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Turvallisuusohjeet

Yleistä
• Lue ja säilytä käyttöohje!
• Älä käytä astianpesukonetta mihinkään muuhun

kuin tämän käyttöohjeen mukaiseen tarkoituk-
seen.

• Älä kuormita astianpesukoneen luukkua tai astia-
koreja muilla kuin pestävillä astioilla.

• Älä jätä luukkua auki, koska se voi aiheuttaa
kompastumisvaaran.

• Käytä ainoastaan kotitalousastianpesukoneisiin
tarkoitettua koneastianpesuainetta!

• Tätä konetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet
lapset ja henkilöt, joilla on fyysisiä, psyykkisiä tai
aistimellisia rajoitteita tai vähän kokemusta ja
tietoa koneesta. Näiden henkilöiden toimintaa
koneen parissa on kuitenkin valvottava tai heidät
on perehdytettävä koneen käyttämiseen niin, että
he ymmärtävät siihen liittyvät vaaratekijät. Lapset
eivät saa suorittaa koneen puhdistustöitä ilman
valvontaa.

• Vaurioituneen liitäntäjohdon saa vaihtaa vain
valtuutettu asentaja.

• Käytä astianpesukonetta vain kodinomaisessa
ympäristössä kotitaloustiskien pesemiseen.
Kaikki muunlainen käyttö on kielletty.

• Älä laita koneeseen astioita, joissa on liuotinjää-
miä. Ne voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Astian-
pesukoneessa ei myöskään saa pestä astioita,
joissa on tuhkaa, vahaa tai voiteluaineita.

VAROITUS!
Veitset ja muut terävät esineet on sijoitettava lap-
peelleen astianpesukoneen erikoiskoreihin.

Asennus
Katso luku Asennus.

Lasten turvallisuus
Lapsia on valvottava. Älä anna lasten käyttää astian-
pesukonetta tai leikkiä sillä. Ole erityisen tarkkaavai-
nen silloin, kun koneen luukku on auki. Koneessa
voi olla pesuainejäämiä! Käynnistä astianpesukone
aina heti pesuaineen lisäämisen jälkeen.

VAROITUS!
Huolehdi lasten turvallisuudesta - konepesuaine on syö-
vyttävää!

Talvisäilytys/kuljetus
Säilytä astianpesukone tilassa, jossa lämpötila ei pääse
laskemaan pakkasen puolelle, ja vältä pitkiä kuljetusmatkoja
pakkasella. Kuljeta kone pystyasennossa tai siten, että se
lepää takalevyn varassa.

Ylitulvimissuoja
Ylitäyttösuoja käynnistää poistopumpun ja sulkee vedeno-
ton, jos vedenpinnan korkeus koneessa ylittää normaalita-
son. Jos suoja laukeaa, sulje vesihana ja ota yhteys huol-
toon.

Pakkausmateriaalit
Pakkaus suojaa tuotetta kuljetuksen aikana. Pakkauksen
materiaali voidaan kierrättää. Lajittelemalla pakkauksen
materiaalit vähennät raaka-aineiden kulutusta ja jätteen
määrää. Jälleenmyyjä voi ottaa pakkauksen kierrätettäväksi
tai antaa tietoja lähimmästä kierrätyspisteestä. Pakkaus
koostuu:

• Jopa 100 % kierrätysmateriaalista valmistetusta aalto-
pahvista.

• EPS-polystyreeni, ei sisällä klooria eikä fluoria.

• Tuet ovat käsittelemätöntä puuta.

• Suojamuovi on polyeteeniä (PE).

Käytöstä poisto
Koneen valmistuksessa käytetyt kierrätettävät materiaalit
on merkitty.

Kun kone poistetaan käytöstä, se on heti tehtävä toimimat-
tomaksi. Irrota kone sähköverkosta ja katkaise virtajohto
mahdollisimman lyhyeksi.

Kysy paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta, mihin käytetyt
kodinkoneet toimitetaan kierrätettäväksi asianmukaisesti.
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Ennen ensimmäistä pesukertaa

Tarkasta veden kovuus
Hyvän tiskaustuloksen varmistamiseksi astianpesukone
tarvitsee pehmeää vettä (vähän kalkkia sisältävä vesi). Kova
vesi aiheuttaa sen, että astioihin ja astianpesukoneeseen
jää valkoisia kerrostumia.

Veden kovuus ilmaistaan saksalaisella asteikolla (°dH) tai
ranskalaisella asteikolla (°fH).

Vettä on pehmennettävä, jos tuloveden kovuus on yli 6°dH
(9°fH). Se tapahtuu automaattisesti sisäänrakennetulla ve-
denpehmentimellä. Jotta vedenpehmennin toimisi optimaa-
lisesti, sen asetus on säädettävä veden kovuuden mukai-
seksi. Kun olet asettanut vedenpehmentimen, annostele
pesuaine ja huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Selvitä veden kovuus paikalliselta vesilaitokselta.

Merkitse veden kovuus muistiin:____________

Jos veden kovuus on yli 50°dH (89°fH), suosittelemme ul-
koisen vedenpehmentimen käyttämistä.

VAROITUS!
Kova vesi aiheuttaa valkoisia kerrostumia astioihin ja as-
tianpesukoneeseen. Siksi on tärkeää valita vedenpehmen-
timen oikea asetus! Katso Veden kovuus.

Älä koskaan käytä astianpesukonetta tyhjällä suolasäiliöl-
lä, jos tuloveden kovuus on yli 6°dH (9°fH).

Säädä Veden kovuus
Luvussa Asetukset kuvataan vedenpehmentimen säätämi-
nen.

Lisää suola

Suolasäiliön kansi

1. Avaa suolasäiliön kansi.

2. Aseta astianpesukoneen mukana toimitettu suppilo
säiliön täyttöaukkoon. Kaada ensin säiliöön noin 1 l
vettä.

3. Täytä sen jälkeen säiliö suolalla (enintään 1,0 kg).
Käytä karkeaa suolaa tai astianpesukoneisiin tarkoitettua
erikoissuolaa.

4. Pyyhi ylimääräinen suola pois niin, että kannen saa
kierrettyä kunnolla kiinni.

Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnistet-
tävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

Säädä Huuhtelukirkaste
Luvussa Asetukset selostetaan, miten asetat huuhtelukir-
kasteen annostuksen.

Lisää huuhtelukirkastetta
Huuhtelu- ja kirkasteaineen käyttäminen nopeuttaa astioiden
kuivumista ja parantaa lopputulosta. Myös pesutulos on
parempi, sillä astiat ovat kirkkaita ja tahrattomia.

Avaa
painamalla

1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.

2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka
on merkitty max.

3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.

4. Sulje kansi kunnolla.
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Täytä astianpesukone

Pese astiat ympäristöystävällisemmin
• Älä huuhtele astioita juoksevalla vedellä. Kaavi vain

enimmät ruuantähteet pois ennen koneeseen laittoa.

• Valitse ympäristön kannalta turvallinen pesuaine. Tutustu
pakkauksen ympäristöselosteeseen!

• Säästä energiaa odottamalla tiskikoneen täyttymistä
ennen sen käynnistystä.

• Jos astiat eivät ole kovin likaisia, voit valita alemmassa
lämpötilassa pesevän ohjelman.

• Kuivaustulos on parempi, kun käytetään lisävalintaa
Automaattinen avaus, joka avaa astianpesukoneen
luukun automaattisesti. Odota, kunnes astianpesukone
ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat ovat jäähty-
neet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen. (Jos as-
tianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden
on kestettävä mahdollista kosteutta).

Herkästi vahingoittuvat astiat
Kaikki astiat ja ruokailuvälineet eivät kestä konepesua. Tä-
hän voivat vaikuttaa monet tekijät. Tietyt materiaalit eivät
kestä kuumuutta, ja toiset taas eivät siedä konepesuainetta.

Ole varovainen esim. käsin tehtyjen esineiden, arkojen ko-
ristekuvioiden, kristallin/lasin, hopean, kuparin, tinan, alumii-
nin, puun ja muovin kanssa. Katso, onko niissä merkintä
"Kestää konepesun".

Muista
• Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin!

• Astiat eivät saa olla sisäkkäin tai päällekkäin.

• Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin,
että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös
muoviastioiden osalta.

• Pienet esineet voivat pudota astiakorin läpi, joten ne
kannattaa sijoittaa yläkoriin.

HUOM!
Varmista, että suihkuvarret pääsevät pyörimään vapaasti.

Astianpesukoneen korit
Astianpesukoneessa on työvälinekori, yläkori ja alakori.

Työvälinkori
Työvälinekorissa on tilaa aterimille, kauhoille, vispilöille,
tarjoiluvälineille ja vastaaville.

Yläkori
Aseta lasit, kupit, kulhot, pikkulautaset ja vadit yläkoriin.
Käännä aina likaiset pinnat sisään- ja alaspäin! Aseta viini-
lasit viinilasihyllylle ja veitset oikealla olevaan veitsitelinee-
seen, jos sellainen on.

Yläkorin nosto ja lasku
1. Vedä yläkori ulos.

2. Tartu yläkorin molempiin reunoihin ja nosta sitä ylöspäin.

3. Nosta koria molemmin käsin asteittain seuraavaan
asentoon. (Yläkori voidaan säätää kolmeen asentoon.)
Kun yläkori on ylimmässä asennossa ja sitä nostetaan,
se laskee takaisin alimpaan asentoonsa. Huomaa, että
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korin molempien sivujen on aina oltava samassa korkeu-
dessa.

Tapit
Lautastuet voidaan kääntää ylös ja alas, kun tarvitaan tilaa
kattiloille, kulhoille ja laseille. Vapauta lautastuet painamalla
kiinnikettä sisäänpäin ennen asennon säätämistä.

Alakori
Aseta lautaset, asetit, tarjoiluvadit ja kattilat ja alakoriin.

Tapit
Kaada lautastuet alas kattiloita pestäessä. Vapauta lautas-
tuet painamalla kiinnikettä sisäänpäin ennen asennon sää-
tämistä.

Astianpesukoneen käyttö

Annostele astianpesuaine
Avaa painamalla

1. Esipesuainelokero

2. Pesuainelokero

Pesuaine on annosteltava veden kovuuden mukaan.

Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita. Koska ko-
neessasi on vedenpehmennin, annostele pesuaine ja
huuhtelukirkaste ikään kuin vesi olisi pehmeää.

Pesuaineen yliannostus voi heikentää pesutulosta ja lisää
ympäristön kuormitusta.

Pesuainelokeron tulee olla kuiva, kun pesuaine lisätään.
Koneessa on lokerot erikseen esipesulle ja varsinaiselle
pesulle. Annostele esipesulokeroon vähemmän pesuainetta,
jos käytät jauhemaista tai nestemäistä pesuainetta. Ota
yhteyttä pesuaineen valmistajaan, jos haluat tietää pesuai-
neesta lisää.

HUOM!
Käytä ainoastaan konepesuainetta! Tavallista astianpe-
suainetta ei voi käyttää, koska vaahdonmuodostus haittaa
koneen toimintaa.

Pesuainetabletit
Jaa tabletit kahtia, jos annostelijan kansi on vaikea sulkea.
Pesuainetta ei ehkä annostella oikein, jos kansi on tiukassa
eikä avaudu oikein.

HUOM!
Pesuainetabletteja ei tulisi käyttää lyhyiden ohjelmien
kanssa (alle 75 minuuttia). Käytä silloin konepesujauhetta
tai -nestettä.

Yhdistelmäpesuaineet
Markkinoilla on monia erilaisia yhdistelmäpesuaineita. Lue
kunkin tuotteen ohjeet huolellisesti.

Luvussa Asetukset kuvataan, kuinka voit ottaa käyttöön
toiminnon TAB (3in1/Yhdistelmäpesuaine). Huomaa, että
suolasäiliöön on lisättävä suolaa. Jos et ole tyytyväinen
pesu- ja kuivaustulokseen, ota toiminto TAB (3in1/Yhdistel-
mäpesuaine) pois käytöstä ja lisää suolaa, astianpesuainetta
ja huuhtelu- ja kirkasteainetta. Katso luku Ennen ensimmäis-
tä pesukertaa.
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HUOM!
Optimaaliseen pesu- ja kuivaustulokseen pääset käyttä-
mällä tavallista pesuainetta ja annostelemalla huuhtelu-
ja kirkasteaineen ja suolan erikseen.

Päävirtakytkin
Paina verkkokytkintä kunnes näyttö syttyy. Tarkasta myös,
että vesihana on auki.

PROGRAM - Ohjelman valinta
Valitse ohjelma astioiden ja niiden likaisuuden mukaan.
Ekopesu on aina esivalittuna.

Paina ohjelmanvalitsinta yhden tai useamman kerran, kun-
nes haluttu ohjelmasymboli aktivoituu.

Automaattipesu
Astianpesukone tunnistaa astioiden likaantumisasteen ja
sovittaa vedenkulutuksen ja lämpötilan sen mukaan. Asen-
nuksen jälkeen ohjelmaa pitää käyttää viisi kertaa ennen
kuin se on mukautunut ja tuottaa parhaan tuloksen.

Automaattipesu1) + SpeedWash +
Automaattinen avaus
Tehokas perusohjelma kuivuneiden astioiden pesuun.
(Ohjelmaa ei ole tarkoitettu kiinnipalaneen ruuan irrottami-
seen esim. gratiinivuoista.)

Tehopesu
Ohjelma hyvin likaisille astioille, esim. kattiloille, padoille ja
gratiinivuoille. Ellei kone täyty näistä astioista, voit laittaa
koneeseen lautasia ym.

Ekopesu
Tämä ohjelma on tarkoitettu kevyesti likaantuneiden astioi-
den pesuun. Se on tehokkain ohjelma yhdistetystä energian-
ja vedenkulutuksesta puhuttaessa.

Pikapesu
Ohjelmaa käytetään vähemmän likaantuneiden lasi- ja
posliiniastioiden, esimerkiksi kahvikuppien, pesuun.

SpeedWash-valinnan käyttäminen lyhentää ohjelmaa (15
minuuttia).

Huuhtelu
Käytetään astioiden huuhteluun silloin, kun odotetaan, että
kone tulisi täyteen.

TILLVAL - Lisävalinnat
Valitse lisävalinta painamalla haluttua lisävalintapainiketta.
Käytettävissä olevat lisävalinnat vaihtelevat ohjelmittain,
eikä kaikkia lisävalintoja voi yhdistellä (käytettävissä olevissa
lisävalinnoissa palaa himmeä valo).

SpeedWash
Lisävalinta lyhentää ohjelma-aikaa, mutta suurentaa ener-
gian ja veden kulutusta.

Automaattinen avaus
Astianpesukoneen luukku avautuu automaattisesti ohjelman
päätyttyä, mikä parantaa kuivaustulosta. Odota, kunnes
astianpesukone ilmoittaa, että ohjelma on päättynyt ja astiat
ovat jäähtyneet ennen kuin tyhjennät astianpesukoneen.
(Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalustei-
den on kestettävä mahdollista kosteutta).

HUOM!
Astianpesukoneen luukun automaattista avautumista ei
saa estää. Se voi häiritä luukun lukon toimintaa.

Hygienia optio
Lisävalinta sopii erittäin korkeaa hygieniaa vaativille astioille,
kuten tuttipulloille ja leikkuulaudoille. Lämpötilaa nostetaan
sekä varsinaisen pesun että viimeisen huuhtelun aikana.

Ajastin
Kun valitaan Ajastin, kone käynnistyy 1–24 tunnin kuluttua
luukun sulkemisesta.

1. Aktivoi Ajastin painamalla painiketta kerran. Aseta siir-
toaika painamalla toistuvasti lisävalintapainiketta tai pi-
tämällä se painettuna.

2. Kun luukku suljetaan, astianpesukone alkaa laskea
alaspäin tunnin kerrallaan ja käynnistyy valitun ajan ku-
luttua.

Jos haluat peruuttaa lisävalinnan Ajastin, avaa luukku ja
pidä verkkokytkintä painettuna, kunnes näyttö sammuu.

Astianpesukoneen käynnistäminen
Käynnistä astianpesukone sulkemalla luukku. Jos verkko-
kytkin on kytketty päälle, astianpesukone käynnistyy auto-
maattisesti, kun luukku suljetaan.

1) Tätä yhdistelmää (Automaattipesu + SpeedWash + Automaattinen avaus) kutsutaan myös nimellä QuickIntensive (90 minuuttia).
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TID - Jäljelläoleva aika
Kun olet valinnut ohjelman ja lisävalinnat, näytössä näkyy
ohjelman kesto edellisellä kerralla.

Kun olet käynnistänyt astianpesukoneen, näytössä näkyy
jäljellä oleva ohjelma-aika. Jäljellä oleva aika päivitetään
viimeisen huuhteluveden lämmityksen jälkeen.

Aika voi vaihdella jonkin verran pesukerrasta toiseen tulove-
den lämpötilan, astioiden määrän, ympäristön lämpötilan
yms. mukaan.

Luukun näyttö

Pesu Jäljellä oleva aika Kuivaus

Jos haluat keskeyttää tai vaihtaa ohjelman
Jos haluat vaihtaa ohjelmaa astianpesukoneen käynnistä-
misen jälkeen, avaa luukku ja pidä verkkokytkintä painettu-
na, kunnes näyttö sammuu. Lisää astianpesuainetta uudel-
leen, jos annostelijan pesuainelokeron luukku on avautunut.
Paina sitten uudelleen verkkokytkintä, valitse uusi ohjelma
ja sulje luukku.

Jos haluat täyttää lisää astioita
Avaa luukku. Astianpesukone pysähtyy automaattisesti. Li-
sää astiat koneeseen ja sulje luukku. Kone jatkaa hetken
kuluttua ohjelmaa keskeytyskohdasta.

Jos astianpesukone pysähtyy
sähkökatkoksen vuoksi
Jos ohjelma ei ole ehtinyt päättyä, keskeytynyt ohjelma jat-
kuu, kun virta jälleen kytkeytyy.

HUOM!
Jos virta katkaistaan tai jos luukku on auki 2 minuuttia
kuivauksen aikana, ohjelma keskeytyy.

Pesuohjelman päätyttyä
Ohjelman päätyttyä näytössä näkyy "End".

Astianpesukoneen virta katkeaa automaattisesti ohjelman
päätyttyä. Sulje vesihana aina käytön jälkeen.

Paras kuivaustulos
• Täytä kone täyteen.

• Kallista syvennyksiä sisältävät astiat, kuten kupit, niin,
että huuhteluvesi valuu pois. Tämä on tärkeää myös
muoviastioiden osalta.

• Täytä huuhtelukirkastetta tai lisää sen annostusta.

• Aktivoi lisävalinta Automaattinen avaus.

• Aktivoi lisävalinta Hygienia optio.

• Anna astioiden jäähtyä ennen otat ne pois.

Tyhjennä astianpesukone
Kuumentunut posliini on erityisen rikkoutuvaa. Anna astioi-
den jäähtyä koneessa ennen kuin tyhjennät sen.

Tyhjennä alakori ensin, jotta yläkoriin mahdollisesti jäänyt
vesi ei kastele alakorissa olevia astioita.
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Asetukset

Avaa asetusvalikko:
Avaa ensin luukku. Sammuta kone. Paina verkkokytkintä, kunnes näyttöön syttyy valo.1.

10 sekunnin kuluessa:
– paina ohjelmanvalitsinta ja SpeedWash-lisävalintapainiketta.

2.
+

Näyttöön tulee asetusvalikko (nykyinen asetus ja nykyinen asetusarvo).3.
(Poistu valikosta selaamalla valikon läpi tai painamalla verkkokytkintä.)

Navigointi asetusvalikossa:

Painamalla tallennat asetusarvon ja siirryt
seuraavaan asetukseen.

Nykyinen asetus.
Nykyinen asetusarvo.

Painamalla voit selata asetusarvoja.

Voit nyt tehdä seuraavat asetukset:
VaihtoehtoAsetukset

Huuhtelukirkasteen annostuksen säätäminen1:00 - 1:05Huuhtelukirkaste1.
Lisää huuhtelukirkasteen annostusta:
• Jos astioissa on vesitahroja.

Vähennä huuhtelukirkasteen annostusta:
• Jos astioissa on valkoinen/sininen tahmea kalvo.
• Jos astioissa on raitoja.
• Astioihin jää vaahtoa. Jos vesi on erittäin pehmeää,

huuhtelukirkastetta voi laimentaa lisäämällä puolet
vettä.

Oletusasetus: 05

10



VaihtoehtoAsetukset

Vedenpehmentimen asetus. Valitse asetus tuloveden
kovuuden mukaan. On tärkeää, että asetus on oikein!

2:00 - 2:09Veden kovuus2.

Suositeltu ase-
tus

Ranskalaiset
kovuusasteet

Saksalaiset ko-
vuusasteet

2:000-9°fH0-5°dH

2:0110-14°fH6-8°dH

2:0215-20°fH9-11°dH

2:0321-25°fH12-14°dH

2:0426-34°fH15-19°dH

2:0535-43°fH22-24°dH

2:0644-52°fH25-29°dH

2:0753-70°fH30-39°dH

2:0871-88°fH40-49°dH

2:0989°fH50°dH

Muista täyttää suolasäiliö, kun olet asettanut vedenpeh-
mentimen arvoksi 2:01 - 2:09.
Tuloveden kovuuden ollessa alle 6°dH (9°fH) asetuksen
on oltava 2:00. Silloin vedenpehmennin ei ole käytössä
eikä suolaa tarvitse lisätä.
Oletusasetus: 04

Aktivoi tämä lisävalinta käyttäessäsi nk. yhdistelmäai-
netta kuten 3 in 1. Pesuohjelma säädetään automaatti-
sesti niin, että pesu- ja kuivaustulos on aina mahdolli-
simman hyvä. Kun lisävalinta on aktivoitu, huuhtelukir-
kastetta ei tarvitse täyttää, koska lisävalinta sulkee
huuhtelukirkasteen annostelun. Se vähentää myös
suolan annostelua vedenpehmentimessä. Huomaa,
että suolasäiliöön on lisättävä suolaa.

3:00 (Pois)
3:01 (Päällä)

TAB
(3-in-1/Yhdistelmäpesuaine)

3.

HUOM!
Hyvän pesutuloksen varmistamiseksi on tärkeää tar-
kistaa, minkä tyyppisestä pesuaineesta tai yhdistel-
mätuotteesta on kysymys! Noudata pesuainepakkauk-
sessa olevia annosteluohjeita. Noudata käyttöohjeita
ja pakkauksen tietoja!
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Hoito ja puhdistus

Lisää huuhtelukirkastetta
Kun huuhtelukirkaste loppuu, näyttöön syttyy yllä oleva
symboli.

Avaa
painamalla

1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi.

2. Täytä varovasti huuhtelu- ja kirkasteainetta tasoon, joka
on merkitty max.

3. Pyyhi mahdollinen huuhtelukirkaste säiliön ympäriltä.

4. Sulje kansi kunnolla.

Täytön jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin
symboli sammuu.

Lisää suola
Kun suola loppuu, näyttöön syttyy yllä oleva symboli.

Suolasäiliön kansi

Kun suola loppuu, avaa kansi ja täytä säiliö suolalla. Vettä
tarvitaan vain ensimmäisellä täyttökerralla! Pyyhi puhtaaksi
ja kierrä kansi kiinni. Käynnistä pesuohjelma niin, että ko-
neeseen mahdollisesti jäänyt suola huuhtoutuu pois.

Täytön jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin
symboli sammuu.

VAROITUS!
Ruostevaurioiden välttämiseksi pesuohjelma on käynnis-
tettävä heti suolan lisäämisen jälkeen.

Älä kaada konepesuainetta suolasäiliöön. Se aiheuttaa
pehmentimen tuhoutumisen!

Karkeasiivilä
Karkeasiivilään keräytyvät suurehkot ruuantähteet, jotka
eivät sellaisenaan mahdu poistopumppuun. Tyhjennä kar-
keasiivilä tarvittaessa.

Karkeasiivilä

1. Nosta karkeasiivilä suoraan ylös.

2. Tyhjennä karkeasiivilä. Muista laittaa se takaisin paikal-
leen!

Hienosiviilä
Hienosuodattimeen keräytyvä aines huuhtoutuu automaat-
tisesti pesun yhteydessä. Puhdista hienosuodatin tarvittaes-
sa.

Hienosiivilä

1. Kierrä kahvaa vastapäivään.

2. Nosta suodatin suoraan ylös kädensijan avulla. Irrota
sen jälkeen karkeasuodatin hienosuodattimen puhdis-
tusta varten.

3. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä. Varmista, että
siivilän reunat ovat tiiviisti alustaa vasten.

4. Lukitse siivilä kiertämällä kahvaa kierros myötäpäivään.
Kahvan pitää osoittaa luukkua kohti.

HUOM!

Jos siivilöitä ei ole asennettu oikein,
se vaikuttaa pesutulokseen.
Huomaa, että astianpesukonetta ei
saa käyttää, jos siivilät eivät ole
asennettuina!

12



HUOM!

Tarkista, että pohjakaivon
oikeassa reunassa oleva värillinen
suojus on paikoillaan.

Suihkuvarret
Suihkuvarsien reiät ja laakeroinnit saattavat toisinaan tuk-
keutua. Poista tukos neulalla tai vastaavalla työkalulla.
Suihkuvarsissa on reiät myös alapuolella.

Voit irrottaa suihkuvarret puhdistamisen helpottamiseksi.
Muista kiinnittää ne lopuksi takaisin huolellisesti.

Alempi suihkuvarsi
• Irrota alempi suihkuvarsi nostamalla se suoraan ylös.

Ylempi suihkuvarsi
1. Vedä yläkori ulos.

2. Irrota suihkuvarsi yläkorista kiertämällä suihkuvarren
laakerointia vastapäivään.

Luukku ja luukun tiiviste
Puhdista luukun sivut ja tiiviste säännöllisesti. Käytä kevyesti
kostutettua liinaa (käytä tarvittaessa hieman puhdistusainet-
ta).

Ohjelmapaneeli
Pidä painikkeet puhtaina liasta ja rasvasta. Pyyhi ne kuivalla
tai kostealla liinalla. Älä käytä puhdistusaineita – ne voivat
naarmuttaa pinnan. Katkaise astianpesukoneen virta verk-
kokytkimestä painikkeiden puhdistuksen ajaksi tahattomien
painallusten välttämiseksi.

Astianpesukoneen sisäpuoli
Astianpesukoneen sisäpuoli on valmistettu ruostumattomas-
ta teräksestä, ja se pysyy puhtaana normaalissa käytössä.

Kalkkikerrostumat
Jos vesijohtoverkon vesi on kalkkipitoista (kovaa), konee-
seen voi muodostua kalkkikerrostumia. Annostele tällöin
pesuainelokeroon kaksi ruokalusikallista sitruunahappoa ja
pese tyhjä koneellinen ohjelmalla Tehopesu.

Poistopumpun tukoksen avaaminen
Jos astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman päättymisen
jälkeen, jokin esine voi tukkia poistopumpun. Se on helppo
ottaa itse pois.

1. Sammuta kone verkkokytkimellä ja vedä pistotulppa
pistorasiasta.

2. Irrota karkeasuodatin ja hienosuodatin.

3. Tyhjennä vesi pesutilasta.

4. Poistopumpun tarkastusta varten pohjakaivon oikeassa
reunassa oleva värillinen suojus on otettava pois.

5. Pyöritä suojuksen takana olevaa pumpun siipeä käsin.
Ota mahdollinen esine pois.

6. Asenna poistopumpun suojus sekä hienosiivilä ja kar-
keasuodatin takaisin.

7. Kytke pistotulppa pistorasiaan.
Ellei konetta voi kuitenkaan käynnistää ja siitä kuuluu
suriseva ääni, ylitulvimissuoja on aktivoitunut.

• Sulje vesihana.

• Irrota pistotulppa pistorasiasta.

• Soita huoltoon.

Poistopumpun suojus

HUOM!
Muista asentaa poistopumpun suojus takaisin.
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Vianetsintä

ToimenpideNäytössä näkyvät virhetyypit

Puhdista poistopumppu. Ks. luku Hoito ja puhdistus. Ellei vika korjaannu, soita
huoltoon.

YlitäyttöF10

Ks. "Koneeseen jää vettä" alla olevasta taulukosta "Ongelmat". Ellei vika korjaannu,
soita huoltoon.

VedenpoistohäiriöF11

Tarkasta, että vesihana on auki. Jos ongelma jatkuu, soita huoltoon.VedenottohäiriöF12

Sulje vesihana ja soita huoltoon.Vuoto tuloventtiilissäF40

Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä. Ellei vika korjaannu, soita huoltoon.Vedenkorkeus vikaF52

Sulje vesihana ja soita huoltoon.YlitäyttöF54

Soita huoltoon.VedenkiertovikaF56

Poista virheilmoitus painamalla mitä tahansa painiketta.

ToimenpiteetMahdollisia syitäOngelma

Odota hetki ja yritä uudelleen.Painikkeita on painettu liian nopeasti
luukun avaamisen jälkeen.

Painikkeet eivät reagoi painallukseen.

Pyyhi ne kuivalla tai kostealla liinalla.Painikkeet ovat likaisia.

Avaa luukku. Painikkeet reagoivat painal-
luksiin vain silloin, kun luukku on auki.

Luukku on kiinni.

Tarkasta, että korit ovat paikallaan.Korit eivät ole oikeassa asennossa.Luukkua ei voi sulkea.

Tarkasta, etteivät astiat estä korien lait-
tamista paikalleen.

Tarkasta luukun lukko. Jos se ei kytkey-
dy ja lukitu, avaa luukku. Paina lisävalin-
tapainiketta Automaattinen avaus 15
sekuntia. Odota sen jälkeen 30 sekuntia.
Sulje luukku. Tarkasta, että luukun lukko
kytkeytyy ja lukittuu.

Luukun lukko ei kytkeydy ja lukitu.
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ToimenpiteetMahdollisia syitäOngelma

Tarkasta.Luukku ei ole suljettu kunnolla.Astianpesukone ei käynnisty.

Sulje luukku ja odota. Hetken kuluttua
astianpesukone jatkaa keskeytyskohdas-
ta.

Olet avannut astianpesukoneen lisätäk-
sesi sinne astioita ohjelman ollessa
käynnissä.

Tarkasta luukun lukko. Jos se ei ole
kytkeytynyt ja lukittunut, avaa luukku.
Paina lisävalintapainiketta
Automaattinen avaus 15 sekuntia. Odota
sen jälkeen 30 sekuntia. Sulje luukku.
Tarkasta, että luukun lukko kytkeytyy ja
lukittuu.

Luukun lukko ei ole kytkeytynyt ja lukittu-
nut.

Tarkasta.Sulake on palanut.

Tarkasta.Pistotulppa ei ole pistorasiassa.

Tarkasta.Vesihana on kiinni.

Tarkasta.Ylitulviminen/vuoto.

Sulje vesihana. Irrota pistotulppa pisto-
rasiasta ja soita huoltoon.

Koneesta kuuluu suriseva ääni (poisto-
pumppu), joka ei lakkaa, kun virta kat-
kaistaan päävirtakytkimestä.

Jos haluat poistaa lisävalinnan Ajastin,
pidä verkkokytkintä painettuna, kunnes
näytön virta katkeaa. Käynnistä astian-
pesukone uudelleen.

Tarkasta, ettei lisävalinta Ajastin ole ak-
tivoitu.

Nosta suihkuvarret pois ja puhdista.Suihkuvarret eivät pyöri.Astiat jäävät likaisiksi.

Tarkasta, etteivät astiat ole suihkuvar-
sien tiellä.

Puhdista suihkuvarret. Katso luku Hoito
ja puhdistus.

Huuhteluvarsien reiät tai laakeroinnit
ovat tukkeutuneet.

Valitse pidempi ohjelma.Väärä ohjelma.

Annostele veden kovuuden mukaan.
Suuri ali- tai yliannostelu huonontaa pe-
sutulosta.

Pesuaineen virheellinen annostelu.

Vältä suurpakkauksia.Pesuaine vanhaa. Pesuaine on tuoreta-
varaa.

Älä peitä posliinia suurilla kulhoilla tai
vastaavilla. Vältä korkeiden lasien laitta-
mista korien nurkkiin.

Kone täytetty väärin.

Asettele astiat tukevasti.Lasit ja kupit ovat kaatuneet pesun aika-
na.

Tarkasta, että siivilöiden kädensija on
lukittu paikalleen. Kädensijan tulee
osoittaa suoraan astianpesukoneesta
ulospäin.

Siivilät on asennettu väärin.

Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reu-
nassa oleva värillinen suojus on paikoil-
laan. Katso luku Hoito ja puhdistus.

Poistopumpun suojus puuttuu.
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ToimenpiteetMahdollisia syitäOngelma

Huuhtele tällaiset ruuantähteet, jos et
käynnistä astianpesukonetta heti. Käytä
mieluusti Huuhtelu-ohjelmaa.

Tietyt ruoka-aineet kuten sinappi, majo-
neesi, sitruuna, etikka, suola ja salaatin-
kastikkeet voivat aiheuttaa läikkiä ruos-
tumattomaan teräkseen, jos ne jäävät
kiinni pitkäksi aikaa.

Läikkiä ruostumattomassa teräksessä
tai hopeassa.

Tahroja ja astioiden himmentymistä voi-
daan ehkäistä erottelemalla eri metalli-
tyypit, kuten hopea, ruostumaton teräs
ja alumiini.

Ruostumaton teräs aiheuttaa aina läikkiä
hopeaesineisiin, jos nämä materiaalit
joutuvat kosketuksiin pesun aikana.
Myös alumiini voi aiheuttaa läikkiä mui-
hin astioihin.

Tarkista, että suolasäiliön kansi on kun-
nolla kiinni. Muussa tapauksessa soita
huoltoon.

Pehmentimestä vuotaa suolaa.Astioihin jää läikkiä tai kalvo.

Katso luku Asetukset.Vedenpehmennin asetettu väärin.

Katso luku Asetukset.Virheellinen huuhtelukirkasteen annos-
tus.

Lisää suolaa. Katso luku Ennen ensim-
mäistä pesukertaa.

Suolasäiliö tyhjä.

Ota asetus TAB (3in1/Yhdistelmäpesuai-
ne) pois päältä ja lisää suolaa sekä
huuhtelu- ja kirkasteainetta.

Käytössä on 3in1/Yhdistelmäpesuaine
ja asetus TAB (3in1/Yhdistelmäpesuai-
ne) on aktivoitu.

Pese (kristalli)lasi matalassa lämpötilas-
sa ja annostele pesuainetta varovasti.
Ota yhteyttä pesuaineen valmistajaan.

Liian korkea lämpötila ja/tai pesuaineen
liika-annostus voi aiheuttaa nk. etsaan-
tumista (kristalli)laseissa. Tätä ei valitet-
tavasti voida korjata, ainoastaan ehkäis-
tä!

Vähennä annostusta. Katso luvut Ennen
ensimmäistä pesukertaa ja Asetukset.
Jos vesi on erittäin pehmeää, huuhtelu-
kirkastetta voi laimentaa lisäämällä
puolet vettä.

Huuhtelukirkasteen annostus liian suuri.Astioihin jää valkoinen/sininen tahmea
kalvo.

Vaihda pesuaineeseen, jossa on valkai-
suainetta.

Huulipuna ja tee voivat aiheuttaa tahroja,
joita on vaikea pestä pois.

Läikkiä, jotka eivät lähde pesussa.

Pesuainelokeron on oltava kuiva, kun
pesuaine annostellaan.

Pesuainelokero on ollut kostea, kun pe-
suaine annosteltiin.

Pesuainelokerossa on pesuainejäämiä
ohjelman päättyessä.

Varmista, että astiat on sijoitettu tukevas-
ti. Tarkasta suihkuvarsia pyörittämällä,
että ne pyörivät vapaasti.

Astiat on sijoitettu väärin tai suihkuvarret
eivät pyöri.

Pesun aikana kuuluu kolinaa.

Ei toimenpiteitä. Ohjelman seuraavalla
käyttökerralla näytetään korjattu aika.

Ohjelma kestää arvioitua kauemmin.1 minuutti näkyy näytössä.
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ToimenpiteetMahdollisia syitäOngelma

Puhdista karkeasiivilä ja hienosiivilä.Siivilät ovat tukossa.Koneeseen jää vettä.

Tarkasta, että siivilöiden kädensija on
lukittu paikalleen. Kädensijan tulee
osoittaa suoraan astianpesukoneesta
ulospäin.

Siivilät on asennettu väärin.

Puhdista poistopumppu. Katso luku
Hoito ja puhdistus.

Poistopumpussa roskia.

Tarkista, että pohjakaivon oikeassa reu-
nassa oleva värillinen suojus on paikoil-
laan. Katso luku Hoito ja puhdistus.

Poistopumpun suojus puuttuu.

Varmista, ettei poistoletkussa ole taitok-
sia eikä se tee jyrkkiä kulmia.

Taitos poistoletkussa.

Irrota poistoletku astianpesupöydän ve-
silukosta. Tarkasta, ettei letkuun ole
tarttunut roskia ja että liitosputken läpi-
mitta on vähintään 14 mm.

Tukos poistoletkussa.

Puhdista tiskiharjalla ja vähän vaahtoa-
valla pesuaineella.

Koneen pesutilassa tai siivilöissä on li-
kaa.

Koneessa paha haju.

Pese normaalilämpöisellä ohjelmalla
suunnilleen kerran kuukaudessa.

Alhaisen lämpötilan ohjelma on valittu
pitkähkön ajan.

Aktivoi lisävalinta Automaattinen avaus.Lisävalinta Automaattinen avaus ei ole
käytössä.

Astiat eivät kuivu riittävän kuivaksi

Täytä kone täyteen.Kone ei ole kokonaan täytetty.

Täytä huuhtelukirkastetta tai lisää sen
annostusta. Katso luvut Ennen ensim-
mäistä pesukertaa ja Asetukset.

Huuhtelukirkaste on lopussa tai säädetty
annostus on liian pieni.

Ota asetus TAB (3in1/Yhdistelmäpesuai-
ne) pois päältä ja lisää suolaa sekä
huuhtelu- ja kirkasteainetta.

Käytössä on 3in1/Yhdistelmäpesuaine
ja asetus TAB (3in1/Yhdistelmäpesuai-
ne) on aktivoitu.
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Asennus
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12
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8
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1194
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2

67
0

84
90

-1
20

[mm]

* Ota muovilistat pois, mikäli syvennyksen asennusmitta on 597--600 mm.
Varo! Reuna voi olla terävä. Käytä suojakäsineitä!

Mitat ovat nimellisiä. Ne voivat vaihdella.

Turvallisuusohjeet
• Sähkö-, vesi- ja viemäriliitäntä on jätettävä ammattitai-

toisen asentajan tehtäväksi.

• Noudata aina vesi-, viemäri- ja sähköasennuksia koske-
via määräyksiä.

• Ole varovainen asennuksen yhteydessä! Käytä suojakä-
sineitä! Älä yritä asentaa konetta yksin!

• Aseta vuotosuojus lattialle pesukoneen alle mahdollisten
vesivahinkojen ehkäisemiseksi.

• Ennen kuin kiinnität astianpesukoneen, koekäytä se
Huuhtelu-ohjelmalla. Tarkasta että astianpesukone ottaa
vettä ja poistaa sen. Tarkasta myös, ettei mikään liitäntä
vuoda.

VAROITUS!
Sulje vedentulo asennuksen ajaksi!

Pistotulpan on oltava irti pistorasiasta tai pistorasian on
oltava jännitteetön asennustyön aikana!

Luukun kuljetussuojus
Muista poistaa luukun kuljetussuojaus, kun purat astianpe-
sukonetta pakkauksesta.

REMOVE
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Astianpesukoneen sijainti
Astianpesukone on tarkoitettu asennettavaksi työtason alle.
Rakennemitat näkyvät kuvassa. Varmista, että poistoaukon
reunat ovat tasaiset eivätkä vahingoita poisto- tai tuloletkua
tai liitäntäjohtoa.

570
55

125

820-893

600*
[mm]

Varo! Reuna voi olla terävä. Käytä suojakäsineitä!

* Ota muovilistat pois, mikäli
syvennyksen asennusmitta

on 597--600 mm.

Jos astianpesukone on kalusteisiin asennettava, kalusteiden
on kestettävä mahdollista kosteutta.

Höyrysulkukalvon asennus
Asenna höyrysulkukalvo (toimitetaan asiakirjojen mukana)
työtason alle. Höyrysulkukalvo suojaa työtasoa kosteudelta.

HUOM!
Höyrysuojakalvon kiinnityspinnan pitää olla puhdas ja
kuiva.

Säädä korkeus ja työnnä astianpesukone
paikalleen
1. Aloita mittaamalla etäisyys lattiasta työtason alareunaan.

2. Mittaa etäisyys lattiasta koneen yläreunaan.

3. Säädä etujalkojen korkeus kiertämällä niitä joko myötä-
päivään, jolloin korkeus kasvaa, tai vastapäivään, jolloin
korkeus vähenee.
Kallista konetta hieman eteenpäin ja säädä takajalan
korkeutta etuosassa olevasta ruuvista. Ruuvaamalla
myötäpäivään korkeus pienenee ja ruuvaamalla vasta-
päivään korkeus kasvaa.

Max 0.6 Nm
2x

4. Varmista, että astianpesukoneen yläpinnan ja työtason
alapinnan väliin jää vähintään 3 mm ilmarako.

5. Työnnä kone paikalleen.

• Vedä poistoletkusta ja liitäntäputkesta, kun työnnät
konetta paikalleen.

• Tarkasta, ettei letkuun jää taitoksia tai jyrkkiä mutkia,
ja ettei mikään voi vahingoittaa letkuja.

• Tarkasta, että astianpesukone asennetaan niin, että
luukku aukeaa esteettä. Muutoin luukun lukon toimin-
ta voi häiriintyä.

6. Hienosäädä etujalkojen korkeus (koneen kallistus saa
olla enintään 5 mm).

Viemäriliitäntä
Tämän astianpesukoneen voi asentaa korkeammalle kiinto-
kalusteeseen (mukavalle työskentelykorkeudelle). Se tar-
koittaa, että astianpesukoneen voi asentaa niin, että sen
pohja on korkeammalla kuin poistoletkun pää, jonka voi
vetää esimerkiksi suoraan lattiakaivoon. Astianpesukonees-
sa on suojavarustus, joka estää sen tyhjenemisen vedestä
tiskauksen aikana.

min.
14 mm
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Maks. 950 mm

Poistoletkun voi myös vetää tiskialtaan vesilukon liittimeen.
Liittimen sisähalkaisijan on oltava vähintään 14 mm.

Poistoletkua saa jatkaa enintään 2,5 m (poistoletkun koko-
naispituus ei saa ylittää 4,5 m). Mahdollisten jatkoliitosten
ja jatkoputkien sisähalkaisijan tulee olla vähintään 14 mm.
Mieluiten poistoletku kuitenkin korvataan uudella letkulla,
jossa ei ole liitoksia.

Poistoletkun mikään osa ei saa olla yli 950 mm korkeudella
koneen pohjasta.

Asenna poistoletku letkunkiristimellä. Varmista, ettei poisto-
letkuun tule taitoksia.

Vesiliitäntä
Käytä vain koneen mukana toimitettua tuloletkua. Älä käytä
vanhoja tai muita erillisiä letkuja.

Tuloletkussa on oltava vesihana (sulkuhana). Vesihana on
sijoitettava helposti käsillä olevaan paikkaan, jotta veden
tulon voi katkaista, jos astianpesukonetta pitää siirtää.

Kun asennus on valmis, avaa vesihana ja anna vedenpai-
neen tasaantua hetki. Tarkasta, että kaikki liitännät ovat tii-
viitä.

Liitäntä kylmään veteen
Liitä astianpesukone kylmään veteen, jos kiinteistö lämpiää
öljyllä, sähköllä tai kaasulla.

Liitäntä lämpimään veteen
Liitä astianpesukone lämpimään veteen (maks. 70 °C), jos
kiinteistö lämpiää energiaa säästävällä lämmitystavalla,
kuten kaukolämmöllä, aurinkokennoilla tai maalämmöllä.
Lämminvesiliitännän käyttäminen säästää pesuaikaa ja
vähentää astianpesukoneen sähkönkulutusta.

HUOM!
Älä ylitä veden sallittua enimmäislämpötilaa. Kaikki keit-
tiövälineiden materiaalit eivät kestä voimakasta kuumuut-
ta. Katso kohta Herkästi vahingoittuvat astiat luvussa
Täytä astianpesukone.

Sähköliitäntä
Sähköliitännän tiedot löytyvät arvokilvestä. Niiden on vastat-
tava sähköverkon tietoja.

Astianpesukone on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan.

Pistorasia on sijoitettava asennustilan ulkopuolelle, jotta
siihen pääsee helposti käsiksi astianpesukoneen asennuk-
sen jälkeen. Älä käytä jatkojohtoja!

HUOM!
Sähköjohdon vaihtamisen sekä koneen turvallisuuteen ja
suorituskykyyn liittyviä korjauksia ja kunnossapitotehtäviä
saa tehdä vain valmistajan hyväksymä huoltoteknikko tai
joku muu vastaavan ammattitaidon omaava henkilö.

Kiinnitä astianpesukone

2x

= =

Tarkista kiinnityksen jälkeen, että etujalat lepäävät lattiaa
vasten.

Kiinnitä astianpesukone kiinni kahdella ylimääräisellä
ruuvilla
Jos työtason alapinnan ja astianpesukoneen yläpinnan väliin
jäävä ilmarako on suurempi kuin 3 mm, astianpesukone on
kiinnitettävä kahdella ylimääräisellä ruuvilla.

2x

KNOCK 
OUT

Astianpesukoneen sokkelilevy
Astianpesukone toimitetaan sokkelilevyn kanssa. Sokkelile-
vyn korkeutta voidaan säätää asennusaukon korkeuden ja
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sokkelin syvyyden mukaan. Taulukosta näkyy, mitä sokke-
lilevyn korkeutta on käytettävä.

Asennusaukon korkeus

Syvyys

Syvyys (mm)Asennusau-
kon korkeus
(mm) 90<80706050

90----820

1009090--830

1101001009090840

120110110100100850

120120120110110860

120120120120120870 <

Tee terävällä veitsellä viilto halutulle korkeudelle sokkelilevyn
etu- ja takapuolelle. Taita levy sen jälkeen varovasti oikean
korkuiseksi.

Äänieristeen asennus
(vain tietyt mallit)

x

xx

Sokkelilevyn asennus

2x

PRESS
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Huolto

Lue luku Vianetsintä ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Il-
moita yhteydenotossa arvokilven tiedot. Merkitse muistiin
tyyppi (1) ja sarjanumero (2).

Cylinda service 0771-25 25 00.

Serienr.Typ

1 2

Tietoja testauslaitokselle

Tilaa tietoja testauslaitokselle sähköpostitse osoitteesta
dishwashers@appliance-development.com.

Ilmoita kysymyksen yhteydessä arvokilven tiedot. Merkitse
muistiin tuotenumero (1) ja sarjanumero (2).

Serienr.

1 2

Typ
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Tekniset tiedot

Tiedot energiamerkinnästä
Tiedote, Komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1059/2010 mukaan

Cylinda
SV-DISK 3R AVH/RF/SVMallimerkintä:
161)Vakiokattauksien määrä:
A+++Energiatehokkuusluokka:
245 kWh/vuosi2)Vuotuinen energiankulutus(AEC):
0,86 kWhNormaalin pesukerran energiankulutus(Et):

Tehonkulutus
0,49 WPäältä (Po):
0,49 WLepotila (Pl):
2660 litraa/vuosi3)Vuotuinen vedenkulutus(AWC):
A4)Kuivaustehokkuusluokka:
Ekopesu5) , lisävalinta Automaattinen avausVakio-ohjelma:
180 minuuttiaVakiopesukerran ohjelma-aika:
JatkuvaLepotilan kesto (Tl):
44 dB(A) re 1 pWÄänitaso:
Kalusteisiin asennettavaRakenne:

1) Standardin EN 50242 mukaan.

2) Perustuu 280 vakiopesukertaan kylmävesiliitännällä ja energiansäästötilan mukaiseen kulutukseen. Todellinen energiankulutus riippuu
siitä, miten konetta käytetään.

3) Perustuu 280 vakiopesukertaan. Todellinen vedenkulutus riippuu siitä, miten konetta käytetään.

4) Asteikolla G (pienin tehokkuus) - A (suurin tehokkuus).

5) Tämä pesuohjelma on vakiopesukerta, johon energiamerkinnän tiedot perustuvat. Se on tarkoitettu normaalisti likaantuneiden astioiden
pesuun ja on tehokkain ohjelma yhdistetyn energian- ja vedenkulutuksen kannalta.

Tekniset tiedot
817-890 mmKorkeus:
596 mmLeveys:
577 mmSyvyys:
35 kg1)Paino:
0,03–1,0 MPaVedenpaine:
Katso arvokilpiSähköliitäntä:
Katso arvokilpiLiitäntäteho:

1) Paino voi vaihdella teknisten varusteiden mukaan.
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Din opvaskemaskine

14321 4 75 6 98 10 1311 12

1. Hovedafbryderen
2. Programvælger
3. Autoprogram
4. Grydeprogram
5. Eco program
6. Kvikprogram
7. Skylning

8. SpeedWash
9. Automatisk døråbning
10. Ekstra hygiejne
11. Forskudt start
12. Display
13. Indikator for afspændingsmiddel
14. Indikator for salt
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Sikkerhedsanvisninger

Generelt
• Læs brugsanvisningen – og gem den!
• Brug ikke opvaskemaskinen til andre formål end

dem, der er angivet i denne brugsanvisning.
• Belast ikke opvaskemaskinens låge eller kurve

med andet end opvask.
• Lad aldrig lågen til opvaskemaskinen stå åben,

så andre kan falde over den.
• Brug kun maskinopvaskemiddel!
• Denne maskine kan anvendes af børn fra 8 år

og personer med nedsatte fysiske eller mentale
evner, personer som lider af fornuftsmangel eller
manglende erfaring og viden. Sådanne personer
skal være under opsyn ved brug af maskinen eller
instrueres i, hvordan maskinen skal anvendes
og forstå de mulige risici. Rengøring af maskinen
må ikke udføres af børn uden opsyn.

• Et beskadiget netkabel må kun udskiftes af en
autoriseret fagmand.

• Brug kun opvaskemaskinen i hulsholdningslignen-
de miljøer til at vaske husholdningsopvask. Al
anden brug er ikke tilladt.

• Placer aldrig opvaskmed rester af opløsningsmid-
del i maskinen, da dette kan udgøre en eksplo-
sionsrisiko. Opvaskmed aske, voks og smørefedt
må heller ikke vaskes i opvaskemaskinen.

ADVARSEL!
Knive og andre spidse genstande skal lægges
vandret i opvaskemaskinens særlige kurve dertil.

Installation
Se kapitlet Installation.

Børnesikkerhed
Børn skal overvåges. Lad ikke børn bruge opvaske-
maskinen eller lege med den. Vær særligt forsigtig,
når lågen er åben. Opvaskemaskinen kan indeholde
rester af opvaskemiddel! Start altid opvaskemaski-
nen med det samme, når du har fyldt opvaskemiddel
på.

ADVARSEL!
Vær opmærksom på børn i nærheden af maskinen! Ma-
skinopvaskemiddel er ætsende!

Vinteropbevaring/transport
Opbevar opvaskemaskinen frostfrit, og undgå lang transport
i stærk kulde. Transporter opvaskemaskinen opretstående
eller liggende med bagsiden nedad.

Overløbssikring
Overløbssikringen starter udpumpning og lukker for vandind-
taget, hvis vandstanden i opvaskemaskinen overstiger
normalniveauet. Hvis sikringen udløses, skal du lukke for
vandtilførslen og tilkalde service.

Emballagemateriale
Emballagen beskytter produktet under transporten. Materi-
alet i emballagen kan genvindes. Kildesortér emballagen
for at bidrage til et reduceret råvareforbrug og reduceret
affald. Din forhandler kan tage emballagen retur og sende
den til genvinding eller informere om nærmeste genvindings-
station. Emballagen består af:

• Bølgepap af op til 100 % genvundet materiale.

• Ekspanderet polystyren (EPS) uden tilsætning af klor
og fluor.

• Stivere af ubehandlet træ.

• Beskyttelsesplast af polyethylen (PE).

Bortskaffelse
Opvaskemaskinen er fremstillet og mærket med henblik på
genvinding.

Når opvaskemaskinen er udtjent og skal bortskaffes, skal
den straks gøres uanvendelig. Træk stikket ud af kontakten,
og klip ledningen af så tæt på maskinen som muligt.

Kontakt den lokale kommune for at få oplysninger om, hvor
og hvordan maskine skal genvindes på forsvarlig vis.
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Før du bruger opvaskemaskinen første
gang

Kontrollér vandets hårdhedsgrad
For at opnå et godt opvaskeresultat skal opvaskemaskinen
have blødt vand (vand med lavt kalkindhold). Hårdt vand
forårsager hvide belægninger på servicet og i opvaskema-
skinen.

Vandets hårdhed angives i tyske hårdhedsgrader (°dH).

Indløbsvand med en hårdhedsgrad på over 6°dH skal afkal-
kes. Dette gøres automatisk ved hjælp af den indbyggede
afkalker. For at afkalkeren kan fungere optimalt, skal
indstillingen af den tilpasses til det indkommende vands
hårdhedsgrad. Når du har indstillet afkalkeren, skal du do-
sere opvaske- og afspændingsmiddel, som om du har blødt
vand.

Besøg www.geus.dk eller kontakt det lokale vandværk for
at få oplysninger om vandets hårdhedsgrad.

Noter vandets hårdhedsgrad:____________

Hvis vandets hårdhedsgrad overstiger 50°dH, anbefales
det, at der tilsluttes en ekstern afkalker.

ADVARSEL!
Hårdt vand forårsager hvide belægninger på opvasken
og i opvaskemaskinen. Det er derfor vigtigt, at du vælger
den rigtige indstilling af afkalkeren! Se Vandets hårdheds-
grad.

Kør aldrig opvaskemaskinen med tom saltbeholder, hvis
indløbsvandet har en hårdhedsgrad over 6°dH.

Indstil Vandets hårdhedsgrad
I kapitlet Indstillinger beskrives det, hvordan du indstiller
afkalkeren.

Påfyld salt

Dæksel til saltbeholderen

1. Skru låget til saltbeholderen af.

2. Sæt den tragt, som følger med opvaskemaskinen, i på-
fyldningshullet på beholderen. Hæld først ca. 1 l vand
i.

3. Påfyld derefter salt, indtil beholderen er fuld (maks. 1,0
kg). Brug specialsalt til opvaskemaskiner.

4. Tør overskydende salt af, så låget kan skrues ordentligt
på.

For ikke at risikere rustpletter skal et opvaskeprogram star-
tes straks efter påfyldning af salt.

Indstil Afspændingsmiddel
I kapitel Indstillinger beskrives, hvordan du indstiller dose-
ringen af afspændingsmiddel.

Påfyld afspændingsmiddel
Tørringen går hurtigere og får et bedre resultat, hvis man
bruger afspændingsmiddel. Du får også et flottere opvaske-
resultat med ren og pletfri opvask.

Tryk for at
åbne

1. Åbn låget til afspændingsmidlet.

2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel op til det niveau,
der er markeret med max.

3. Tør eventuelt overskydende afspændingsmiddel rundt
om beholderen væk med en klud.

4. Luk låget korrekt.
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Fyld opvaskemaskinen

Mere miljøvenlig opvask
• Skyl ikke opvasken under rindende vand. Skrab kun

større madrester af, før du fylder opvaskemaskinen.

• Vælg et miljøtilpasset opvaskemiddel. Læs miljødekla-
rationerne på emballagen!

• Vent med at køre opvaskeprogrammet, indtil opvaske-
maskinen er fuld, så sparer du energi.

• Hvis opvasken kun er let snavset, har du mulighed for
at vælge et program med lav temperatur.

• Du får et bedre tørreresultat, hvis du bruger tilvalget
Automatisk døråbning, der automatisk åbner opvaske-
maskinens låge. Vent, indtil opvaskemaskinen indikerer,
at programmet er slut, og at opvasken er afkølet, før du
tømmer opvaskemaskinen. (Hvis opvaskemaskinen er
indbygget, skal inventaret kunne tåle eventuel kondens
fra opvaskemaskinen).

Skrøbeligt service
En del genstande tåler ikke maskinopvask. Dette kan have
flere årsager. Nogle typer materiale tåler ikke kraftig varme,
mens andre kan tage skade af maskinopvaskemidlet.

Vær forsigtig med f.eks. håndlavede genstande, skrøbelige
dekorationer, krystal/glas, sølv, kobber, tin, aluminium, træ
og plast. Kig efter mærkningen "Tåler maskinopvask".

Husk
• Vend alle snavsede flader indad og nedad!

• Opvask skal ikke ligge i eller oven på hinanden.

• Stil opvask med fordybninger skråt, f.eks. kopper, så
skyllevandet løber af. Dette er også vigtigt ved genstan-
de i plast.

• Sørg for, at små genstande ikke falder igennem opva-
skekurven. Placer dem i topbestikkurven.

BEMÆRK!
Kontroller, at skyllearmene kan dreje frit rundt.

Opvaskemaskinens kurve
Opvaskemaskinen er udstyret med en topbestikkurv, en
øverste kurv og en nederste kurv.

Topbestikkurv
Topbestikkurven har plads til bestik, grydeskeer, piskeris,
serveringsbestik og lignende genstande.

Overkurv
Placer glas, kopper, skåle, asietter og fade i den øverste
kurv. Vend alle snavsede flader indad og nedad! Vinglas
stilles på hylden til vinglas, og knive lægges i knivholderen
til højre, hvis der er en sådan.

Hævning og sænkning af den øverste kurv
1. Træk overkurven ud.

2. Tag fat i siderne på overkurven med begge hænder, og
løft den op.

3. Løft med begge hænder kurven op igen og igen for
trinvis at komme til næste position. (Den øverste kurv
kan justeres i tre positioner). Når den øverste kurv er i
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den øverste position og løftes op, sænkes den ned til
den nederste position. Bemærk, at begge sider af kurven
altid skal være placeret i samme højde.

Tallerkenstøtter
Tallerkenstøtterne kan fældes op og ned, således at man
nemmere kan placere gryder, skåle og glas. Frigør tallerken-
støtterne ved at trykke holderen indad, inden positionen ju-
steres.

Underkurv
Anbring små og store tallerkener, fade og kasseroller i un-
derkurven.

Tallerkenstøtter
Klap de sammenklappelige tallerkenstøtter ned ved opvask
af kasseroller. Frigør tallerkenstøtterne ved at trykket besla-
get indad, før positionen justeres.

Anvendelse af opvaskemaskinen

Dosering af opvaskemiddel
Tryk for at åbne

1. Rum til forvaskemiddel

2. Rum til hovedvaskemiddel

Opvaskemiddel skal doseres efter vandets hårdhedsgrad.

Følg doseringsanvisningerne på opvaskemidlets emballage.
Opvaskemaskinen er udstyret med en afkalker, så du skal
dosere opvaskemidlet efter doseringsangivelserne for blødt
vand.

Overdosering af opvaskemiddel forringer opvaskeresultat
og belaster miljøet.

Opvaskemiddelrummet skal være tørt, når opvaskemiddel
doseres. Der findes et rum til forvask og et til hovedvask.
Dosér en mindre del opvaskemiddel i rummet til forvask,
hvis du bruger pulver- eller flydende maskinopvaskemiddel.
Kontakt producenten af opvaskemidlet, hvis du har
spørgsmål angående opvaskemidler.

BEMÆRK!
Brug kunmaskinopvaskemiddel! Almindeligt opvaskemid-
del danner kraftigt skum, som forhindrer opvaskemaskinen
i at arbejde, og kan derfor ikke bruges.

Opvasketabs
Del tabletten i to, hvis låget til dispenseren er vanskeligt at
lukke. Der er risiko for, at opvaskemidlet ikke doseres kor-
rekt, hvis låget er under spænd og ikke åbnes korrekt.

BEMÆRK!
Det anbefales ikke at bruge opvasketabs til korte program-
mer (under 75 minutter). Anvend i stedet pulveropvaske-
middel eller flydende opvaskemiddel.

Kombinationsopvaskemiddel
Der er mange forskellige typer kombinationsopvaskemiddel
på markedet. Læs omhyggeligt anvisningerne til disse pro-
dukter.

I kapitlet Indstillinger beskrives, hvordan du kan aktivere
TAB (3-i-1/kombimiddel). Vær opmærksom på, at der skal
fyldes salt i saltbeholderen. Hvis du ikke er tilfreds med op-
vaske- og tørreresultatet, skal du deaktivere indstillingen
TAB (3-i-1/kombimiddel) og fylde salt, opvaskemiddel og
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afspændingsmiddel på. Se kapitlet Før du bruger opvaske-
maskinen første gang.

BEMÆRK!
Du får et optimalt opvaske- og tørreresultat ved at bruge
almindeligt maskinopvaskemiddel sammen med separat
dosering af afspændingsmiddel og salt.

Hovedafbryderen
Tryk på hovedafbrydereren, og hold den inde, indtil displayet
lyser. Kontrollér også, at vandhanen er åben.

PROGRAM - Vælg program
Vælg program afhængigt af opvasken, og hvor snavset den
er. Eco program er altid forvalgt.

Tryk en eller flere gange på programvælgeren, indtil det
ønskede programsymbol aktiveres.

Autoprogram
Opvaskemaskinen ved, hvor snavset opvasken er, og tilpas-
ser vandforbruget og temperaturen derefter. Ved nyinstalla-
tion er det nødvendigt at køre programmet fem gange, indtil
det er korrekt indstillet, for at opnå det bedste resultat.

Autoprogram1) + SpeedWash +
Automatisk døråbning
Et effektivt hverdagsprogram for let indtørrede madrester.
(Programmet er ikke beregnet til indtørrede madrester i ek-
sempelvis gratinforme).

Grydeprogram
Program til meget snavset opvask, f.eks. kasseroller, gryder
og gratinforme. Hvis opvaskemaskinen ikke er helt fyldt,
kan du fylde den tomme plads med eksempelvis tallerkener.

Eco program
Dette program er velegnet til opvask af snavset service og
er det mest effektive program med hensyn til kombineret
energi- og vandforbrug.

Kvikprogram
Program til let snavset glas og porcelæn, f.eks. kaffekopper.

I kombination med SpeedWash bliver programmet kortere
(15 minutter).

Skylning
Til afskylning af servicet, mens du venter på, at opvaskema-
skinen bliver fyldt helt op.

TILLVAL - Vælg tilvalg
For at vælge et tilvalg skal du vælge på en af tilvalgsknap-
perne, indtil tilvalget er aktiveret. De tilgængelige tilvalg af-
hænger af det valgte program, og visse tilvalg kan ikke
kombineres (tilgængelige tilvalg er svagt oplyste).

SpeedWash
Dette tilvalg reducerer programtiden, men forbruger mere
energi og vand.

Automatisk døråbning
Opvaskemaskinens låge åbnes automatisk, hvilket forbedrer
programmets tørring. Vent, indtil opvaskemaskinen indikerer,
at programmet er slut, og at opvasken er afkølet, før du
tømmer opvaskemaskinen. (Hvis opvaskemaskinen er ind-
bygget, skal inventaret kunne tåle eventuel kondens fra
opvaskemaskinen).

BEMÆRK!
Opvaskemaskinens lågemå ikke blokeres, når den åbnes
automatisk. Det kan ødelægge lågelåsens funktion.

Ekstra hygiejne
Tilvalget er tilpasset til ekstra høje hygiejnekrav, f.eks. op-
vask af sutteflasker og skærebrætter. Temperaturen øges
både i hovedvasken og den sidste skylning.

Forskudt start
Ved valg af Forskudt start starter opvaskemaskinen 1-24
timer efter, at du har lukket lågen.

1. Tryk én gang på knappen for at aktivere Forskudt start.
Tryk flere gange, eller hold tilvalgsknappen inde for at
indstille det ønskede antal timer.

2. Luk lågen, hvorefter opvaskemaskinen tæller ned med
én time ad gangen og starter, når tiden er udløbet.

Hvis du vil afbryde tilvalget Forskudt start, skal du åbne lå-
gen, trykke på hovedafbryderen og holde den inde, indtil
displayet slukkes.

Start opvaskemaskinen
Luk lågen for at starte opvaskemaskinen. Hvis hovedafbry-
deren er slået til, starter opvaskemaskinen automatisk, når
lågen lukkes.

1) Denne kombination (Autoprogram + SpeedWash + Automatisk døråbning) kaldes også QuickIntensive (90 minutter).
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TID - Resterende tid
Når du har valgt program og tilvalg, vises det, hvor lang tid
programmet tog forrige gang, det blev kørt.

Når du har startet opvaskemaskinen, viser displayet, hvor
lang tid der er tilbage af programmet. En opdatering af re-
sterende tid foretages efterfølgende efter opvarmning af
den sidste skylning.

Tiden kan variere fra gang til gang, afhængigt af bl.a. tem-
peraturen på det indkommende vand, mængden af opvask
og den omgivende temperatur.

Frontdisplay

Opvask Resterende tid Tørring

Hvis du vil afbryde eller skifte program
Åbn lågen, tryk på hovedafbryderen, og hold den inde, indtil
displayet holder op med at lyse, hvis du vil skifte program,
efter at du har startet opvaskemaskinen. Fyld et nyt opva-
skemiddel på, hvis lågen til dispenserens opvaskemiddelrum
er åbent. Tryk derefter på hovedafbryderen igen, vælg et
nyt program, og luk lågen.

Hvis du vil påfylde mere opvask
Åbn lågen. Opvaskemaskinen stopper automatisk. Sæt
opvasken i maskinen, og luk lågen. Efter en pause fortsætter
opvaskemaskinen fra det sted, som den var kommet til.

Hvis opvaskemaskinen stoppes ved
strømafbrydelse
Hvis opvaskeprogrammet ikke er afsluttet, fortsætter pro-
grammet fra det sted, det var kommet til, når der sluttes
strøm til opvaskemaskinen igen.

BEMÆRK!
Under tørringen afbrydes programmet, hvis strømtilførslen
stoppes, eller hvis lågen åbnes i mere end to minutter.

Efter afsluttet program
Når programmet er færdigt, vises "End" i displayet.

Opvaskemaskinen slukker automatisk efter afsluttet pro-
gram. Sluk vandhanen efter hver brug.

Sådan får du det bedste tørreresultat
• Fyld opvaskemaskinen helt.

• Stil opvask med fordybninger skråt, f.eks. kopper, så
skyllevandet løber af. Dette er også vigtigt ved genstan-
de i plast.

• Påfyld afspændingsmiddel, eller øg doseringen af af-
spændingsmiddel.

• Aktivér tilvalget Automatisk døråbning.

• Aktivér tilvalget Ekstra hygiejne.

• Lad opvasken køle af, før den tages ud

Tøm opvaskemaskinen
Varmt porcelæn kan være ekstra skrøbeligt. Lad opvasken
køle af i opvaskemaskinen, før den tages ud.

Tøm den nederste kurv først for at undgå, at eventuelt vand
fra den øverste kurv drypper ned på opvasken i den neder-
ste kurv.
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Indstillinger

Åbn menuen for indstillinger:
Åbn først lågen. Luk maskinen. Tryk på hovedafbryderen, og hold den inde, indtil displayet lyser.1.

Inden for 10 sekunder:
- Tryk på programvælgeren og tilvalgsknappen for SpeedWash.

2.
+

Displayet viser menuen for indstillinger (aktuel indstilling samt aktuel indstillingsværdi).3.
(Forlad menuen ved at bladre gennem den, eller tryk på hovedafbryderen).

Navigér i menuen for indstillinger:

Tryk for at gemme indstillingsværdien og gå
videre til næste indstilling.

Aktuel indstilling.
Aktuel indstillingsværdi.

Tryk for at bladre mellem indstillingsværdierne.

Du har nu adgang til følgende indstillinger:
AlternativerIndstillinger

Indstilling for dosering af afspændingsmiddel.1:00 - 1:05Afspændingsmiddel1.
Øg doseringen af afspændingsmiddel:
• Hvis servicet er vandplettet.

Reducer doseringen af afspændingsmiddel:
• Hvis servicet har en klæbrig hvid/blå belægning.
• Hvis servicet er randet.
• Hvis der dannes skum. Hvis vandet meget blødt

vand, er det muligt at fortynde afspændingsmidlet
ved at tilsætte vand i forholdet 1:1.

Forvalgt fra fabrikken: 05
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AlternativerIndstillinger

Indstilling af afkalkeren. Vælg indstilling efter indløbsvan-
dets hårdhedsgrad. Det er vigtigt, at indstillingen er
korrekt!

2:00 - 2:09Vandets hårdhedsgrad2.

Anbefalet indstillingTyske hårdhedsgrader

2:000-5°dH

2:016-8°dH

2:029-11°dH

2:0312-14°dH

2:0415-19°dH

2:0522-24°dH

2:0625-29°dH

2:0730-39°dH

2:0840-49°dH

2:0950°dH

Husk at påfylde salt i saltbeholderen, efter at du har
indstillet afkalkeren på 2:01 - 2:09.
Ved indløbsvand med en hårdhedsgrad på under 6°dH
(9°fH) skal du vælge 2:00. Afkalkeren deaktiveres, og
det er ikke nødvendigt at fylde salt på.
Forvalgt fra fabrikken: 04

Du kan aktivere denne indstilling, hvis du bruger et så-
kaldt 3-i-1/kombimiddel. Opvaskeprogrammerne tilpas-
ses automatisk, så du altid får det bedst mulige opva-
ske- og tørreresultat. Hvis denne indstilling er aktiveret,
er det ikke nødvendigt at påfylde afspændingsmiddel,
fordi tilvalget lukker for dosering af afspændingsmiddel.
Den sænker også doseringen af salt i afkalkeren. Vær
opmærksom på, at der skal fyldes salt i saltbeholderen.

3:00 (Sluk)
3:01 (Tænd)

TAB
(3-i-1/kombimiddel)

3.

BEMÆRK!
Hvis du vil opnå et godt opvaskeresultat, er det meget
vigtigt, at du undersøger, hvilken slags opvaskemiddel
eller kombiprodukt der er tale om! Læs omhyggeligt
på emballagen, hvordan opvaskemidlet skal bruges.
Følg altid brugsanvisningen eller oplysningerne på
emballagen!
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Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner

Påfyld afspændingsmiddel
Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes
afspændingsmiddel.

Tryk for at
åbne

1. Åbn låget til afspændingsmidlet.

2. Påfyld forsigtigt afspændingsmiddel op til det niveau,
der er markeret med max.

3. Tør eventuelt overskydende afspændingsmiddel rundt
om beholderen væk med en klud.

4. Luk låget korrekt.

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter
påfyldningen.

Påfyld salt
Ovenstående symbol lyser i displayet, når der skal påfyldes
salt.

Dæksel til saltbeholderen

Skru låget af, og påfyld salt, når beholderen til salt er tom.
Det er kun nødvendigt at tilsætte vand første gang! Tør af,
og sæt låget på plads. Kør et program, så eventuelt salt i
maskinen skylles ud.

Der kan gå lidt tid, før symbolet holder op med at lyse efter
påfyldningen.

ADVARSEL!
For ikke at risikere rustpletter skal et opvaskeprogram
startes straks efter påfyldning af salt.

Hæld aldrig maskinopvaskemiddel i saltbeholderen. Dette
medfører risiko for skader på afkalkeren!

Grovsien
I grovsien samles større madrester, som ikke umiddelbart
kan passere gennem afløbspumpen. Tøm grovsien efter
behov.

Grovsi

1. Løft grovsien lige op ved hjælp af håndtaget.

2. Tøm grovsien. Husk at sætte grovsien tilbage igen!

Finsien
Det snavs, der opsamles i finsien, skylles automatisk ud
ved hver opvask. Rengør finsien efter behov.

Finsi

1. Drej håndtaget mod uret.

2. Løft sien lige op ved hjælp af håndtaget. Fjern derefter
grovsien, så du kan rengøre finsien.

3. Monter delene igen i omvendt rækkefølge. Kontroller,
at kanterne slutter godt til, når du sætter finsien tilbage
igen.

4. Fastgør sien ved at dreje håndtaget med uret indtil stop.
Håndtaget skal pege lige ud fra opvaskemaskinen.

BEMÆRK!

Det kan påvirke opvaskeresultatet,
hvis sierne ikke er monteret korrekt.
Bemærk, at opvaskemaskinen ikke
må bruges, uden at sierne er
monteret.
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BEMÆRK!

Kontroller, at den farvede
beskyttelse til højre i
bundbrønden er på plads.

Spulearme
Huller og lejer kan af og til stoppe til. Fjern skidtet med en
nål eller lignende. Spulearmene har også huller på undersi-
den.

For at gøre rengøringen lettere kan du løsne spulearmene.
Glem ikke at montere dem ordentligt fast bagefter.

Nederste skyllearm
• Løft den nederste skyllearm lige op for at løsne den.

Øverste skyllearm
1. Træk overkurven ud.

2. Skru spændering til spulearmen mod uret for at frigøre
spulearmen fra den øverste kurv.

Lågen og lågetætningen
Rengør lågens sider og lågetætningen regelmæssigt. Brug
en let fugtet klud (eventuelt med lidt rengøringsmiddel).

Panelet
Hold knapperne rene og fri for fedt. Aftør dem med en tør
eller let fugtig klud. Brug aldrig rengøringsmiddel – det kan
ridse overfladen. Sluk opvaskemaskinen på hovedafbryde-
ren ved rengøring af knapperne for at undgå utilsigtede tryk
på knapperne.

Opvaskemaskinens indvendige beholder
Opvaskemaskinens indvendige beholder er fremstillet af
rustfrit stål og holdes ren gennem normal brug.

Kalkaflejringer
Hvis du har kalkholdigt (hårdt) vand, kan der dannes kalkaf-
lejringer i opvaskemaskinen. Kør i så fald programmet
Grydeprogram med to spiseskefulde citronsyre i opvaske-
middelrummet (uden opvask i maskinen).

Afhjælpning af stop i afløbspumpen
Hvis der er vand tilbage i opvaskemaskinen efter afsluttet
program, kan afløbspumpen være blokeret af eventuelle
genstande. Disse kan du nemt fjerne.

1. Sluk maskinen med hovedafbryderen, og træk stikket
ud af stikkontakten.

2. Fjern grovsien og finsien.

3. Øs vandet ud af opvaskerummet.

4. For at kunne inspicere afløbspumpen skal du fjerne den
farvede beskyttelse til højre i bunden af maskinen.

5. Drej manuelt pumpehjulet, som er placeret bag beskyt-
telsen. Fjern forsigtigt eventuelle genstande.

6. Genmonter beskyttelsen til afløbspumpen samt finsien
og grovsien.

7. Sæt stikket i stikkontakten igen.
Hvis opvaskemaskinen stadig ikke kan startes, og der
høres en summelyd, er overløbssikringen aktiveret.

• Luk for vandet.

• Træk stikket ud af stikkontakten.

• Ring til service.

Beskyttelse til
afløbspumpe

BEMÆRK!
Husk at genmontere beskyttelsen til afløbspumpen.
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Fejlfinding

LøsningType af fejl i display

Rens afløbspumpen. Se kapitlet Pleje- og vedligeholdelsesinstruktioner. Tilkald
service, hvis problemet fortsætter.

Maskinen er utætF10

Se "Der er stadig vand i opvaskemaskinen" i tabellen "Problem" nedenfor. Tilkald
service, hvis problemet fortsætter.

AfløbsfejlF11

Kontrollér, at vandhanen er åben. Hvis problemet fortsætter, skal du ringe til ser-
vice.

VandindtagningsfejlF12

Luk for vandhanen, og tilkald service.VentillækageF40

Rens grovsien og finsien. Tilkald service, hvis problemet fortsætter.VandniveaufejlF52

Luk for vandhanen, og tilkald service.Maskinen er utætF54

Ring til service.CirkulationspumpefejlF56

Tryk på en valgfri knap for at fjerne fejlmeddelelsen.

AfhjælpningMulige årsagerProblem

Vent et øjeblik, og prøv igen.Du har trykket på knapperne for hurtigt,
efter at du har åbnet lågen.

Knapperne reagerer ikke på tryk.

Rengør med en tør eller let fugtig klud.Snavs på knapperne.

Åbn lågen. Knapperne reagerer kun på
knaptryk, når lågen er åben.

Lågen er lukket.

Kontroller, at kurvene er vandret.Kurvene sidder forkert.Lågen kan ikke lukkes.

Kontroller, at der ikke findes service i
kurvene, som forhindrer, at kurvene kan
skubbes vandret ind.

Kontrollér lågelåsen. Hvis den ikke luk-
ker i og låser, skal du åbne lågen. Tryk
på knappen for tilvalg Automatisk
døråbning, og hold den inde i 15 sekun-
der. Vent derefter i 30 sekunder. Luk lå-
gen. Kontrollér, at lågelåsen lukker i og
låser.

Lågelåsen lukker ikke i og låser.
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AfhjælpningMulige årsagerProblem

Kontroller.Lågen er ikke lukket ordentligt.Opvaskemaskinen starter ikke.

Luk lågen, og vent. Efter en pause fort-
sætter opvaskemaskinen fra det sted,
hvor den sluttede.

Du har åbnet opvaskemaskinen for at
fylde mere opvask i under et igangvæ-
rende program.

Kontrollér lågelåsen. Hvis den ikke har
lukket i og låst, skal du åbne lågen. Tryk
på knappen for tilvalg Automatisk
døråbning, og hold den inde i 15 sekun-
der. Vent derefter i 30 sekunder. Luk lå-
gen. Kontrollér, at lågelåsen lukker i og
låser, og at opvaskemaskinen starter.

Lågelåsen har slet ikke lukket i og låst.

Kontroller.Der er sprunget en sikring.

Kontroller.Stikket er ikke sat i stikkontakten.

Kontroller.Der er lukket for vandtilførslen.

Kontroller.Overfyldning/utæthed

Luk for vandhanen. Træk stikket ud af
kontakten, og tilkald service.

Der høres en summelyd (afløbspumpen)
fra opvaskemaskinen, som ikke stopper,
når strømmen afbrydes på hovedafbry-
deren.

Tryk på hovedafbryderen, og hold den
inde, indtil displayet slukkes, hvis du vil
afbryde tilvalget Forskudt start. Start
opvaskemaskinen igen.

Kontroller, at tilvalget Forskudt start ikke
er valgt.

Løft skyllearmene af, og rengør dem.Skyllearmene kan ikke dreje rundt.Opvasken er ikke ren.

Kontroller, at servicet ikke forhindrer
skyllearmene i at rotere frit.

Rengør spulearmene. Se kapitel Pleje-
og vedligeholdelsesinstruktioner.

Spulearmenes huller og lejer er tilstoppe-
de.

Vælg et længere program.Forkert opvaskeprogram.

Doser efter vandets hårdhedsgrad.
Kraftig over- eller underdosering giver
et forringet opvaskeresultat.

Forkert dosering af opvaskemiddel.

Undgå at købe for store pakker.Opvaskemidlet er for gammelt. Opvaske-
middel har begrænset holdbarhed.

Tildæk ikke opvask med store skåle eller
lignende. Undgå at placere meget høje
glas i hjørnerne på kurvene.

Forkert fyldning af opvaskemaskinen.

Anbring servicet, så det står stabilt.Glas og kopper er væltet under opva-
sken.

Kontrollér, at siernes håndtag er låst i
stoppositionen. Håndtaget skal pege lige
ud fra opvaskemaskinen.

Sierne er ikke korrekt monteret.

Kontroller, at den farvede beskyttelse til
højre i bundbrønden er på plads. Se ka-
pitel Pleje- og vedligeholdelsesinstruktio-
ner.

Beskyttelsen til afløbspumpen mangler.
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AfhjælpningMulige årsagerProblem

Skyl denne slags madrester af, hvis op-
vaskemaskinen ikke startes med det
samme. Brug eventuelt programmet
Skylning.

Visse madrester, f.eks. sennep, mayon-
naise, citron, vineddike, salt og dressing,
kan give pletter på rustfrit stål, hvis de
står for længe.

Pletter på rustfrit stål eller sølv.

For at undgå pletter og at opvasken bli-
ver mat, skal du adskille opvask af for-
skellige metaller som f.eks. sølv, rustfrit
og aluminium.

Sølvtøj kan blive plettet, hvis det kom-
mer i kontakt med genstande i rustfrit
stål under opvasken. Aluminiumsgen-
stande kan også give en plettet opvask.

Kontroller, at låget til saltbeholderen er
skruet ordentligt på. Ellers kontakt servi-
ceafdelingen.

Afkalkeren mangler salt.Pletter eller misfarvninger på servicet.

Se kapitlet Indstillinger.Forkert indstilling af afkalker.

Se kapitlet Indstillinger.Forkert indstillet dosering af afspæn-
dingsmiddel.

Påfyld salt. Se kapitlet Før du bruger
opvaskemaskinen første gang.

Saltbeholderen er tom.

Deaktiver indstillingen TAB (3-i-1/kombi-
middel), og fyld salt og afspændingsmid-
del på.

3-i-1/kombimiddel anvendes, og indstil-
lingen TAB (3-i-1/kombimiddel) er aktive-
ret.

Vask krystalglas ved lav temperatur, og
vær omhyggelig med doseringen af op-
vaskemiddel. Kontakt opvaskemiddelpro-
ducenten.

For høj temperatur og/eller for meget
opvaskemiddel kan forårsage såkaldt
ætsning på krystalglas. Dette kan
desværre ikke afhjælpes, kun forebyg-
ges.

Reducer doseringen. Se kapitlet Før du
bruger opvaskemaskinen første gang
og Indstillinger. Hvis vandet er meget
blødt, kan du eventuelt fortynde afspæn-
dingsmidlet ved at tilsætte vand i forhol-
det 1:1.

For høj dosering af afspændingsmiddel.Servicet har en klæbrig hvid/blå belæg-
ning.

Skift til et opvaskemiddel med blegemid-
del.

Det kan være svært at vaske læbestift
og te af.

Pletter, som ikke går væk under opva-
sken.

Opvaskemiddelrummet skal være tørt,
når opvaskemidlet doseres.

Opvaskemiddelrummet var fugtigt, da
opvaskemidlet blev doseret.

Der er rester af opvaskemiddel i opva-
skemiddelrummet efter opvasken.

Kontroller, at opvasken står stabilt. Skub
til skyllearmene for at kontrollere, at de
kan dreje rundt.

Opvasken er ikke placeret korrekt, eller
skyllearmene kan ikke dreje rundt.

Raslelyde under opvasken.

Du skal ikke gøre noget. Programtiden
gemmes. Næste gang, programmet kø-
res, vises den korrigerede tid.

Programmet tager længere tid end be-
regnet.

1 minut vises i displayet.
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AfhjælpningMulige årsagerProblem

Rens grovsien og finsien.Sierne er tilstoppede.Der er stadig vand i opvaskemaskinen.

Kontrollér, at siernes håndtag er låst i
stoppositionen. Håndtaget skal pege lige
ud fra opvaskemaskinen.

Sierne er ikke korrekt monteret.

Rens afløbspumpen. Se kapitlet Pleje-
og vedligeholdelsesinstruktioner.

Afløbspumpen er tilstoppet.

Kontroller, at den farvede beskyttelse til
højre i bundbrønden er på plads. Se ka-
pitel Pleje- og vedligeholdelsesinstruktio-
ner.

Beskyttelsen til afløbspumpen mangler.

Kontroller, at der ikke er knæk eller
skarpe bøjninger på slangen.

Knæk på afløbsslangen.

Løsn afløbsslangen der, hvor den er
koblet til vaskens vandlås. Kontrollér, at
der ikke er noget, der har sat sig fast, og
at tilslutningens indvendige diameter er
mindst 14 mm.

Afløbsslangen er blokeret.

Rengør med en opvaskebørste og et
lavtskummende rengøringsmiddel.

Der er snavs på lister og i hjørner.Dårlig lugt i opvaskemaskinen.

Kør et program med højere temperatur
ca. én gang om måneden.

Der er valgt programmermed lav tempe-
ratur i en længere periode.

Aktivér tilvalget Automatisk døråbning.Tilvalget Automatisk døråbning er ikke
aktiveret.

Opvasken bliver ikke tilstrækkeligt tør.

Fyld opvaskemaskinen helt.Opvaskemaskinen er ikke fyldt helt op.

Påfyld afspændingsmiddel, eller øg do-
seringen af afspændingsmiddel. Se ka-
pitlet Før du bruger opvaskemaskinen
første gang og Indstillinger.

Afspændingsmidlet er brugt op, eller
doseringen er for lav.

Deaktiver indstillingen TAB (3-i-1/kombi-
middel), og fyld salt og afspændingsmid-
del på.

3-i-1/kombimiddel anvendes, og indstil-
lingen TAB (3-i-1/kombimiddel) er aktive-
ret.
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Installation
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* Fjern plastlisterne, hvis nichens indbygningsmål er 597--600 mm.
Vær forsigtig! Kanten kan være skarp. Brug beskyttelseshandsker!

Nominelle mål. Variationer kan forekomme.

Sikkerhedsanvisninger
• Tilslutning til el, vand og afløb skal udføres af en person

med den nødvendige kompetence.

• Følg altid gældende bestemmelser for vand, afløb og
el.

• Vær forsigtig ved installationen! Brug beskyttelseshand-
sker! Vær altid to om arbejdet!

• Placer en lækagebeskyttelse på gulvet under opvaske-
maskinen for at forebygge eventuel vandlækage.

• Prøvekør opvaskemaskinenmed programmet Skylning,
inden du skruer den fast. Kontroller, at opvaskemaskinen
tager vand ind og tømmer det ud igen. Kontroller også,
at tilslutningerne er helt tætte.

ADVARSEL!
Luk for vandtilførslen, når du installerer opvaskemaskinen!

Ledningen skal være taget ud af stikkontakten, eller
strømmen skal være afbrudt under arbejdet!

Transportbeskyttelse til lågen
Glem ikke at fjerne transportbeskyttelsen til lågen, når du
pakker opvaskemaskinen ud.

REMOVE
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Placer opvaskemaskinen
Opvaskemaskinen er beregnet til indbygning under en
bordplade. Indbygningsmålene fremgår af billedet. Sørg for,
at udluftningshullets kanter er jævne og ikke beskadiger
afløbs- og indløbsslangen samt elledningen.

570
55

125

820-893

600*
[mm]

Vær forsigtig! Kanten kan være skarp. Brug beskyttelseshandsker!

* Fjern plastlisterne, hvis
nichens indbygningsmål er

597--600 mm.

Hvis opvaskemaskinen er indbygget, skal inventaret kunne
tåle eventuel kondens fra opvaskemaskinen.

Monter fugtbeskyttelsesfilmen
Monter fugtbeskyttelsesfilmen (følgermed dokumentationen)
under bordpladen. Fugtbeskyttelsesfilmen beskytter bord-
pladen mod fugt.

BEMÆRK!
Den overflade, som fugtbeskyttelsesfilmen skal sidde på,
skal være ren og tør.

Juster højden, og skub opvaskemaskinen
på plads
1. Start med at måle højden fra gulvet til underkanten af

bordpladen.

2. Mål højden fra gulvet til opvaskemaskinens overkant.

3. Juster de forreste fødder ved at dreje dem med uret for
at hæve eller mod uret for at sænke.
Hæld opvaskemaskinen en anelse fremad og juster den
bageste fod med skruen på opvaskemaskinens forside.
Skrue med uret for at sænke eller mod uret for at hæve.

Max 0.6 Nm
2x

4. Kontroller, at der er et frirum på mindst 3 mm mellem
undersiden af bordpladen og overkanten af opvaskema-
skinen.

5. Skub opvaskemaskinen på plads.

• Træk i afløbsslangen og tilslutningsrøret, når opva-
skemaskinen skubbes på plads.

• Kontroller, at der ikke er knæk eller skarpe bøjninger
i slangen, og at der ikke findes noget, der kan beska-
dige slangerne.

• Kontrollér, at opvaskemaskinen installeres, så lågen
kan åbnes frit. Ellers kan lågelåsens funktion øde-
lægges.

6. Finjuster de forreste fødder (opvaskemaskinen på højst
hælde 5 mm).

Tilslutning til afløb
Denne opvaskemaskine er velegnet til at blive installeret i
forhøjet indbygning (for at opnå en arbejdsvenlig højde).
Det betyder, at opvaskemaskinen kan anbringes, så afløbs-
slangens udmunding befinder sig på et lavere niveau end
opvaskemaskinens bund, f.eks. at den føres direkte hen til
gulvafløb. Opvaskemaskinen er udstyret med en integreret
beskyttelsesanordning, som forhindrer den i at blive tømt
for vand under opvask.

min.
14 mm
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Maks. 950 mm

Afløbsslangen kan tillige føres til en tilslutningsstuds ved
køkkenvaskens vandlås. Tilslutningsstudsens indvendige
diameter skal mindst være 14 mm.

Afløbsslangenmå højst forlænges med 2,5 m (den samlede
længde på afløbsslangenmåmaks. være 4,5 m). Eventuelle
samlinger og samlingsrør skal have en indvendig diameter
påmindst 14mm. Det er dog bedst at udskifte afløbsslangen
med en ny uden samlinger.

Ingen del af afløbsslangen må være anbragt mere end 950
mm over opvaskemaskinens bund.

Monter afløbsslangen med en slangeklemme. Sørg for, at
der ikke er knæk på afløbsslangen.

Vandtilslutning
Brug kun den indløbsslange, der leveres med opvaskema-
skinen. Genbrug ikke gamle eller andre løse slanger.

Tilløbsledningen skal være udstyret med en vandhane
(stophane). Vandhanen skal være placeret på et let tilgæn-
geligt sted, så det er muligt at lukke for vandet, hvis opva-
skemaskinen skal flyttes.

Åbn for vandhanen, når maskinen er blevet installeret, og
lad trykket være på i et stykke tid for at kontrollere, at alle
tilslutninger er tætte.

Tilslutning til koldt vand
Tilslut opvaskemaskinen til koldt vand, hvis ejendommen
opvarmes med olie, el eller gas.

Tilslutning til varmt vand
Tilslut opvaskemaskinen til varmt vand (maks. 70 °C), hvis
ejendommen opvarmes med energibesparende
varmtvandsforsyning som f.eks. fjernvarme, solceller eller
lignende. Ved at vælge varmtvandstilslutning sparer du op-
vasketid og reducerer opvaskemaskinens forbrug af elener-
gi.

BEMÆRK!
Overskrid ikke den tilladte temperatur på indløbsvandet.
Visse materialer i en del køkkengrej tåler ikke stærk var-
me. Se Skrøbeligt service i kapitel Fyld opvaskemaskinen.

Tilslutning til el
Du kan finde oplysninger om den elektriske tilslutning på
typeskiltet. Disse oplysninger skal stemme overens med
lysnettets data.

Leverans med stickkontakt:
Maskinen leveres med et stik godkendt i EU, som dog ikke
må anvendes i en dansk installation, da maskinen derved
ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskift-
ning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstalla-
tør. Alternativt kan en til formålet godkendt adapter anven-
des til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordings-
system.

Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man være opmærk-
som på følgende: Stikket skal altid være tilgængeligt, så
maskinen kan afbrydes fra netforsyningen.

Ved tilslutning af maskinen til en fast installation skal man
sørge for korrekt tilslutning i henhold til farvemærkningen.

Den elektriske installation må kun foretages af en autoriseret
installatør under hensyntagen til gældende sikkerhedsbe-
stemmelser.

BEMÆRK!
Skal ekstrabeskyttes jf. stærkstrømsbekendtgørelsen.
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Fastskruning af opvaskemaskinen

2x

= =

Kontroller, at de forreste fødder hviler på gulvet, når du har
skruet maskinen fast.

Skru opvaskemaskinen fast med to ekstra skruer
Ved et mellemrum på mere end 3 mm mellem bordpladens
underside og opvaskemaskinens overkant bør opvaskema-
skinen skrues fast med to ekstra skruer.

2x

KNOCK 
OUT

Opvaskemaskinens sparkeplade
Opvaskemaskinen leveres med en sparkeplade. Afhængigt
af, hvilken indbygningshøjde og sokkeldybde du har, kan
sparkepladen justeres i højden. Tabellen viser, hvilken højde
på sparkepladen du skal bruge.

Indbygningshøjde

Sokkeldybde

Sokkeldybde (mm)Indbygnings-
højde (mm)

90<80706050

90----820

1009090--830

1101001009090840

120110110100100850

120120120110110860

120120120120120870 <

Lav et snit med en skarp kniv ved den ønskede højde på
sparkepladens for- og bagside. Træk derefter forsigtigt i
den for at få den rette højde.

Monter lydisoleringen
(kun visse modeller)

x

xx

Monter sparkepladen

2x

PRESS

43

DA



Service

Læs kapitel Fejlfinding før du kontakter service. Ved kontakt
skal du opgive oplysningerne på typeskiltet. Notér typenum-
meret (1) og serienummer (2).

Cylinda service 0771-25 25 00.

Serienr.Typ

1 2

Information til testinstitut

Bestil information til testinstitut via e-mail
dishwashers@appliance-development.com.

Ved forespørgsel skal du angive oplysningerne på typeskil-
tet, Notér artikelnummer (1) og serienummer (2).

Serienr.

1 2

Typ
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Teknisk information

Information om energimærkning
Cirkulære, ifølge Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1059/2010

Cylinda
SV-DISK 3R AVH/RF/SVModelbetegnelse:
161)Antal standardkuverter:
A+++Energieffektivitetsklasse:
245 kWh per år 2)Årligt energiforbrug (AEC):
0,86 kWhEnergiforbrug i en standardopvaskecyklus(Et):

Effektforbrug
0,49 WSluk (Po):
0,49 WStandby (Pl):
2660 liter per år 3)Årligt vandforbrug (AWC):
A4)Tørringseffektklasse:
Eco program5) , tilvalg Automatisk døråbningStandardprogram:
180 minutterProgramtid for standardopvaskecyklen:
UendeligStandby-varighed (Tl):
44 dB(A) re 1 pWLydniveau:
IndbygningsproduktKonstruktion:

1) I henhold til standarden EN 50242.

2) Baseret på 280 standardopvaskecykler ved koldtvandstilslutning og forbrug i energisparefunktion. Det faktiske energiforbrug afhænger af,
hvordan maskinen bliver anvendt.

3) Baseret på 280 standardopvaskecykler. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvordan maskinen bliver anvendt.

4) På en skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv).

5) Dette opvaskeprogram er den standardopvaskecyklus, som informationen for energimærkningen bygger på. Det gælder for opvask af
normalt snavset service og er det mest effektive program hvad angår kombineret energi- og vandforbrug.

Tekniske oplysninger
817-890 mmHøjde:
596 mmBredde:
577 mmDybde:
35 kg1)Vægt:
0,03-1,0 MPaVandtryk:
Se typeskiltElektrisk tilslutning:
Se typeskiltTilslutningseffekt:

1) Vægten kan variere på grund af forskellige specifikationer.
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Din oppvaskmaskin

14321 4 75 6 98 10 1311 12

1. Hovedstrømbryteren
2. Programvelger
3. Autovask
4. Sterkvask
5. Økovask
6. Hurtigvask
7. Avspyling

8. SpeedWash
9. Automatisk døråpning
10. Ekstra hygiene
11. Utsatt start
12. Display
13. Glansemiddelindikator
14. Saltindikator
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Sikkerhetsinstrukser

Generelt
• Les og ta vare på bruksanvisningen!
• Ikke bruk oppvaskmaskinen til noe annet enn det

som angis i denne bruksanvisningen.
• Ikke belast døren til oppvaskmaskinen eller opp-

vaskkurvene med noe annet enn oppvask.
• La ikke døren til oppvaskmaskinen stå i åpen

stilling, da blir den en snublefare.
• Bruk kun maskinoppvaskmiddel!
• Denne maskinen kan brukes av barn fra 8 år og

personer med nedsatt fysisk evne, nedsatt mental
evne, åndsfravær eller mangel på erfaring og
kunnskap. Disse personene må ha tilsyn ved
bruk avmaskinen eller få anvisninger om hvordan
maskinen skal brukes og forstå de risikoer som
kan forekomme. Rengjøring avmaskinenmå ikke
utføres av barn uten tilsyn.

• Skadet nettkabel må bare skiftes ut av kvalifisert
fagpersonell.

• Oppvaskmaskinenmå kun brukes i husholdninger
til å vaske opp husholdningsartikler. All annen
bruk er forbudt.

• Plasser aldri oppvask med løsemiddelrester i
oppvaskmaskinen, på grunn av eksplosjonsfaren.
Oppvask som inneholder aske, voks og smørefett
må heller ikke vaskes i oppvaskmaskinen.

ADVARSEL!
Kniver og andre spisse gjenstander må legges
horisontalt i oppvaskmaskinens tilpassede kurver.

Installasjon
Se kapittelet Installasjon.

Barn og sikkerhet
Barn må holdes under oppsikt. Ikke la barn bruke
eller leke med oppvaskmaskinen. Vær spesielt
oppmerksom når døren er åpen. Det kan finnes
rester etter oppvaskmiddel. Når du har fylt på opp-
vaskmiddel, må oppvaskmaskinen alltid startes
umiddelbart.

ADVARSEL!
Pass på barna - maskinoppvaskmiddel er etsende!

Vinteroppbevaring/transport
Oppbevar oppvaskmaskinen frostfritt, og unngå lange
transporter i sterk kulde. Transporter oppvaskmaskinen
stående eller liggende på ryggen.

Overfyllingsvern
Overfyllingsvernet starter utpumping og slår av vanntilførsel
hvis oppvaskmaskinens vannivå stiger over det normale.
Hvis vernet utløses, slå av vanntilførselen og ring etter ser-
vice.

Emballasje
Emballasjen beskytter produktet under transporten. Mate-
rialet i emballasjen er resirkulerbart. Kildesorter emballasjen
for å bidra til redusert råvareforbruk og avfall. Forhandleren
kan ta tilbake emballasjen for gjenvinning, eller informere
om nærmeste gjenvinningsstasjon. Emballasjen består av:

• Bølgepapp av opptil 100 % resirkulert materiale.

• Ekspandert polysteren (EPS) uten tilsetning av klor og
fluor.

• Lekter av ubehandlet tre.

• Beskyttelsesplast av polyeten (PE).

Avhending
Oppvaskmaskinen er produsert og merket med tanke på
gjenvinning.

Når oppvaskmaskinen er utbrukt og skal avhendes, må den
settes helt ut av funksjon. Dra ut kontakten og klipp lednin-
gen så kort som mulig.

Kontakt kommunen for å få informasjon om hvor oppvask-
maskinen skal gjenvinnes på riktig måte.
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Før du vasker opp for første gang

Kontrollere hardhetsgraden til vannet
For at du skal få et godt oppvaskresultat må oppvaskmaski-
nen ha mykt vann (vann med lavt kalkinnhold). Hardt vann
forårsaker hvitt belegg på oppvasken og i oppvaskmaskinen.

Vannets hardhet angis i tyske hardhetsgrader (°dH) eller
franske hardhetsgrader (°fH).

Innkommende vann med en hardhetsgrad over 6°dH (9°fH)
må avherdes. Dette gjøres automatisk ved hjelp av den in-
nebygde avherderen. For at avherderen skal fungere opti-
malt, må innstillingen tilpasses hardhetsgraden til det inn-
kommende vannet. Når du har stilt inn avkalkingsanlegget,
doserer du maskinoppvask- og glansemiddel som om du
har bløtt vann.

Kontakt det lokale vannverket for å få informasjon om
vannets hardhetsgrad.

Merk deg vannets hardhetsgrad:____________

Hvis vannets hardhetsgrad overstiger 50 °dH (89 °fH), bør
det kobles til en ekstern avherder.

ADVARSEL!
Hardt vann gir et hvitt belegg på redskapene og i oppvask-
maskinen. Det er derfor viktig at du velger riktig innstilling
av avherderen! Se Vannets hardhetsgrad.

Kjør aldri oppvaskmaskinen med tom saltbeholder hvis
det innkommende vannet har en hardhetsgrad over 6 °dH
(9 °fH).

Still inn Vannets hardhetsgrad
I kapittel Innstillinger beskrives hvordan du stiller inn avkal-
kingsanlegget.

Fyll på salt

Lokk til saltbeholderen

1. Skru løs lokket til saltbeholderen.

2. Sett trakten, som følger med oppvaskmaskinen, i påfyl-
lingshullet til beholderen. Hell først i ca. 1 l vann.

3. Fyll deretter på så mye salt (maks. 1,0 kg) at beholderen
blir full. Bruk grovt salt eller spesialsalt for oppvaskma-
skiner.

4. Tørk bort overflødig salt, slik at lokket kan skrus skikkelig
fast.

For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvaskpro-
grammet med en gang når du har fylt på salt.

Still inn Glansemiddel
I kapittel Innstillinger beskrives hvordan du stiller inn dose-
ringen av glansemiddel.

Fyll på glansemiddel
Tørkingen går raskere og får et bedre resultat hvis man
bruker glansemiddel. Du får også et finere resultat med klar
og flekkfri oppvask.

Trykk for å
åpne

1. Åpne lokket til glansemiddelbeholder.

2. Etterfyll forsiktig med glansemiddel til nivået som er
markert med max.

3. Tørk bort eventuelt overflødig glansemiddel rundt behol-
deren.

4. Lukk lokket skikkelig.
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Sett inn oppvasken

Ta oppvasken på en mer miljøvennlig
måte
• Skyll ikke under rennende vann. Skrap bare bort store

matrester før du fyller oppvaskmaskinen.

• Velg miljøvennlig oppvaskmiddel. Les miljødeklarasjo-
nene på emballasjen!

• Vent med oppvasken til oppvaskmaskinen er full, så
sparer du energi.

• Er oppvasken bare lett skitten, kan du velge et program
med lav temperatur.

• Du får et bedre tørkeresultat hvis du bruker tilvalget
Automatisk døråpning, som automatisk åpner døren til
oppvaskmaskinen. Vent til oppvaskmaskinen angir at
programmet er slutt og at redskapene har kjølt seg ned
før du tar dem ut. (Hvis oppvaskmaskinen er innebygd,
må innredningen tåle eventuell kondens fra oppvaskma-
skinen.)

Sart oppvask
Ikke alt utstyr tåler å vaskes i oppvaskmaskin. Dette kan
skyldes flere forhold. Visse materialer tåler ikke sterk varme,
andre kan skades av maskinoppvaskmiddelet.

Vær forsiktig med for eksempel håndlagde redskaper, øm-
tålig dekor, krystall/glass, sølv, kopper, tinn, aluminium, tre
og plast. Se etter merkingen «Tåler maskinoppvask».

Å tenke på
• Snu alle skitne flater innover og nedover!

• Oppvasken skal ikke ligge i eller oppå hverandre.

• Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper,
slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig
for gjenstander av plast.

• Pass på så det ikke faller små gjenstander gjennom
oppvaskkurven. Legg dem i den øverste kurven.

OBS!
Kontroller at spylearmene kan bevege seg fritt.

Oppvaskmaskinens kurver
Oppvaskmaskinen er utstyrt med toppkurv, overkurv og
underkurv.

Toppkurv
Toppkurven har plass for bestikk, sleiver, visper, serverings-
bestikk og lignende.

Overkurv
Legg glass, kopper, skåler, asjetter og fat i overkurven. Snu
alle skitne flater innover og nedover! Vinglass settes i vin-
glasshyllen, og kniver legges i knivstativet til høyre hvis
dette finnes.

Heving og senking av overkurv
1. Trekk ut overkurven.

2. Ta tak i sidene på overkurven med begge hendene og
løft den opp.

3. Løft kurven opp med begge hendene flere ganger for å
komme til neste nivå. (Overkurven kan justeres i tre
høyder.) Når overkurven er i øverste posisjon og løftes
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opp, senkes den til nederste posisjon. Merk at begge
sidene av kurven alltid skal være i samme høyde.

Foldbare pinner
De foldbare pinnene kan foldes opp og ned, slik at det blir
enklere å plassere gryter, skåler og glass. Frigjør de nedfell-
bare pinnene ved å trykke festet inn før du justerer posisjo-
nen.

Underkurv
Plasser tallerkener, asjetter, serveringsfat og gryter i under-
kurven.

Foldbare pinner
Fell ned de nedfellbare tallerkenstøttene når du skal vaske
opp kasseroller. Frigjør tallerkenstøttene ved å trykke festet
inn før du justerer posisjonen.

Bruke oppvaskmaskinen

Doser maskinoppvaskmiddel
Trykk for å åpne

1. Kammer til forvaskemiddel

2. Kammer til hovedvaskemiddel

Maskinoppvaskmiddel skal doseres etter vannets hardhets-
grad.

Følg doseringsanvisningene på pakken med maskinopp-
vaskmiddel. Oppvaskmaskinen er utstyrt med et avkalkings-
anlegg, doser derfor som om du har bløtt vann.

Overdosering av maskinoppvaskmiddel kan forringe opp-
vaskresultatet og utgjør dessuten en ekstra belastning for
miljøet.

Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt når du doserer
oppvaskmiddel. Det har et rom for forvask og et for hoved-
vask. Hvis det brukes pulver eller flytende maskinoppvask-
middel, doserer du en mindre del av oppvaskmiddelet i
kammeret for forvask. Ta kontakt med produsenten av
oppvaskmiddelet hvis du har spørsmål om oppvaskmidler.

OBS!
Bruk kun maskinoppvaskmiddel! Håndvaskemiddel må
ikke brukes, fordi skumdanningen hindrer oppvaskmaski-
nens arbeid.

Oppvasktabletter
Del tabletten i to hvis det er vanskelig å stenge doserings-
kammeret. Hvis lokket er spent og ikke kan åpnes på riktig
måte, er det fare for at maskinoppvaskmiddelet doseres
feil.

OBS!
Oppvasktabletter anbefales ikke i korte programmer (un-
der 75 minutter). Bruk da i stedet pulver- eller flytende
maskinoppvaskmiddel.

Kombi-oppvaskmiddel
På markedet finnes det mange ulike typer kombi-oppvask-
midler. Les anvisningene for disse produktene nøye.

I kapittel Innstillinger beskrives hvordan du kan aktivere
TAB (3in1/kombioppvaskmiddel). Vær klar over at det må
fylles salt i saltbeholderen. Hvis du ikke er fornøyd med
oppvask- og tørkeresultatet, kan du deaktivere innstillingen
TAB (3in1/kombioppvaskmiddel) og fylle på salt, oppvask-
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middel og glansemiddel. Se kapittel Før du vasker opp for
første gang.

OBS!
Et optimalt oppvask- og tørkeresultat får du ved å bruke
vanlig maskinoppvaskmiddel sammenmed separat dose-
ring av glansemiddel og salt.

Hovedstrømbryteren
Trykk og hold hovedstrømbryteren inne til displayet slår seg
på. Kontroller også at vannkranen er åpen.

PROGRAM – Velge program
Velg program ut fra type oppvask og hvor skitten den er.
Økovask er alltid forhåndsvalgt.

Trykk en eller flere ganger på programvelgeren til ønsket
programsymbol aktiveres.

Autovask
Oppvaskmaskinen registrerer hvor skitten oppvasken er,
og tilpasser vannforbruk og temperatur etter det. Ved nyin-
stallasjon må programmet kjøres fem ganger før det har til-
passet seg helt og gir beste resultat.

Autovask1) + SpeedWash+ Automatisk
døråpning
Et effektivt hverdagsprogram for lett størknede matrester.
(Programmet er ikke beregnet for fastbrent mat, for eksem-
pel gratengformer.)

Sterkvask
Program for svært skitten oppvask, for eksempel gryter,
kjeler og gratengformer. Hvis oppvaskmaskinen ikke fylles
av slik oppvask, kan du fylle påmed tallerkener og så videre.

Økovask
Dette programmet er beregnet på vask av normalt skitten
oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder
kombinert energi- og vannforbruk.

Hurtigvask
Programmet benyttes til glass og porselen som er lett skit-
ten, for eksempel kaffekopper.

I kombinasjon med SpeedWash blir programmet kortere
(15 minutter).

Avspyling
Til skylling av oppvasken mens du venter på at oppvaskma-
skinen skal bli full.

TILLVAL – Velge tilleggsvalg
Når du skal velge et tilleggsvalg, trykker du på en av tilleggs-
valgknappene til tilleggsvalget aktiveres. Hvilke tilleggsvalg
du kan velge, varierer mellom programmene, og noen til-
leggsvalg kan ikke kombineres (tilgjengelige tilleggsvalg
lyser svakt).

SpeedWash
Dette tilleggsvalget reduserer programtiden, men forbruker
mer energi og vann.

Automatisk døråpning
Døren til oppvaskmaskinen åpnes automatisk, noe som gir
bedre tørkeresultat. Vent til oppvaskmaskinen angir at pro-
grammet er slutt og at redskapene har kjølt seg ned før du
tar dem ut. (Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må innred-
ningen tåle eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.)

OBS!
Døren til oppvaskmaskinen må ikke blokkeres når den
åpnes automatisk. Det kan gjøre at dørlåsen ikke fungerer
som den skal.

Ekstra hygiene
Tilvalget er tilpasset for ekstra høye hygienekrav, for eksem-
pel ved oppvask av tåteflasker og skjærebrett. Temperaturen
økes både i hovedprogrammet og i den siste skyllingen.

Utsatt start
Når du velger Utsatt start, vil oppvaskmaskinen starte 1 –
24 timer etter at du lukker døren.

1. Trykk en gang på knappen for å aktivere Utsatt start.
Trykk flere ganger eller hold knappen inne for å stille
inn ønsket antall timer.

2. Når du lukker døren, teller oppvaskmaskinen ned med
1 time om gangen og starter på det valgte tidspunktet.

1) Denne kombinasjonen (Autovask + SpeedWash + Automatisk døråpning) kalles også QuickIntensive (90 minutter).
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Hvis du vil avbryte tilvalget Utsatt start, kan du åpne døren
og trykke på og holde hovedstrømbryteren inne til displayet
slukker.

Starte oppvaskmaskinen
Lukk døren for å starte oppvaskmaskinen. Hvis hovedstrøm-
bryteren er slått på, starter oppvaskmaskinen automatisk
når du lukker døren.

TID – Gjenværende tid
Når du har valgt program og tilvalg, vises det hvor lang tid
programmet brukte forrige gang.

Når du har startet oppvaskmaskinen, viser displayet hvor
lang tid som gjenstår av programmet. Den gjenstående tiden
oppdateres etter oppvarmingen av den siste skyllingen.

Tiden kan variere noe fra gang til gang, avhengig av tempe-
ratur på innkommende vann, mengden oppvask, omgivel-
sestemperatur med mer.

Frontdisplay

Oppvask Gjenværende tid Tørking

Hvis du vil avbryte eller bytte program
Åpne døren, trykk og hold hovedstrømbryteren inne til dis-
playet slukker hvis du vil bytte program etter at du startet
oppvaskmaskinen. Fyll på nytt oppvaskmiddel hvis luken i
oppvaskmiddelkammeret er åpnet. Trykk deretter på hoved-
strømbryteren igjen, velg nytt program og lukk døren.

Hvis du vil fylle mer i oppvaskmaskinen
Åpne døren. Oppvaskmaskinen stopper automatisk. Sett
inn oppvasken, og lukk døren. Etter en pause fortsetter
oppvaskmaskinen der den sluttet.

Hvis oppvaskmaskinen slås av ved
strømbrudd
Hvis oppvaskprogrammet ikke er avsluttet, fortsetter det
avbrutte programmet når oppvaskmaskinen får strømmen
tilbake.

OBS!
Under tørkingen avbrytes programmet hvis strømmen
slås av, eller hvis døren er åpen i mer enn 2 minutter.

Etter avsluttet program
Når programmet er avsluttet, vises "End" i displayet.

Oppvaskmaskinen slås automatisk av etter avsluttet pro-
gram. Steng vannkranen etter hver gangs bruk.

Slik får du optimalt tørkeresultat
• Fyll oppvaskmaskinen helt.

• Sett gjenstander med fordypninger, for eksempel kopper,
slik at skyllevannet kan renne av. Dette er også viktig
for gjenstander av plast.

• Fyll på eller øk doseringen av glansemiddel.

• Aktiver tilleggsvalget Automatisk døråpning.

• Aktiver tilleggsvalget Ekstra hygiene.

• La oppvasken kjøle seg ned før du tar den ut.

Ta ut av oppvaskmaskinen
Varmt porselen er ekstra ømtålig. La oppvasken kjøle seg
ned i oppvaskmaskinen før du tar den ut.

Ta ut av den nedre kurven først, for å unngå at det drypper
vann fra den øvre kurven og ned på gjenstandene i den
nedre kurven.
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Innstillinger

Åpne menyen for innstillinger:
Åpne først døren. Slå av oppvaskmaskinen. Trykk på og hold hovedstrømbryteren inne til displayet
tennes.

1.

Innen 10 sekunder;
– trykk på programvelgeren og tilvalgsknappen for SpeedWash.

2.
+

Displayet viser menyen for innstillinger (aktuell innstilling samt aktuell innstillingsverdi).3.
(Gå ut av menyen ved å bla gjennom menyen eller trykke på hovedstrømbryteren.)

Navigere i menyen for innstillinger:

Trykk for å lagre innstillingsverdien og gå videre
til neste innstilling.

Aktuell innstilling.
Aktuell innstillingsverdi.

Trykk for å bla mellom innstillingsverdiene.

Du kan nå definere følgende innstillinger:
AlternativInnstillinger

Innstilling for dosering av glansemiddel.1:00 - 1:05Glansemiddel1.
Øk doseringen av glansemiddel:
• Hvis oppvasken har vannflekker.

Reduser doseringen av glansemiddel:
• Hvis oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.
• Hvis oppvasken har skjolder.
• Ved skumdannelse. Hvis du har svært bløtt vann,

kan glansemiddelet spes ut med halvparten vann.

Forhåndsvalgt fra fabrikk: 05
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AlternativInnstillinger

Innstilling av avherderen. Velg innstilling ut fra hardhets-
graden til det innkommende vannet. Det er viktig at
innstillingen er riktig!

2:00 - 2:09Vannets hardhetsgrad2.

Anbefalt innstil-
ling

Franske hard-
hetsgrader

Tyskehardhets-
grader

2:000-9°fH0-5°dH

2:0110-14°fH6-8°dH

2:0215-20°fH9-11°dH

2:0321-25°fH12-14°dH

2:0426-34°fH15-19°dH

2:0535-43°fH22-24°dH

2:0644-52°fH25-29°dH

2:0753-70°fH30-39°dH

2:0871-88°fH40-49°dH

2:0989°fH50°dH

Glem ikke å fylle salt i saltbeholderen etter at du har
stilt inn avkalkingsanlegget på 2:01 - 2:09.
Ved innkommende vann med en hardhetsgrad under
6°dH (9°fH), velger du 2:00. Avkalkingsanlegget deak-
tiveres, og du trenger ikke fylle på salt.
Forhåndsvalgt fra fabrikk: 04

Ved bruk av såkalt 3in1/kombioppvaskmiddel kan du
aktivere denne innstillingen. Oppvaskprogrammene til-
passes da automatisk slik at man alltid oppnår best
mulige oppvask- og tørkeresultat. Hvis innstillingen er
aktivert, trenger man ikke fylle på glansemiddel, fordi
tilleggsvalget slår av doseringen for glansemiddel. Det
reduserer også doseringen av salt i avherderen. Vær
klar over at det må fylles salt i saltbeholderen.

3:00 (Av)
3:01 (På)

TAB
(3in1 / kombi-oppvaskmiddel)

3.

OBS!
For at du skal få et godt oppvaskresultat er det svært
viktig å undersøke hva slags maskinoppvaskmiddel
eller kombiprodukt det dreier seg om! Les opplysnin-
gene på emballasjen nøye for å se hvordan maskin-
oppvaskmiddelet skal brukes. Følg bruksanvisning
og opplysninger på emballasjen!
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Vedlikehold og rengjøring

Fyll på glansemiddel
Når glansemiddelet er brukt opp og må fylles på, lyser
symbolet ovenfor i displayet.

Trykk for å
åpne

1. Åpne lokket til glansemiddelbeholder.

2. Etterfyll forsiktig med glansemiddel til nivået som er
markert med max.

3. Tørk bort eventuelt overflødig glansemiddel rundt behol-
deren.

4. Lukk lokket skikkelig.

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slokkes.

Fyll på salt
Når saltet er brukt opp og må fylles på, lyser symbolet
ovenfor i displayet.

Lokk til saltbeholderen

Når det ikke er mer salt, skrur du av lokket og fyller behol-
deren med salt. Vann trengs bare første gangen! Tørk rent
og skru igjen. Kjør et program slik at eventuelt salt i oppvask-
maskinen skylles bort.

Etter påfylling kan det ta litt tid før symbolet slokkes.

ADVARSEL!
For å unngå å risikere rustflekker må du starte oppvask-
programmet med en gang når du har fylt på salt.

Hell aldri maskinoppvaskmiddel i saltbeholderen! Dette
fører til at avkalkingsanlegget ødelegges!

Grovsilen
I grovsilen samles større matrester som ikke uten videre
kan passere gjennom avløpspumpen. Tøm grovsilen ved
behov.

Grovsil

1. Løft grovsilen rett opp ved hjelp av håndtaket.

2. Tøm grovsilen. Ikke glem å sette den tilbake!

Finsilen
Det som samles på finsilen, spyles automatisk av under
hver oppvask. Rengjør finsilen ved behov.

Finsil

1. Vri håndtaket mot klokken.

2. Løft silen rett opp med håndtaket. Fjern deretter grovsi-
len for å kunne rengjøre finsilen.

3. Sett tilbake delene i motsatt rekkefølge. Kontroller at
kantene tetter skikkelig når du setter tilbake finsilen.

4. Lås fast silen ved å vri håndtaket med klokken til silen
stopper. Håndtaket skal peke rett ut fra oppvaskmaski-
nen.

OBS!

Oppvaskresultatet kan påvirkes
hvis silene ikke er korrekt monterte.
Oppvaskmaskinen må ikke brukes
uten siler.
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OBS!

Kontroller at den fargede
beskyttelsen til høyre i brønnen er
på plass.

Spylearmene
Hull og lagringer kan bli tettet igjen. Pirk bort skitten med
en nål eller lignende. Spylearmene har også hull på under-
siden.

For å lette rengjøringen kan du løsne spylearmene. Glem
ikke å montere dem ordentlig etterpå.

Nedre spylearm
• Løft den underste spylearmen rett opp for å løsne den.

Øvre spylearm
1. Trekk ut overkurven.

2. Skru spylearmlagringen moturs for å løsne spylearmen
fra overkurven.

Døren og dørtetningen
Rengjør sidene på døren og dørtetningen regelmessig. Bruk
alltid en litt fuktig klut (eventuelt med litt rengjøringsmiddel).

Panelene
Hold knappene rene og frie for fett. Tørk av dem med en
tørr eller lett fuktet klut. Bruk aldri rengjøringsmiddel – det
kan ripe opp overflaten. Slå av oppvaskmaskinen med ho-
vedstrømbryteren ved rengjøring av knappene for å unngå
ufrivillige knappetrykk.

Oppvaskmaskinens innerbeholder
Oppvaskmaskinens innerbeholder er laget av rustfritt stål
og holdes ren gjennom normal bruk.

Kalkavleiringer
Hvis du har kalkholdig (hardt) vann, kan det danne seg
kalkavleiringer i oppvaskmaskinen. Du kan da kjøre program-
met Sterkvask med to spiseskjeer sitronsyre i oppvaskmid-
delkammeret (uten oppvask i maskinen).

Fjerne blokkeringer i avløpspumpen
Hvis det er vann i oppvaskmaskinen etter avsluttet program,
kan det hende at noe blokkerer avløpspumpen. Dette kan
du enkelt gjøre noe med.

1. Slå av maskinen med hovedstrømbryteren, og dra
støpselet ut av stikkontakten.

2. Fjern grovsilen og finsilen.

3. Øs ut vannet fra bunnen.

4. For å kunne inspisere avløpspumpen, fjerner du den
fargede beskyttelsen til høyre i brønnen.

5. Bruk hånden til å snurre pumpehjulet som sitter bak
beskyttelsen. Fjern forsiktig eventuelle gjenstander som
blokkerer avløpspumpen.

6. Sett på beskyttelsen for avløpspumpen igjen, samt finsi-
len og grovsilen.

7. Sett støpselet i vegguttaket.
Hvis oppvaskmaskinen fortsatt ikke starter og du hører
en during fra den, er overfyllingsvernet aktivert.

• Steng vannkranen.

• Dra ut støpselet fra vegguttaket.

• Ring etter service.

Beskyttelse for
avløpspumpe

OBS!
Glem ikke å sette på beskyttelsen for avløpspumpen.
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Feilsøking

TiltakType feil i display

Rense avløpspumpen. Se kapittelet Vedlikehold og rengjøring. Hvis problemet
vedvarer, ring etter service.

OverfyltF10

Se ”Vann igjen i oppvaskmaskinen” i tabellen ”Problemer” nedenfor. Hvis problemet
vedvarer, ring etter service.

AvløpsfeilF11

Kontroller at vannkranen er åpen. Hvis problemet vedvarer, ta kontakt med service.VanninntaksfeilF12

Slå av vannkranen og ring service.Lekkasje vannventilF40

Rens grovsil og finsil. Hvis problemet vedvarer, ring etter service.Feil vannstandF52

Slå av vannkranen og ring service.OverfyltF54

Ring etter service.SirkulasjonsfeilF56

Trykk på en knapp for å fjerne feilmeldingen.

TiltakMulige årsakerProblem

Vent en stund og forsøk på nytt.Du har trykket på knappene for raskt
etter at du åpnet døren.

Knappene reagerer ikke når du trykker
på dem.

Rengjør med tørr eller lett fuktet klut.Skitt på knappene.

Åpne døren. Knappene reagerer kun på
knappetrykk når døren er åpen.

Døren er lukket.

Kontroller at kurvene står i riktig horison-
tal stilling.

Kurvene er ikke plassert riktig.Døren kan ikke lukkes skikkelig.

Kontroller at oppvasken ikke hindrer
oppvaskkurvene fra å skyves inn i riktig
stilling.

Kontroller dørlåsen. Hvis den ikke går i
lås, må du åpne døren. Trykk på og hold
inne knappen for tilleggsvalget
Automatisk døråpning i 15 sekunder.
Vent deretter i 30 sekunder. Lukk døren.
Kontroller at dørlåsen går i lås.

Dørlåsen går ikke i lås.
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TiltakMulige årsakerProblem

Kontroller.Døren er ikke skikkelig lukket.Oppvaskmaskinen starter ikke.

Lukk døren og vent. Etter en pause fort-
setter oppvaskmaskinen der den sluttet.

Du har åpnet oppvaskmaskinen for å
sette inn flere gjenstander under et på-
gående program.

Kontroller dørlåsen. Hvis den ikke har
gått i lås, må du åpne døren. Trykk på
og holde inne knappen for tilleggsvalget
Automatisk døråpning i 15 sekunder.
Vent deretter i 30 sekunder. Lukk døren.
Kontroller at dørlåsen går i lås og at
oppvaskmaskinen starter.

Dørlåsen har ikke gått i lås.

Kontroller.En sikring har løst ut.

Kontroller.Støpselet sitter ikke i vegguttaket.

Kontroller.Vannkranen er stengt.

Kontroller.Overfylling/lekkasje.

Steng vannkranen. Trekk ut kontakten
og ring så etter service.

En surrende lyd (avløpspumpen) høres
fra oppvaskmaskinen, og den opphører
ikke når strømmen brytes med hoved-
strømbryteren.

Trykk og hold hovedstrømbryteren inne
til displayet slukker hvis du vil avbryte
tilvalget Utsatt start. Start oppvaskmaski-
nen på nytt.

Kontroller at ikke tilleggsvalget Utsatt
start er aktivert.

Løft av armene og rengjør.Spylearmene går ikke rundt.Oppvasken er ikke ren.

Kontroller at oppvasken ikke hindrer
spylearmene.

Rengjør spylearmene. Se kapittel Vedli-
kehold og rengjøring.

Spylearmenes hull eller lagringer er tet-
te.

Velg et lengre program.Feil oppvaskprogram.

Doser etter vannets hardhetsgrad. Kraf-
tig over- eller underdosering medfører
dårligere oppvaskresultat.

Feil dosering av oppvaskmiddel.

Unngå storpakninger.Gammelt oppvaskmiddel. Oppvaskmid-
del er ferskvare.

Ikke dekk porselenmed store skåler eller
tilsvarende. Unngå å plassere svært
høye glass i hjørnet av kurvene.

Feil fylling av oppvaskmaskinen.

Plasser oppvasken slik at den står stø-
dig.

Glass og kopper har veltet under oppvas-
kingen.

Kontroller at silenes håndtak er i låst
posisjon. Håndtaket skal peke rett ut fra
oppvaskmaskinen.

Silene er ikke riktig montert.

Kontroller at den fargede beskyttelsen
til høyre i brønnen er på plass. Se kapit-
tel Vedlikehold og rengjøring.

Beskyttelsen for avløpspumpenmangler.
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TiltakMulige årsakerProblem

Skyll bort denne typen matrester hvis du
ikke skal starte oppvaskmaskinen med
én gang. Bruk gjerne programmet
Avspyling.

Enkeltematrester som sennep,majones,
sitron, eddik, salt og dressing kan forår-
sake flekker på rustfritt stål hvis det blir
stående over lengre tid.

Flekker på rustfritt eller sølv.

For å unngå flekker og at oppvasken blir
matt, bør du holde atskilt gjenstander av
ulike metaller, for eksempel sølv, rustfritt
og aluminium.

Alt rustfritt kan gi flekker på sølv hvis det
kommer i kontakt under oppvaskingen.
Selv aluminium kan forårsake flekker på
oppvasken.

Kontroller at saltlokket er skikkelig til-
skrudd. Hvis ikke, ring etter service.

Avkalkingsanlegget lekker salt.Flekker eller skjolder på oppvasken.

Se kapittelet Innstillinger.Feil innstilt avkalkingsanlegg.

Se kapittelet Innstillinger.Feil innstilt dosering av glansemiddel.

Fyll på salt. Se kapittelet Før du vasker
opp for første gang.

Saltbeholderen er tom.

Deaktiver innstillingen TAB (3in1/ kombi-
oppvaskmiddel), og fyll på salt og
glansemiddel.

3in1/kombioppvaskmiddel brukes og
innstillingen TAB (3in1/kombioppvask-
middel) er aktivert.

Vask krystallglass ved lav temperatur
og doser oppvaskmiddel med forsiktig-
het. Kontakt produsenten av oppvaskmid-
delet.

For høy temperatur og/eller for mye
oppvaskmiddel kan forårsake såkalt
etsing på krystallglass. Dette kan dess-
verre ikke utbedres, bare forebygges.

Reduser doseringen. Se under kapittel
Før du vasker opp for første gang og
Innstillinger. Hvis vannet er svært mykt,
kan du eventuelt spe ut glansemiddelet
med halvparten vann.

For høy dosering av glansemiddel.Oppvasken har en hvit/blå, klebrig film.

Bytt til et oppvaskmiddel med blekemid-
del.

Leppestift og te kan være vanskelig å få
bort.

Flekker som sitter igjen etter oppvaskin-
gen.

Oppvaskmiddelkammeret skal være tørt
når du doserer oppvaskmiddel.

Oppvaskmiddelkammeret var fuktig da
du doserte oppvaskmiddel.

Det er oppvaskmiddelrester i oppvask-
middelkammeret etter oppvasken.

Kontroller at oppvasken står stødig.
Snurr spylearmene for å se at de går
rundt.

Oppvasken er ikke riktig plassert eller
spylearmene går ikke rundt.

Smellende lyd under oppvaskingen.

Ingen handling. Programtiden lagres,
neste gang programmet kjøres, vises
den korrigerte tiden.

Programmet tar lengre tid enn beregnet.1 minutt vises i displayet.

60



TiltakMulige årsakerProblem

Rens grovsil og finsil.Silene er tiltettet.Vann igjen i oppvaskmaskinen.

Kontroller at silenes håndtak er i låst
posisjon. Håndtaket skal peke rett ut fra
oppvaskmaskinen.

Silene er ikke riktig montert.

Rens avløpspumpen. Se kapittelet Ved-
likehold og rengjøring.

Gjenstander i avløpspumpen.

Kontroller at den fargede beskyttelsen
til høyre i brønnen er på plass. Se kapit-
tel Vedlikehold og rengjøring.

Beskyttelsen for avløpspumpenmangler.

Kontroller at slangen ikke er klemt eller
bøyd.

Avløpsslangen er klemt.

Løsne avløpsslangen der den er koblet
til kjøkkenbenkens vannløs. Kontroller
at ingenting har festet seg og at tilkoblin-
gens indre diameter er minst 14 mm.

Stopp i avløpsslangen.

Gjør rent med en oppvaskkost og et
lavtskummende rengjøringsmiddel.

Smuss rundt lister og hjørner.Dårlig lukt i oppvaskmaskinen.

Kjør et programmed høyere temperatur
ca. 1 gang i måneden.

Programmermed lav temperatur er valgt
i lengre tid.

Aktiver tilleggsvalget Automatisk
døråpning.

Tilvalget Automatisk døråpning er ikke
aktivert.

Oppvasken blir ikke tilstrekkelig tørr.

Fyll oppvaskmaskinen helt.Oppvaskmaskinen er ikke helt full.

Fyll på eller øk doseringen av glansemid-
del. Se under kapittel Før du vasker opp
for første gang og Innstillinger.

Glansemiddelet er brukt opp eller innstilt
på for lav dosering.

Deaktiver innstillingen TAB (3in1/ kombi-
oppvaskmiddel), og fyll på salt og
glansemiddel.

3in1/kombioppvaskmiddel brukes og
innstillingen TAB (3in1/kombioppvask-
middel) er aktivert.
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Installasjon
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* Ta av plastlistene hvis nisjens innbyggingsmål er 597--600 mm.
Vær forsiktig! Kanten kan være skarp. Bruk beskyttelseshansker!

Nominelle mål. Variasjoner kan forekomme.

Sikkerhetsinstrukser
• Tilkobling til strøm, vann og avløp skal utføres av en

person med tilstrekkelig kompetanse.

• Følg alltid gjeldende bestemmelser for vann, avløp og
strøm.

• Vær forsiktig under installasjonen! Bruk beskyttelses-
hansker! Vær alltid to om dette!

• Sett en lekkasjebeskyttelse på gulvet under oppvaskma-
skinen for å hindre eventuell vannlekkasje.

• Før du skrur fast oppvaskmaskinen, prøvekjør oppvask-
maskinen med programmet Avspyling. Kontroller at
oppvaskmaskinen tar inn vann og tømmer. Kontroller
også at det ikke forekommer lekkasjer ved tilkoblingene.

ADVARSEL!
Slå av vanntilførselen når du installerer oppvaskmaskinen!

Støpselet må være trukket ut eller strømuttaket uten
spenning under arbeidet!

Transportbeskyttelse for døren
Husk å fjerne transportbeskyttelsen for døren når du pakker
ut oppvaskmaskinen.

REMOVE
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Plasser oppvaskmaskinen
Oppvaskmaskinen er beregnet for innbygging under en
benkeplate. Innbyggingsmål fremgår av bildet. Pass på at
kantene på gjennomføringshullet er jevne og ikke skader
avløps- og inntaksslangen eller strømledningen.

570
55

125

820-893

600*
[mm]

Vær forsiktig! Kanten kan være skarp. Bruk beskyttelseshansker!

* Ta av plastlistene hvis
nisjens innbyggingsmål er

597--600 mm.

Hvis oppvaskmaskinen er innebygd, må innredningen tåle
eventuell kondens fra oppvaskmaskinen.

Monter beskyttelsesfilmen
Monter beskyttelsesfilmen (vedlagt dokumentasjonen) under
benkeplaten. Beskyttelsesfilmen har som funksjon å beskytte
benkeplaten mot fuktighet.

OBS!
Flaten der beskyttelsesfilmen skal sitte, må være ren og
tørr.

Juster høyden og skyv oppvaskmaskinen
på plass
1. Begynn med å måle høyden fra gulvet til underkanten

av arbeidsbenken.

2. Mål høyden fra gulvet til oppvaskmaskinens overkant.

3. Juster de fremre føttene ved å vri dem med klokken for
å heve eller mot klokken for å senke.
Vipp oppvaskmaskinen en anelse forover og juster den
bakre foten ved å stille skruen på forsiden av oppvask-
maskinen. Skru denne med klokken for å senke maski-
nen, eller mot klokken for å heve denne.

Max 0.6 Nm
2x

4. Kontroller at det er en luftspalte på minst 3 mm mellom
undersiden av arbeidsbenken og overkanten av oppvask-
maskinen.

5. Skyv oppvaskmaskinen på plass.

• Dra i avløpsslangen og tilkoblingsrøret når oppvask-
maskinen skyves på plass.

• Kontroller at slangen ikke er klemt eller bøyd, og at
det ikke er noe som kan skade slangene.

• Kontroller at oppvaskmaskinen installeres slik at
døren kan åpnes fritt. Ellers kan du skade dørlåsfunk-
sjonen.

6. Finjuster de fremre føttene (oppvaskmaskinen kan helle
maks. 5 mm).

Tilkobling til avløp
Denne oppvaskmaskinen egner seg til installering i en
opphøyd innbygging (for å få en arbeidsvennlig høyde). Det
betyr at oppvaskmaskinen kan plasseres slik at avløpsslan-
genmunner ut på et lavere nivå enn bunnen på oppvaskma-
skinen, for eksempel at den føres direkte til et sluk. Oppvask-
maskinen er utstyrt med en intregrert beskyttelsesanordning
som forhindrer at den tømmes for vann under vaskeproses-
sen.

min.
14 mm
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Maks. 950 mm

Avløpsslangen kan også føres til en tilkoblingsnippel ved
kjøkkenvaskens vannlås. Tilkoblingsnippelens innvendige
diameter må være minst 14 mm.

Avløpsslangen kan forlenges med maks. 2,5 m (den totale
lengden på avløpsslangen kan ikke overstige 4,5 m).
Eventuelle forlengelseskoblinger eller tilkoblingsrør må ha
en innvendig diameter på minst 14 mm. Avløpsslangen skal
imidlertid helst erstattes av en ny uten skjøt.

Ingen deler av avløpsslangen må være plassert høyere enn
950 mm over oppvaskmaskinens bunn.

Monter avløpsslangen med en slangeklemme. Sørg for at
det ikke er knekk på avløpsslangen.

Tilkobling til vann
Bruk bare tilførselsslangen som leveres med oppvaskma-
skinen. Bruk ikke gamle eller andre løse slanger.

Det må være en stoppekran på tilløpsledningen. Stoppekra-
nen skal plasseres lett tilgjengelig, slik at du kan stenge av
vannet hvis oppvaskmaskinen må flyttes.

Når installasjonen er ferdig, åpner du stoppekranen og lar
trykket stå på en stund. Kontroller at alle tilkoblinger er tette.

Tilkobling til kaldt vann
Koble oppvaskmaskinen til kaldt vann hvis boligen varmes
opp med olje, strøm eller gass.

Tilkobling til varmt vann
Koble oppvaskmaskinen til varmt vann (maks. 70 °C) hvis
boligen varmes opp via energieffektiv varmtvannsbereder
fra for eksempel fjernvarme, solcellepaneler eller bergvarme.
Ved å velge varmtvannstilkobling sparer du oppvasktid og
reduserer oppvaskmaskinens strømforbruk.

OBS!
Overskrid ikke tillatt temperatur på det innkommende
vannet. Noe kjøkkenutstyr kan være av materialer som
ikke tåler sterk varme. Se Sart oppvask i kapittel Sett inn
oppvasken.

Tilkobling til el
Du finner informasjon om den elektriske tilkoblingen på
typeskiltet. Disse opplysningene må stemme overens med
dataene for strømnettet.

Oppvaskmaskinen må kobles til et jordet strømuttak.

Vegguttaket for strømtilkobling skal være plassert i passende
avstand fra oppvaskmaskinen, slik at det er lett tilgjengelig
etter at oppvaskmaskinen er installert. Ikke bruk skjøteled-
ning!

OBS!
Utskifting av strømkabel og reparasjon og vedlikehold
som berører sikkerhet eller ytelse, skal utføres av produ-
sentens serviceforbindelse eller en annen med lignende
fagkunnskap.

Skru fast oppvaskmaskinen

2x

= =

Kontroller etter festing at de fremre føttene ligger an mot
gulvet.

Skru fast oppvaskmaskinen med to ekstra skruer
Ved en luftspalte på mer enn 3 mmmellom arbeidsbenkens
underside og oppvaskmaskinens øvre kant bør oppvaskma-
skinen skrus fast med to ekstra skruer.

2x

KNOCK 
OUT

Oppvaskmaskinens sparkeplate
Oppvaskmaskinen leveres med en sparkeplate. Denne kan
justeres i høyden alt etter hvilken nisjehøyde og sokkeldybde
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du har. Tabellen viser hvilken høyde på sparkeplaten du
skal bruke.

Nisjehøyde

Sokkeldybde

Sokkeldybde (mm)Nisjehøyde
(mm)

90<80706050

90----820

1009090--830

1101001009090840

120110110100100850

120120120110110860

120120120120120870 <

Lag et snitt med en skarp kniv i ønsket høyde på sparkepla-
tens frem- og bakside. Bryt deretter forsiktig for å få riktig
høyde.

Monter lydisoleringen
(kun enkelte modeller)

x

xx

Monter sparkeplaten

2x

PRESS
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Service

Les kapittel Feilsøking før du tar kontakt med service. Ved
kontakt oppgir du informasjonen på merkeplaten. Noter deg
type (1) og serienummeret (2).

Cylinda service 0771-25 25 00.

Serienr.Typ

1 2

Informasjon for testinstitutt

Bestill informasjon for testinstitutt via e-post
dishwashers@appliance-development.com.

Ved forespørsel må du oppgi informasjonen påmerkeplaten.
Noter deg artikkelnummeret (1) og serienummeret (2).

Serienr.

1 2

Typ
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Teknisk informasjon

Informasjon om energimerking
Informasjonsblad, i henhold til Kommisjonens delegerte forordning (EU) nr. 1059/2010

Cylinda
SV-DISK 3R AVH/RF/SVModellangivelse:
161)Antall standardkuverter:
A+++Energieffektivitetsklasse:
245 kWh per år2)Årlig energiforbruk (AEC):
0,86 kWhEnergiforbruk i en standard oppvasksyklus(Et):

Effektforbruk
0,49 WAv-stilling (Po):
0,49 WStandby-stilling (Pl):
2660 liter per år3)Årlig vannforbruk (AWC):
A4)Tørkeeffektsklasse:
Økovask5) , tilvalg Automatisk døråpningStandardprogram:
180 minutterProgramtid for standardoppvasksyklusen:
UbegrensetStandby-stillingens varighet (Tl):
44 dB(A) re 1 pWLydnivå:
InnbyggingsproduktKonstruksjon:

1) Ifølge standard, EN 50242.

2) Basert på 280 standardoppvasksykluser ved kaldtvannstilkobling og forbruk i henhold til energisparemodus. Det faktiske energiforbruket
avhenger av hvordan maskinen brukes.

3) Basert på 280 standardoppvasksykluser. Det faktiske vannforbruket avhenger av hvordan maskinen brukes.

4) På en skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv).

5) Dette oppvaskprogrammet er den standardoppvasksyklusen som informasjonen for energimerkingen bygger på, er beregnet på oppvask
av normalt skitten oppvask og er det mest effektive programmet når det gjelder kombinert energi- og vannforbruk.

Tekniske spesifikasjoner
817-890 mmHøyde:
596 mmBredde:
577 mmDybde:
35 kg1)Vekt:
0,03–1,0 MPaVanntrykk:
Se typeskiltElektrisk tilkobling:
Se typeskiltTilkoblingseffekt:

1) Vekten kan variere på grunn av ulike spesifikasjoner.
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Service: Kontakt butikken der 
du kjøpte produktet så de kan 
henvise deg til lokal service
Oppgi: Produkttype, Serienum-
mer, Kjøpsdato, Problembe-
skrivelse, Navn og adresse, 
Telefonnummer

DK
Service: Kontakt butikken hvor 
købet blev foretaget 
og få info om service kontakt
Nødvendig information: Model 
navn, Serienummer (står på ty-
peskiltet), Kjøpsdato, Beskrivelse 
af problemet, Navn og adresse, 
Telefonnummer

FI
Huolto: Ota yhteyttä 
myymälään, josta ostit tuotteen, 
niin saat lisätietoja lähimmästä 
huoltoliikkeestä
Tarvittavat tiedot: Mallinumero, 
Sarjanumero, Ostopäivä, Ong-
elman kuvaus, Nimi ja osoite, 
Puhelinnumero 

 

SE
Service: Vi har service i hela 
Sverige. Besök www.cylinda.se 
Ring 0771-25 25 00 
(endast lokaltaxa)
Uppge: Maskintyp, serienummer, 
inköpsdatum, problembeskriv-
ning, namn och adress, ditt 
telefonnummer 
Kontakta oss: 
www.cylinda.se

UK
Service: Nationwide service in 
Sweden
Visit www.cylinda.se 
Call 0771-25 25 00
Declare: Model code, Serial 
number, Purchase date, Problem 
description, Name and address, 
Phone number
Contact us: 
www.cylinda.se
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