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Oversikt Over Programmer
Programnummer 1 2 3 Referanse* 4 5

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.

Egner seg for lett tilsmusset 
daglig oppvask som er skrapet 

eller forvasket.  

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.  

- Få Middels Middels Høy

Vaskemidler 
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³

- A A+B A+B A+B

Programfase

Forvask 
▼ 

Slutt

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Slutt

Forvask 
▼ 

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Tørking 
▼ 

Slutt

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Tørking 
▼ 

Slutt

Forvask 
▼ 

Vask 
▼ 

Kald skylling 
▼ 

Skylling 
▼ 

Tørking 
▼ 

Slutt

Varighet (min) 15 30 165 58 115

Vann (I) 3,6 10,2 13 10,6 14,4

Energi (kWt)  - 0,77 0,91 1,17 1,32

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 vanntilførselen.•	
Koble til strømnettet.•	
Åpne døren og sett serviset i oppvaskmaskinen. Kontroller at •	
både den øvre og den nedre dusjarmen kan rotere fritt.
Fyll tilstrekkelig med vaskemiddel i beholderen og lukk døren.•	
Bruk On/Off knappen til å slå maskinen på.•	
Kontroller nivåindikatorene for salt og skyllemiddel. Fyll om •	
nødvendig på med salt og/eller skyllemiddel.
Bruk programvelgerknappen til å velge et egnet •	
vaskeprogram.
Sett igang programmet med On/Off knappen.•	

Advarsel
Unngå å åpne døren under  vaskeprosessen. Dette vil avbryte 
vaskeprosessen og få varm damp til å strømme ut. Når døren 
lukkes vil programmet fortsette.

Bruk på/av knappen til å slå maskinen av igjen. Når •	
programindikatoren "programslutt" lyser, er programmet 
avsluttet. 
Steng vanntilførselen. Ta nettpluggen ut av kontakten.•	

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

Indikatorlampe for 
skyllemiddelnivå

Indikatorlampe for saltnivå

Driftslampe On/Off
Programvelger
Start/Stopp knapp
Kontrollamper for 
programforløb

On/Off knapp1
2
3
4
5

6
7

8 Tast for Halv mengde (1/2)

Indikatorlamper for 
forsinket start

Tidsforsinkelsesknapp9
10

Forvask Intensiv30 Min. Quick & Clean

35°C- 50°C 60°C 70°C
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On/Off knappen
Trykk inn On/Off knappen, og kontroller at varsellyset kommer på.

Indikatorlampe for saltnivå
Hvis indikatorlampen kommer på, må du fylle på 
spesialsalt (hvis utstyrt med indicator).

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 (hvis utstyrt med indicator).

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.

Programvalg
For å velge ønsket program bruk programvelgeren.

Start/Stop knapp
Denne knappen brukes til å starte programmet som er valgt.
Stans programmet med start/pause-knappen dersom du ønsker å 
åpne døren med en gang vaskeprogrammet på oppvaskmaskinen 
er satt igang.

Indikatorer for programforløb
Programforløbet kan gjennom hele 
vaskeprosessen avleses på indikatoren for 
programforløb på kontrollpanelet

Advarsel!
Etter vaskefasen, vil maskinen stanse i ca. 35 

minutter for å tømme og fjerne alt vannet fra maskinen. Deretter vil 
indikatorlampen for Slutt begynne å lyse.

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

Sletting av vaskeprogrammet
Sletting av et program mens maskinen er igang: Trykk på Start/
Stopp-knappen i 3 sekunder. Vannet i maskinen vil tømmes ut i 45 
sekunder. Programmet slettes når vaskeindikatoren slukker.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.

Endring av vaskeprogram
Hvis man vil endre programvalget mens maskinen er igang: Trykk 
på Start/Stopp-knappen. Indikatorlampen vil slukke. Velg et nytt 
program. Trykk på Start/Stopp-knappen. Vaskeindikatoren vil lyse 
og det nye programmet vil starte.

OBS!
Det nye programmet vil IKKE starte helt fra begynnelsen. Det vil 
starte fra det punktet hvor det forrige programmet ble avbrutt.
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Visuell indikator

Feil innsetting av servise

17 9127 10 00-AG

Tast for Halv mengde (1/2)
Hvis det er lite oppvask, trykker du på denne knappen etter 
at du har trykket på programvelgerknappen. Når du slår på 
oppvaskmaskinen, lyser indikatorlampen på knappen. Denne 
funksjonen hjelper deg med å spare vann og energi.

Indikatorlampe for saltnivå

Driftslampe On/Off
Programvelger
Start/Stopp knapp
Kontrollamper for 
programforløb

On/Off knapp1
2
3
4
5

6

Indikatorlampe for 
skyllemiddelnivå

7

8 Tast for Halv mengde (1/2)

Indikatorlamper for 
forsinket start

Tidsforsinkelsesknapp9
10

Forsinket start
Med forsinkelsesfunksjonen på maskinen din kan du utsette 
starttidspunktet for programmet i opptil 3-6-9 ved hjelp av 
Forsinkelses-knappen.

3-6-9 timerslampene vil respektivt lyse hver gang du trykker 
på forsinkelsesknappen. Dersom du trykker på Start/Stopp-
knappen mens den ønskede forsinkelsesindikatoren lyser, vil 
indikatoren begynne å lyse kontinuerlig og funksjonen lagres i 
minnet. Nedtelling vil nå begynne. Når forsinkelsestiden er over, vil 
indikatoren slukke og det valgte vaskeprogrammet starte. 
Hvis du trykker på forsinkelsesknappen mens 9-timers-indikatoren 
blinker, vil forsinkelsesindikatoren slukke. Hvis du trykker på Start/
Stopp-knappen mens forsinkelsesindikatoren er slukket, vil det 
valgte programmet starte umiddelbart.

Du kan følge den gjenværende forsinkelsen ved hjelp av 
indikatorene.
For eksempel: Hvis du velger 9-timers funksjonen, vil 6-timers-
indikatoren tennes når det er 6 timer igjen til vaskeprogrammet 
starter og 3-timers-indikatoren vil tennes når det er 3 timer igjen.

Endring av forsinkelsen
Trykk på Start/Stopp-knappen. Forsinkelsesindikatoren vil 
begynne å blinke. Du kan nå velge ny forsinkelse ved å trykke på 
forsinkelsesknappen igjen.

Trykk om igjen på Start/Stopp-knappen for å lagre innstillingen.

Sletting av forsinkelsesfunksjonen
Hold Start/Stopp-knappen inne i 3 sekunder. Den valgte 
forsinkelsen vil slettes.
Så snart slettingen starter, vil vannet som er igjen i maskinen 
tømmes ut i 30 sekunder av sikkerhetsgrunner.
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På/Av
Vask

Tørking
Slutt

Visuell indikator
(hvis 

utstyrt med 
indicator).


