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DMSI2R / DMSI2V

1. SNABBGUIDE

FÖR DETALJERAD ARBETSMETOD LÄS MOTSVARANDE
INNEHÅLL I BRUKSANVISNINGEN.

SLÅ PÅ APPARATEN

Öppna dörren, tryck på On / Off-knappen för att slå på apparaten.

FYLL DISKMEDELSFACKET

FACK A:

FACK B:

Samtliga diskprogram.

Endast vid fördisk.

KONTROLLERA SKÖLJMEDELSNIVÅ
MEKANISK INDIKATION C

KONTROLLERA SALTHALT

På modeller med avhärdningsystem. Elektrisk kontrolllampa på kontrollpanelen (om sådan finns).
Om det inte finns något saltvarningslampa på kontrollpanelen, kan du uppskatta när du ska fylla på salt med antalet program diskmaskinen har gått.

VÄLJ ETT PROGRAM

Sätt på vattenkranen, stäng luckan. Välj program och tryck sedan på

FYLL KORGARNA

Skrapa bort eventuella matrester. Lös upp rester efter inbränd
mat i pannor etc, ladda sedan korgarna. Se anvisningar.

KÖR DISKMASKINEN

Tryck på Programknappen tills det valda programmet tänds.
(Se avsnittet Driftinstruktion)

ÄNDRA PROGRAMMET

1. Programmet kan endast ändras om det har varit igång under en kort tid.
Om diskmedlets lucka redan öppnats måste facket fyllas på nytt.
2. Tryck på programknappen i mer än 3 sekunder för
att avbryta det pågående programmet.
3. Välj ett nytt program.
4. Starta diskmaskinen.

LÄGG TILL KVARGLÖMD DISK

1.
2.
3.
4.

OM MASKINEN STÄNGS AV UNDER
ETT DISKPROGRAM

STÄNG AV VATTENTILLFÖRSELN OCH
TÖM KORGARNA.

Öppna luckan försiktigt för att stoppa diskmaskinen.
Efter spolarmarna sluta fungera, kan du öppna luckan helt.
Lägg i den kvarglömda disken.
Stäng luckan och tryck sedan på

Om apparaten stängs av under pågående diskprogram, när
den slås på igen, var god välj diskprogram och starta den igen.
När arbetscykeln är klar piper det 8 gånger. Stäng av maskinen
med knappen On/ Off.

Vänta ca 15 minuter innan tömning av diskmaskinen för att undvika
att hantera disken medan fortfarande varm och mer ömtålig.
Töm maskinen med början från den nedre korgen.

DM S I 2 V
DM S I 2 R

DRIFT OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR
Bästa kund,
Vi strävar efter att erbjuda dig kvalitetsprodukter som överträffar dina förväntningar.
Våra produkter tillverkas därför omsorgsfullt i moderna fabriker och genomgår
kvalitetstester.
Innan du börjar använda produkten bör du noggrant läsa bruksanvisningen som
innehåller grundläggande information för en korrekt oc säker installation, underhåll
och användning.
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INSTALLATIONSINSTRUKTIONER

1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

LÄS INNAN ANVÄNDNING

GRUNDINSTRUKTIONER
•

Denna apparat måste jordas. I händelse av
felfunktion eller haveri minskar jordningen och
risken för elektriska stötar ökar.

•

Denna maskin är utrustad med en sladd som
har jordledare och jordad kontakt.

•

Håll barn borta från diskmedel och glansmedel. Håll barn borta från den öppna dörren
till diskmaskinen, det kan fortfarande finnas
vissa diskmedel kvar.

•

Denna apparat är inte avsedd för att användas av personer, med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller brist på
erfarenhet och kunskap, inklusive barn, utan
tillsyn eller instruktion rörande användning av
makinen av en person som ansvarar för deras
säkerhet.

•

Barn bör övervakas för att säkerställa att de
inte leker med diskmaskinen.

•

Diskmaskinens diskmedel är starkt alkaliska,
de kan vara extremt farliga vid förtäring.
Undvik kontakt med hud och ögon samt håll
barn borta när dörren är öppen.

•

Dörren bör inte lämnas öppen, eftersom detta
kan öka risken för att snubbla.

•

Om en elkabel är skadad, måste den ersättas
av tillverkaren eller dess serviceställe eller en
annan kvalificerad person.

•

Avlägsna luckan till diskmaskinen när denna
kasserats.

•

Kassera förpackningsmaterialet ordentligt.

•

Använd endast diskmaskinen för dess
avsedda funktion.

•

Under installationen skall strömförsörjningskabeln inte vara böjd eller tillplattad.

•

Apparaten skall anslutas till vatten med
hjälp av den tillhörande slangen. Inget
gammalt material får återanvändas.

•

14 kuvert är det maximala antalet.

•

Högsta tillåtna vattentryck är 1 Mpa.

•

Minsta tillåtna vattentryck är 0.04 Mpa.

•

Läs och följ säkerhetsinformationen noggrant.

VARNING!
•

Felaktig anslutning av jordledaren kan medföra risk för elektriska stötar.

•

Kontrollera med en behörig elektriker eller
tjänst representant om du är osäker på om
apparaten är korrekt jordad. Ändra inte på
stickkontakten som följer med maskinen, om
den inte passar i uttaget. Ha ett ordentligt
vägguttag installerat av en behörig elektriker.

ORDENTLIG ANVÄNDNING!
•

Sitt eller stå inte på dörren!

•

Om din diskmaskin inte fungerar kontrollera
att alla paneler är ordentligt på plats. Öppna
dörren försiktigt om diskmaskinen är i drift,
annars finns det en risk att vattnet sprutar ut!

•

När du laddar objekt som ska diskas:

1) Avlägsna skarpa objekt.
2) Varning: knivar och andra redskap läggs
i korgen med den vassa delen ner eller
placeras i ett horisontiellt läge
•
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När du använder din diskmaskin bör du
förhindra att plast kommer i kontakt med
värmeelementet. (Denna anvisning gäller endast för maskiner med ett visuellt uppvärmningselement.

•

Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt efter
avslutad användning.

•

Diska inte plastobjekt om de inte markerats
med tillåtelse för disk i diskmaskin.

•

Använd endast diskmedel och sköljtillsatser
för diskmaskin.

•

Använd aldrig tvål/ tvättmedel i diskmaskinen.

2. FÖRFOGANDE
LÄS INNAN ANVÄNDNING
•

Avfallshantera diskmaskinens förpackningsmaterial korrekt.

•

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas.

•

Plastdelar är markerade med de internationella standardförkortningarna:

•

PE för Polyeten

•

PS för Polystyren

•

POM för Polyoxymetylen

•

PP för Polypropen

•

ABS för Akrylnitril butadien styren

VARNING!
•

Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn!

BORTSKAFFANDE
•

Släng inte produkten som osorterat kommunalt avfall. Särskild avfallshantering är nödvändig.

•

Vänd dig till en återvinningsstation för avsättning av paketering och maskinvara. Skär av
stömkabeln och avlägsna dörren från maskinen för att förhindra lekande barn från att skadas.

•

Förpackningar av papp är tillverkat av återvunnet papper och ska kasseras i rätt återvinning.

•

Genom att säkerställa att denna produkt hanteras korrekt, hjälper du till att förhindra negativa
konsekvenser för miljön och människors hälsa.

•

För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din lokala
servicebutik eller återvinningscentral.
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3. ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
KONTROLLPANEL

To get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions
before using it for the first time.

4. PROGRAM KNAPP:

1. PÅ/ AV KNAPPEN

P

. DISPLAYSKÄRM:

Tryck på knappen för att

För att stänga av/sätta på ström-

diskprogram.

försörjningen.

•

Programindikatorer:

•

Fördröjningstid, återstående tid eller

5. EXTRA TORK/ SKÖLJKNAPP:

2. FÖRDRÖJNINGSKNAPPEN

felkodsindikatorer
•

Tryck på knappen för att välja

Tryck på knappen för att
24h.

Alt funktion indikator
Glansmedelsindikator: Indikerar när

get the best performance from your dishwasher, read all operating instructions
6. To
START/PAUS
KNAPP:
spolglansmedlet är slut.
before using it for the first time.

3. ALT KNAPP:

För att starta valt diskprogram eller

”Dual Zone” diskfunktion, tryck på

•

Saltindikator: Indikerar när behållaren

1.On/Off Button:
Topausa
turn on/off
the power supply.
7.Display
screen:
to på.
show the reminding time
för att
diskprogrammet
när
behöver
fyllas
2.Delay Button : Press the button to delay,1~24hour
and the state(running state, delay time etc )
delay time.
maskinen arbetar.
• Program
Extra tork
indikator
indicators:
3.Alt Button: Dual zone wash function, press the button
to select either upper basket or lower basket loaded, and • Delay
time ,Remain
time ,or error codes indicator:
Sköljfunktion
indikator
the response indicator will blinking
Alt function indicator:
4. Program Button : To press the button to select a
Rinse Aid indicator:
wash Program.
Indicates when the dispenser needs to be refilled.
5.Extra Drying and Str_wash button: To press the button
Add salt indicator:
to select a desired function.
Indicates when the dispenser needs to be refilled.
6.Start /Pause button: To start the selected
Extra Drying function indicator:
washing program or pause the washing program
when the machine is working.
Str_wash function indicator:

knappen för att

DISKMASKINENS ARTIKELEGENSKAPER
1

ÖVRE KORG

2

INNERRÖR

3

NEDRE KORG

4

SALTBEHÅLLARE

5

DISKMEDELSFACK

1.On/Off Button: To turn on/off the power supply.
7.Display screen: to show the reminding time
2.Delay Button : Press the button to delay,1~24hour
and the state(running state, delay time etc )
delay time.
Program indicators:
3.Alt Button: Dual zone wash function, press the button
Back View
Front
view loaded, and
to select either upper basket or lower
basket
Delay time ,Remain time ,or error codes indicator:
the response indicator will blinking
Alt function indicator:
4. Program Button : To press the button to select a
Rinse Aid indicator:
wash Program.
Indicates when the dispenser needs to be refilled.
5.Extra Drying and Str_wash button: To press the button
Add salt indicator:
to select a desired function.
Indicates
6 when the dispenser needs to be refilled.
1
6.Start /Pause button:
To start the selected
Extra
Drying function indicator:
washing program or pause the washing program
when the machine is working.
7
Str_wash function indicator:

2
3
4

8

Back View

Front view

6

KOPPHYLLA

7

SPOLARARMAR

8
9
10

FILTERANORDNING

5

2

1
2
3

INLOPPETS RÖRKOPPLING
AVLOPPSRÖR

3
4

Upper Basket
Inner pipe
Lower Basket

10

9

6

1

7
4 Salt Container
5 Dispenser
6 8 Cup Shelf

7
8
9

10

Spray arms

Drain pipe

Filter assembly
Inlet pipe connector

5
10

9

6

1
2

Upper Basket
Inner pipe

4
5

Salt Container
Dispenser

7
8

Spray arms
Filter assembly

10

Drain pipe

4. FÖRE ANVÄNDNING
A) Ställ in vattenavhärdare

VATTENAVHÄRDARE

B) Tillsätt 1,5 kg diskmaskinssalt
och fyll saltbehållaren med vatten

Hårdheten på vattnet varierar från plats till plats.

C) Fyll sköljmedelsfacket

Apparaten är utrustad med ett specieltl mjukmedel som använder en saltbehållare särskilt utformad för att eliminera kalk och mineraler från vattnet.

D) Lägg i diskmedel

A) VATTENAVHÄRDARE
•

Avhärdaren måste ställas in manuellt.

•

Avhärdaren är utformad för att ta bort mineraler och salter från vattnet, som skulle ha
en skada eller negativa effekter på driften av apparaten.

•

Ju högre halten av dessa mineraler och salter, desto hårdare är ditt vatten.

•

Sköljmedel bör anpassas efter hårdheten på vattnet i ditt område. Din lokala
vattenmyndighet kan ge dig råd om hårdheten på vattnet i ditt område.

JUSTERA SALTFÖRBRUKNING
Diskmaskinen är utformad för att möjliggöra justering av salt som förbrukas utifrån hårdhet
av det vatten som används. Syftet är att optimera och anpassa nivån av saltkonsumtion.
Before using your dishwasher for the first time:
A. Set the water softener
B. Add 1.5Kg dishwasher salt and then full fill the salt container with water
C. Fill the rinse aid dispenser
FÖLJ STEGEN NEDAN FÖR JUSTERING AV SALFÖRBRUKNING
D. Fill in detergent

1 Öppna dörren och slå på maskinen.
2 Tryck på knappen “Program” i mer än 5 sekunder för att starta vattenavhärdaren.
The water softener must be set manually, using the water hardness dial.

Ange modell inom 60 sekunder efter maskinen
varitispåslagen.
The water softener
designed to remove minerals and salts from the water, which would have

a detrimental or adverse effect on the operation of the appliance.
The higher the content of these minerals and salts, the harder your water is.
The softener should be adjusted according to the hard ness of the water in your area. Your local Water Authority
can advise you on the hardness o f the water in your area.

3 Tryck på knappen “Program” för att välja korrekt inställnig enligt den lokala miljön,
uppsättningarna ändras i följande ordning: H1 -> H2 -> H3 -> H4 -> H5 -> H6;

Adjusting Salt Consumption

4 Tryck på strömbrytaren för att avsluta inställning
modell.to allow for adjustment in the amount of sa lt co nsumed bas ed on the ha rdness of
The dishwasherav
is designed
the water used. This is intended to optimise and customise the level o f salt consumption.

ANMÄRKNING 1
dH = 1,25 1 Clarke = 1,78 fH = 0.178mmol / l

Please follo w the steps below for adjustment in salt consumption.
1. Open the door ,Switch on the appliance;
2. Press the Program button for more than 5 s econds to start the water softener
set model within 60seconds after the appliance was switched on( The Salt and
Rinse aid warning lights will be on periodically when it g et in the set model );
3. Press the Program button to select the proper set according to your loca l environment,
th e sets will change in the follo wing sequence: H1->H2->H3->H4->H5-> H6;
4. Press the Power button to end the set up model.

DH: Tysk grad

WATER HARDNESS
Selector Position

Salt consumption
(gram/cycle)

fH: Fransk grad

dH

Clark: Brittisk grad

0~5

0~9

0~6

H1

0

6-11

10-20

7-14

1.0-2.0

H2

9
12

ANMÄRKNING 2:

fH

Clarke

mmol/l
0~0.94

12-17

21-30

15-21

2.1-3.0

H3

18-22

31-40

22-28

3.1-4.0

H4

20

23-34

41-60

29-42

4.1-6.0

H5

30

35-55

61-98

43-69

6.1-9.8

H6

60

Tillverkarens inställning: H (EN 50242)
1 dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l
DH: German degree
fH:
French degree
Clark: British degree
The manufactory setting: H4 (EN 50242)

Contact your local water board for information on the hardness of your water supply.

If your model does not have any water softener, you may skip this section.
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B) TILLSÄTT SALT
1. Saltbehållaren får endast fyllas när saltvarningslampan i Kontrollpanelen börjar lysa.
Beroende på hur väl saltet löser sig, kan varningslampan indikera även om saltbehållaren är fylld.
Om det inte finns en saltvarningslampa i Kontrollpanelen (för vissa modeller), kan du uppskatta när
du ska fylla salt i sköljmedel genom antalet diskar maskinen kört
2. Om det finns spill av salt, bör ett snabbprogram utan disk köras för att få bort överdriven salt.
Använd alltid salt avsedd för diskmaskin. Saltbehållaren ligger nedanför den nedre korgen och ska
fyllas i som förklaras nedan:

UPPMÄRKSAMHET!
•

Använd endast salt särskilt för användning i diskmaskin! Annan typ av salt skadar AVHÄRDAREN.
Vid skador som orsakats av användning av olämpligt salt ger inte någon garanti för eventuella
Always use the salt intended for use with dishwasher.
orsakats.
Theskador
salt containsom
er is located
beneath the lower basket and should be fill ed as explained
in t he foll owing:

Attention!
Fyll endast på salt innan du börjar ett komplett diskprogram.

•

Only use salt spe cif ically desi gne d for t he use i n dishwashers! Every other type of
salt not speci fically de sig ned fo r the u se in a d ishwasher, espe cially table salt, will
damage the w ater sof tener. In case of damages caused by the use of unsuitable
salt the ma nuf act urer does not give any wa rranty nor is liable for any damages caused.
Only fil l wi th salt just b efore starting one of the co mp let e washing p rograms.
This wi ll prevent any g rains of salt or salty wate r, which ma y have been spilled,
remaining on the bottom of the machi ne for any period of time, which may cause
corrosi on.

•

Detta för att förhindra några korn salt eller salt vatten, som kan ha spillts kvar på botten av
maskinen, att orsaka korrosion.

Always use the salt intended for use with dishwasher.
The salt contain er is located beneath the lower basket and should be fill ed as explained
in t he foll owing:

h dishwasher.
e lower basket and should be fill ed as explained
Only use salt spe cif ically desi gne d for t he use i n dishwashers! Every other type of
salt not speci fically de sig ned fo r the u se in a d ishwasher, espe cially table salt, will
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After the
lower basket has been removed, unscrew and remove the cap from the salt container.
salty wate r, which ma y have
spilled,
B Place
thecause
end of the funnel (supplied) into the hole and introduce about 1.5kg of dishwasher salt.
ne for any period of time, which
may
C Full fill the salt container with water,It is normal for a small amount of water to come out of the
salt container.
D After filling the container , screw the cap tightly back clockwise.
E The salt warning light will stop being after the salt container has been filled with salt.
F Immediately after filling the salt into the salt container, a washing program should be started (We suggest to use a short
program ). Otherwise the filter system, pump or other important parts of the machine may be damaged
by salty water. This is out of warranty.

Attention!

A) Efter den nedre korgen har tagits bort, skruva loss och ta bort locket från salt behållaren.
B) Placera tratten (medföljer) i hålet och fyll på med ca 1,5 kg diskmaskinsalt.
C) Fyll saltbehållaren med vatten.

D) När du fyllt
behållaren,
skruva
påthekorken
hårt
1. Thepå
salt container
must only be
refilled when
salt warning
light inmedurs.
the control panel comes on.

Depending on how well the salt dissolve s, the salt warning light may still be on even though the
salt container is filled.
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process of “B. Loading the salt into the Softener”. Otherwise , it c ould be make the big damage to the ma chin e, for
e reasons of tra nsit, repair and so on, please use the bibulous cloth or
examp le, rustiness, conk
and so rinse
on. Such
problems
are out of the guarantee ran ge.
use branded
aid for
dishwasher.
ine r, and screw the cap tightly, Only
afterward,
transit or repair
the
machine. Never fill the rinse aid dispenser with any other substances
cleaning
agent, liquid
d c onfirmin g it in order, load the(e.g.
salt Dishwasher
into the softener
according
to thedetergent). This would damage the appliance.
ftener”. Otherwise , it c ould be make the big damage to the ma chin e, for
problems are out of the guarantee ran ge.

E) Saltvarningslampan kommer att sluta lysa efter saltbehållaren har fyllts på.
F) Omedelbart efter påfyllning i saltbehållaren, ska ett diskprogram startas. Annars kan filtersystemet,
pumpen eller andra viktiga maskindelar skadas.

OBS!
Rinse Aid Dispenser

1 Saltbehållaren får endast fyllas när saltvarningslampan i Kontrollpanelen börjar lysa.
Beroende på hur väl saltet löser sig, kan lampan fortfarande vara på även om saltbehållaren är fylld.

Function of Rinse Aid

Om det finns inte finns en lampa för detta i kontrollplanelen kan du uppskatta när du ska fylla på
Attention!
salt genom hur många program maskinen kört.

2 Dispenser
Om det finns spill av salt, torka bort med en blöt trasa eller starta ett snabbprogram.
Rinse Aid

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from forming droplets on your dishes, which can
leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is
designed to use liquid rins e aids. The rinse aid dispenser is located inside the door next to the detergent dispenser.
To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser until the level indicator turns completely
prevent water from forming droplets on your dishes, which can
black. The volume of the rinse aid container is about 110ml.
by allowing water to roll off the dishes. Your dishwasher is
spenser is located inside the door next to the detergent dispenser.
nse aid into the dispenser until the level indicator turns completely
out 110ml. Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough rinsing, and spot and streak free drying.

3 Om maskinen behöver kastas, repareras och så vidare, vänligen använd en uppsugande trasa till
att torka upp vattnet i behållaren för salt, och skruva på locket ordentligt. Efter transport eller repaFunction of Rinse Aid
ration, tillsätt salt enligt ordination. Annars kan det orsaka stor skada på maskinen t.ex. skrovlighet
Attention! osv. Sådana problem täcker inte garantin.

Only
use branded
aid for
dishwasher.
fill the rinse aid dispenser with any other substances
inse, ensuring
thorough
rinsing,rinse
and spot
and
streak freeNever
drying.
(e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage the appliance.

r fill the rinse aid dispenser with any other substances
nt). This would damage the appliance.
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C) FYLL PÅ GLANSMEDELFACKET
Glansmedlet frigörs under slutsköljningen för att hindra vatten från att bilda droppar på din disk,
som kan lämna fläckar och streck. Det förbättrar också torkning genom att låta vattnet “rulla bort”
från diskobjekten. Diskmaskinen är designad för att använda flytande glansmedel. Spolglansfacket
sitter på insidan av dörren intill diskmedelsfacket. För att fylla behållaren, öppna locket och häll
medlet i facket tills nivån lyser helt svart. Volym är ca 110 ml.

SPOLGLANSETS FUNKTION
Spolglans tillsätts automatiskt under sista sköljningen och säkerställer en grundlig sköljning.

ATT UPPMÄRKSAMMA!
Använd endast glansmedel avsett för diskmaskin. Fyll aldrig glansmedelsfacket med några andra
medel.

When to Refill the Rinse Aid Dispenser
If there is no rinse-aid warning light in the c ontrol panel, you can estimate the amount

VID
PÅFYLLNING
AVlevel
GLANSMEDEL
of the
optical
indicator " C "located next to the cap. When th e rinse-aid c ontainer is
Om
det inte finns
varningslampa
glansjmedelsnivån
på kontrollpanelen,
du uppskatta
indicator
willenbe
dark .Asför
the
rinse -aid diminishes,
thekan
size
of the dark
nivån
utifrån
färgen
på
den
optiska
nivåmätaren
C,
bredvid
locket.
När
behållaren
är
full, kommer
the rinse aid leve l fall 1 / 4 full.
hela nivåmätaren att vara mörk. När spolglansen minskar så minskar storleken på den mörka
punkten. Låt aldrig spolglansnivån sjunka mer än till ¼.

dot decreases. Y

När spolglansen
minskar
storleken
den mörka punkten.
When tominskar
Refillsåthe
Rinse
Aid på
Dispenser

As
the
rinse
aid d warning
iminishes,
size
o fcan
the
black
dot from the colour
If there
is no rinse-aid
lightillustreras
in the cthe
ontrol
panel, you
estimate
the amount
Se nivåmätarens
förändringar
som
nedan;
of
the
optical
level
indicator
C
located
next
to
the
cap.
When
th
e
rinse-aid
c
ontainer
is full,
the whole
"
on the
rinse aid level" indicator
changes, as illustra ted
below.
indicator will be dark .As the rinse -aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should never let
Fylld
the
rinse
leveAid
l fallDispenser
1 / 4 full.
When to
Refill
theaid
Rinse
Full
3
/
4
"fylld
"
3 / 4 full
fylldaid d iminishes, the size o f the black dot
1As1/the
2/ 2rinse
full
on the rinse aid level indicator changes, as illustra ted below.
fylld-- bör
fylla på refill
för att eliminera
fläckar spotting
1 1/ Full
4/ 4full
Should
to eliminate
3 / 4 full
Tom
Empty
1 / 2 full
If there is no rinse-aid warning light in the c ontrol panel, you can estimate the amount from the colour
of the optical level indicator C located next to the cap. When th e rinse-aid c ontainer is full, the whole
indicator will be dark .As the rinse -aid diminishes, the size of the dark dot decreases. You should never let
the rinse aid leve l fall 1 / 4 full.

As the rinse aid d iminishes, the size o f the black dot
on the rinse aid level indicator changes, as illustra ted below.
Full
3 / 4 full
1 / 2 full
1 / 4 full - Should refill to eliminate spotting
Empty

1

1 / 4 full - Should refill to eliminate spotting
Empty

2

Rinse Aid Dispenser

The rinse aid is released during the final rinse to prevent water from formin
leave spots and streaks. It also improves drying by allowing water to roll o
designed to use liquid rinse aids. The rinse aid dispenser is located inside t
To fill the dispenser, open the cap and pour the rinse aid into the dispenser
black. The volume of the rinse aid container is about 110 ml.

Function of Rinse Aid

Rinse aid is automatically added during the last rinse, ensuring thorough

3

Attention!

Only use branded rinse aid for dishwasher. Never fill the rinse aid dispense
(e.g. Dishwasher cleaning agent, liquid detergent). This would damage th

When to Refill the Rinse Aid Dispenser

1
2
3

To open the dispenser, turn the cap to the "open" (left) arrow and lift it out.
Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.
Replace the cap by inserting it aligned with "open" arrow and turning it to the closed (right) arrow.

1.

För att öppna automaten, vrid locket till “öppna” (vänster) pil och lyft ut det.

2.

Häll spolglans i behållaren, försiktigt så att det inte överfylls.

3.

Sätt tillbaka locket
genom
att
föra
detAlways
i linje
med
“öppen” pil och vrid det till stängt (höger) pil.
The rinse
aid dispenser
has six
or fourin
settings.
start with
the dispenser

If there is no rinse-aid warning light in the control panel, you can esti
of the optical level indicator "C located
next to the cap. When the rin
"
indicator will be dark .As the rinse-aid diminishes, the size of the dark
the rinse aid level fall 1 / 4 full.
As the rinse aid diminishes, the size of the black dot
on the rinse aid level indicator changes, as illustrated below.
Full
3 / 4 full
1 / 2 full
1 / 4 full - Should refill to eliminate spotting
Empty

Clean up any rinse aid spilled while during filling with an absorbent cloth to avoid excessive foaming
during the next wash. Don't forget to replace the cap before you close dis hwa sher door.

Adjusting Rinse Aid Dispenser

OBS!

set on "4". If spots and poor drying are a p roblem, increase the amount of rinse
aid dispensed by removing the dispenser lid and rotating the dial to "5". If the
dishes still are not drying properly or are show spots, adjust the dial to the next
higher lever until your dishes are spot-free. The recommended setting is "4".
(Factory value is "4".)

1 To open the dispenser, turn the cap to the "open" (left) arrow and lift it out.
Torka upp
spolglans
som
spillts
under spots
påfyllningen
med
en absorberande trasa för att undvika övertheIncrease
rinsetheaid
dispenser,
careful
not
to
overfill.
2 Pour
1
doseinto
if therethe
are drops
of water or limebeing
on the
dishes after
washing.
it if there are sticky whitis h stains on your dishes or a bluish film on glassware or
2
ReplaceReduce
the
cap
bynästa
inserting
it aligned with
"open"
and turning
it to the
closedinnan
(right) du
arrow.
knife
blades.
driven 3skumning
under
program.
Glöm
intearrow
att sätta
tillbaka
locket
stänger luckan.
3

To open the dispenser, turn the cap to the "open" (left) arrow and lift it o
Pour the rinse aid into the dispenser, being careful not to overfill.
Replace the cap by inserting it aligned with "open" arrow and turning i

Clean up any rinse aid spilled while during filling with a

during the next wash. Don't forget to replace the cap b

Clean up any rinse aid spilled while during filling with an absorbent cloth to avoid excessive foaming
Adjusting Rinse Aid Dispenser

JUSTERA GLANSMEDELBEHÅLLAREN
during the next wash. Don't forget to replace the cap before you close dis hwa sher door.
Detergents with its chemical ingredients are necessary to remove dirt, c rush dirt and transport it out of the dishwasher.
Most of the commercial quality deterge nts are suitable for this purpose.

Spolglansbehållaren
har sex eller fyra inställningar. Börja alltid med inställningen på “4”.
Attention!
Proper Use of Detergent
Adjusting
Rinse
Aid
Dispenser
Use onlyfläckar
detergent specifically
made
for the use
in dishwashers.öka
Keep your
detergent fresh andglansmedel
dry.
Vid
och
dålig
torkning
mängden
och genom att vrida ratten
Don't put powdered detergent into the dispenser u ntil you're re ady to wash dish es.
till “5”. Om disken fortfarande inte torkar ordentligt eller visar fläckar, justera ratten till ett steg
The rinse aid dispenser has six or four settings. Always start with the dispenser
högre tills disken är fläckfri. Den rekommenderade
inställningen
är “4”.
set on "4". If spots
and poor drying
are a p roblem, increase the amount of rinse

The rinse aid dispenser has s
set on "4". If spots and poor d
aid dispensed by removing t
dishes still are not drying pro
higher lever until your dishe
(Factory value is "4".)

Increase the dose if there are drops of
Reduce it if there are sticky whitish sta
knife blades.

dispensed
removing
dispenser lid
and rotating
the dial
to "5".
If the
the
capby to
the the"open"
(left)
arrow
and
lift
it out.
1 To open the dispenser, turnaid
dishes still are not drying properly or are show spots, adjust the dial to the next
lever until your
dishes are
spot-free. The
setting is "4".
dispenser,
being
careful
notrecommended
to overfill.
OBS!
2 Pour the rinse aid into the higher
(Factory value is "4".)
Replace om
thedetcap
byvattendroppar
insertingeller
it aligned
"open"
and turning it to the closed (righ
Öka
finns
kalkfläckarwith
på disken
efter arrow
diskningen.
3 doseringen

Minska doseringen om det finns kladdiga vita fläckar på disken eller en blåaktig film på glasvaror
Increase the dose if there are drops of water or lime spots on the dishes after washing.
eller knivblad.
Reduce it if there are sticky whitis h stains on your dishes or a bluish film on glassware or

knife blades.
Clean up
any rinse aid spilled while during filling with an absorbent clot

during the next wash. Don't forget to replace the cap before you close d
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D) DISKMEDLETS FUNKTION
Rengöringsmedel med dess kemiska ingredienser är nödvändiga för att ta bort smuts och transportera
det ur diskmaskinen. De flesta kommersiella kvalitetsdiskmaskiner är lämpliga för detta ändamål.

ATT UPPMÄRKSAMMA!
Korrekt användning av diskmedel.
Använd bara diskmedel speciellt framtaget för användning i diskmaskiner. Håll ditt diskmedel fräscht och i
en torr miljö. Lägg inte pulveriserat diskmedel i behållaren förrän du ska starta maskinen.

DISK-OCH RENGÖRINGSMEDEL
Det finns 3 typer av diskmedel
1. Med fosfat och klor
2. Med fosfat utan klor
3. Utan fosfat och utan klor
Normalt är nya pulveriserade diskmedel utan fosfat. Således vattenavhärdarens funktion fosfat inte ges.
I detta fall rekommenderar vi att fylla salt i saltbehållaren även när vattnets hårdhet endast är 6 dH. Om
rengöringsmedel utan fosfat används vid hårt vatten resulterar detta ofta i vita fläckar på tallrikar och
glas. I detta fall ska du lägga i mer rengöringsmedel för att nå bättre resultat. Rengöringsmedel utan klor
gör att det bleknar lite. Starka och färgade fläckar kommer inte tas bort helt. I detta fall ska du välja ett
program med en högre temperatur.

KONCENTRERAT DISKMEDEL
Baserat på deras kemiska sammansättning, kan disk-och rengöringsmedel delas upp i två grundläggande typer:
Konventionella, alkaliska diskmedel med frätande komponenter
Låga alkalis k koncentrerat diskmedel med naturliga enzymer

DISKMEDELSTABLETTER
Diskmedelstabletter av olika märken löses upp med olika hastighet.
Av denna anledning kan vissa tabletter inte lösas upp och utveckla hela sin rengöringseffekt under korta program.
Använd därför långa program när du diskar med tabletter för att undvika rester av diskmedel.

DISKMEDELSFACKET
Maskinen måste fyllas innan varje diskprogram enligt anvisningarna i diskprogramstabellen. Din diskmaskin använder mindre rengöringsmedel och spolglans än en konventionell diskmaskin. Generellt sett behövs endast en
matsked rengöringsmedel för en normal tvätt. Hårdare smutsig disk behöver mer rengöringsmedel. Tillsätt alltid
rengöringsmedlet strax innan du ska starta diskmaskinen, annars kan det bli fuktigt och inte lösas upp ordentligt.

MÄNGD DISKMEDEL TILL ANVÄNDNING
OBS!
•

Om locket är stängt: Tryck på låsknappen. Locket öppnas.

•

Tillsätt alltid diskmedlet strax innan varje diskprogram.

•

Använd endast diskmedel märkt för diskmaskin.

VARNING! Diskmaskinens diskmedel är frätande! Var noga med att hålla det utom räckhåll för barn.
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A

E)Fill
FYLLin
PÅ Detergent
DISKMEDEL
Fill the detergent dispenser with detergent.
marking
indicate s the dosing
levels
, as
• TheFyll
på diskmedelsfacket
med
diskmedel.
illustrate d on the righ t:

•

Märkningen
indikerar
doseringsnivån,
bilden till höger:
The place of
main wash
cycle deterg entse
placed.
A

B

of pre-wash cycle deterge
nt placed.
B The place
A) Platsen
där huvudprogrammets
diskmedel
ska placeras
se o bserve
the manufacturers dosing
and storage
B)Plea
Platsen
där förtvättsprogrammets
diskmedel
ska placeras
Recommendations as stated on the detergent pac kaging.

Close the lid and press until it locks in place.
OBSERVERA
dishes are heavily
soiled,och
place
an additional
• If the
Tillverkarens
doseringsförvaringsrekommendationer
anges på förpackning av diskmedlet.

detergent do se in the pre-wash detergent chamber. This detergent will take effect during the pre-wash phas e.

•

Stäng locket och tryck tills det låses på plats.

•

find information
about the placera
amount oytterligare
f detergenten
for dos
th e single
programme
on the last page . Detta
OmYou
disken
är mycket smutsig,
diskmedel
i fördiskmedelsfacket.
Please aware, tha t according to the level soiling and the specific hardness of water differences are possible.
diskmedel
används under förtvättsfasen.
Please observe th e manufacturer's rec ommendations on the de tergent packaging.

OBS!
•

Vänligen uppmärksamma att nedsmutsningsnivån och att den varierande hårdheten av vattnet har
betydelse för mängden diskmedel.

•

Beakta tillverkarens rekommendationer på diskmedelsförpackningen.

5. FYLL DISKMASKINENS KORGAR
REKOMMENDATION
•

Överväg att köpa redskap som tål maskindisk.

•

Använd ett milt diskmedel som beskrivs som “snällt mot diskobjekt “.
Om det behövs, begär ytterligare information från diskmedelstillverkaren.

•

För vissa diskobjekt, välj ett program med så låg temperatur som möjligt.

•

För att undvika skador, ta inte glas och bestick ur diskmaskinen omedelbart
efter det att programmet har avslutats.

INTE PASSANDE FÖR DISKMASKIN

BEGRÄNSAD TILLÄMPLIGHET

•

Bestick med trä eller andra ömtåliga material.

•

•

Plastartiklar som inte är värmebeständiga

Vissa typer av glas kan bli matta efter ett stort antal
tvättar

•

Äldre bestick med limmade delar som inte är
temperaturbeständiga

•

Silver och aluminiumdelar har en tendens att missfärgas vid diskning

•

Tenn eller kopparobjekt

•

•

Kristallglas

Glaserade mönster kan blekna vid frekvent diskning
i
diskmaskin

•

Stålvaror som omfattar rost

•

Träskivor

•

Föremål tillverkade av syntetfiber
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ATT UPPMÄRKSAMMA INNAN PÅFYLLNING AV DISKMASKINEN
•

För bästa prestanda, följ dessa riktlinjer för påfyllning.

•

Egenskaper och utseende av korgar och korgarbestick kan variera med modell.

•

Skrapa bort eventuella stora mängder matrester. Blöt upp rester efter inbränd mat i pannor.
Det är inte nödvändigt att skölja disken under rinnande vatten.

PLACERA OBJEKT I DISKMASKINEN PÅ FÖLJANDE SÄTT
1. Diskobjekt såsom koppar, glas, kastruller / stekpannor, etc. står nedåt.
2. Böjda objekt, eller sådana med skåror, skall laddas snett så att vattnet kan rinna av.
3. Alla redskap staplas säkert så de inte kan välta.
4. Alla redskap placeras på det sätt att spolarmarna kan rotera fritt under diskning.

OBS!
•

Mycket små objekt bör inte tvättas i diskmaskinen då de lätt kan falla ur korgarna.

•

Ladda ihåliga föremål såsom koppar, glas och pannor med öppningarna vända nedåt
så att vatten inte kan samlas i behållaren eller en djup bas.

•

Porslin och bestick får inte ligga inuti ett annat föremål eller täcka varandra.

•

För att undvika skador på glasföremål får dessa inte vidröra.

•

Ladda stora objekt som är svårast att rengöra i den nedre korgen.

•

Den övre korgen är avsedd att rymma mer känslig och lättare porslin såsom glas, kaffe
och tekoppar.

•

Långa knivar i upprätt läge utgör en potentiell fara!

•

Långa och/ eller vassa bestick såsom förskärare måste placeras nedåt i den övre korgen.

•

Vänligen överbelasta inte din diskmaskin. Detta är viktigt för goda resultat och för skälig
konsumtion av energi.

TÖMMA DISKMASKINEN
För att förhindra att vattendroppar från den övre korgen droppar i den nedre korgen,
rekommenderar vi att du tömmer den nedre korgen först och sedan den övre korgen.
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METOD FÖR LASTNING AV NORMAL DISK

The u pper basket is designed to hold more delicate
and lighter dishware such as glasses, coffee and
tea cups and saucers, as well as plates, small bowls
and shallow pans (as long as they are not too dirty).
Position the dishe s an d co okware so that they will
not get moved by the spray of wate r.

We su
difficu
baske
bowls
place
in ord
arm.

LADDA DEN ÖVRE KORGEN
Den övre korgen är avsedd att rymma känsligare och lättare porslin såsom
glas, kaffe och tekoppar och fat, samt tallrikar, små skålar och grunda kokThe smutsiga).
upper basket isPlacera
designeddisken
to hold more
delicate
kärl (så länge de inte är alltför
så den
inte vidrörs e suggest that you place large items and the most
and lighter dishware such as glasses, coffee and
difficult to clean items are to be placed into the lower
tea
cups
and
saucers,
as
well
as
plates,
small
bowls
av spolararmarna.
basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and
and shallow pans (as long as they are not too dirty).
Position the dishes and cookware so that they will
not get moved by the spray of water.

LADDA DEN NEDRE KORGEN

bowls, as shown in the figure below. It is preferable to
place serving dishes and lids on the side of the racks
Please
be reminded
that:
in order
to avoid
blocking the
rotation of the top spray
arm. Pots, serving bowls, etc, must always be placed top down.
Deep pots should be slan ted to allow water to flow out.

The Botto m Basket features fo lding spikes so that larger o
Vi föreslår att du placerar stora objekt och de objekt som är svårast att
rengöra i den nedre korgen: t.ex. grytor, kastruller, lock, uppläggningsfat och
Adjusting the Upper Basket Fol
The height of the upper basket can be adjusted in order to Fo r be
skålar, som visas i figuren nedan. Det är föredraget att placera serveringsfat
the sp
create more space for large utensils both for the upper
sho w
och lock på sidan av ställningarna för att undvika blockering av rotationen/lower
av basket. The height of the upper basket can be
ggest that you place large items and the most
adjusted by lift up the basket for the uppe r position, and up
We
suggest
that
you
place
large
items
and
the
most
den
övre
spolarmen.
t to clea n ite ms are to be placed into the lo wer
press the handle to lower the upper basket, see the picture

clea nlids,
ite ms
to be
placed
t: suchdifficult
as pots,topans,
seare
rving
dishes
andinto the lo wer
below:
be reminded
basket:
such
as
pots,
pans,
lids,
se
rving
dishes
and that:
as shown in the figure below. It is pre ferable toPlease
VÄNLIGEN
PÅ:ofbelow.
Pots,
servingto
bowls, etc, must always be placed top down.
shown
in TÄNK
the
It iss pre
ferable
servingbowls,
dishesas
and
lids on
the figure
side
the rack
Deep
pots
should
be slanted to allow water to flow out.
place
serving
dishes
and
lids
on
the
side
of
the
rack
s
er to avoid blocking
the
tationkorgen
of the har
top fällbara
spray spikar så att större
• avoid
Denro
nedre
eller
flerspikes
grytor
ochlarger or more pots and pans can be loaded.
Thetop
Bottom
Basket features
folding
so that
in order to
blocking
the ro tation
of the
spray
kastruller kan laddas. Adjusting the Upper Basket
arm.
Folding back the cup shelives
The height of the upper basket can be ad usted in order to

•

create
large utensils
Krukor, serveringsskålar,
alltidforplaceras
etc,more
skaspace
u both for the upper
.

•

Djupa krukor bör

/lower basket. The height of the upper basket can be
ad usted by placing the wheels on different height of the
rails.lutande
Long items,
cutlery, kan
saladrinna
serversut.
and knives
placeras
såserving
att vattnet
should be placed on the shelf so that they do not obstruct
the rotation of the spray arms..

Folding Spikes of Lower Basket

VIKA the
TILLBAKA
SMÅHYLLORNA
ding
back
cup
shelives
Folding
back
the
cup shelives
t stacking
ter
of po
ts
and
pans,
För bättre stapling av kastruller och stekpannor, kan småhyllorna vikas
Fo r better stacking of po ts and pans,

kes
r to c an b e folded down as
upp
visas på
bilden.
the spikes
c ansom
b e folded
down
as
n the picture
right.
sho w in the picture right.

Cutlery should be placed in the cutlery rack separately
from each other in the appropriate positions, and do
make sure the utensils do not nest together, this may
cause bad performance.

ding
Spikes
Lower
FÄLLBARAof
SPIKAR
AV LÄGREBasket
KORGAR
Folding
of Lower
Basket
ter stacking
of pots andSpikes
pans,

Fobe
r better
stacking
pots and
pans,
kes can
folded
down
asof
För
bättre
stapling
av kastruller
och stekpannor, kan spikarna vikas
the spikes
can be folded down as
n the picture
right.
ner
som
visas
på
bilden.
show in the picture right.

Fol

Fo r be
the sp
show

JUSTERA ÖVRE KORGEN

ed top down.
low out.
more pots and pans can be loaded.
that larger or more pots and pans can be loaded.

nd up
cture

For better stacking of pots and pans,
the spikes can be folded down as
show in the picture right.

For better stacking of pots and pans,
the spikes can be folded down as
show in the
picture
Cutlery
should
beright.
pla ced in the cutlery rack separately
from each other in th e ap propriate positions, and d o
make sure th e utensils do not nest together, this may
cause bad performance.

6. DISKPROGRAM
Program

Lämpligt för:

Programinnehåll

Diskmedel
F.disk/ H.disk

Programtid
(min)

Energi
Kwh

Vatten
(L)

Intensiv
ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
ECO
ECO

Glas

Snabb

= Glansmedel behöver fyllas på i glansmedelfacket.

STARTA ETT DISKPROGRAM
1 Dra ut den nedre och övre korgen, placera diskgodset och skjut dem tillbaka.
Det är rekommenderat att ladda den nedre krogen först (se avsnittet; Placera disken).
2 Häll i diskmedel (se avsnittet; Salt, Disk-och Glansmedel).
3 Kontrollera att vattentillförseln är påslagen till fullt tryck.
4 Öppna dörren, tryck på ON / OFF knappen.
5 Tryck på knappen Program, då kommer tvättprogrammet ändras enligt följande riktning:
->
-> Eco -> Glas ->
Stäng dörren och tryck på
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-> Snabb; Om ett program har valts, kommer lampan att lysa.

Glansmedel

ÄNDRA PROGRAMMET
•

Ett program som pågår kan bara ändras om det har varit igång under en kort tid.
Annars kan diskmedlet redan släppts, och apparaten kanske redan är fylld av tvättvattnet.

•

Om detta är fallet, måste diskmedelsfacket fyllas (se avsnittet “Påfyllning av diskmedel”).

•

Öppna luckan, tryck på programknappen mer än 3 sekunder, maskinen kommer att vara i
viloläge, då kan du ändra till att önskat program (se avsnittet “Starta ett nytt diskprogram...”).

OBS!
•

Om du öppnar dörren under ett diskprogram kommer maskinen att pausa.

•

Programljuset kommer blinka STOP och det piper om inte du stänger luckan.

•

Efter du stängt, kommer maskinen att fortsätta att arbeta efter 10 sekunder.

KVARGLÖMD DISK?
Ett bortglömt diskobjekt kan läggas till innan diskmedelsfacket öppnas;
1 Öppna diskmaskinen lite.
2 När spolarmarna slutat spola kan du öppna helt.
3 Lägg in kvarglömt diskobjekt
4 Stäng maskinen
5 Diskmaskin kommer att köra igång efter 10 sekunder.

SLUTET AV DISKPROGRAMMET
När diskprogrammet är klart kommer det att pipa under 8 sekunder. Stäng av med knappen
ON / OFF, stäng av vattentillförseln och öppna dörren till diskmaskinen. Vänta några minuter innan
du tömmer diskmaskinen för att undvika hantering av diskobjekt när de fortfarande är varma och
mer mottagliga för skador. De kommer också torka bättre.

STÄNG AV DISKMASKINEN
1. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på ON / OFF knappen.
2. Stäng vattenkranen!

ÖPPNA DÖRREN FÖRSIKTIGT
•

Varm disk är känslig för stötar. Disken bör därför svalna cirka 15 minuter innan du tömmer
maskinen.

•

Öppna luckan till diskmaskinen, lämna den på glänt och vänta några minuter innan du tömmer
disken. På detta sätt kommer torkningen förbättras.

•

Töm först den nedre korgen och därefter den övre. Detta kommer att undvika att vatten droppar
från den övre korgen på disken i den undre.

VARNING! Det är farligt att öppna dörren när du kör diskmaskinen, eftersom det varma vattnet kan
skålla dig.
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7. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
FILTRERINGSSYSTEM
Filtret förhindrar att stora rester av mat eller andra föremål kommer ner i röret. Resterna
kan blockera filtret, i detta fall de måste tas bort.

FILTRET BESTÅR AV ETT GROVFILTER, ETT PLATT (HUVUDFILTER) OCH ETT MIKROFILTER
(FINFILTER).

HUVUDFILTER 1:
Mat och jord som fastnat i filtret pulveriseras av en särskild stråle på den nedre spolarmen
och sköljs ned.

The filter prevents larger remnants of food or ot
The residues may block the filter, in this case th

GROVFILTER 2:

The fil
And a m

Större objekt, t.ex. bitar av ben eller glas, som kan blockera avloppet fastnar i det grova
Main
filtret. För att ta bort de objekt som fångas av filtret, kläm
pålarger
toppen
av filtret,
The försiktigt
filter prevents
remnants
of food or other objects from getting inside the pum. Fo od a
2
The
residues
may
block
the
filter,
in
this
case
they
must
be
removed.
knacka och lyft.
specia

The filter prevents larger remnants of food or other objects from gettin
The residues may
the filter,
in this case
they must
be removed.
The block
filter system
consists
of a coarse
filter,a
flat (Main f
Coars
And a microfilter(Fine filter).
La rger
The filter system consists
of a
the dra
And
a
microfilter(Fine
filter).
Main filter
caugh
Fo od and soil particles trap ped in this filter are pulverize
Detta filter håller jord och matrester borta, och hindrar det från att återföras på disken
filter a
specia l jet on the lower spray
armfilter
and washed down to d
Main
under diskprogrammet.
Fo od and soil particles trap pe
specia l jet on the lowerFine
sprayf
Coarse filter
This fil
La rger ite ms, such as p ieces of bones or glass, that cou
preve n
the drain are trapped in theCoarse
coarse filter.
the i
filterTo remove
caught by the filter, gently La
squeeze
onas
thep ieces
top of
rger itethe
ms,tap
such
filter and lift out.
the drain are trapped in the co
För bästa prestanda och resultat måste filtret rengöras regelbundet. Av denna anledning The filter efficientlycaught
re mo ves
food
particle
s from
by the
filter,
gently
squ
For best performance
filterand
andresults,
lift out. the filter mus
är det en god idé att ta bort matrester som fastnat i filtret efter varje tvättcykel genomFine
att filter
remove the larger food particles trapp ed in the
cup
under
g water.
To remove
the filter
de
This filter
holds
soilrunnin
and food
residues
in the sump
area
skölja filtren under rinnande vatten. För att ta bort filterenheten, dra filterkoppens handtag
preve nts it from being redeposit
the dishes during wa
Fine on
filter
i riktning uppåt.
This filter holds soil and food
Thebeing
d ishwasher
preve nts it from
redepo
Improper replac
The filter efficiently re mo ves food particle s from the wash water, allowing it to beand
recdamage
ycled during
dis
For best performance and results, the filter must be cleaned re gularly. For this reason, it is a goo
remove the larger food particles
trapp
ed in there
filter
after
e ach
was h scycle
the semicirc
The filter
efficiently
mo ves
food
particle
from by
therinsing
wash water,
allow
cup under runnin g water. To
remove
the filter device,
pull the the
cupfilter
handle
in the
upward d
For
best performance
and results,
must
be cleaned
reirection.
gularly.
• Diskmaskinen får inte användas utan filter.

1
1
3

FIN FILTER 3:

2

FILTERANORDNING

2

1

1

3

1

2

2

Filter assembly

3

3

3

VARNING!
•

Filter assembly
Filter assembly

Felaktigt utbyte av filterelementet kan reducera prestandanivå av
redskap.

STEG 1
Vänd filtret i moturs riktning

remove the larger food particles trapp ed in the filter after e ach was h cy
cup under runnin g water. To remove the filter device, pull the cup hand
Theoch
d ishwasher
maskinen
dess must never b e used without the filters.
Improper replacement of the filter may reduce the performance le
and damage dishes and utensils.
The d ishwasher must never b e used wi

1

Improper replacement of the filter may
and damage dishes and utensils.

1
1

STEG 2

2

Step 1：Turn the filter in anti-clockwi

Step 1：Tu

Lyft filtret försiktigt

2
OBS! NÄR DU FÖLJER DEN HÄR PROCEDUREN FRÅN STEG 1 TILL STEG 2,
TAS FILTERSYSTEMET BORT.

NÄR DU FÖLJER DET FRÅN STEG 2 TILL STEG 1, KOMMER FILTERSYSTEMET
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2

Step 2：lift the filter assy up

Step 2：lift

When following this procedur
when following it from Step 2

When following this procedure from step1 to step 2, the filter system will be r
when following it from Step 2 to Step 1, the filter system will be installed.
When following this procedure from step1 to step 2
when following it from Step 2 to Step 1, the filter sy

ANMÄRKNINGAR:
•

Inspektera filtren för blockering varje gång efter diskmaskinen använts.

•

Genom att skruva loss det grova filtret, kan du ta bort filtersystemet.
Ta bort eventuella rester och rengör filtren under rinnande vatten.

OBS!
Hela filterenheten bör rengöras en gång i veckan.

Remarks:

RENGÖRING AV FILTRET

- Inspect the filters for blo cking a fter e ver
- By unscrewing the coarse filter, you can
clean the filters under running water.

Rengör det grova och det fina filtret med en rengöringsborste. Montera filterdelarna
som visas i figurerna på sista sidan och sätt tillbaka hela församlingen i diskmaskinen,
placera den i sitt säte och trycka nedåt.

VARNING!

The entire filter a

Cleaning the Filter

Vid rengöring av filter, slå inte på dem. Annars kan filtret bli förvridet och prestanda To clean the coarse filter and the fine filte
on the last page and reinsert the entire as
för diskmaskinen skulle kunna minskas.

When cleanin
contorted and

TA HAND OM DISKMASKINEN
•

Kontrollpanelen kan rengöras med en lätt fuktad trasa.

•

Efter rengöring, se till att torka den ordentligt.

•

För yttre, använda ett bra vax.

•

Använd aldrig vassa föremål, skurkuddar eller starka rengöringsmedel på någon For the exterior, use a good appliance po
Never use sharp objects, scouring pads o
del av diskmaskinen.

RENGÖRING AV LUCKAN
•

För att rengöra kanten runt dörren, Använd bara en mjuk varm, fuktig trasa.

•

För att undvika inträngning av vatten in i dörrlåset och elektriska komponenter,
använd inte ett sprayrengöringsmedel av något slag.

The control panel can be cleaned by usin
After cleaning, make sure to dry it thoroug

Cleaning The Door

To clean
To avoid
use a sp

VARNING!
•

Använd aldrig ett spray för att rengöra luckpanelen eftersom det kan skada dörrlåset
och elektriska komponenter.

•

Slipmedel eller några pappershanddukar bör inte användas på grund av risken för
repor eller fläckar på den rostfria stålytan.

Never us
and elec
Abrasive
scratchin

Protect Against Freez

please take frost protection measures on
please operate as follows：

1.Cut off the electrical power to the dishw
2.Turn off the water supply and disconnec
3.Drain the water from the inlet pipe an d w
4.Reconnect the water inlet pipe to the wa
5.Remove the filter at the bottom of the tu

If your dishwasher can
please contact profess

Cleaning the Spray Ar
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It is necessary to clean the spra y arms re

To clean the e dge around the door, you should use only a soft warm, damp cloth
To avoid pene tration o f wa ter into the door lock and electrical components, do n
use a spray cleaner of any kind.

SKYDDA MOT FRYSNING

Never use a spray cleaner to clean the door panel as it may damage the door loc
and electrical components.
åtgärde för frostskydd vid förvaring i vinterkyla.
Abrasive agents or some paper towels shou ld not be used becau se of the risk of
scratching or leaving spots on the stainless steel surface.

1. Stäng av den elektriska strömmen till diskmaskinen.

Protect Against Freezing

2. Stäng vattenförsörjning och koppla loss röret till vattenintaget från vattenventilen.
please take frost protection measures on the dishwasher in winter. Every time a fter washing cycles,

3. Töm ut vattnet ur inloppsröret och vattenventilen. (Använd en kastrull för att samla
please operate as follows：
upp vattnet)
1.Cut off the electrical power to the dishwasher.

2.Turn
off the
supply and disconnect the water inlet pipe from the water valve.
4. Återanslut
slangen
till water
vattenkranen.

3.Drain the water from the inlet pipe an d water valve. (Use a pan to gather th e water)
4.Reconnect the water inlet pipe to the water valve.
OBS! Om diskmaskinen
inte
kanatarbeta
på grund
av tub
kylan,
kontakta
5.Remove the
filter
the bottom
of the
andvänligen
use a sponge
to professionell
soak up waterservice.
in the sump.

RENGÖRING AV SPOLARMEN

If your dishwasher cannot work because of the ice,
please contact professional service persons.

•

Det är nödvändigt att rengöra spolarmarna regelbundet annars kan kemikalier
från hårt vatten täppa till spolarmarnas lager
.

•

För att It
taisbort
den övretospolarmen,
håll muttern,
armen
necessary
clean the spra
y arms revrid
gularly
fo rmedurs
hard för att ta
wate r che micals will clog the sp ray arm jets a nd bearings.
bort den.

•

För attclockwise
ta bort den
spolarmen,
dra ut spolarmen uppåt.
tonedre
remove
it.

•

Tvätta To
armarna
i tvål
varmt
vatten
mjukarm
borste
förrd.
att rengöra
remove
th eoch
lower
spray
arm,och
pullanvänd
out theen
spray
u pwa
munstycken. Sätt tillbaka dem efter du sköljt dem grundligt.

Cleaning the Spray Arms

To remove the up per spray arm, hold the nut, rotate the arm

Wash the arms in soapy and warm water and use a soft brush to
clean the jets. Replace them after rinsing them thoroughly.

HÅLL DIN DISKMASKIN I FORM

Efter varje tvätt: Stäng av vattentillförseln till apparaten och lämna dörren lite
öppen så att fukt och lukt inte stängs inne.
Före rengöring eller underhåll, dra alltid ur kontakten från eluttaget.

INGA LÖSNINGSMEDEL ELLER SLIPMEDEL FÅR ANVÄNDAS
För att rengöra utsidan och gummidelar använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
Använd endast en trasa med varmt tvålvatten.
För att ta bort fläckar använd en trasa fuktad med vatten, lite vinäger, eller en rengöringsprodukt speciellt
för diskmaskiner.

NÄR DEN INTE ANVÄNDS UNDER EN LÅNG TID
Vi rekommenderar att du kör ett tvättprogram med diskmaskinen tom och dra sedan ut kontakten ur uttaget, stäng av vattentillförseln och lämna luckan någotöppen. Detta kommer att skydda dörrtätningarna och
förhindra att dålig lukt bildas i maskinen.

FLYTTA APPARATEN
Om apparaten måste flyttas, försöka hålla den i vertikalt läge. Om det är absolut nödvändigt, kan den
placeras på rygg.

TÄTNINGAR
En av de faktorer som orsakar lukter i diskmaskinen är mat som fastnat i tätningarna.
Regelbunden rengöring med en fuktig svamp kommer att förhindra att detta inträffar.
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8. INSTALLATIONSINSTRUKTIONER
ATT UPPMÄRKSAMMA!
Installationen av rör och elektrisk utrustning bör
av

VARNING!

ELEKTRISK STÖT
Bryt strömförsörjningen innan du installerar diskmaskinen.
Underlåtenhet att göra detta kan resultera i dödsfall eller elektrisk stöt.

INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER
Installationen av diskmaskinen bör vara nära de befintliga in-och avloppsslangarna samt
nätsladd. Ena sidan av diskbänken bör väljas för att underlätta anslutningen av diskmaskinen.

OBS!
Kontrollera medföljande installationstillbehör (krok för estetisk panel, skruv osv).

ILLUSTRATIONER AV SKÅPS MÅTT OCH INSTALLATION,
1
STÄLLNING DISKMASKINEN
2
Förberedelser bör göras innan du flyttar diskmaskinen till installationsplatsen.
1
1 Välj en plats nära diskhon för att underlätta installationen av
2
inlopps-och avloppsslangar (se figur 1).
2. Om diskmaskinen installeras i hörnet av skåpet, bör det finnas
plats (visas i figur 2) när dörren ska öppnas.

FIGUR 2

FIGUR 1

Minsta utrymme när dörren öppnas

Skåp dimensioner: Mindre än 5 mm mellan
toppen av diskmaskinen och skåp och ytterdörren anpassas till skåpet.

1

DÖRR-PÅ-DÖRR MONTERING; MÅTT OCH INSTALLATION
Den estetiska träpanelen kan behandlas i enlighet med
1 figur 3.

FIGUR 3
Den estetiska Panelen bör behandlas i
enlighet med de illustrerade dimensionerna.
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2
FIGUR 4A
Installation av dörr-på-dörr

Ta bort de fyra korta skruvarna
Stifta upp de fyra långa skruvar

1
2

FIGUR 4B
Installation av dörr-på-dörr.
1. Ta bort de fyra korta skruvarna
2. Stifta upp de fyra långa skruvar
20

SPÄNNINGSJUSTERING AV DÖRRFJÄDERN
Luckans fjädrar är fabriksinställda till korrekt spänning för ytterluckan. Om estetisk träpanel är installerad, kommer du behöva justera spänningen av luckan. Vrid justerskruven och justerdelen kommer
dras åt eller släppa (se figur 5).
Dörrfjäderspänning är korrekt när dörren hålls horisontellt i helt öppet läge, men stängs när man rör
den med handen.

FIGUR 5
Spänningsjustering av dörrfjädern

ANSLUTNING AV AVLOPPSSLANG
För in avloppsslangen i ett avloppsrör med en diameter på minst 40 mm, eller låt den gå i vasken,
och se till att undvika att böja eller klämma den. Den övre delen av slangen måste vara lägre
Insert the drain h ose into a drain pipe with a minimum diameter of 40mm, or let it run into the sink, making sure to
än 1000
mm från
golvet.
avoid bending
or crimping
it. The
top of the ho se must be less than 1000mm.

with a minimum diameter of 40mm, or let it run into the sink, making sure to
the ho se must be less than 1000mm.

ose
n

n pipe

Front

Counter

NOTE
The top of the hose
must be less than
1000mm.

A

Drain pipe

A

Counter

B
40mm

B
40mm
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DISKMASKINENS INSTALLATIONSSTEG
1. Installera skåpdörren till den yttre dörren till diskmaskinen genom att använda fästena.
Se mall för positionering av konsolerna.
2. Justera spänningen av luckans fjädring med hjälp av en insexnyckel, vrid i medurs för att dra åt
vänster och höger luckfjädrar. Underlåtenhet att göra detta kan orsaka skador på diskmaskinen
(Illustration 2)
3. Anslut tilloppsslangen till kallvattnet.
4. Anslut avloppsslangen. Se diagram (Figur 6).
5 Anslut nätsladden.
Dishwasher

installation steps

1 Install the furniture
doorarbetsytan
to the outer door
of the dishwasher
using
brackets
provided.
Re fer är i
6 Fixera kondensremsan
under
på skåpet.
Vänligen
se the
till att
kondens
remsan
to the template for positioning of the brackets.
jämnhöjd
med kanten på arbetsytan.

7.
8.

9
A.

2 Adjust the tension of the door springs by using an Allen key turn ing in a clockwise motion to
tighten the left and right door springs. Failure to do this could cause damage to your dishwasher
Placera (Illustration
diskmaskinen
2) . på plats (Bild 4).
3 Connect the inlet hose to the cold water supply .
Nivå på4diskmaskinen.
Den
bakre
kan .justeras
Connect the drain
hose.
Refernivån
to diagram
(Figure 6) från framsidan av diskmaskinen genom att
5 Connect thei power
vrida insexskruven
mittencord
av. basen av diskmaskinen. Använd en insexnyckel (Bild 5A) för att
6 Affix the condensation strip under the work surface of cabinet. Please ensure th e condensation
justera de
främre fötterna, använd en platt skruvmejsel och vrid de främre fötterna tills diskstrip is flush with edge of work surface.
maskinen
är i jämn
nivån (Illustration
5B).
7 Place
the dishwasher
into position.(Illustration
4)
8 Level the dishwasher. The rear food can be adjusted from the front of the dishwasher by turning
the Allenmåste
screw insäkras
the middle
the base
dishwasher
useatt
an Allen
(Illustration 5A). To adjust
Diskmaskinen
på of
plats.
Detoffinns
två sätt
göra key
detta:
the front feet, use a flat scre w driver and turn the front feet until the dishwasher is level (Illustration 5B).
The dishwasher must be secured in place. The re are two ways to do this:
Normal 9arbetsyta:
Sätt in installationsskivan, kroken i öppningen av sidoplanet och fäst den.
A. Normal work surface :Put the installation hook into the slot of the side plane and secure it to the
Arbetsytawork
medsurface
träskruvar
(Bild
with the
wood6).
screws (Illustration 6).
B. Marble or granite work top:Fix the side with Screw. (Illustration 7).

B. Marmor eller granitbänkskiva: Fäst sidan med skruv (Figur 7).

FIGUR 7
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Dishwasher must be level for proper dish rack operation and wash performance.
1 Place a spirit level on door and rack track inside the tub as shown to check that the
dishwasher is level.

2 level the dishwasher by adjusting the three levelling legs individually.
3 When level the dishwasher, please pay attention not to let the dishwasher tip over.

DISKMASKINEN MÅSTE VARA PÅ EN JÄMN NIVÅ FÖR KORREKT
DISKSTÄLLSDRIFT OCH TVÄTTPRESTANDA

1 Placera ett vattenpass på dörren för att mäta diskmaskinens nivå.

Figure 8

2 Justera diskmaskinens nivå med utjämningsbenen.
Illustration of feet adjustment
NOTE:
3 När ni reglerar diskmaskinens nivå, var
försiktig då det finns
The maximum adjustment
risk för att diskmaskinen välter.
height of the feet is 50 mm.

Check level Front
to Back
Spirit level

Check level side to side

OM ELANSLUTNING
VARNING!
För personlig säkerhet:

FIGUR 8: Illustration av justering av fötter
For personal safety:
DO NOT USE AN EXTENSION CORD OR AN ADAPTER PLUG WITH THIS APPLIANC E.
Den maximalaCUT
justeringshöjden
50 mm.
DO NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES,
OR REMOVE THEär
EARTHING
CONNECTION FROM THE POWER CORD.

OBS!

ANVÄND INTE EN FÖRLÄNGNINGSSLADD ELLER
Plea se EN
lookKONTAKTADAPTER
at the ra ting label to know the rating voltage and connect the dishwash er to the app ropriate power supp ly.
Use the required fuse 10 amp, time delay fuse or circuit breaker rec ommended and provide separate circuit serving
only this appliance.
TILL MASKINEN.
Demontera eller ta inte bort en jordningskontakt från nätsladdenEnsure
under
thenågra
voltage omständigheter
and frequency of the power be ing

corresponds to
those on the rating plate. Only insert the plug into an electrical so cket which is earthed
properly. If the electrical socket to which the appliance must be conne cted is not
appropriate for the plug , replace the socket, rather than using a adaptors or the like as
they could ca use overhea ting and burns.

ELEKTRISKA KRAV

Vänligen titta på märkplåten för att ta reda på standardspänning och anslut diskmaskinen till lämplig
This appliance must be earthed. In the event
strömförsörjning.
Improper connecti on of th e equ ipmentof a malfunction or breakdown, earthing will
reduce the risk of electric shock by providing a

grounding conductor ca n re sul t i n th e risk

of an electric shock. Che ck wi th a qualified
path o f least resistance
for the electric current. rekommenderas.
Använd erforderlig säkring 10 amp, tidsfördröjningssäkring
eller överspänningsskydd
electrici an or service represe ntativ e if you

ELEKTRISK ANSLUTNING

This appliance is equipped with a cord having an
equipment-earthin g co nductor and an earthing
plug. The plug must be plugged into an appropriate
outlet that is installed and earthed in accordance
with all local standards and requirements.

are i n doubt whether the app li an ce is properly
grounded. Do not mo dify the plug p rovided w ith
the appliance; If it is n ot fit for the outlet.
Have a proper ou tlet in stalled b y a qualifi ed
electrici an.

Se till att spänningen och frekvensen motsvarar de på typskylten. Anslut endast kontakten till ett eluttag
som är korrekt jordat. Om eluttaget inte lämpligt för anslutning byt uttaget snarare än att använda en
The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets.
adapter eller liknande eftersom det kan orsaka överhettning.
The old hose-sets should not be reused.

HUR MASKINEN JORDAS

1
2

Water pressure must be between 0,04 MPa and 1 MPa. If the pressure is below the minimum
consult our Service Department for advice.
Pull The safety supply hoses completely out from storage compartment located at rear of dishwasher.
Tighter the screws of the safety supply hose to the faucet with thread 3/4inch.

Turn water fully on before starting the dishwasher.

Denna apparat måste jordas. I händelse av en felfunktion eller haveri, kommer jordning minska risken för
20 strömmen. Denna
elektriska stötar genom att tillhandahålla en minsta motståndets väg för den elektriska
apparat är utrustad med jordledare och en jordad stickpropp. Pluggen måsteanslutas till ett lämpligt eluttag som är installerat och jordat i enlighet med alla lokala normer och krav.

VARNING!
Felaktig anslutning av utrustningenledaren kan medföra risk för en elektrisk stöt. Kontrollera med en behörig elektriker eller servicetekniker om du är osäker på om utrustningen är ordentligt jordad. Ändra inte på
stickkontakten som följer med maskinen om det inte passar för uttaget. Ha ett ordentligt vägguttag installerat av en behörig elektriker.
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SÄKER ANSLUTNING TILL VATTENLEDNINGSNÄTET
•

Apparaten måste anslutas till vattenledningsnätet med det tillhörande nya slang-settet.

•

De gamla slangarnat bör inte återanvändas.

•

Vattentrycket måste vara mellan 0,04 MPa och 1 MPa. Om trycket är under miniminivån
kontakta vår serviceavdelning för rådgivning

1. Avlägsna tilloppsslangen ur förvaringsfacket placerat baktill på diskmaskinen.
2. Dra åt skruvarna med gängad ¾ tum.
3. Slå på vattnet helt innan du startar diskmaskinen.

TILLOPPSSLANGENS SÄKERHET
Tilloppsslangen består av dubbla väggar. Slangens system garanterar viss säkerhet genom att blockera
flödet av vatten i händelse av att den yttre korrugerade slangen fylls av vatten.

KOPPLA UR SÄKERHETSTILLOPPSSLANGEN
1 Stäng av vattnet.
2 Släpp vattentrycket genom att trycka på knappen för tryckavlastning. Detta lindrar vattentrycket och
skyddar dig och rummet från vattenstänk.
3 Skruva loss säkerhetstilloppsslangen från kranen.

KALLVATTENANSLUTNING
Anslut kallvattenslangen med en gängad 3/4 (tum) och se till att den sitter ordentligt på plats.
Om vattenrören är nya eller inte har använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att se till att vattnet
är klart och fritt från föroreningar. Om denna försiktighetsåtgärd inte vidtas finns det en risk att vattnet
blockeras och skadar maskinen.

VARNING! VÄNLIGEN STÄNG VATTENPOST EFTER ANVÄNDNING.

PLACERA APPARATEN
Placera utrustningen på önskad plats. Ryggen ska vila mot väggen bakom, och sidorna, längs de intillliggande skåpen eller väggarna. Diskmaskinen är utrustad med vattenförsörjning och avloppslangar som
kan placeras antingen på höger eller vänster sida för att underlätta en korrekt installation.

HUR MAN DRÄNERAR ÖVERFLÖDIGT VATTEN FRÅN SLANGAR
Om utloppsslangen är 1 m från golvet, kan överflödigt vatten i slangarna inte tömmas direkt i vasken.
Det blir nödvändigt att dränera överflödigt vatten i en lämplig behållare som placeras lägre än sinken.
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VATTENUTLOPP
Anslut avloppsslangen. Avloppsslangen måste sitta korrekt för att undvika vattenläckage. Kontrollera
att tilloppsslangen inte är vikt eller klämd.

FÖRLÄNGNINGSSLANG
Om du behöver en förlängd dräneringsslang, se till att använda en likartat dräneringsslang.
Den får inte vara längre än 4 meter, annars kan rengöringseffekten minska.

DRÄNERINGSANSLUTNING
Placera dräneringsslangen i ett avloppsrör med en diameter på minst 40 mm, eller låt den gå i vasken,
och se till att undvika att den böjs. Den övre delen av slangen måste vara lägre än 1 m från golvet.

START AV DISKMASKIN
Följande saker bör kontrolleras innan du startar diskmaskinen.
1 Diskmaskinen är stadig och på en jämnn nivå.
2 Inloppsventilen är öppen.
3 Det inte finns ett läckage vid anläggningen.
4 Strömmen slås på.
5 Inlopps-och avloppsslangar är knutna.
6 Allt förpackningsmaterial är avlägsnat från maskinen.

ATT UPPMÄRKSAMMA!
Efter installationen, vänligen se till att förvara bruksanvisningen tillgängligt!
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9. FELSÖKNINGSTIPS
PROBLEM

MÖJLIGA ORSAKER

ÅTGÄRDER

En säkring har gått eller strömbrytaren har slagit av.

Byt säkring eller återställ brytaren. Ta bort ev. andra apparater
som delar samma krets med diskmaskinen.
Kontrollera att diskmaskinen är påslagen och att luckan är stängd.

Strömförsörjningen är inte påslagen.

TEKNISKA PROBLEM

DISKMASKINEN STARTAR EJ

Vattentrycket är lågt.
Dörren till diskmaskinen är inte ordentligt stängd.
Vikt avloppsslang.

VATTEN PUMPAS INTE UT
FRÅN DISKMASKINEN

Stopp i filtret.
Diskhon är igensatt.

Felaktigt diskmedel.

LÖDDER I RÖRET

Utspillt sköljmedel.

Kontrollera att strömsladden är ansluten till vägguttaget.
Se till att stänga dörren ordentligt och låsa fast den.
Kontrollera att vattentillförseln är korrekt ansluten och att vattnet
är påslaget. Kontrollera avloppsslangen.
Kontrollera filtret, se avsnitt: ”Rengöring av filter”. Kontrollera diskhon för att
se till att det rinner väl. Om vattnet i diskhon inte rinner undan kan du behöva
ringa en en rörmokare.
Använd endast diskmaskins medel för att undvika skum. Om detta inträffar

GENERELLA PROBLEM

öpnna diskmaskinen och låt löddret avdunsta. Lägg i kallt vatten, stäng och
lås diskmaskinen, välj ett program. Vattnet kommer att rinna ut vid första
steget. Öppna dörren efter tömning och kontrollera att skummet är borta.
Upprepa vid behov.

FLÄCKIGT BOTTENKAR

VIT FILM PÅ INSIDAN

Diskmedel med färgämne har använts.

Hårt vatten med mineraler.

Torka alltid upp spill omedelbart.
Använd diskmedel utan färgämne.
Rengör insidan, använd en fuktad svamp med diskmedel och gummihandskar. Använd aldrig något annat än maskindiskmedel.

ROSTFLÄCKAR PÅ BESTICK

MISSLJUD I DISKUTRYMMET
LJUDPROBLEM

SKRAMMEL I DISKUTRYMMET

DUNKANDE LJUD I
VATTENLEDNINGAR

DISKEN ÄR INTE REN

DÅLIGT DISKRESULTAT

”MOLNIGHET” PÅ GLASOBJEKT

Besticken är inte korrosionsbeständiga.

Kör alltid snabbdiskprogram utan disk och utan att välja turbofunktionen

Ett program har körts direkt efter maskinen fyllts med salt.

(om det finns) efter ni lagt i salt.

Locket på sköljaren är löst.

Kontrollera locket och säkertställt.

En sprayarm knackar mot ett objekt i diskutrymmet.

Avbryt programmet, ändra om objekten som hindrar spolararmen.

Diskgodset är löst i diskutrymmet.

Kolla på avsnittet ”Fyll diskkorgarna”.

Kan bero på installationen eller tvärsnittet av ledningen.

Ingen inverkan på diskmaskinens funktion. Om du är osäker, kontakta en
kvalificerad rörmokare.

Programmet var inte kraftfullt nog.

Välj ett mer intensivt program, titta på avsnittet ”Programtabell”.

För lite diskmedel tillsatt.

Använd mer tvättmedel eller byt sort.

Objekt blockerar sprayarmarna.

Ändra diskobjekten så att sprayarmarna kan rotera fritt.

Filterkombinantionen i botten av diskutrymmet är inte rent.

Rengör och/eller montera filterkombinationen korrekt eller rengör sprayarmarna, se avsnittet om “sprayarmarna”.
Använd mindre diskmedel om du har mjukt vatten och välj ett kortare
program för att tvätta glasen.

eller Inte korrekt monterat. Detta kan orsaka att
sprayarmarnas effekt försämras.
Kombinationen av mjukt vatten och för mycket diskmedel.

SVARTA ELLER GRÅ MÄRKEN

DISKMEDEL KVAR I BEHÅLLARE

DÅLIGT
TORKRESULTAT

DISKEN TORKAR INTE

Aluminiumobjekt har kommit imot disken.

Använd ett milt slipande diskmedel för att eliminera märkena.

Disk blockerar behållaren.

Lasta diskobjekten efter rekommendationer.

Disken flyttas för snabbt.
Fel program har valts. Detta sänker rengöringsförmågan.

Töm inte diskmaskinen direkt efter disk. Öppna dörren på glänt så att ångan
försvinner. Töm den undre korgen först.
Välj ett program med lång tvättid och därmed högre tvätttemperatur.

För lite glansmedel.

Lasta om disken ordentligt.
Öka mängden glansmedel och fyll på glansmedelbehållaren.
Diskning av bestick och porslin med låg vattendränering är svårare och inte
lämpliga för disk i maskin.
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FELKODER
MÖJLIG ORSAK

KODER

BETYDELSE

E1

LÄNGRE INLOPPSTID

Kranen är inte öppen,
vattenintaget är begränsat
eller vattentrycket är för lågt.

E4

ÖVERFLÖDE

E8

BRISTANDE ORIENTERING AV BIFLÖDE VENTIL

läcker.

diskmaskinen

Öppen krets eller brytning av biflöde.

TEKNISK INFORMATION
Höjd:

815 mm

Bredd:

598 mm

Djup:

570 mm (med dörren stängd)

Vattentryck:

0,04-1.0MPa

Strömförsörjning:

Se klassificeringsetiketten

Kapacitet:

14 kuvert

eight :
idth :
Depth :

815mm
598 mm
570mm ( with the door closed )

ater pressure:
Power supply:
Capacity:

0.04 1.0 Pa
see rating label
14 place settings
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DISKMASKINENS KORGAR
Kopp

a
a

a

o a

p a

a a
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TEKNISKT DATABLAD:
Blad av hushållens diskmaskin enligt EU direktiv 1059/2010:
Tillverkare:

OSBY

Typ / Beskrivning:

DMSI2V/R

Standard rum-inställningar:

14

Energieffektivitetsklass:

A ++

Årlig strömförbrukning:

266 kWh

Energiförbrukning standard anv:

0,93 kWh

Strömförbrukning i av-läge:

0,45 W

Strömförbrukning av vänster-on-läge:

0,49 W

Årlig vattenförbrukning:

2800 liter

Torkning energieffektivitet klass:

A

Standard rengöringsprocessen:

ECO 45°C

Programvaraktighet standardpr:

220 min

Ljudnivå:

44 dB(A) re 1 pW

Montering:

Bygga under

Kan vara inbyggda:

Ja

Höjd:

81,5 cm

Bredd:

59,8 cm

Djup (med kontakter):

57 cm

Strömförbrukning:

1930 W

Nominell spänning / frekvens:

230 V ~ / 50 Hz

Vattentryck:

0,4-10 bar = 0,04-1 MPa

ATT UPPMÄRKSAMMA!
1. A + + + (högsta effektivitet) till D (lägst verkningsgrad)
2. Energiförbrukning 266 kWh per år, baserat på 280 vanliga rengöring cykler med kallt vatten
fylla och förbrukningen av de låga energisparlägen. Den faktiska energiförbrukningen beror
på hur apparaten används.
3. Vattenförbrukning 2800 liter per år, baserat på 280 vanliga rengöring cykler.
Faktisk vattenförbrukning beror på hur maskinen används.
4. A (högsta effektivitet) till G (lägst verkningsgrad).
5. Detta program är lämpligt för rengöring av smutsig normalt smutsad porslin och att det är det mest effektiva programmet i termer av dess kombinerad energi-och vattenförbrukning för den typen av porslin.

*Funktionsprovning i enlighet med EN 50242 baserat på följande förhållanden.
Kapacitet: 14 kuvert
Position övre diskkorg: nedre läget
Nivå på spolglans: 6
Pl:0.49w; Po:0.45w.

Enheten uppfyller de europeiska normerna och direktiven i den aktuella versionen vid leverans:
LVD 2006/95/EC
EMC2004/108/EC
EUP 2009/125/EG
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info@osbyvitvaror.se Tel 042-29 95 60
Makadamgatan 5 SE-254 64 HELSINGBORG
www.osbyvitvaror.se

