
Þ®«¹¿²ª·²·²¹ ÑÐÊßÍÕÛÓßÍÕ×ÒÛÑª»®·¹¬Ú±®¸±´¼®»¹´»®ô ®;¼ ±¹ Í»®ª·½»¬¶»²»¬»ô ïêóïé
Generelt om sikkerheden
Bortskaffelse
Spar på energien og værn om miljøet 
Servicetjeneste×²¬¿´´¿¬·±²ô ïèóïç
Placering og planstilling
Tilslutning af el og vand
Tekniske data
Advarsler inden første opvaskÞ»µ®·ª»´» ¿º ±°ª¿µ»³¿µ·²»²ô îð
Samlet oversigt
BetjeningspanelÚ§´¼²·²¹ ¿º µ«®ª»ô îïóîî
Nederste kurv
Kurv til bestik
Øverste kurv
Bestikbakke 
Justering af øverste kurvÍ¬¿®¬ ±¹ ¾®«¹ô îí
Start af opvaskemaskinen
Påfyldning af opvaskemiddelÐ®±¹®¿³³»®ô îì
ProgramtabelÍ°»½·¿´°®±¹®¿³³»® ±¹ ¬·´ª¿´¹º«²µ¬·±²»®ô îëßº°:²¼·²¹³·¼¼»´ ±¹ ¿´¬ô îê
Påfyldning af afspændingsmiddel
Påfyldning af saltÊ»¼´·¹»¸±´¼»´»ô îé
Frakobling af vand og el
Rengøring af opvaskemaskinen
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Ú±®¸±´¼®»¹´»®ô®;¼ ±¹ Í»®ª·½»¬¶»²»¬»

Apparatet er konstrueret og bygget i 
overensstemmelse med de internationale 
sikkerhedsregler. Disse advarsler gives af hensyn 
til sikkerheden, og der henstilles til, at de læses 
omhyggeligt.

Det er vigtigt, at dette hæfte opbevares, så det 
altid kan konsulteres. Ved salg eller flytning skal 
man sørge for, at hæftet bliver sammen med 
opvaskemaskinen.

Læs venligst vejledningen omhyggeligt: De 
indeholder vigtige oplysninger vedrørende 
installation, brug og sikkerhed.

Dette apparat er beregnet til brug i hjemmet eller 
lignende anvendelse, f.eks.:
- køkkenområder til personalet i butikker, på 
kontorer og andre arbejdsmiljøer
- sommerhuse
- brug af kunder på hotel, motel eller andre 
beboelsestyper
- bed & breakfast.Ù»²»®»´¬ ±³ ·µµ»®¸»¼»²

af personer (herunder børn), der ikke har de 
fornødne fysiske, sensoriske eller mentale 
evner, eller manglende erfaring og kendskab, 
medmindre dette sker under overvågning eller 
anvisning vedrørende brug af en personlig, der 
er ansvarlig for deres sikkerhed.

holde øje med, at de ikke leger med apparatet.

husholdningsbrug og må udelukkende 
betjenes af voksne og i overensstemmelse 
med anvisningerne i dette hæfte.

ikke hvis stedet er overdækket, idet det er farligt 
at efterlade det i regnvejr og uvejr.

er barfodet.

trække i ledningen, men tag fat om selve stikket.

af stikkontakten, hvis der skal udføres rengøring 
eller vedligeholdelse af opvaskemaskinen. 

omstændigheder åbne op til de indvendige 
mekanismer og forsøge at reparere maskinen. 

åbne låge. Apparatet kan vælte.

ind i den.

uden for børns rækkevidde.

børn.Þ±®¬µ¿ºº»´»
lokale regler, så emballagen kan genbruges.

af elektrisk og elektronisk udstyr (ÉÛÛÛ) 
foreskriver, at husholdningsapparater ikke 
må smides ud sammen med almindeligt 
husholdningsaffald. Kasserede apparater 
skal indsamles separat, så man kan genbruge 
og genudvinde flest mulige materialer og 
begrænse eventuelle sundhedsmæssige og 
miljømæssige skader. Symbolet med den 
overstregede affaldsspand findes på alle 
produkter, for at minde om, at de skal indsamles 
separat.

bortskaffelse af husholdningsapparater kan 
man rette henvendelse til den offentlige 
affaldsservice eller til forhandleren.Í°¿® °; »²»®¹·»² ±¹ ª:®² ±³ ³·´¶(»¬Í°¿® °; ª¿²¼ ±¹ »²»®¹·
op, kan man forebygge mod dårlig lugt med 

.

mængden af snavs i henhold til Programtabellen:
 - Ved normalt snavset opvask kan man bruge 

vandforbrug.
 - Hvis maskinen kun er halvt fuld, skal man 

vælge Halv fyldning* 

energibesparelsesordning med lavere 
takster for strøm på bestemte tidspunkter, 
så udfør opvasken på disse tidspunkter. 

* 
 er beregnet til at planlægge opvasken 

netop for at spare på energien.
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Ñ°ª¿µ»³·¼´»® «¼»² º±º¿¬»® ±¹ µ´±® ±¹ ·²¼»¸±´¼»´» »²¦§³»®
fosfater og klor for at beskytte miljøet. 

udføre opvasken ved lavere temperaturer og 

i henhold til anvisningerne fra producenten, 
vandets hårdhedsgrad, tilsmudsningsgraden 
og mængden af opvask for at undgå at spild af 
vand og el. Selvom opvaskemidlet er biologisk 
nedbrydeligt, indeholder det elementer, der 
ændrer naturens balance.

×²¼» ² ¼»®  ® » ¬ ¬»  ¸» ²ª »²¼»´»  ¬ · ´ Í»®ª·½»½»²¬®»¬ô µ¿´ ³¿² ¹(®» º(´¹»²¼»æ
.

udbedret.

Servicecenter.Õ±²¬¿µ¬ ¿´¼®·¹ ·µµ»ó¿«¬±®·»®»¼» ¬»µ²·µ»®»òÑ°´§ ±³ º(´¹»²¼»æ
Disse oplysninger findes på typeskiltet på apparatet. 

Í»®ª·½»¬¶»²»¬»
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mod bagsiden ved behov.Ð´¿½»®·²¹ ±¹ °´¿²¬·´´·²¹
beskadiget under transporten. Hvis den er beskadiget, skal man 
ikke tilslutte den, men derimod kontakte forhandleren.

slutter op til de tilstødende køkkenelementer eller væggen. 

køkkenbord* .

3. Anbring opvaskemaskinen på et jævnt og hårdt underlag. 

og gør, at man undgår vibrationer, støj og at maskine flytter sig.

4*
den sekskantede, røde bøsning nederst på opvaskemaskinens 
front midt på ved hjælp af en 8 mm sekskantsnøgle. Drej højre 
om for at øge højden, og drej venstre om for at mindske højden. Ì·´´«¬²·²¹ ¿º »´ ±¹ ª¿²¼
af kvalificerede fagfolk.

elektriske ledninger.

Apparatet skal tilsluttes vandforsyningen ved hjælp af nye 
rør og slanger.

Slangerne til indtag og udtømning af vand samt det elektriske 
forsyningskabel kan føres højre eller venstre om alt efter hvad 
der er behov for under installationen.Ì·´´«¬²·²¹ ¿º ª¿²¼¬·´º(®»´´¿²¹»²

man lade vandet løbe, indtil det er klart, så evt. urenheder 
ikke tilstopper maskinen.

med radiatorer, kan opvaskemaskinen forsynes med varmt 
vand fra forsyningsnettet, hvis temperaturen ikke overstiger 

Slut slangen til hanen som beskrevet for tilslutning til 
koldtvandshane.

Hvis slangen til vandtilførsel ikke er lang nok, skal man 
henvende sig til en specialforretning eller en autoriseret vvs'er 

.

Vandtrykket skal ligge inden for værdierne i tabellen med 
.

Vær opmærksom på, at slangen ikke bøjer eller trykkes sammen.

Ì·´´«¬²·²¹ ¿º ¿º´(¾´¿²¹»²
minimumdiameter på 4 cm. 

eller opvaskemaskinens støtteflade (A).

Ñª»®´(¾·µ®·²¹
med følgende sikkerhedsanordninger:

utætheder inden i maskinen.Ò»© ß½¯«¿ Í¬±°ö, som modvirker overløb, også hvis 
vandforsyningsslangen ødelægges.ÐßÍ Ð[æ ÚßÎÔ×Ù ÍÐZÒÜ×ÒÙÿ

Slangen til vandtilførsel indeholder elektriske dele og må 
ikke skæres op.Û´»µ¬®·µ ¬·´´«¬²·²¹

dette står angivet på typeskiltet på bagsiden af maskinen 
 

modsat fald skal man få en autoriseret elektriker til at 
udskifte stikkontakten 
forlængerledninger eller flerdobbelte stikdåser.

det elektriske forsyningskabel og stikkontakten.

Kablet må ikke bøjes eller trykkes sammen.

Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af 
producenten eller dennes tekniske servicetjeneste, så man 
undgår farlige situationer. 

Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt disse 
normer ikke overholdes.

×²¬¿´´¿¬·±²
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ß¼ª¿®´»® ·²¼»² º(®¬» ±°ª¿µ
elastikkerne på den øverste kurv 

: Det er normalt, at vandet løber over. 
Vælg vandets hårdhed 

* .
Hvis saltbeholderen ikke fyldes op, kan det ødelægge 

vandblødgøringsanlægget og varmeelementet.

Ó¿µ·²»² »® «¼¬§®»¬ ³»¼ ¼» º(´¹»²¼» ´§¼·¹²¿´»®ñ¬±²»® 
) ¼»® ³»¼¼»´»®ô ¿¬ ¬§®·²¹»² »® ¿µ¬·ª»®»¬æ ¬:²¼·²¹ô ½§µ´«´«¬ô ±ªò Í§³¾±´»®²»ñ´¿³°»®²»ñ´§¼·±¼»®²» °; ¾»¬¶»²·²¹°¿²»´»¬ñ¼·°´¿§»¬ µ¿² ª¿®·»®» · º¿®ª»ô ¾´·²µ» »´´»® ́ §» º¿¬ò 

.Ü·°´¿§»¬ ª·»® ²§¬¬·¹ ·²º±®³¿¬·±² ±³ ¼»² ·²¼¬·´´»¼» ½§µ´«¬§°»ô ±³ ±°  ª¿µ»óñ¬(®®·²¹º¿»²ô ¼»² ®»¬»®»²¼» ¬·¼ô¬»³°»®¿¬«® ±ªòòò ±ªòòò Ì»µ²·µ» ¼¿¬¿Ó;´ Þ®»¼¼» ½³ò ëçôëØ(¶¼» ½³ò èîÜ§¾¼» ½³ò ëéÕ¿°¿½·¬»¬ ïì ¬¿²¼¿®¼óµ«ª»®¬»®Ê¿²¼º±®§²·²¹¬®§µ ðôðë ) ïÓÐ¿ øðôë ) ïð ¾¿®÷éôîë � ïìë °·Ú±®§²·²¹°:²¼·²¹Í¿³´»¬ ±°¬¿¹»¬ »ºº»µ¬Í·µ®·²¹ Ü»¬¬» ¿°°¿®¿¬ »® · º(´¹»²¼» ÛËó¼·®»µ¬·ª»®æ óîððêñçëñÛÚ øÔ¿ª°:²¼·²¹÷ óîððìñïðèñÛÚïðïêñîðïð÷ øÓ·´¶(ª»²´·¹¬ ¼»·¹²÷óçéñïéñÛÚ øÓ:®µ²·²¹÷óîðïîñïçñÛË øÉÛÛÛ÷ 

ß²¬·µ±²¼»²¬®·³³»´ö
Hvis opvaskemaskinen er placeret under en bordplade, skal 
man åbne lågen og påklæbe den gennemsigtige strimmel under 
træoverfladen for at beskytte den mod eventuel kondens.

* 
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Üß Í¿³´»¬ ±ª»®·¹¬
Þ»µ®·ª»´» ¿º ±°ª¿µ»³¿µ·²»²

*** Kun på indbygningsmaskiner * Ð®±¹®¿³²«³³»® ±¹ �¬§°» ¿³¬ ¬·´ª¿´¹º«²µ¬·±²»® ª¿®·»®»® ¿ ¬́ »º¬»® ±°ª¿µ»³¿µ·²»³±¼»´´»²ò

ïò Øverste kurvîò Øverste spulearmíò Klapper ìòëòêòéòèòçò  Rum til opvaskemiddel, rum til 
afspændingsmiddel og funktionen Active 

*ïðòïïò ***

Þ»¬¶»²·²¹°¿²»´
Ô¿³°» º±® Ú±®·²µ»¬ ¬¿®¬

Ô¿³°» º±® Í¿´¬
Ô¿³°» º±® ßº°:²¼·²¹³·¼¼»´

Ì¿¬ ±¹ ´¿³°»Ñ²óÑººñÎ»»¬ Ì¿¬»² Ú±®·²µ»¬ ¬¿®¬Ì¿¬»² Ð®±¹®¿³ª¿´¹ 

Ô§·²¼·µ¿¬±®°®±¹®¿³²«³³»® ±¹ ®»¬»®»²¼» ¬·¼
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Ú§´¼²·²¹ ¿º µ«®ª» 
Ù±¼» ®;¼ 
opvaskemaskinen og tømme glas og beholdere. Ü»¬ »® ·µµ» ²(¼ª»²¼·¹¬ º(®¬ ¿¬ µ§´´» ¿º «²¼»® ®·²¼»²¼» ª¿²¼ò
være anbragt med åbningen nedad og konkave eller udadbuede 
dele i en skrå stilling, så vand kan nå alle overflader og flyde ud.
Sørg for, at låg, håndtag, pander og fade ikke hæmmer 
spulearmenes rotation. Læg små ting i bestikkurven.
Plastservice og pander med slip-let belægning har en tendens 
til at holde på vanddråberne og derfor tørrer derfor ikke så godt 
som service i keramik eller rustfrit stål.
Lette genstande (såsom plastbeholdere) skal fortrinsvis placeret 
på den øverste kurv, og anbringes, så de ikke bevæger sig.Ò»¼»®¬» µ«®ª
Den nederste kurv kan fyldes med gryder, låg, tallerkener, 
salatskåle, bestik osv... Større tallerkener og låg skal placeres 
ude i siderne af kurven.

Det anbefales at have meget snavset service i den nederste 
kurv, da vandstrålerne i dette område er mere kraftige og giver 
mulighed for bedre opvask.

*. De kan 
bruges i lodret stilling til at anbringe tallerkener eller i vandret 
stilling (lagt ned) til at anbringe gryder og skåle. 

Õ«®ª ¬·´ ¾»¬·µ
af bestikket. Den må µ«² placeres i den forreste del af den 
nederste kurv.

Knive og andre skarpe genstande skal placeres i 
bestikkurven med den skarpe ende nedad eller i lodret position 
i klappen i den øverste kurv.Hª»®¬» µ«®ª
Sæt den ømtålelige og lette opvask i den øverste kurv: glas, 
kopper, små tallerkener, flade salatfade. 

*. De 
kan anvendes i lodret position til at anbringe underkopper eller 
desserttallerkener eller lagt ned til placering af små skåle og 
madvarebeholdere.

*
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Ö«¬»®·²¹ ¿º ¸(¶¼»² °; (ª»®¬» µ«®ª
den øverste kurv op eller ned.Ü»¬ ¿²¾»º¿´» ¿¬ ̧ (¶¼»² °; ¼»² (ª»®¬» µ«®ª ·²¼¬·´´»ô ³»² ÕËÎÊÛÒ ÛÎ ÌÑÓòÓ¿² ³; ×ÕÕÛ ´(º¬» »´´»® :²µ» µ«² ¼»² »²» ·¼» ¿º µ«®ª»²ò

Hvis kurven er udstyret med Ô·º¬óË°ö , skal du løfte 

tilbage til den nederste position skal du at trykke på håndtagene 
(ß) på siderne af kurven og hjælpe den ned. Ü»¬ »® ·µµ» ³«´·¹¬ ¿¬ ¿²ª»²¼» ¼»² (ª»®¬» µ«®ª · ¸(¶ ¬·´´·²¹ ±¹ ³»¼ º´¿°°»®²» ´«µµ»¬ ´±¼®»¬òÍ»®ª·½»ô ¼»® ·µµ» »® »¹²»¬

og antikvitetsservice. Deres dekorationer kan ikke tåle 
opvaskemaskine.

temperaturen.

Dekorationerne på glas, stykker af aluminium og sølv har under 

typer af glas (f.eks. krystalgenstande) kan efter mange vaske 
blive matte. Íµ¿¼»® °; ¹´¿ ±¹ »®ª·½»
Årsager:

Råd:

som egnet til vask i opvaskemaskine.

når programmet er færdigt.

Den øverste kurv kan justeres i højden efter behov: i høj position, 

position med henblik på at udnytte flappernes rum eller foldet 
sammen for at skabe mere plads opad.

Õ´¿°°»® ³»¼ ·²¼¬·´´»´·¹ ¸:´¼²·²¹
Klapperne i siden kan placeres i tre forskellige højder for optimal 
anbringelse af opvasken i kurven.
Vinglas skal placeres stabilt mod klapperne, idet foden støtter 
mod hullerne i klapperne.

Þ»¬·µ¾¿µµ»ö
bedste opvaskeresultater skal man undgå at anbringe stor 
opvask under bakken. 

-
gene er godt fastgjort til den øverste kurv. 

*
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Í¬¿®¬ ±¹ ¾®«¹

*

Ð;º§´¼²·²¹ ¿º ±°ª¿µ»³·¼¼»´Û¬ ¹±¼¬ ®»«´¬¿¬ ¿º¸:²¹»® ±¹; ¿º »² µ±®®»µ¬ ¼±»®·²¹ ¿º ±°ª¿µ»³·¼¼»´ò Ú±® ³»¹»¬ ±°ª¿µ»³·¼¼»´ ³»¼º(®»® ·µµ» »² ³»®» »ºº»µ¬·ª ±°ª¿µô ±¹ ¼»¬ º±®«®»²»® ³·´¶(»¬òßº̧ :²¹·¹¬ ¿º   ¬·´³«¼²·²¹¹®¿¼»²ô µ¿² ¼±»®·²¹»² ¬·´°¿» ¼»¬ »²µ»´¬» ¬·´º:´¼» ³»¼ »¬ ª¿µ»³·¼¼»´ · °«´ª»®º±®³ »´´»® · º´§¼»²¼» º±®³òÚ±® »² ²±®³¿´¬ ²¿ª»¬ ª¿µ µ¿´ ¼« ²±®³¿´¬ ¾®«¹» ½¿ò íë ¹®ò øª¿µ»°«´ª»®÷ »´´»® íë ³´ øº´§¼»²¼» ª¿µ»³·¼¼»´÷ò Øª· ¼« ¾®«¹»® ¬¿¾´»¬¬»®ô µ¿´ ¼« µ«² ¾®«¹» 7²òØª· ±°ª¿µ»² µ«² »® ´·¼¬ ²¿ª»¬ »´´»® »® ¾´»ª»¬ µ§´´»¬ «²¼»® ª¿²¼ô µ¿´ ³¿² ³·²¼µ» ³:²¹¼»² ¿º ±°ª¿µ»³·¼¼»´ò Ú±® »¬ ¹±¼¬ ª¿µ»®»«´¬¿¬ µ¿´ ¼« ±¹; º(´¹» ¿²ª·²·²¹»®²» °; ª¿µ»³·¼¼»´»³¾¿´´¿¹»²òØª· ¼« ¸¿® §¼»®´·¹»®» °(®¹³;´ô ¿²¾»º¿´»® ª·ô ¿¬ ¼« µ±²¬¿µ¬»® ª¿µ»³·¼¼»´°®±¼«½»²¬»®²» ®;¼¹·ª²·²¹µ±²¬±®»®òÌ®§µ °; ;¾²·²¹¿²±®¼²·²¹»² þßþ º±® ¿¬ ;¾²» ¾»¸±´¼»®»² ¬·´ ±°ª¿µ»³·¼´»¬ò
Ð«¬ µ«² ±°ª¿µ»³·¼¼»´ · ¼»² ¬(®®» ¾»¸±´¼»® þÞþò Ó:²¹¼»² ¿º   ±°ª¿µ»³·¼¼»´ô ¼»® ¿²ª»²¼» ¬·´ º±®ª¿µô µ¿´ °´¿½»®» ¼·®»µ¬» · ±°ª¿µ»³¿µ·²»²òïò Se for korrekte dosering af opvaskemiddel.Þ er der et niveau, som angiver den maksimale 
mængde af opvaskemiddel i flydende form eller i pulverform, 
der kan bruges for hver cyklus.îò
og luk låget, så det klikker på plads.íò Lukke låget på opvaskemiddelrummet ved at skubbe det 
opad, indtil lukkemekanismen lukker korrekt fast.

programmet, på det rette tidspunkt.

Hvis der anvendes kombinerede opvaskemidler, anbefales 

så der altid opnå det bedst mulige resultat for vask og tørring.ß²ª»²¼ «¼»´«µµ»²¼» ±°ª¿µ»³·¼¼»´ ¬·  ́±°ª¿µ»³¿µ·²»®òßÒÊÛÒÜ ßÔÜÎ×Ù ±°ª¿µ»³·¼¼»´ ¬·´ ±°ª¿µ · ¸;²¼»²òÑª»®¼®»ª»² ¾®«¹ ¿º ±°ª¿µ»³·¼¼»´ µ¿² ³»¼º(®» µ«³®»¬»® »º¬»® ±°ª¿µò Ü»¬ ¿²¾»º¿´» µ«² ¿¬ ¾®«¹» ¬¿¾´»¬¬»® · ³±¼»´´»® ³»¼ ¬·´ª¿´¹º«²µ¬·±²»² ÓËÔÌ×ÌßÞÔÛÌÌÛÎòÓ¿² ±°²;® ¼»² ¾»¼¬» ±°ª¿µ ±¹ ¬(®®·²¹ ª»¼ ¾®«¹ ¿º ±°ª¿µ»³·¼¼»´ · °«´ª»®º±®³ô º´§¼»²¼» ¿º°:²¼·²¹³·¼¼»´ ±¹ ¿´¬ò

Í¬¿®¬ ¿º ±°ª¿µ»³¿µ·²»²
tilvalgsfunktioner og displayet lyser.
3. Dosering af vaskemiddel. 

.
5. Vælg det ønskede program alt efter opvaskens type og 
tilsmudsningsgrad  ved at trykke på tasten Ðò
6. Vælg tilvalgsfunktionerne*. 

.
7. Start opvaskemaskinen ved at lukke lågen.

ved at programnummeret blinker på displayet. Åbn lågen, sluk 

og træk stikket ud af stikkontakten.ó Ú±® ¿¬ °¿®» °; ¬®(³³»² ´«µµ»® ³¿µ·²»² ¿«¬±³¿¬·µ «²¼»® ª·» ±³¬:²¼·¹¸»¼»®ô ²;® ¼»² ×ÕÕÛ »® · ¾®«¹ · ´:²¹»®» ¬·¼òß Ë Ì Ñ Ó ß Ì × Í Õ Û  Ð Î Ñ Ù Î ß Ó Ó Û Î ö :  V i s s e 
opvaskemaskinemodel er udstyret med en særlig føler, der kan 
måle tilsmudsningsgraden og indstille til den mest effektive og 
økonomiske opvask.
De automatiske programmers varighed kan variere, hvis føleren 
griber ind. 

Hvis opvasken kun er lidt snavset eller er blevet skyllet under 
vand, skal man mindske mængden af opvaskemiddel. Z²¼®·²¹ ¿º »¬ °®±¹®¿³ «²¼»® «¼º(®»´»
Hvis man har valgt et forkert program, er det muligt at ændre 
det, hvis det lige er gået i gang. Åbn lågen, og pas på den 

nyt program og eventuelle tilvalgsfunktioner. Start opvasken 
ved at lukke lågen. Ì·´º(¶»´» ¿º »µ¬®¿ ±°ª¿µ
lågen, idet man passer på den varme damp, og fylde opvasken Ë¬·´·¹¬»¼» ¿º¾®§¼»´»®
Hvis lågen åbnes under opvask eller hvis der sker en 
strømafbrydelse, afbrydes programmet. Den starter igen, hvor 
den blev afbrudt, når lågen lukkes igen eller når strømmen 
vender tilbage.
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ßº¸:²¹·¹¬ ¿º ¼» º±®µ»´´·¹» ¼®·º¬¾»¬·²¹»´»®ô µ¿² °®±¹®¿³³»®²» ª¿®·¹¸»¼ ±¹ ¼¿¬¿ ª¿®·»®»ò 

Programnummer og –type samt tilvalgsfunktioner varierer alt efter opvaskemaskinemodellen.Ð®±¹®¿³ Ì(®®·²¹ Ì·´ª¿´¹º«²µ¬·±²»® Ê¿®·¹¸»¼ ¿º °®±¹®¿³³»® Ê¿²¼º±®¾®«¹ ø´ñ½§µ´«÷ Û²»®¹·º±®¾®«¹øÕÉ¸ñ½§µ´«÷ïò ÛÝÑ Ö¿ ðíæïð� çôð ðôçíîò ×²¬»²·ª Ö¿ ðîæðð� ó ðíæïð� ïìôð ó ïëôë ïôìð óïôéðÖ¿ ðïæíð� ó ðîæíð� ïìôë ó ïêôð ïôïë ó ïôíðìò Íµ;²» Ö¿ ðïæìð� ïïòð ïôðëëò Û¨°®» Ò»¶ ððæìð� çôð ðôëðêò ×¾´(¼:¬²·²¹ Ò»¶ ððæïî� ìôë ðôðïéò Ø¿´ª º§´¼²·²¹ Ö¿ ðïæîð� ïîôð ïôïëèò Û¨¬®¿ Ò»¶ ðïæ � ïïôð i.aß²ª·²·²¹»® º±® ª¿´¹ ¿º °®±¹®¿³³»® ±¹ ¼±»®·²¹ ¿º   ±°ª¿µ»³·¼¼»´ïò
opvask af normalt snavset service, og det er det mest effektive program hvad angår energi- og vandforbrug for denne type opvask. 

**îòíò **ìòëòêòéòèò Stort service. 

i.a. ikke anvendelig
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Í°»½·¿´°®±¹®¿³³»® ±¹ ¬·´ª¿´¹º«²µ¬·±²»®Þ»³:®µæ
ved at overholde det angivne antal kuverter.

-
nen, når den er helt fyldt. Ò±¬» ¬·´ ¬»¬´¿¾±®¿¬±®·»®²»æ 

Ì·´ª¿´¹º«²µ¬·±²»®Øª· »² ¬·´ª¿´¹º«²µ¬·±² ·µµ» º«²¹»®»® ³»¼ ¼»¬ ª¿´¹¬» °®±¹®¿³ô ø» °®±¹®¿³¬¿¾»´´»²÷ô ª·´ ¼»² ®(¼» ´¿³°» ¾´·²µ» ¸«®¬·¹¬ í ¹¿²¹» ±¹ ¼»® ¸(®» ´§¼·¹²¿´»®òÚ±®·²µ»¬ ¬¿®¬
Det er muligt at starte programmet med ï ¬·´ ïî timers forsinkelse.

man trykke på tasten, indtil lampen for forsinket start slukker. 
Programmet starter, når lågen lukkes. Ó¿² µ¿² ·µµ» ·²¼¬·´´» ¬·´ º±®·²µ»¬ ¬¿®¬ô ²;® »² ±°ª¿µ »® ¿¬ · ¹¿²¹ò

Ð®±¹®¿³ ÛÈÌÎß
op til en maksimal højde på 53 cm: plader og riste fra ovnen, 
bradepander, kogefladeriste, store gryder, serveringsfade og 

ud. 

Åbn de to låse til højre og 
venstre og tag kurven ud. 

skal låsene altid være lukkede.

på billedet. 
Programmet kan også bruges til stort, sart service ved at Í¬¿®¬ ·µµ» ±°ª¿µ»³¿µ·²»² «¼»² ¼»² (ª»®¬» µ«®ª ³»¼ ¿²¼»¬ ±°ª¿µ»°®±¹®¿³ »²¼ ÛÈÌÎßò Ú±® «¼º(®»´»² ¿º °®±¹®¿³³»¬ Û¨¬®¿ ±¹ Û¨¬®¿ ³»¼ ¬·´ª¿´¹º«²µ¬·±²»² Ô·¹¸¬öô µ¿´ ±°ª¿µ»³·¼´»¬ ´:¹¹» ¼·®»µ¬» · ±°ª¿µ»³¿µ·²»² ±¹ ·µµ» · ¼·°»²»®»²ò
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Þ®«¹ µ«² ±°ª¿µ»³·¼´»®ô ¿´¬ ³³òô ¼»® »® ¾»®»¹²»¬ ¬·´ ±°ª¿µ»³¿µ·²»®òÞ®«¹ ·µµ» ³¿¼ó »´´»® ·²¼«¬®·¿´¬ »´´»® ±°ª¿µ»³·¼´»® ¬·´ ±°ª¿µ · ¸;²¼»²ò Ú(´¹ ¿²ª·²·²¹»®²» °; »³¾¿´´¿¹»²ò
Hvis der anvendes multitabletter, er det ikke nødvendigt at 

påfylde afspændingsmiddel. Ü»¬ ¿²¾»º¿´» ¼±¹ ¿¬ ¬·´º(¶» ¿´¬ô ·:® ̧ ª· ª¿²¼»¬ »® ³·¼¼»´ ¬·´ ³»¹»¬ ̧ ;®¼¬ò Øª·  ¼» ®  · µµ»  °;º § ´¼» ¸ ª»® µ»² ¿ ´ ¬  » ´ ´ » ® ¿º°:²¼·²¹³·¼¼»´ô »® ¼»¬ ²±®³¿´¬ô ¿¬ ´¿³°»² º±® ÍßÔÌÓßÒÙÛÔö ±¹ ÓßÒÙÛÔ Ð[ ßÚÍÐZÒÜ×ÒÙÍÓ×ÜÜÛÔö º±®¾´·ª»® ¬:²¼¬òÐ;º§´¼²·²¹ ¿º ¿º°:²¼·²¹³·¼¼»´
Afspændingsmiddel gør tørringen af opvasken nemmere, idet 
vandet glider af overfladen uden at efterlade striber eller mærker. 

* tændes 
på panelet, er der stadig en reserve af afspændingsmiddel 

�Ü� ved at trykke på og løfte tappen
på dækslet.

påfyldningsmærke for at undgå at det flyder ud. Hvis det hældes 
ved siden af, skal man straks tørre det op med en tør klud.
3. Luk dækslet til det klikker.Ú§´¼ ßÔÜÎ×Ù ¿º°:²¼·²¹³·¼¼»´ ¼·®»µ¬» · ¾«²¼»² ¿º ³¿µ·²»²òÜ±»®·²¹ ¿º ¿º°:²¼·²¹³·¼¼»´
Hvis resultatet af tørringen ikke er tilfredsstillende, kan man 

tasten Ð
niveau vises på displayet 

på tasten Ð.Ì®§µ °; ¬¿¬»² ÑÒñÑÚÚ º±® ¿¬ ¹»³³» ¼»² ·²¼¬·´´»¼» ¶«¬»®·²¹ò
tilfælde der ikke vil blive leveret afspændingsmiddel, og lampen 
for mangel på afspændingsmiddel tændes ikke, hvis der ikke er 
mere afspændingsmiddel.
Du kan indstille op til en maks. 4 niveauer afhængigt af 
opvaskemaskinemodellen. 

tallet være højere (3-4).

×²¼¬·´´·²¹ ¿º ª¿²¼»¬ ¸;®¼¸»¼
bruger en speciel salt til opvaskemaskiner, så kalkindholdet i 
vandet mindskes. 
På denne opvaskemaskine er det muligt at foretage en indstilling, 
der mindsker forureningen og optimerer opvaskeresultatet alt 

hos det lokale vandværk. Ð inde et par sekunder, indtil lydsignalet høres. 

niveau vises på displayet Ð, 
, op til 

maks. 5 niveauer.Ì®§µ °; ¬¿¬»² ÑÒñÑÚÚ º±® ¿¬ ¹»³³» ¼»² ·²¼¬·´´»¼» ¶«¬»®·²¹ò
Hvis der bruges multitabletter, skal man alligevel fylde 
saltbeholderen. 

Ð;º§´¼²·²¹ ¿º ¿´¬
saltbeholderen aldrig er tom. 
Salt fjerner kalk fra vandet, så det ikke aflejres på opvasken. 
Saltbeholderen sidder i bunden af opvaskemaskinen 

 og skal fyldes:
* tænder.

til beholderen ved at dreje det venstre om.

med vand til kanten.
* 

, og fyld beholderen med salt til 

vandet løber ved siden af.

under løbende vand, inden det sættes på igen. Hold den med 
hovedet nedad og lad vandet løbe igennem de fire revner på 
den nederste del af dækslet. (prop med grøn flydeanordning*)Ü»¬ ¿²¾»º¿´» ¿¬ ®»²¹(®» ¼:µ´»¬ ̧ ª»® ¹¿²¹ ¼»® °;º§´¼» ¿´¬ò 
Skru dækslet godt fast, så der ikke kommer opvaskemiddel 
ind i  beholderen under opvask (det kan beskadige 
blødgøringsanlægget).

så eventuelt spildt salt fra saltbeholderen fjernes.

*

Ì¿¾»´ ±ª»® ª¿²¼»¬ ¸;®¼¸»¼ Ù»²²»³²·¬´·¹¿«¬±²±³·öö º±® ¿´¬¾»¸±´¼»®²·ª»¿« p¼Ø pºØ ³³±´ñ´ ³;²»¼»®ï ð ó ê ð ó ïð ð ó ï é ³;²»¼»®î ê ó ïï ïï ó îð ïôï ó î ë ³;²»¼»®í ïî ó ïé îï ó íð îôï ó í í ³;²»¼»®ì ïé ó íì íï ó êð íôï ó ê î ³;²»¼»®ëö íì ó ëð êï ó çð êôï ó ç îóí «¹»®ö ³»¼ ·²¼¬·´´·²¹»² ë µ¿² ª¿®·¹¸»¼»² ¾´·ª» ´:²¹»®»ò öö



Üß

îé

Ê»¼´·¹»¸±´¼»´»
Ú®¿µ±¾´·²¹ ¿º ª¿²¼ ±¹ »´

vandspild.

rengøres eller repareres.Î»²¹(®·²¹ ¿º ±°ª¿µ»³¿µ·²»²
opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.

med en klud opblødt i vand og en smule eddike.Ë²¼¹; ¼;®´·¹ ´«¹¬
til opvaskemidler med en fugtet svamp. På denne måde får 
man fjernet evt. madrester, der er årsag til dårlig lugt.Î»²¹(® °«´»¿®³»²»

Det kan hænde, at madrester sætter sig fast på spulearmene, 

derfor regelmæssigt og rengør dem med en ikke-metallisk 
børste.
De to spulearme kan begge tages ud.

spulearm skal man løsne den ved 
at dreje plastikringen venstre om. 
Den øverste spulearm installeres 
igen med den side, der har flest 
huller, vendende opad.

Den nederste spulearm afmonteres 
ved at trykke på de to klapper i 
siden og hive dem opad.

Î»²¹(®·²¹ ¿º ª¿²¼·²¼¬¿¹²·²¹º·´¬»®»¬ö 
Hvis vandslangerne er nye, eller ikke har været brugt i lang tid, 
skal man lade vandet løbe, indtil det bliver helt klart og uden 

risikere, at vandindgangen tilstoppes og maskinen beskadiges.

Rengør jævnligt vandindtagningsfiltret ved hanens udløb. 
- Luk vandhanen.
- Skru vandtilførselsslangen af, tag filtret ud og rengør forsigtigt 
filtret under rindende vand.
- Sæt filtret i igen, og skru slangen fast.

Î»²¹(® º·´¬®»²»
rengøres.

Rengør jævnligt filtrene.

er behov for det, skal man rense den under rindende vand med ïò Drej det cylinderformede filter Ý mod uret, og tag det ud îò Þ ud, idet der presses let på sideklapperne íò ß ud. ìò ÚÖÛÎÒ ßÔÜÎ×Ù beskyttelsesanordningen fra pumpen 

og anbringe den korrekt i dens holder. Det er afgørende for 
opvaskemaskinens funktion.Øª· ³¿² »® «¼» ¿¬ ®»¶» · ´:²¹»®» ¬·¼ 

kører i tom tilstand. 

*
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Hvis opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal man altid først kontrollere følgende punkter, inden man henvender til 
Servicecentret.

* 

Ú»¶´æ Ó«´·¹ ;®¿¹ ñ Ô(²·²¹æÑ°ª¿µ»³¿µ·²»² ¬¿®¬»® ·µµ» »´´»® ®»¿¹»®»® ·µµ» °; µ±³³¿²¼±»®²»òÔ;¹»² ´«µµ»® ·µµ»ò Ô;»³»µ¿²·³»² »® ·µµ» ·  ·²¼¹®»¾ò Íµ«¾ °; ´;¹»²ô ·²¼¬ · ´  ¼»® ¸(®» »¬  þµ´ ·µþòÑ°ª¿µ»³¿µ·²»² ¬(³³»® ·µµ» ª¿²¼ «¼òÑ°ª¿µ»³¿µ·²»² ¬(¶»®òÜ»® »® µ¿´µ®»¬»® »´ ´»®  ¸ª·¼» ¾»´:¹²·²¹»® °; ±°ª¿µ ±¹ ¹´¿òÜ»® »® ¾´;´·¹» ¬®»¹»® »´ ´»® ¿º³:®µ²·²¹»® °; ±°ª¿µ ±¹ ¹´¿òÑ°ª¿µ»² »® ·µµ» ¬(®ò
Ñ°ª¿µ»² ¾´·ª»® ·µµ» ±®¼»²¬´ ·¹ ®»²ò
Ñ°ª¿µ»³¿µ·²»² ¬¿¹»® ·µµ» ª¿²¼ ·²¼ ó  ß´¿®³ º±® ´«µµ»¬ ¸¿²»ò¼·°´¿§»¬ ª·» ¬¿´´»¬ ê÷ò


