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Oversikt Over Programmer
Programnummer 1 2 Referanse* 3 4

Programnavn

Vasketemperatur

Skittenhetsgrad  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.

Det mest økonomiske 
oppvaskprogrammet for middels 

tilsmusset daglig oppvask som står og 
venter.  

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 Middels Høy

Vaskemidler 
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³

- A+B A+B A+B

Programfase

Forvask 
▼ 

Slutt

Forvask 
▼ 

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Tørking 
▼ 

Slutt

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Tørking 
▼ 

Slutt

Forvask 
▼ 

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Tørking 
▼ 

Slutt

Varighet (min) 14 165 58 115

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

Energi (kWt)  - 1,02 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.

Bruk av oppvaskmaskinen:
•	 Åpne vannkranen.
•	 Sett i støpselet.
•	 Åpne døren og sett inn i oppvaskmaskinen. Kontroller at både 

øvre og nedre spredearmer beveger seg fritt.
•	 Fyll tilstrekkelig mengde oppvaskmiddel i beholderen, og lukk 

døren.
•	 Bruk av/på-knapp for å slå på maskinen.
•	 Kontroller indikatorlampene for salt- og skyllemiddelnivå. Fyll 

på salt og/eller skyllemiddel om nødvendig.
•	 Bruk programvalgknappen for å velge riktig vaskeprogram.
•	 - Hvis det er lite oppvask, kan du bruke økonomiknappen i 

tillegg.
•	 Start programmet med start/pause-knappen:

Obs
Unngå å åpne døren under vaskeprosessen. Dette vil avbryte 
vaskeprosessen, og det vil komme ut varm damp. Når døren 
lukkes, fortsetter programmet.

•	 Bruk av/på-knappen for å slå maskinen av igjen. 
Indikatorlampen for fremdrift viser når programmet er ferdig.

•	 Steng vannkranen. Trekk ut støpselet.
•	 La oppvasken avkjøles i 15 minutter, med døren åpen. Ta ut av 

maskinen. Begynn med den nederste kurven.

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

50°C 70°C

Indikatorlampe for 
skyllemiddelnivå
Indikatorlampe for saltnivå
Programfaseindikatorer

Programlys1
2

3
4
5

Start/avbryt-knapp6
7

Programvalgknapp

Tast for tablettoppvaskmiddel
8 På/Av-knapp
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Start/Pause-knapp
Denne knappen brukes til å starte programmet som er valgt.
Lyset i knappet vil tennes.
Stans programmet med start/pause-knappen dersom du ønsker å 
åpne døren med en gang vaskeprogrammet på oppvaskmaskinen 
er satt igang.

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.

På/Av-knapp
Slå oppvaskmaskinen på/av med denne knappen. Når den slås på, 
tennes indikatorlyset for sist brukt program.

Indikatorlampe for saltnivå
Hvis indikatorlampen kommer på, må du fylle på 
spesialsalt (dersom slik følger med).

I maskiner som ikke har elektrisk saltindikator, 
kan saltinnholdet leses av på saltbeholderen. 
Hvis oppfyllingsindikatoren er mørk, er det nok 
salt i beholderen.

Hvis fargen er lys, åpner du beholderen og fyller på oppvasksalt.

Indikatorlampe for skyllemiddelnivå
Hvis denne indikatorlampen lyser, må du fylle 
på nytt skyllemiddel (dersom slik følger med).

Du kan også se om du må fylle på nytt 
skyllemiddel ved å sjekke beholderen for 
skyllemiddel. Hvis oppfyllingsindikatoren er 
mørk, er det nok skyllemiddel i beholderen.

Hvis fargen er lys, åpner du beholderen og 
fyller på nytt skyllemiddel.

Programval
Bruk programvelgeren til å velge ønsket program. Tilsvarende 
programlys tennes

Feil innsetting av oppvask
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Visuell indikator

Knapp for tablettoppvaskmiddel
Gjør at du kan oppnå en bedre tørkeytelse fra flerformåls 
oppvaskmidler som kalles alt-i-ett-midler, slik som 2in1, 3in1, 
4in1, 5in1 osv., avhengig av hardhetsnivået på vannet fra kranen. 
Programmene der kombitablettfunksjonen kan aktiveres er indikert 
i programdata og tabell for gjennomsnittlige forbruksverdier. 
Symbolet for kombitablett symbol tennes når du velger 
kombitablettfunksjonen.

Vask
Skylling
Tørking

Slutt

Indikatorlampe for 
skyllemiddelnivå
Indikatorlampe for saltnivå
Programfaseindikatorer

Programlys1
2

3
4
5

Start/avbryt-knapp6
Programvalgknapp

7 Tast for tablettoppvaskmiddel
8 På/Av-knapp

Visuell indikator
(hvis utstyrt 

med indicator)

Sletting av vaskeprogrammet
Trykk på start/pause-knappen i 3 sekunder. Indikatorlampen vil 
begynne å blinke.  Maskinen vil tømme  vannet  i  maskinen de  
neste  45  sekundene.  Programmet er stoppet  når start/pause-
indikatorlampen slukkes.  Deretter kan du velge og starte et nytt 
program.

! OBS: Avhengig av hvor programmet ble stoppet, kan det være 
rester av vaskemiddel eller skyllemiddel i maskinen og på serviset. 
Ikke benytt gjenstandene i maskinen før de er blitt ordentlig vasket.


