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Læs brugervejledningen omhyggeligt, før opvaskemaskinen 
tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 
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Læs denne brugervejledning 
 

 

• 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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VIGTIGE SIKKERHEDSINFORMATIONER 
 

• Denne maskine må kun repareres af en fagmand. 

• Denne maskine 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, medmindre de bliver instrueret 

af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. 
(For IEC60335-1) 

• Emballagedelene kan være farlige for børn! 
• For at undgå elektrisk stød, må maskinen samt dens 

strømkabel og stikprop ikke nedsænkes i vand eller 
andre væsker. 

• Afbryd strømmen til maskinen før rengøring og 

vedligeholdelse. 
• Brug en fugtig blød klud med mildt 

rengøringsmiddel til rengøring. Tør efter med en tør 

klud. 

 ADVARSEL! 

Ved brug af opvaskemaskinen skal nedenstående 

forholdsregler følges: 
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Vejledning om jordforbindelse 

 

• 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. 
• Pas på ikke at beskadige dør eller kurve 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: 

1. Placér skarpe genstande, så de ikke ødelægger 
dørpakningen. 
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2. Advarsel: Knive og andre skarpe redskaber 
skal placeres med spidsen nedad eller 
horisontalt. 

• Nogle opvaskemidler er stærkt alkaliske. De kan 
være ekstremt farlige, hvis de bliver slugt. Undgå 
kontakt med huden og øjnene, og hold børn væk fra 

maskinen, når døren er åben. 
• Kontroller, at beholderen til opvaskemiddel er tom 

efter vask. 
• Vask ikke plastikgenstande, medmindre de er 

mærket, så de kan gå i opvaskemaskine. 
• Ved plastikgenstande, som ikke er mærket til at 

kunne vaskes i opvaskemaskine, tjek producentens 

anbefalinger. 
• Brug kun opvaskemidler og afspændingsmidler, der 

er beregnet til opvaskemaskiner. 

• Brug aldrig sæbe, vaskemiddel til tøjvask eller 
håndsæbe i opvaskemaskinen. 

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

• Hvis strømkablet beskadiges, skal det udskiftes af 
en fagperson for at undgå fare. 

• Ved installationen må strømkablet ikke bukkes 

voldsomt eller trykkes fladt. 
• Leg ikke med betjeningsknapperne. 
• Foretag ikke ændringer af kontrolenhederne. 

• Vandtilslutningen skal foretages med nye slanger og 
de gamle kasseres. 

• For at spare energi, vil maskinen i standby-tilstand 
slukke automatisk, hvis den ikke betjenes i 15 min. 

• Det maksimale tilladte indløbstryk er 1 MPa. 
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• Det minimale tilladte indløbstryk er 0,04 MPa. 
 

Bortskaffelse 
 

• Bortskaffelse af maskinen og emballagen 
skal ske korrekt. Skær strømkablet af og 
sørg for, at maskinens dør ikke kan 

lukkes. 
• Papemballagen er fremstillet af 

genbrugspapir og bør bortskaffes i en 

affaldsbeholder til genbrug. 
• Vær sikker på, at maskinen bliver bortskaffet 

korrekt, så hjælper du til at undgå negative 

konsekvenser for miljøet og for sundheden, som 
ellers kunne blive følgen af forkert 
affaldsbehandling af dette produkt. 

• Du kan kontakte din kommune, hvis du vil have 

detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dette 
produkt. 

• BORTSKAFFELSE: Bortskaf ikke dette produkt 

som usorteret husholdningsaffald. Aflever 
maskinen på en genbrugsplads. 
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KORT VEJLEDNING 
 
Læs de tilsvarende afsnit i denne manual for detaljeret information. 

 

 
 
 

 

Installér opvaskemaskinen 

(Se afsnittet om installation i denne manual) 

Fjern større madrester på 

servicet 

Fyld kurvene 

Inderside Yderside 

Fyld dispenseren Vælg et program og start 

opvaskemaskinen 
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BETJENINGSVEJLEDNING 
 

Kontrolpanelet 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tryk på denne knap for at tænde opvaskeren. Displayet tænder. 

Funktion (knap) 

On/off 

Udsat 
start 

Tryk på denne knap for at indstille tiden for udsat start. Starten 
kan udsættes i op til 24 timer. Et tryk på denne knap udsætter 
vaskens start med 1 time. 

Program 
Vælg det ønskede vaskeprogram. Det valgte programs indikator 

vil lyse. 

Halv 

fyldning 

Ved ca. 6 kuverter service, der skal vaskes, kan du vælge 
denne funktion for at spare strøm og vand (kan kun bruges 
med programmerne Intensiv, Normal, ECO, Glas og 90 min.). 
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Indikatorer og display 

Program-

indikator 

Advarsels-

indikator 

Proces-

indikator 

Display 

Lyn 
Kort opvasketid for let snavset service, der ikke 

behøver tørring. 

Intensiv 

For meget snavset service, gryder og pander med 
indtørrede madrester. 

Normal 

For normalt snavset opvask som gryder, tallerkner, 

glas og let snavsede pander. 

ECO 
Dette er standardprogrammet egnet til normalt 
snavset opvask som gryder, tallerkner, glas og let 

snavsede pander. 

Glas 

For let snavset service og glas. 

90 min. 

For normalt snavset opvask, som skal vaskes hurtigt. 

Afspænding 
Hvis denne indikator lyser, betyder det, at opvaskeren 

mangler afspænding og har brug for en påfyldning. 

Salt 
Hvis denne indikator lyser, betyder det, at opvaskeren 

mangler salt og har brug for en påfyldning. 

Forvask Skyl Hovedvask Tørring 

Proceslyset tænder ved den igangværende 
funktion for at vise, hvor langt programmet er 
nået. (Forvask, hovedvask, skyl, tørring) 

Program slut 

Indikatoren tænder, når programmet er slut. 

Viser resterende tid, udsat start-tid, fejlkoder etc. 
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Opvaskerens hoveddele    
 

VIGTIGT: 
Det bedste resultat med maskinen opnås, når du læser hele 
brugervejledningen, før maskinen tages i brug. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

BEMÆRK:  
Billederne er kun til reference. Forskellige modeller kan se forskellige ud. 
 

Bestik kurv Øvre spulearm Bestik hylde Nedre kurv Kophylde 
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FØR MASKINEN STARTES FØRSTE GANG 
 
Før første brug af opvaskemaskinen: 

 

 
 
1. Indstil vandblødgøringsfunktionen. 
2. Påfyld salt til opvaskemaskiner og fyld saltbeholderen med vand. 

3. Kom servicet i maskinen. 
4. Påfyld opvaskemiddel og afspænding i dispenseren. 
 

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. 
 

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. 
2. Tryk på programknappen i mere end 5 sekunder for at komme i indstillingsmenuen. 

Dette skal ske inden for 60 sekunder, efter at maskinen er tændt. 
3. Tryk på programknappen for at vælge en indstilling, der passer til den lokale 

vandhårdhed. Indstillingerne vil skifte i denne rækkefølge: 
H3->H4->H5->H6->H1->H2->H3. 

4. Tryk på on/off knappen for at afslutte indstillingen. 
 

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 9 

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

18-22 31-40 22-28 3,1-4,0 H4 20 

23-34 41-60 29-42 4,1-6,0 H5 30 

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

 
1 °dH = 1,25 °Clarke = 1,78 °fH = 0,178 mmol/l 

dH: Tysk (og dansk) betegnelse, fH: Fransk betegnelse, Clarke: Engelsk betegnelse 
Fabriksindstilling: H3 

 
 

Inderside Yderside 
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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 udstyret med en speciel blødgører, der bruger en saltbeholder specielt 
designet til at fjerne kalk og mineraler fra vandet. 
 

Påfyldning af salt 
Brug altid salt, der er beregnet til opvaskemaskiner. 

Saltbeholderen er placeret under den nederste kurv og skal fyldes som forklaret i 
nedenstående. 

 

 ADVARSEL 

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. 
 
Følg følgende trin for at påfylde salt: 
 

 
 

1. Efter at den nederste kurv er taget ud, skrues dækslet af saltbeholderen. 

2. Placer tragten i saltbeholderens åbning og påfyld ca. 1,5 kg salt til opvaskemaskiner. 
3. Fyld saltbeholderen helt med vand. Det er normalt, at der flyder lidt vand ud af 

saltbeholderen. 

4. Skru dækslet fast på igen. 
5. Advarselslampen for saltpåfyldning slukker, efter at der er påfyldt salt. 

6. Et vaskeprogram skal startes umiddelbart efter påfyldning af salt, ellers kan vigtige 
dele af maskinen blive ødelagt af saltvand. Dette er udenfor garantien. 

 

BEMÆRK: 
• 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.  
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Påfyldning af afspændingsmiddel 
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.  

 

 ADVARSEL 

Brug afspænding til opvaskemaskiner. Påfyld aldrig andre væsker som rensemiddel til 

opvaskemaskiner eller flydende opvaskemiddel, da dette kan ødelægge maskinen. 
 

Efterfyldning af afspændingsmiddel 
Hvis advarselslampen for afspænding på 
kontrolpanelet ikke er tændt, kan du altid estimere 

mængden i dispenseren ud fra farven på den optiske 
niveauindikator, som er placeret ved siden af 

dækslet. Når dispenseren er fuld, vil indikatoren 
være helt mørk. Efterhånden som afspændingen 
bruges, vil størrelsen af den mørke plet blive mindre. 

Lad aldrig afspændingsniveauet falde til mindre end 1/4 fuld. 
 

 
 

 

Fuld 3/4 fuld 1/2 fuld 1/4 fuld Tom 

Fyld forsigtigt afspænding i 
dispenseren. Pas på ikke at 
overfylde den. 

 

Sæt dækslet på igen ved at dreje 

det med uret. 

BEMÆRK: 

Tør spildt afspænding op med 
en klud for at undgå skumning 
under den næste vask. 

         Indikator for afspænding 

Tag dækslet til 

afspændingsdispenseren af ved 
at dreje det mod uret. 
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Justering af mængden af afspændingsmiddel 
 

 

Drej doseringsvælgeren til et tal mellem 1 og 6. Jo højere tal, 
jo mere afspænding bruger maskinen. Hvis der bliver 
problemer med dårlig tørring og pletter, skal mængden af 

afspændingsmiddel øges ved at dreje doseringsvælgeren til 
næste højere tal, indtil problemet er løst.  

Reducer mængden, hvis der er klæbrige, hvidlige stænk på 
tallerkenerne eller en mat film på glassene eller knivbladene. 
 
 
 
 

 

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

 

 ADVARSEL 

• 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. 
 

•                     Maskinopvaskemidler er korrosive! Hold dem uden for børns 

                    rækkevidde. 
 

 
Dispenser til opvaskemiddel 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Doseringsvælger 

Åbn låsen på låget til dispenseren til 
opvaskemiddel for at åbne låget. 

Påfyld opvaskemiddel i det største 
rum (A) til hovedvasken. Ved 

meget snavset opvask kan der 
også påfyldes opvaskemiddel i det 

mindre rum (B) til forvask. 

Skub låsen for at åbne 
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BEMÆRK: 
• Vær opmærksom på, at mængden af opvaskemiddel kan variere efter, hvor snavset 

servicet er og vandets hårdhed. 
• Vær opmærksom på opvaskemiddelproducentens doseringsvejledning, der er angivet 

på opvaskemidlets pakning. 

FYLDNING AF KURVENE 
 
• 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. 
• Krystalglas. 
• Ståldele, der kan ruste. 

• Trætallerkener. 
• 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. 
 

Luk låget og tryk det ned, indtil det 
låser på plads. 
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Før og efter at servicet sættes i kurvene 
Skrab så mange rester som muligt væk. Blødgør fastbrændte rester på pander. Det er 

ikke nødvendigt at skylle tallerkener under rindende vand. 
 

For at opnå de bedste resultater bør følgende retningslinjer følges. 
 
(Kurvenes funktion og udseende kan variere fra model til model.) 

 
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. 
• 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. 
 
 

BEMÆRK: 
Meget små ting bør ikke komme i maskinen. De kan let falde ud af kurvene. 

 
 

Udtagning af tallerkener 
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. 

 

 

 ADVARSEL 

 

Servicet vil være varmt! For at undgå skader, så vent med at tage glas 
og service ud af opvaskemaskinen til ca. 15 minutter efter, at programmet 
er slut. 

 
 

 

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).  
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Placer fade og køkkengrej, så de ikke bliver flyttet af vandstrålen. 
 
 

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 osv. 
Det er at foretrække at placere 

serveringstallerkener og låg i ydersiderne i 
holderne for at undgå blokering af 
spulearmene. 

Tallerkener, der placeres foran dispenseren til opvaskemiddel, må højst være Ø. 19 cm, 
da dispenseren ellers ikke kan åbne. 

 
 

Bestikkurven 
Bestik skal placeres i bestikkurven separat fra hinanden i passende positioner. Langt 
bestik bør placeres vandret i øverste kurv. Sørg for, at bestikdelene ikke rører hinanden, 

da det kan give et dårligt vaskeresultat. 

 

 ADVARSEL 

 
 

Lad ikke noget stikke ud gennem bunden på 

bestikkurven. 

Placer skarpe ting med den skarpe del 

nedad! 
 
 

 
 

Det bedste vaskeresultat opnås ved at fylde kurvene ifølge standardfyldningen. Se 
afsnittet ”Fyldning af kurvene efter EN 60436”. 
 

 

Højdejustering af øverste kurv 
Højden af øverste kurv kan justeres, så der kan skabes mere plads til større ting i den 
øverste eller underste kurv. 
 

Højden på den øverste kurv kan justeres ved at følge disse trin: 
 
 

 



19 
 

 
 

 

Justering af kophylderne 
For at give plads i den øverste kurv, kan kophylden skubbes højere op. Den kan også 

fjernes, når den ikke bliver brugt. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Justering af tallerkenholderne 
Tallerkenholderne i den nederste kurv kan lægges ned for at gøre plads til større ting. 
 
 

Lav position 

Høj position 

Træk den øverste kurv ud. Tag kurven af skinnerne. 

Sæt kurven på skinnerne igen og 
placer hjulene i den øverste 
position. 

Skub kurven ind. 
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START AF ET OPVASKEPROGRAM 
 

Programskema 
Nedenstående skema viser, hvilke programmer der er bedst egnede til opvasken i 

forhold til, hvor snavset den er. Skemaet viser også den anbefalede mængde 
opvaskemiddel samt yderligere oplysninger om hvert program. 

 
Afspænding nødvendig 

 

Program 
Program- 
beskrivelse 

Opvaske-
middel 
For/hoved 

Varighed 
(min) 

Energi 
(kWh) 

Vand- 
forbrug 
(l) 

Afspænding 

 
 

Intensiv 

Forvask (50 °C) 
Vask (65 °C) 
Skylning 

Skylning 
Skylning (65 °C) 
Tørring 

4/16 g 
(1 eller 2 

stk.) 

205 1,621 17,8  

 
 

Normal 

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

4/16 g 
(1 eller 2 

stk.) 
175 1,302 14,3  

 
 

ECO 

(*EN 60436) 

Vask (45 °C) 
Skylning 
Skylning (60 °C) 
Tørring 

4/16 g 

(1 eller 2 
stk.) 

220 0,923 11  

 
 

Glas 

Forvask 
Vask (50 °C) 
Skylning 
Skylning (65 °C) 

Tørring 

4/16 g 
(1 stk.) 

120 1,100 14,3  

 
 

90 min. 

Vask (60 °C) 
Skylning 
Skylning (65 °C) 

Tørring  

20 g 
(1 stk.) 

90 1,350 11,7  

 
 

Lyn 

Vask (50 °C) 

Skylning 
Skylning (45 °C) 

20 g 
(1 stk.) 

30 0,751 11,2  

Rejs tallerkenholderne Fold tallerkenholderne ned 
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BEMÆRK: 
ECO: Dette program er testprogrammet. Oplysningerne for overensstemmelsestest 
ifølge EN 60436. 
 
 

Start af opvaskemaskinen 
1. Træk øverste og nederste kurv ud, stil servicet i og skub dem ind igen. 

Det anbefales at fylde den nederste kurv først. 

2. Fyld opvaskemiddel på. 
3. Sæt stikproppen i kontakten. Strømforsyningen er 230V AC 50 Hz. 

Luk op for vandet på fuldt tryk. 
4. Åbn døren og tryk på on/off knappen for at tænde maskinen. 
5. Tryk på programknappen for at vælge det ønskede program. 

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

 

Ændring af program midt i en vask 
Et program 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, skal opvaskemaskinen genindstilles, og der må påfyldes opvaskemiddel igen. For 
at genindstille maskinen følges nedenstående instruktion: 

 
1. Åbn døren en smule for at stoppe maskinen. Når spulearmene er stoppet, kan døren 

åbnes helt. 
2. Tryk derefter på programknappen i mere end 3 sekunder, og maskinen går i 

standby-tilstand. 

3. Vælg nu det ændrede program ved at trykke på programknappen. 
 

 
 
 

Hvis du har glemt at sætte en tallerken i 
Et glemt stykke service kan sættes i til enhver tid, før dækslet til opvaskemiddel-
rummet åbnes. Følg nedenstående instruktion: 

 
1. Åbn døren en smule for at stoppe maskinen. 
2. Efter spulearmene er stoppet, åbnes døren helt. 

3. Sæt det glemte service ind. 
4. Luk døren, og maskinen starter igen efter 10 sekunder. 
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 ADVARSEL 

 

 

Det er farligt at åbne døren midt i et program, da 
varm damp kan skolde dig. 
 
 

 
 

VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 
 

Døren og dørpakningen 
Rengør dørpakningen regelmæssigt med en blød, let fugtig klud for at fjerne madrester. 

Når maskinen fyldes, kan rester fra mad og drikkevarer dryppe på siderne af maskinens 
dør. Disse overflader er uden for vaskekabinettet og rammes ikke af vand fra 
spulearmene. Eventuelle madrester skal tørres af, før døren lukkes. 

 

Kontrolpanelet 
Hvis rengøring af kontrolpanelet er nødvendig, må det kun tørres med en blød, let fugtig 
klud. 
 

 

 ADVARSEL 

• For at undgå at der trænger vand ind i dørlåsen og i elektriske komponenter, må der 

aldrig bruges spray-rengøringsmidler. 
• Brug aldrig slibende rengøringsmidler eller skuresvampe på de ydre overflader, da 

de kan ridse belægningen. Nogle køkkenruller kan også ridse eller efterlade mærker 
på overfladerne. 

 
 

Filtersystemet 
Filtersystemet i bunden af vaskekabinettet fastholder grove madrester fra vasken. De 
opsamlede grove madrester kan stoppe filtrene. Tjek filtrenes tilstand jævnligt og 
rengør dem, hvis nødvendigt, under rindende vand. 

 
Følg de følgende trin for at rengøre filtrene i vaskekabinettet. 
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BEMÆRK: 
Billederne er kun til reference. Filtre og spulearme kan se forskellige ud fra model til 
model. 
 
 
 

 
 

 

Åbn 

Grovfilter 

Hovedfilter 

Finfilter 

Tag fat om grovfilteret og drej 
det mod uret for at låse det fri. 

Løft filteret opad og ud af 

maskinen. 

Finfilteret kan trækkes af bunden 

af filterenheden. Grovfilteret kan 
skilles fra hovedfilteret ved 
forsigtigt at klemme på tapperne 

på toppen og trække det fri. 

Større madrester kan fjernes ved 
at rengøre filteret under rindende 
vand. For en mere grundig 

rengøring, kan en blød 

rengøringsbørste bruges. 

Sæt filtrene sammen igen i den 

modsatte rækkefølge af 
adskillelsen. Sæt filterenheden i 

maskinen igen og drej med uret til 

pilen for ”luk”. 
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 ADVARSEL 

• Overspænd ikke filtrene. Sæt filtrene korrekt og sikkert fast igen i den rigtige 
rækkefølge, da grove madrester ellers kan komme ind i systemet og forårsage 

blokering. 
• Brug aldrig maskinen, hvis filtrene ikke sidder korrekt. Hvis filtrene sidder forkert, 

kan det forringe vaskeresultatet og beskadige servicet. 
 
 

Spulearmene 
Det er nødvendigt at rengøre spulearmene regelmæssigt, så kalk og rester af 
opvaskemiddel ikke blokerer dyserne og lejerne. 

 
Følg nedenstående instruktion for at rengøre spulearmene: 



25 
 

 
 
 
 

 
 

  

For at aftage den øverste spulearm, 
hold på møtrikken i midten og drej 
spulearmen mod uret. 

Den underste spulearm tages af 

ved at trække den opad. 

Vask spulearmene i varmt 

sæbevand og brug en blød børste 
til at rengøre dyserne. Sæt 

spulearmene på igen efter en 
grundig rengøring. 
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Pleje af maskinen 
 

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 vandet fra indgangsrøret og ventilen (brug en beholder til at opsamle vandet). 

4. Sæt indgangsrøret på ventilen igen. 
5. Fjern filteret i bunden af vaskekabinettet og brug en svamp eller klud til at suge 

vandet op. 
 
Efter hver vask 

Luk for vandtilførslen og lad døren 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 en klud med varmt sæbevand. 
For at fjerne pletter eller stænk fra de indvendige overflader, så brug en fugtig klud 
med en smule eddike på eller et rengøringsmiddel specielt beregnet til 

opvaskemaskiner. 
 

Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid 
Det anbefales at køre et opvaskeprogram med tom maskine og derefter tage 
stikproppen ud af kontakten, lukke for vandtilførslen og lade døren stå lidt åben. Dette 

forøger levetiden på dørpakningen og forebygger lugtdannelse i maskinen. 
 

Flytning af opvaskemaskinen 
Hvis maskinen skal flyttes, så prøv at holde den lodret. Hvis absolut nødvendigt, kan 
den lægges på sin bagside. 

 
Pakninger 

En af de faktorer, der forårsager lugt i maskinen, er madrester, der sidder i 
pakningerne. Jævnlig rengøring med en fugtig svamp vil forhindre lugtdannelse. 
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INSTALLATIONSVEJLEDNING 
 
 

 ADVARSEL 

 

 

Fare for elektrisk stød. 

Afbryd strømmen, før installation påbegyndes. 

Der er livsfare og fare for elektrisk stød, hvis 

dette ikke gøres. 
 

 
 

 

BEMÆRK 
Installation af rør og elektriske komponenter skal foretages af autoriserede fagfolk. 
 

 

 ADVARSEL 

For personlig sikkerhed: 

• Brug ikke forlængerledning eller adapter sammen med 

dette apparat. 

• Fjern eller klip under ingen omstændigheder 

jordforbindelsen fra ledningen. 
 
 

Elektriske krav 
Se på opvaskemaskinens mærkeplade og kontroller, at spændingen er korrekt. 

Tilslutningsstikket skal være sikret med 10 A, og det er en fordel, at maskinen har sin 
egen gruppe i eltavlen. Endvidere skal eltavlen være forsynet med en fejlstrømsafbryder 
(HFI – HPFI relæ). 

 

Elektrisk tilslutning 
Vær sikker på, at spænding, frekvens og strøm stemmer overens med mærkepladen. 
Stikproppen må kun sættes i en stikkontakt med jordforbindelse. Hvis stikprop og 
stikkontakt ikke passer sammen, så skift stikkontakten og anvend ikke nogen form for 

adapter, da dette kan medføre overophedning og brand. 
 

 

Vær sikker på, at maskinen er korrekt jordforbundet før brug! 
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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 i lang tid, så lad vandet løbe et øjeblik for 
at sikre, at det er frit for urenheder. Denne 
foranstaltning er nødvendig for at undgå risikoen 

for, at vandindtaget bliver tilstoppet og 
beskadiger maskinen. 

 
 

 ADVARSEL 

En slange, der forbindes til en vask, kan sprænge, hvis den installeres på samme 

vandlinje som opvaskemaskinen. Hvis en sådan findes, anbefales det, at slangen 
afmonteres, og hullet lukkes. 

 
 
Tilslutning af afløbsslangen 

Tilslut afløbsslangen til et afløb på minimum 40 mm diameter, enten til vaskafløb eller 
til gulvafløb. Pas på, at den ikke bøjes eller trykkes. Toppen af slangen skal være lavere 

end 1000 mm over gulv. 
 

 

Tilslut afløbsslangen enten som A eller B. 
 

 

 
 
 

Bordplade 

Afløbsslange 

Maskinens bagside 

Vandindtag 

Afløbsrør 

Strømledning 
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Aftapning af overskydende vand fra slangerne 
Hvis vasken 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 vær sikker på, at der anvendes den 
samme slangetype. Slangen må ikke være længere end 4 meter, da det ellers har 

indflydelse på maskinens vaskeeffekt. 
 

Forberedelse til installation 
Opstillingsstedet bør være i nærheden af vandtilførsel, afløb og strøm. 
Se billederne af skabsdimensioner og opvaskerens placering. 
1. Der skal være mindre end 5 mm mellem maskinens top og bordpladen. 
 

 
 
2. Hvis maskinen placeres ved et hjørneskab, skal der 

være plads til åbning af døren. 
 
 

BEMÆRK: 
Afhængigt af hvor stikkontakten er placeret, kan det 
være nødvendigt at skære et hul i det modsatte skabs 

side. 
 
 
 
  

Afstand mellem 
skabsbund og gulv 

 

Indgange til 
strøm, afløb 

og vand 

 

 

Dør 

Min. plads 50 mm 

Skab 
Opvaske-

maskine 
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Installation trin for trin 
1. Sæt kondensbeskyttelsen på bordpladens underside. Kondensbeskytteren skal 

flugte med bordpladens forkant. 
2. Tilslut indtagsslangen til vandforsyningen med koldt vand. 

3. Tilslut afløbsslangen. 
4. Tilslut strømledningen. 
5. Sæt opvaskemaskinen på plads. 

6. Sæt maskinen i vater. Den bageste fod kan indstilles fra maskinens forside ved at 
dreje skruen i midten af maskinens base ved hjælp af en stjerneskruetrækker. De 

forreste fødder kan indstilles med en flad skruetrækker. 
7. Juster spændingen på dørfjedrene ved hjælp af en unbrakonøgle. Der drejes med 

uret for at stramme venstre og højre dørfjedre. Undlades dette, kan det medføre 

skade på opvaskemaskinen. 
8. 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 i overfladen med to træskruer. 
B. Marmor eller granit bordplade: Fastgør siden med skrue. 

9. Bøj beslagene til fodpladen, så de passer med dybden til maskinen (1) og sæt 
beslagene på fodpladen (2). 

10.Sæt beslagene på maskinens bundplade (3). 

 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Fig. 1 
 

Fig. 2 
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Sæt maskinen i vater 
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. 
 

 

BEMÆRK: 
Max. justeringshøjde for fødderne er 50 mm. 

Tjek forside til 

bagside 

Tjek fra 
side til 

side 

Fig. 3 
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PROBLEMLØSNING 
 
Før du tilkalder service. 

Kig i tabellen på de følgende sider, som viser afhjælpning af problemer. 
 
 

Problem Mulige årsager Afhjælpning 

Maskinen starter ikke 

Sikringen er gået Udskift sikring eller reset relæ. 
Fjern andre brugere fra den 

samme elgruppe som maskinen. 

Strømmen er ikke 
slået til 

Kontroller, at maskinen er startet, 
og at døren er lukket. 

Kontroller, at stikproppen sidder 
rigtigt i stikkontakten. 

Vandtrykket er lavt Kontroller vandforbindelsen, og at 
der er lukket op for vandet. 

Maskinens dør er 

ikke lukket rigtigt 

Luk døren rigtigt. 

Vandet pumpes ikke ud 
af maskinen 

Afløbsslangen er 
bugtet eller klemt 

Kontroller afløbsslangen. 

Filter tilstoppet Rens filterenheden. 

Vasken er tilstoppet Rens vasken og dens afløb. 

Skumning i maskinen 

Forkert 

opvaskemiddel 
 

 
 
 

 

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. 

 

Der er spildt 

afspændingsmiddel 

Tør altid spildt afspændingsmiddel 

op straks. 

Pletter indvendigt i 

maskinen 

Opvaskemiddel med 

farvestof 

Vær sikker på, at opvaskemidlet 
er uden farvestof. 

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. 
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Problem Mulige årsager Afhjælpning 

Rustpletter på bestik 

Bestikket er ikke 

rustfrit 

Undgå at vaske genstande, der 

ikke er rustfrie i maskinen. 

Der er ikke kørt et 
program 

umiddelbart efter, 
at der er påfyldt 

salt 
 

Kør altid et vaskeprogram 
umiddelbart efter saltpåfyldning. 

Dækslet på 
saltbeholderen er 
løst 

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 

Fyld kurvene efter vejledningen. 

Programmet var 

ikke effektivt nok 
Vælg et intensivt program. 

Der er ikke udløst 
nok opvaskemiddel 

Brug mere opvaskemiddel eller 
skift opvaskemiddel. 

Noget har blokeret 
spulearmenes 
bevægelse 

Fjern forhindringen. 

Filterenheden er 
ikke ren eller 

forkert monteret. 
Dette kan også 

blokere 
spulearmenes dyser 

Rens filterenheden, monter den 

korrekt. 
Rens spulearmenes dyser. 

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. 

Hvide pletter på service 

og glas 

Hårdt vand kan give 

kalkpletter 
Brug mere opvaskemiddel. 

Sorte eller grå mærker 
på servicet 

Et aluminiums-
redskab har stået 

op ad servicet 

Et mildt pudsemiddel fjerner 
mærkerne. 
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Problem Mulige årsager Afhjælpning 

Opvaskemiddel tilbage i 

dispenseren 

Noget har blokeret 
åbningen af 
dispenseren 

Fjern forhindringen. 

Servicet er ikke tørt 

Forkert fyldning Fyld kurvene efter vejledningen. 

Servicet er taget for 
tidligt ud 

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. 

Et forkert program 
er blevet valgt 

I de korte programmer er 
vasketemperaturen lavere. Det 
reducerer også vaskeeffekten. 

Vælg et program med længere 
vasketid. 

Bestik med en 

dårlig overflade 

Bortledning af vand er altid 
vanskeligt ved disse overflader. 

Service af denne type er ikke 
egnet til maskinopvask. 

 

Fejlkoder 
 
Hvis der opstår fejlfunktioner, vil displayet vise fejlkoder som advarsel: 

 

Kode Betydning Mulige årsager 

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

E3 Temperatur for lav. Varmelegemet virker ikke. 

E4 Der løber vand ud. Maskinen lækker et sted. 

Ed 
Fejl i kommunikation mellem 
PCB-styring og display. 

Ingen forbindelse - ledningsfejl. 

 

 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 igen. 
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TEKNISK INFORMATION 
 

 
 

Højde (H) 815 mm 

Bredde (W) 598 mm 

Dybde (D1) 570 mm (med døren lukket) 

Dybde (D2) 1175 mm (med døren åben 90°) 

 

 

 

Importeret af: 
Harald Nyborg A/S 

Gammel Højmevej 30 
DK-5250 Odense SV 
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FYLDNING AF KURVENE EFTER EN 60436 
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TEKNISK DATABLAD 
 

I henhold til EU 2019/2017. 
 

Leverandørens navn eller varemærke: Wasco 
 

Leverandørens adresse (b): Gammel Højmevej 30, 5250 Odense SV 
 

 

Modelidentifikation: D7605F 
 

 

Generelle produktparametre: 
 

 

Parameter Værdi Parameter Værdi  

Nominel kapacitet (a) (ps) 12 Dimensioner i cm 

Højde 81,5  

Bredde 59,8  

Dybde 57,0 
 

EEI (a) 55,9 Energieffektivitetsklasse (a) E (c) 
 

 

Opvaskeevneindeks (a) 1,13 Tørreevneindeks (a) 1,07 
 

 

Energiforbrug i 
kWh[/cyklus], 
baseret på eco-
programmet, 
hvor maskinen er tilsluttet 
koldt vand. Faktisk 
energifor 
brug vil afhænge af, 

hvordan 
maskinen anvendes. 

0,923 

Vandforbrug l[/cyklus], baseret 
på eco-programmet. Faktisk 
vandforbrug vil afhænge af, 
hvordan maskinen anvendes 
samt vandets hårdhed. 

11,0  

Programvarighed (a) 
(t:min) 

3:40 Type Fritstående 
 

 

Emission af luftbåren støj 
(a) 
(dB(A) re 1 pW) 

47 
Klassen af emissioner af 
luftbåren støj (a) 

C (c) 

 

 

Slukket tilstand (W) 0,49 Standbytilstand (W) - 
 

 

Udskudt start (W) (hvis 
relevant) 

1,00 
Netværksforbundet standbytil 
stand (W) (hvis relevant) 

- 
 

 

Mindstevarigheden af den garanti, som leverandøren tilbyder (b): 
 

 

Yderligere oplysninger: 
 

 

Link til leverandørens websted, hvor de oplysninger, der er omhandlet i punkt 6, i bilag II til Kommissionens forordning 
(EU) 2019/2022 (1) (b), forefindes: 
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(a) For eco-programmet. 
 

 

(b) 
Ændringer til disse oplysninger betragtes ikke som relevante i forbindelse med artikel 4, 
stk. 4, i forordning (EU) 2017/1369. 

 

 

(c) 
Hvis produktdatabasen automatisk generer det endelige indhold i denne rubrik, skal 
leverandøren ikke indlæse denne oplysning. 

 

 

 

 
(1) Kommissionens forordning (EU) 2019/2022 af 1. oktober 2019 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af 
husholdningsopvaskemaskiner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF, om ændring af 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2008 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 1016/2010 (se 
side 267 i denne EUT). 

 
 


