, før den er klar til opvask. 
 

Opvaskemidler 
Der er tre typer opvaskemidler. 
1. Med fosfat og med klor 
2. Med fosfat men uden klor 
3. Uden fosfat og uden klor 
 

Nye pulveropvaskemidler er normalt uden fosfat, der også har en vandblødgørende virkning. Her anbefales 

det at fylde salt i saltbeholderen, selv om vandets hårdhedsgrad kun er 6 °dH. Hvis opvaskemidler uden 
fosfat bruges i forbindelse med hårdt vand, kan der vise sig hvide pletter på servicet. I dette tilfælde kan 
et bedre resultat opnås ved at øge mængden af opvaskemiddel. Opvaskemidler uden klor bleger kun 
ganske lidt. Derfor fjernes kraftigt farvede steder ikke helt.  I dette tilfælde kan et program med højere 
temperatur vælges. 
 

Koncentreret opvaskemiddel 
Ud fra deres kemiske sammensætning kan disse opvaskemidler opdeles i to grundtyper: 
1. Konventionelle alkaliske opvaskemidler med kaustiske komponenter 
2. Svagt alkaliske opvaskemidler med naturlige enzymer 
 
Opvasketabletter 
Forskellige fabrikater af opvasketabletter opløses på forskellig tid. Derfor kan nogle tabletter ikke opnå den 

fulde vaskekraft ved korte programmer. Brug derfor kun tabletter ved lange programmer for at sikre, at 
rester af opvaskemiddel fjernes helt. 
 
Dispenser til opvaskemiddel 

Beholderen skal fyldes før hver opvask, og instruktionerne i programtabellen skal følges. Denne 
opvaskemaskine kræver mindre opvaskemiddel og afspændingsmiddel end konventionelle maskiner. En 
teskefuld opvaskemiddel er nok til en normal opvask. Mere snavset service kræver mere opvaskemiddel. 

Påfyld først opvaskemiddel, umiddelbart før maskinen startes, ellers kan opvaskemidlet blive vådt, 
hvorved det opløses dårligt.   
 
 
 
 

 

Doseringsvælger 
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 Advarsel! Maskinopvaskemidler er korrosive, hold dem uden for børns rækkevidde 
 
Påfyldning af opvaskemiddel 

 
Fyld dispenseren med opvaskemiddel. Markeringerne viser max 
påfyldning. 
 
A. Påfyldning til hovedopvask. 
B. Påfyldning til forvask. 

     
Vær opmærksom på opvaskemiddelproducentens 
doseringsvejledning, der er angivet på opvaskemidlets pakning. 
 
Luk låget og tryk indtil det klikker på plads. 
 

Hvis servicet er meget snavset, så fyld en normal mængde 

opvaskemiddel i forvaskrummet. Opvaskemidlet virker så under 
forvaskfasen. 
 
OBS! 
Du kan finde information om mængden af opvaskemiddel for de enkelte programmer i programoversigten. 
Vær opmærksom på, at mængderne kan variere efter, hvor snavset servicet er og vandets hårdhed. 
Vær opmærksom på producentens anbefalinger på opvaskemidlets emballage. 

 

Lukke for opvaskemiddel-rummet  

Hvis servicet kun er moderat snavset, er det muligt at anvende mindre opvaskemiddel end anbefalet. 
 
- tryk på låget (1) indtil låget lukkes med en kliklyd (2). 
- hvis der anvendes tabletter, så læs producentens anbefalinger på emballagen for at afgøre, hvor  
  tabletten skal placeres indvendigt i opvaskeren (i dispenseren eller f.eks. i bestikkurven). 
  Kontroller at låget til opvaskemiddelrummet er lukket, også hvis der bruges tabletter.  
  

Tryk for at åbne 
Pulver 
 
Tablet 
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5. FORBEREDELSE TIL AT FYLDE KURVENE 
 

Anbefaling 
Overvej at anskaffe køkkenredskaber, der er mærket til maskinvask. 
For særlige servicedele kan der vælges et program med så lav temperatur som muligt. 
Undgå skader ved at undlade at tage glas og bestik ud af maskinen umiddelbart efter, den er færdig.  
 

 

Servicets egnethed til opvask i maskine 
- Ikke egnet 

Bestik med skafter af træ, horn, porcelæn eller perlemor. 
Plastik, der ikke er temperaturbestandigt. 
Ældre bestik med limede dele, der ikke er temperaturbestandige. 

Bestik eller tallerkener, der er repareret. 
Ting af tin eller kobber. 
Ståldele, der kan ruste. 
Træting. 

Ting lavet af syntetiske fibre. 
 

- Betinget egnet 

Nogle glastyper kan blive matte efter mange gange maskinopvask. 
Sølv- og aluminiumsdele har en tendens til at blive misfarvede ved maskinopvask. 
Glaserede og polerede ting kan miste glans ved mange gange maskinopvask. 
 
 

Før og efter at servicet sættes i kurvene 
For at opnå de bedste resultater bør følgende retningslinjer følges. Kurvenes funktion og udseende kan 
variere fra model til model. 
 
Skrab så mange rester som muligt væk. Blødgør fastbrændte rester på pander. Det er ikke nødvendigt at 
Skylle tallerkener under rindende vand. 
Placer servicet i maskinen på følgende måde: 
 Ting som kopper, glas, skåle og pander skal vende med åbningen nedad. 

 Buede ting eller ting med kanter skal placeres på skrå, så vandet kan løbe af. 

 Alle køkkenredskaber skal placeres sikkert så de ikke tipper ud. 
 Alle køkkenredskaber skal placeres så spulearmene kan rotere frit under vasken. 
 
OBS!  Meget små ting bør ikke komme i maskinen. De kan let falde ud af kurvene. 
 

Placer hule ting som kopper, glas, skåle, pander o.l. med åbningen nedad, så der ikke kan samle sig vand i 
hulrum og fordybninger. 
Tallerkener og køkkenredskaber må ikke ligge inden i hinanden, så de dækker over hinanden. 
Glas må ikke røre hinanden for at undgå skader. 
Sæt store ting, der er vanskelige at rengøre, i den nederste kurv. 
Den øverste kurv er beregnet til lettere og sart service som glas, kaffe- og tekopper. 
Langbladede knive, der står på højkant, er en potentiel risiko for skader.  

Lange og/eller skarpe knive skal placeres vandret i den øverste kurv. 
Overfyld ikke maskinen. Dette er vigtigt for at opnå et godt resultat. 
 
Udtagning fra kurven 
For at undgå at der drypper vand fra den øverste kurv ned i den underste, anbefales det at tømme den 

nederste kurv før den øverste. 
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IND 

Lav position Høj position 

Hjul 

IND 

Standard isætning af service 
 
Vær opmærksom på, at 
- krus, skåle etc. altid skal placeres med bunden opad. 
- dybe krus skal stå på skrå så vandet kan løbe ud. 
- nederste kurvs pinde kan foldes ned, så der kan blive 
  plads til større potter og pander. 
 

 

A. Øverste kurv 
Den øverste kurv er beregnet til at indeholde lettere og sarte 
servicedele som glas, kaffe- og tekopper og underkopper såvel 
som tallerkener, små skåle og lave pander (så længe de ikke er 
alt for snavsede). 
Placer fade og køkkengrej, så det ikke bliver flyttet af 
vandstrålen. 

 
 

 
 
 

B. Nederste kurv 
Det anbefales at placere store ting og de ting, der er 
sværest at rengøre, i den nederste kurv: Gryder, pander, 

låg, serveringsfade og –skåle, som vist på billedet. 
Det er at foretrække at placere serveringstallerkener og låg 
i stativet for at undgå blokering af spulearmene. 
 
 
 
 

 
 
 
 

C. Højdejustering af øverste kurv 
Højden af øverste kurv kan let justeres så man kan 
have større tallerkener i den øverste kurv. Højden kan 
justeres ved at placere hjulene i forskellig højde i 

sporene. 
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D. Nedfoldning af 

kophylderne 
For bedre et at kunne stable 
kopper, kan hylderne foldes 

ned, som vist. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I den underste kurv kan 
pindene foldes ned som vist nedenfor. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

F. Fyldning af bestikbakke og bestikkurv 
Bestik bør placeres i bestikbakken/bestikkurven. Lange stykker bestik bør placeres vandret i den øverste 
kurv. 
 
Opvask af sølv: 

Bestikket må ikke røre hinanden. 

Bestikket placeres med kanten opad. 
Langt bestik i midten. 
 
OBS! Lad ikke noget bestik stikke igennem bunden. Skarpt bestik med den skarpe side nedad. 
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6. START AF ET OPVASKEPROGRAM 
 

Programskema 
 

 
 

 Note: EN 50242 er et internationalt testprogram, der fastsætter visse krav til en opvaskemaskine. 
For denne maskine er følgende data opgivet for overensstemmelsestest. 

 Kapacitet:  14 kuverter 
 Position øverste kurv:  Øvre hjul på skinner 
 Dosering af afspændingsmiddel:  6 trin 
 Strømforbrug:  Slukket 0,45 Watt, standby 0,49 Watt 

            (maskinen er udstyret med et system til håndtering af strømforsyningen)  
 

  

Progra
m 

Information om 
programvalg 

Program- 
beskrivelse 

Opvaske-
middel 

pr. vask 

Varighed 
(min) 

Energi 
(kWh) 

Vand- 
forbrug 
(liter) 

Afspæn-
dings- 
middel 

 

Auto-Sensing vask, let 
eller normalt snavset 
service, med eller uden 
indtørrede madrester 

Forvask (45°C) 
Aotovask (45-55°C) 
Skylning 
Skylning (65° C) 
Tørring 

5-30 g 
(1 el 2 stk.) 

150 0,9-1,3 11-15 Ja 

 

Meget snavset service 
og meget snavsede 
gryder og pander med 
indtørrede madrester 

Forvask (50 °C) 
Vask (60°C) 
Skylning 
Skylning 
Skylning (70°C) 
Tørring 

5-30 g 
(1 el 2 stk.) 

175 1,6 17,5 Ja 

 
Normal 

Normalt snavset 
service, skåle, glas og 
let snavsede gryder og 
pander 

Forvask (45°C) 
Autovask (55°C) 
Skylning 
Skylning (65C) 
Tørring 

5-30 g 
(1 el 2 stk.) 

185 1,3 13,5 Ja 

 

Normalt snavset 
service, gryder, glas og 
let snavsede pander. 
Er det mest effektive 
program m.h.t. energi 
og vandforbrug for 
denne type af service 

Forvask  
Vask (45°C) 
Skylning (65°C) 
Tørring 

5-30 g 
(1 el 2 stk.) 

220 0,83 10 Ja 

Glas 
 

Let snavsede glas, 
krystalglas og fint 
porcelæn 

Forvask 
Vask (40°C) 
Skylning 
Skylning (60°C) 
Tørring 

5-30 g 
(1 stk.) 

130 0,9 13 Ja 

 

Let snavset stentøj og 
glas, der kræver 
hurtigvask 

Vask (65°C) 
Skylning 
Skylning (65°C) 
Tørring 

35 g 
(1 stk.) 

90 1,35 12,5 Ja 

 

Kort opvasketid for let 
snavset service og 
hurtig vask 

Vask (45°C) 
Skylning (50 °C) 
Skylning (55°C) 

25 g 30 0,75 11 / 

Forvask 

 

Skylning af service 
som skal vaskes 
senere den samme dag 

Forvask - 15 0,02 4 / 
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Start af opvaskemaskinen 
1. Træk øverste og nederste kurv ud, stil servicet i og skyd kurvene ind igen. Det anbefales at fylde den 

nederste kurv først. 
2. Fyld opvaskemiddel på. 
3. Sæt stikproppen i kontakten og luk op for vandet. 
4. Åbn døren og tryk på startknappen, on/off lyset vil tænde. 
5. Tryk på programknappen, og programmerne vil skifte således: 
 ECO->Glass->90min->Rapid->Pre-wash->Auto->Intensive->Normal->ECO. 

 Når et program er valgt, tændes programlampen. Når døren lukkes starter programmet. 
 
 

Ændring af program 
Et program, der allerede kører, kan kun ændres, når det kun har kørt i kort tid. Ellers kan opvaskemidlet 
allerede være udløst, og maskinen har måske allerede pumpet vand ud. Hvis dette er sket, må der 

påfyldes opvaskemiddel igen (se afsnittet ”Påfyldning af opvaskemiddel). 
 
Åbn døren tryk derefter på programknappen i mere end 3 sekunder. Programmet annulleres nu og 
maskinen vil nu være i standby stilling. Vælg nu det ændrede program luk lågen. 

 
OBS! 
Hvis lågen åbnes mens maskinen vasker vil maskinen pause. Programlampen vil blinke og der vil være et 

lydsignal hvert minut indtil døren lukkes igen. Når døren er lukket, vil maskinen fortsætte vasken. 
 

Hvis du har glemt at sætte en tallerken i….. 
Et glemt stykke service kan sættes i til enhver tid, før dækslet til opvaskemiddelrummet åbnes. 
 
1. Åbn lågen på klem.   4. Luk lågen. 

2. Efter spulearmene er stoppet åbnes døren helt. 5. Maskinen starter igen. 
3. Sæt det glemte service ind. 
 

Når programmet er slut 
Når programmet er færdigt, vil summeren lyde i 8 sekunder derefter stoppe. Afbryd maskinen på On/Off 
knappen, luk evt. for vandtilførslen, og åbn lågen. Vent nogle minutter med at tømme maskinen for at 
undgå at håndtere service, mens det er varmt og mere sårbart overfor at gå i stykker. Servicet vil også 

tørre bedre. 
 
Sluk for maskinen 
Displayet viser det netop kørte program, men blinker ikke, og kun når dette er tilfældet, er programmet 
slut.  
1. Sluk for maskinen ved at trykke på On/Off knappen. 

2. Luk evt. for vandtilførslen. 
 
Åbn lågen forsigtigt 
Varmt service er følsomt overfor stød. Servicet bør derfor have tid til at afkøle i ca. 15 minutter, før det 
tages ud af maskinen. 
Åbn maskinens dør på klem, og vent nogle minutter med at tage servicet ud. Så vil det være afkølet, og 
det tørrer også bedre på denne måde. 

 
Tømning af maskinen 
Det er normalt, at maskinen er våd indvendig. Tøm den nederste kurv først, så dryp fra den øverste kurv 
ned i den underste undgås. 
 

 ADVARSEL!  Det er farligt at åbne døren under vask, da man kan blive skoldet af det varme vand. 
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7. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 
 
 

     Grovfilter (2) 
     Større objekter som stykker af ben og glas, der kunne stoppe  
     afløbet, fanges i grovfilteret. Klem let på tappen på toppen af  
     filteret og løft det op. 

  
      Hovedfilter (1) 
      Mad- og snavspartikler, der fanges af dette filter, bliver findelt 
      af en kraftig stråledyse fra den nederste spulearm og vaskes ud 
      i afløbet. 
 
  

     Finfilter (3) 
     Finfilteret er et mikrofilter, der fanger snavs og madrester i  
     filtersumpen og forhindrer dem i at sætte sig på servicet under 

                                                            næste vask. 
 

Filterenheden 

Filteret fjerner effektivt madpartikler fra vandet, så det kan recirkuleres under vaskeprocessen. For at få 
den bedste virkning og det bedste resultat, skal filtrene rengøres jævnligt. Det er en god ide at fjerne de 
større madrester efter hver opvask og skylle filter og filterskål i rindende vand. Filterenheden tages ud ved 
at trække skålens håndtag opad. 

 
ADVARSEL! Opvaskemaskinen må aldrig anvendes uden filtrene. 
Fejlagtig udskiftning af filtrene reducerer maskinens ydelse og kan skade servicet. 

 
 

 
OBS! Filterenheden tages ud som vist ovenfor, og isættes i den omvendte rækkefølge. 
 
 
Kontroller filteret efter hver opvask for madrester, derved undgås tilstopning af filteret. 
Filterenheden kan tages op når grovfilteret skrues af.  Fjern madrester og skyl filteret under rindende 

vand. 
 

Trin 1: Drej filteret mod uret 

Trin 2: Løft filterenheden op 
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 OBS! Hele filterenheden bør rengøres hver uge. 
 

Rengøring af opvaskemaskinen 
Brug en opvaskebørste til at rengøre både grov- og finfilteret. Saml filterdelene og sæt dem tilbage i 
maskinen. Placer filteret i filtersædet og tryk nedad. 
Slå ikke på filtrene under rengøring, de kan blive skæve og ikke virke efter hensigten. 
 

Pleje af opvaskemaskinen 
Kontrolpanelet kan rengøres med en let fugtig klud. Tør efter med en tør klud. 

Udvendigt kan der anvendes en polérvoks. 
Brug aldrig skarpe genstande, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler noget sted på maskinen. 
 

 
 
 
  

 

 
 
 
 

 

 Advarsel! 

 
 Brug aldrig spray-rengøringsmidler, det kan beskadige dørlåsen og elektriske komponenter. 
 Slibende rengøringsmidler og nogle køkkenruller bør ikke bruges. De kan lave ridser eller efterlade 

pletter på de rustfri overflader. 
 
 

Beskyttelse mod frostskader 
Vær opmærksom på frostskader hvis maskinen er placeret på et sted, hvor der kan blive minusgrader. 
Hvis dette er tilfældet, så foretag dette efter hver vask: 
 

1. Afbryd strømmen til maskinen. 
2. Luk for vandtilførslen og adskil vandslangen fra ventilen. 

3. Aftap vanden fra indgangsrøret og ventilen. 
4. Sæt indgangsrøret på ventilen igen. 
5. Fjern filteret og brug en svamp eller klud til at suge vandet op. 
 

 Hvis maskinen ikke kan starte på grund af is, så kontakt en fagmand. 
 

 
Rengøring af spulearmene 
Det er nødvendigt at rengøre spulearmene regelmæssigt, så kalk og rester 
af opvaskemiddel ikke blokerer hullerne og lejerne. 
 
For at aftage den øverste spulearm, hold på møtrikken og drej spulearmen 
med uret. 

 

Den underste spulearm tages af ved at trække den opad. 
Vask spulearmene i varmt sæbevand og brug en blød børste til at rengøre 
hullerne. Sæt spulearmene på igen. 
  

Aftages 

Brug kun en varm, blød og fugtig klud til at 
rengøre lågens kanter. For at undgå et der 
trænger vand ind i dørlåsen og i elektriske 

komponenter, må der aldrig bruges 
spray-rengøringsamidler. 
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Hold opvaskemaskinen i form 
 

Efter hver vask 
Luk for vandtilførslen og lad lågen stå lidt åben så fugt og lugt ikke bliver i maskinen. 

 

Fjern stikproppen 
Fjern stikproppen fra kontakten før enhver rengøring eller vedligeholdelse. 
 

Ingen opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler 
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler til rengøring af maskinen udvendigt eller af 
gummidelene. 
Brug kun varmt sæbevand. 
For at fjerne pletter eller stænk fra de indvendige overflader, så brug en frugtig klud med en smule eddike 

på eller et rengøringsmiddel speciel beregnet til opvaskemaskiner. 
 

Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid 
Det anbefales at køre et opvaskeprogram med tom maskine og fjerne stikproppen, lukke for vandtilførslen 
og lade døren stå lidt åben. Dette forøger levetiden på dørpakningen og man undgår lugtdannelse i 
maskinen. 
 

Flytning af opvaskemaskinen 
Hvis maskinen skal flyttes, så prøv at holde den lodret. Den kan eventuelt lægges på bagsiden. 
 

Pakninger 
En af de faktorer, der kan være årsag til at danne lugt i maskinen, er madrester der sidder i pakningerne. 
Jævnlig rengøring med en fugtig svamp vil forhindre lugtdannelse i at opstå. 
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Strøm, 

afløb og 

vand 

Afstand mellem 

skabsbund og 

gulv 

8. INSTALLATIONSVEJLEDNING 
 

 Tilslutning af vand, afløb og strøm bør foretages af en fagmand. 
 
 

 Advarsel! 
 
 

Fare for elektrisk stød! 

Afbryd strømmen før maskinen installeres. 
Gøres dette ikke, er der fare for alvorlige personskader eller død. 

 

Forberedelse til installation 
Opstillingsstedet bør være i nærheden vandtilførsel, afløb og strøm. 
Den ene side af afløbet under vasken vælges til at tilslutte opvaskemaskinens afløb. 

 
Læs installationsvejledning omhyggeligt 
Se billederne af skabsdimensioner og opvaskerens placering. Forbered installationerne før maskinen 
sættes på plads. 

 
1. Vælg en plads nær vask eller afløb for at lette tilslutning af afløbsslanger (fig. 1). 
2. Hvis maskinen placeres ved et hjørneskab, skal der være plads til åbning af døren (fig. 2) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Opvasker 

      Dør 

Minimum plads 

Skab 

Fig. 1 
Skabsdimensioner. 
Mindre end 5 mm 
mellem maskinens top 
og bordpladen. 
 

Fig. 2 
Minimum plads, 
når døren åbnes 
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Tilslutning af afløbsslange 
 
Tilslutning af afløbsslangen 
Tilslut afløbsslangen til et afløb på minimum 40 mm diameter, enten til vaskafløb eller til gulvafløb, pas på 
at den ikke trykkes. Den fri ende af slangen skal være lavere end 100 cm over gulv og må ikke nedsænkes 
i vand, da der så kan ske tilbageløb i maskinen. 
 

Tilslut afløbsslangen enten som A eller B. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hvis der installeres en køkkenskabsfront 
 
Lågens mål skal være som vist nedenfor. Front medfølger ikke. 

 
 
  
 

 
 
 

Alle mål i mm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Forside 

NOTE 
Tilslutningsstedet af 

slange (A) lavere 
end 1000  mm! 

Afløbsrør 

Bordplade 
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Fastgørelse af beslag 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

Fjern  
4 korte skruer 

Fastgør med   
4 lange skruer 
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Justering af fjederspændingen 
Hvis der sættes en trælåge uden på 
opvaskemaskinens låge, skal 
fjederspændingen justeres. 

 
Drej justeringsskruen for at stramme 
eller løsne fjederen. 
 
Fjederspændingen er korrekt når døren 
bliver stående i vandret stilling og når 

den kan løftes med et let tryk af en 
finger. 
 
 

Elektrisk tilslutning 
 

 ADVARSEL! 

 
For personlig sikkerhed: 

- Brug ikke forlængerkabel eller et adapterstik til installationen. 

- Klip eller fjern ikke jordlederen under nogen omstændigheder. 
- Tilslut direkte fra maskinens strømkabel. 
 
Elektriske krav 
Maskinen skal tilsluttes en tavlegruppe med 10 A sikring og med et HFI eller HPFI relæ, og helst en 
tavlegruppe der kun forsyner opvaskemaskinen. 
 
Elektrisk tilslutning 

Tilslut kun maskinen til en stikkontakt med jordforbindelse. Etabler en jordforbindelse i kontakten, hvis 
den ikke allerede findes og passer til stikproppen. 
 

Vandtilslutning 
 
Koldt vand 
Tilslut vandtilførselsslangen til et tilslutningssted med en 3/4” skruetilslutning 
og kontroller at den er fast tilspændt. Hvis tilslutningsstedet er nyt eller ikke 

har været brugt før, så lad vandet løbe et øjeblik for at sikre at det er frit for 
urenheder. Hvis ikke kan vandtilførselsfiltret tilstoppes. 
Hvis vandslangen fra maskinen ikke passer til din vandtilførsel, så kontakt et 
VVS-firma 
 
 
 

 
Aftapning af overskydende vand fra slangerne 
Hvis køkkenvasken er 1000 mm over gulvet, kan det overskydende vand i slangerne ikke selv løbe ud i 
vasken. 
Overskydende vand må da aftappes ved at lade vandet løbe ud i en beholder, der holdes lavere og ved 
siden af vasken. 

 
Aftapning af vand fra maskinen 
Tilslut afløbsslangen. Slangen skal sættes korrekt på for at undgå lækager. Vær sikker på, at slangen ikke 
danner bugter eller er trykket flad. 

 

Forlængerslange 

Hvis en forlængerslange til afløbet er nødvendig, så være sikker på at der anvendes den samme 

slangetype. Slangen må ikke være længere end 4 meter, da det ellers har indflydelse på 

maskinens vaskeeffekt. 
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Installation trin for trin 
1. Skru fronten på lågen (front medfølger ikke). 
2. Juster fjederspænding. (se tidligere afsnit). 
3. Tilslut indtagsslangen til vandforsyningen med koldt vand. 
4. Tilslut afløbsslangen. 
5. Tilslut strømledning. 
6. Sæt kondensbeskyttelsen på bordpladens underside. Kondensbeskytteren skal flugte med 

bordpladens forkant. 

7. Sæt opvaskemaskinen på plads. 
8. Sæt maskinen i vater. Den bageste fod kan indstilles fra maskinens forside ved at dreje 

sekskantskruen i midten af foden ved hjælp af en sekskantnøgle. De forreste fødder kan indstilles 
med en skruetrækker. 

9. Maskinen skal fastgøres. Der er 2 måder at gøre det på: 
A. Normal overflade: Sæt fastgørelsesbeslaget i slidsen på siden af maskinen og skru det fast 
med to skruer. 

B. Marmor eller granit bordplade: Bøj fastgørelsesbeslaget i en ret vinkel og sæt det i slidsen på 
maskinen og skru fast med to skruer. 
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Opvaskemaskinen skal rettes op, så den står i vater, for bedste vaskeresultat og for at kurvene kan køre 

rigtigt. 
 

1. Placer vaterpas på døren og på sporet til kurven indvendigt i maskinen. 
2. Ret maskinen op ved at justere de tre justerbare fødder individuelt. 
3. Pas på, at maskinen ikke tipper under processen. 
 

 
 

 
 

Følgende skal kontrolleres, før opvaskemaskinen startes: 
- at maskinen står i vater og er forsvarligt fastgjort. 
- at vandindtagsventilen er åben. 

- at ledningerne er fastskruet, og at der ingen lækager er. 
- at kablerne er fast forbundet. 
- at strømmen er slået til. 
- at indtagsslangen og afløbsslangen ikke er viklet ind i hinanden. 
- at al emballage og tryksager er taget ud af maskinen. 
 

 OBS! 
Gem denne brugervejledning efter installationen til senere reference. 
 
  

Max. justeringshøjde 
for fødderne er 50 mm. 

Tjek forside til bagside 

Tjek fra side til side 
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9. PROBLEMLØSNING 
 

Før du rekvirerer service….. 
 

Problem Mulige årsager Afhjælpning 

Maskinen starter ikke 

Sikringen er gået 
 
 
Strømmen er ikke slået til 
 
 
Vandtrykket er lavt 
 
 
Maskinens dør ikke lukket 

Udskift sikring eller reset relæ. Fjern andre brugere fra 
den samme elgruppe som maskinen 
 
Kontroller, at maskinen er startet, og at døren er lukket 
Kontroller, at stikproppen sidder rigtigt i stikkontakten 
 
Kontroller vandforbindelsen, og at der er lukket op for 
vandet 
 
Luk døren rigtigt 

Vandet pumpes ikke ud 
af maskinen 

Afløbsslangen er bugtet eller 
klemt 
 
Filter tilstoppet 
 
Køkkenvasken er tilstoppet 

Kontroller afløbsslangen 
 
 
Rens filter (se afsnittet ”Rensning af filtre”) 
 
Rens køkkenvasken og dens afløb 

Skumning i maskinen 

Forkert opvaskemiddel 
 
 
 
 
 
 

Der er spildt 
afspændingsmiddel 

Kun med opvaskemidler beregnet til opvaskemaskiner 
kan skumning undgås. Ved skumning åbnes døren, og 
man lader skummet falde sammen. Tilsæt 4 liter vand, 
luk døren og start et tilfældigt program. Maskinen vil 
tømme vandet af som første trin. Luk døren op efter 
tømningen og se, om skummet er væk. Gentag eventuelt 
 

Tør altid spildt afspændingsmiddel op straks 

Pletter indvendigt i 
maskinen 

Opvaskemiddel med 
blegemiddel 

Vær sikker på, at opvaskemidlet er uden blegemidler 

Hvid film på indvendig 
overflade 

Mineraler fra hårdt vand 

Til indvendig rengøring bruges en fugtig svamp med 
opvaskemiddel til opvaskemaskiner. Brug 
gummihandsker. Anvend aldrig andre rengøringsmidler på 
grund af risiko for skumning 

Rustpletter på bestik 

Bestikket er ikke rustfrit 
 
Der er ikke kørt et program 
umiddelbart efter, at der er 
påfyldt salt 
 
Dækslet på saltbeholderen 
er løst 

 
 
Kør altid et hurtig-vaskeprogram uden porcelæn og 
stentøj umiddelbart efter saltpåfyldning 
 
 
Skru låget fast, kontroller tætningen 

Bankende lyd i maskinen 
En spulearm slår mod noget 
i kurven 

Afbryd programmet og sæt de ting,  
som spulearmen rammer, anderledes  

Raslende lyd i maskinen Noget service står løst Afbryd programmet, og sæt servicet anderledes 

Bankende lyd i 
vandrørene 

Husets installation eller 
tværsnit af rørene  

Har ingen indflydelse på maskinen, kontakt VVS firma, 
hvis i tvivl 

Servicet er ikke rent 

Servicet er ikke korrekt fyldt 
i kurvene 
 
Programmet var ikke 
effektivt nok 
 
 
Der er ikke udløst nok 
opvaskemiddel 
 
 
Noget har blokeret 

spulearmens bevægelse 
 
Filterenheden er ikke ren 
eller forkert monteret. Dette 
kan også blokere 
spulearmens dyser 

Se ”At fylde kurvene” 
 
 
Vælg et intensivt program (se ”Programskema”) 
 
 
 
Brug mere opvaskemiddel eller skift opvaskemiddel 
 
 
 
Fjern forhindringen 

 
 
Rens filterenheden, monter den korrekt  
Rens spulearmens dyser, se ”Rengøring af spulearmen” 
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Problem Mulige årsager Afhjælpning 

Glas får tåget hinde 
 

Kombination af blødt vand 
og for meget opvaskemiddel 

Brug mindre opvaskemiddel, hvis du har blødt vand, eller 
vask glassene på et kortere program 

Sorte eller grå mærker 
på servicet 

Et aluminiumsredskab har 
stået opad servicet 

Et mildt pudsemiddel fjerner mærkerne 

Opvaskemiddel tilbage i 
opvaskemiddelbeholderen 

Noget har blokeret åbningen 
af beholderen 

Fjern forhindringen 

Servicet er ikke tørt 

Forkert fyldning 
 
For lidt afspændingsmiddel 
 
 
Servicet er taget for tidligt 
ud 
 
 
 
 
Et forkert program er blevet 
valgt 
 
 
Bestik med en dårlig 
overflade 
 

Fyld kurvene efter vejledningen 
 
Forøg mængden af afspændingsmiddel / påfyld 
afspændingsmiddel 
 
Tag ikke servicet ud umiddelbart efter, at maskinen er 
stoppet. Åbn døren på klem, så dampen kan komme ud. 
Tøm først maskinen, når servicet næsten ikke føles varmt 
mere. Tøm den nederste kurv først, så vand ikke drypper 
ned fra den øverste kurv  
 
I de korte programmer er vasketemperaturen lavere. Det 
reducerer også vaskeeffekten. Vælg et program med 
længere vasketid 
 
Bortledning af vand er altid vanskeligt ved disse 
overflader 
Service af denne type er ikke egnet til maskinopvask 

 
 

 

Fejlkoder 
 

Koder Betydning Mulige årsager 

E1 For lang indløbstid for vand. 
Vandtilførslen er ikke åben, vandindtag forhindret eller 
vandtryk for lavt. 

E3 Den indstillede temperatur nås ikke. Fejlfunktion i varmeelementet. 

E4 Der løber vand ud. Maskinen lækker et sted. 

E8 
Fejlkommunikation mellem PCB og 
TFT PCB. 

Fejl eller skader på ledningerne til kommunikation. 

E9 
Tryk og hold en knap i mere end 30 
sekunder 

Vand eller andet i bunden af maskinen. 

 

 
Advarsel! Ved oversvømmelse, luk vandtilførslen, før der tilkaldes service. 

 Hvis der er vand i bunden af maskinen på grund af overfyldning eller en lille lækage, 

 skal vandet fjernes, før maskinen startes 

 
 

Teknisk information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Højde 815 mm 

Bredde 598 mm 

Dybde 550 mm (med døren lukket) 

Spænding/Effekt 230 V~ 50 Hz/1280 W 

Vandtryk 0,04-1,0 MPa 

Kapacitet 14 kuverter 
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FYLDNING AF KURVENE EFTER EN 50242 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

Bestikbakken 
 
 
1. Spiseskeer 
 

2. Gafler 
 

3. Knive 
 

4. Teskeer 
 

5. Dessertskeer  
 

6. Serveringsskeer  

 

7. Serveringsgafler 
 

8. Sovseskeer 
  

 
Information til sammenligningstest i overensstemmelse med EN 50242: 
Kapacitet: 14 kuverter 
Position af den øverste kurv: Nederste position 
Program: ECO 

Indstilling afspændingsmiddel: 6 
Indstilling salt: H3 
  

Øverste kurv Underste kurv 

Ind
rst
e 
kur

v 

Ind
rst
e 
kur
v 

Kop/underkop Glas Skål Skål Serveringsskål 

Desserttallerken Flad tallerken Dyb tallerken Oval tallerken 
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Bestikbakken kan have 5 positioner: 
 
 
 

1 

 

Løft venstre kurv op, både højre og venstre kurv er skrå. 

2 

 

Juster venstre kurv ned. Venstre kurv er lige og højre kurv er skrå. 

3 

 

Løft højre kurv op. Både højre og venstre kurv er lige. 

4 

 

Flyt højre kurv fra højre til venstre. De to kurve overlapper. 

5 

 

Fjern højre kurv. Kun venstre kurv er tilbage.  
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Teknisk datablad 
I henhold til EU 1059/2010: 

Note: 

 A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse). 

 Energiforbrug 237 kWh/år på grundlag af 280 normale opvaskecyklusser med maskinen tilsluttet koldt vand og til 

forbrug i laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen benyttes. 

 Vandforbrug 2800 l/år på grundlag af 280 normale opvaskecyklusser. Det faktiske vandforbrug afhænger af, 

hvorledes maskinen benyttes. 

 Tørreevneklasse A på skalaen A (mest effektiv) til G (mindst effektiv). 

 Normalprogrammet er den normale opvaskecyklus, som energimærket og oplysningsskemaet henviser til. Dette 

program er egnet til opvask af normalt snavset service, og det er det mest effektive program med hensyn til det 
kombinerede energi- og vandforbrug for den pågældende type service.  

Maskinen opfylder europæiske standarder og direktiver på leveringstidspunktet. 
- LVD 2014/35/EU 
- EMC 2014/30/EU 
- ERP 2009/125/EC 

Ovenstående værdier er målt i overensstemmelse med standarder for specifikke driftsforhold. Resultaterne kan variere 
meget i forhold til mængden af service, og hvor snavset det er, vandhårdhed, mængden af opvaskemiddel osv. 

Brugervejledningen er baseret på EU’s standarder og regler. 

Importeret af: 
Harald Nyborg A/S 
Gammel Højmevej 30 
DK-5250 Odense SV 

Varemærke Wasco 

Model J7713D 

Kapacitet 14 kuverter 

Energiklasse  A+++ 

Årligt energiforbrug  237 kWh 

Energiforbrug ved den normale opvaskecyklus 0,83 kWh 

Energiforbrug i slukket tilstand 0,45 W 

Energiforbrug i left on-tilstand 0,49 W 

Årligt vandforbrug  2800 l 

Tørreevneklasse  A 

Normalprogrammet  ECO 45 °C 

Programvarighed for den normale opvaskecyklus 220 min. 

Varighed af left on-tilstanden 30 min. 

Støjniveau 40 dB(A) re 1 pW 

Opstilling Underbygget 

Mulig indbygning Ja 

Højde 815 mm 

Bredde 598 mm 

Dybde 550 mm 

Effektforbrug, max. 1930 W 

Spænding / frekvens 230V~ / 50 Hz 

Vandtryk (flow) 0,04 MPa-1,0 MPa = 0,4-10 bar 


