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Oversikt Over Programmer
Programnummer 1 Referanse* 2 3 4 5

Programnavn

Vasketemperatur

Skittenhetsgrad Det mest økonomiske 
oppvaskprogrammet for middels 

tilsmusset daglig oppvask som står 
og venter.  

 Egner seg til å fjerne rester på 
tilsmusset oppvask som vil bli 

oppbevart i maskinen i noen dager 
og dermed til å forhindre dannelse 

av dårlig lukt.

Egner seg for lett tilsmusset 
daglig oppvask som er skrapet 

eller forvasket.  

Daglig oppvaskprogram der middels 
tilsmusset oppvask som venter 

rengjøres på hurtigst mulig måte. 

Egner seg for oppvask som er 
svært tilsmusset, samt for kjeler 

og panner.  

Middels - Få Middels Høy

Vaskemidler 
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³ A+B - A A+B A+B

Programfase

Forvask 
▼ 

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Tørking 
▼ 

Slutt

Forvask 
▼ 

Slutt

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Slutt

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Tørking 
▼ 

Slutt

Forvask 
▼ 

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Tørking 
▼ 

Slutt

Varighet (min) 165 14 30 58 115

Vann (I) 14 4,2 11,8 11,8 17,5

Energi (kWt) 1,02  - 0,79 1,32 1,67

Forbruksverdiene som vises i tabellen ble fastsatt under standardiserte forhold. Derfor kan det forekommer variasjoner under praktisk bruk. 
* Referanseprogram for testinstitutter Testene ifølge EN 50242 skal utføres mens saltbeholderen på bløtgjøringsanlegget og skyllemiddelbeholderne er fulle, og i samsvar med testprogrammet.

! Advarsel: Vennligst les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk.

Starte maskinen
•	 Åpne vannkranen.
•	 Kople til strømuttaket.
•	 Åpne døren til oppvaskmaskinen.
•	 Plasser oppvasken i overensstemmelse med instruksjonene 

som finnes i brukerhåndboken.
•	 Kontroller om både øvre og nedre sprayarm beveger seg 

fritt.
•	 Tilsett tilstrekkelig oppvaskmiddel i såpebeholderen, og lukk 

lokket.
•	 Se til at indikatorene på programdisplayet er tent ved å 

trykke på på/av-knappen.
•	 Kontroller om salt- og skyllemiddelindikatorene lyser og tilsett 

salt og/eller skyllemiddel ved behov.

 Siden de ulike saltmerkene på markedet har ulike 
partikkelstørrelser og vannhardheten kan variere, kan 
oppløsningen av saltet i vannet ta opptil et par timer. Derfor 
blir saltindikatoren på en stund etter at du har tilsatt salt i 
maskinen.

•	 Du kan bruke hovedfunksjonene for halv last/
tablettoppvaskmiddel og tidsforsinkelse etter behov.

•	 Se "Tabell over programdata og gjennomsnittlige 
forbruksverdier" for å velge et egnet programmet. 

•	 Velg ønsket program med programvelgeren.
•	 Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet.

 Se til at du ikke åpner døren på maskinen når den er i gang. 
Hvis du har behov for å åpne døren, vil sikkerhetssystemet 
stoppe maskinen. Det kan komme en dampsky når du åpner 
døren på maskinen, vær forsiktig. Programmet vil gjenopptas 
når du lukker døren.

•	 Åpne døren til oppvaskmaskinen.
•	 Trykk på på/av-knappen for å slå av maskinen.
•	 Indikatorlampene på programdisplayet vil slukkes.
•	 Lukk kranen.
•	 Koble maskinen fra strømuttaket.

 La oppvasken stå i maskinen i omtrent 15 minutter etter at 
de er vasket for å la dem kjøles ned. Oppvasken vil tørke på 
kortere tid hvis du lar døren på maskinen stå på gløtt i denne 
perioden. Dette vil øke tørkeeffektiviteten til maskinen.
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På/av-knapp
Når du trykker på på/av-tasten, vil indikatorlampene tennes på 
displayet for PÅ-stillingen. Lysene slås av i AV-posisjon.

Indikatorlys for skyllemiddelnivå
Hvis dette indikatorlyset tennes, må du fylle på 
skyllemiddel (hvis aktuelt).

Du kan også se om det må fylles på skyllemiddel 
ved å se ned i skyllemiddelbeholderen. Når den 
visuelle påfyllingsindikatoren er mørk, er det nok 
skyllemiddel i beholderen.

Når fargen er lys, åpne beholderen og fyll på 
med skyllemiddel.

Programvelgertast
Se "Tabell over programdata og gjennomsnittlige forbruksverdier" 
for å velge programmet som egner seg til oppvasken din.
Velg ønsket program med programvelgeren.

17 9880 10 00_AG

Funksjon “F” (Tast for halv last/tablettoppvaskmiddel)
Tasten for halv last/tablettoppvaskmiddel gjør at du kan slå på og av 
funksjonen for halv last og tablettoppvaskmiddel på maskinen.

Funksjon for halv last
Hvis du ønsker å kjøre maskinen uten å laste den fullstendig, 
plasser oppvasken i maskinen i slik du ønsker. Trykk på på/
av-knappen for å slå på maskinen. Trykk på tasten for halv last/
tablettoppvaskmiddel etter å ha valgt det ønskede programmet 
inntil indikatoren for halv last tennes. Trykk deretter på start/pause/
avbryt-tasten og lukk døren på maskinen. Takket være alternativet 
for halv last kan du bruke hver del av nedre og øvre kurv på 
maskinen, og du kan spare både vann og energi.

Funksjon for tablettoppvaskmiddel
Avhengig av hardhetsnivået på vannet fra springen, kan du med 
funksjonen for tablettoppvaskmiddel oppnå en bedre tørkeytelse fra 
flerformåls oppvaskmidler som kalles alt-i-ett-midler, slik som 2in1, 
3in1, 4in1, 5in1 osv.. Indikatoren for tablettoppvaskmiddel lyser når 
funksjonen for tablettoppvaskmiddel er valgt.
Indikatorene for salt og skyllemiddel slukker når denne funksjonen 
aktiveres.

Slå på maskinen ved å trykke på på/av-tasten for å bruke 
funksjonen for tablettoppvaskmiddel. Trykk på tasten for halv last/
tablettoppvaskmiddel etter å ha valgt det ønskede programmet 
inntil indikatoren for halv last tennes. Trykk deretter på start/pause/
avbryt-tasten og lukk døren på maskinen.

For å bruke funksjonene for halv last og tablettoppvaskmiddel 
samtidig, slå på maskinen ved å trykke på på/av-tasten og 
trykk deretter på tasten for halv last/tablettoppvaskmiddel inntil 
indikatorene for halv last og tablettoppvaskmiddel lyser samtidig.

  Hvis du har brukt funksjonen for halv last eller 
tablettoppvaskmiddel i løpet av det siste programmet du 
brukte, vil funksjonen for halv last eller tablettoppvaskmiddel 
forbli aktiv i det neste vaskeprogrammet du velger. Hvis du ikke 
ønsker å bruke disse funksjonene i det nye programmet du har 
valgt, trykk på tasten for halv last/tablettoppvaskmiddel inntil 
indikatoren for tilsvarende funksjon slukker.

Innstillinger av "Innvendig belysning"
Du kan bruke undermeny-innstillinger for å endre “Innvendig 
belysning” innstillingene du vil bruke i maskinen.

For å endre undermeny-innstillingene: 
Slå på maskinen ved å trykke på av-/på-knappen mens du 
trykker og holder inn programvalg-knappen og start/pause/
avbryt-knappene. Først kommer P1 -indikatoren til å lyse opp 
på displayet. Velg ønsket innstilling (P1, P3) ved å trykke på 
programvalgknappen. 
P1: Innvendig belysning (ON)
P3: Innvendig belysning (OFF)
Lagre den valgte innstillingen ved å trykke på start/pause/avbryt-
knappen igjen.

Tidsforsinkelse
Ved bruk av tidsforsinkelsestasten kan du forsinke starttiden for 
programmet med inntil 9,5 timer med økninger på 30 minutter. Trykk 
på start/pause/avbryt-tasten etter å ha stilt inn tidsforsinkelsen, og 
lukk døren på maskinen. Når tidsforsinkelsen er over, vil det valgte 
programmet starte automatisk.

Start/pause/avbryt-tast
Når du trykker på start/pause/avbryt-tasten, vil det valgte 
vaskeprogrammet starte. 
(Indikatoren for start/pause/avbryt lyser i startmodus og slås av i 
pausemodus)

 For å trykke start/pause/avbryt-knappen, vent i to sekunder 
etter at du har slått på maskinen ved å trykke på på/av-tasten.

Programfaseindikatorer
Programfasen kan gjennom 
hele vaskesyklusen avleses på 
programfaseindikatoren på kontrollpanelet

! Advarsel
Etter vaskefasen, vil maskinen stanse i ca. 35 minutter for å tømme 
og fjerne alt vannet fra maskinen. Ingen bekymring, dette er ingen 
feil. Deretter vil indikatorlampen for Slutt begynne å lyse.

! Advarsel
Slå ikke av maskinen før indikatorlampen for Slutt tennes.

Avbryte et program
Trykk og hold på start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder. Slipp 
tasten når start/pause/avbryt-indikatoren begynner å blinke. Når du 
har lukket døren på maskinen, fullføres tømmingen på 2 minutter, 
og maskinen avgir et hørbart varsel når den er ferdig.

 Det kan være rester av såpe eller skyllemiddel i maskinen og/
eller på delene som vaskes, avhengig av hvilket trinn tidligere 
program var i da det ble avbrutt.

Visuell indikator
(hvis utstyrt 

med indicator)

Vask
Tørking

Slutt
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