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Snabbvägledning 
 Var god se bruksanvisningen angående detaljerad beskrivning om handhavande. 
 Starta apparaten Tryck på strömbrytarknappen för att starta apparaten. Öppna luckan. 

   

 Fyll diskmedelsbehållaren 

Fack A: 
För varje diskcykel. 
Fack B: 
Endast för program med fördiskning: 
(Följ tillverkarens anvisningar!) 

 

 

 

   

 Kontrollera glansmedelsnivån Mekanisk indikator C. 
Elektrisk indikator på kontrollpanelen (om tillhandahållen). 

   

 Kontrollera 
avhärdningssaltnivån 

(Endast på modeller med vattenmjuksystem.) 
Elektrisk indikator på kontrollpanelen (om tillhandahållen). 
Om varningslampan för salt på kontrollpanelen (på vissa 
modeller) är tänd kan du uppskatta när salt måste fyllas på i 
mjukgöraren med ledning av antalet cykler diskmaskinen har 
körts. 

    

 Fyll korgarna Skrapa av större mängder matrester. Mjuka upp inbrända matvaror i kastruller innan de 
placeras i korgarna. Se anvisningarna för fyllning av diskmaskinen. 

   

 Välj ett program Stäng luckan. Tryck på programknappen tills det valda programmet tänds. 
(Se kapitlet ”Handhavandeanvisningar”) 

   

 Att köra diskmaskinen Öppna vattenkranen och tryck på knappen Start/Paus. Maskinen startar efter cirka 10 
sekunder. 

 
 

 

 • Att byta program • 1. En pågående cykel kan endast ändras om den har körts en kort stund. Annars kan diskmedlet redan 
släppts ut och vattnet pumpats ut. I så fall måste diskmedelsbehållaren åter fyllas. 
2. Tryck på knappen Start/Paus, och tryck därefter på programknappen i mer 3 sekunder för att avbryta 
det pågående programmet. 
3. Välj ett nytt program. 
4. Återstarta diskmaskinen. 

 • Lägg till glömda tallrikar i 
maskinen 

• 1. Tryck på knappen Start/Paus för att stoppa maskinen. 
2. Öppna luckan. 
3. Lägg till de glömda tallrikarna. 
4. Stäng luckan och tryck därefter på knappen Start/Paus. 
Diskmaskinen börjar arbeta igen efter 10 sekunder. 

 VARNING! 
Öppna luckan försiktigt. 
Het ånga kan strömma ut 
när luckan öppnas! 

 • Om apparaten stängs av 
under pågående diskcykel. 

• Om apparaten stängs av under pågående diskcykel och därefter startas igen, 
var god välj åter diskcykeln och handha diskmaskinen enligt det ursprungliga 
startförfarandet. 

   

 
Att stänga av apparaten 

När diskcykeln är avslutad ljuder diskmaskinens summer 8 gånger och 
tystnar sedan. 
Stäng av apparaten med användning av strömbrytarknappen. 
Eftersom apparaten är i standby-läge stängs den av automatisk efter 30 minuter om ingen knapp trycks 
in. 

   
 

Stäng vattenkranen och töm 
korgarna 

Varning: vänta några minuter (cirka 15 minuter) innan diskmaskinen töms för att undvika att hantera 
tallrikarna och besticken när de fortfarande är varma och kan lättare brista. 
De torkar också bättre. Töm apparaten med början i den undre korgen. 
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 Läs denna bruksanvisning 
 
 
Bästa kund, 

 Var god läs denna bruksanvisning noga innan du använder 
diskmaskinen. Du kommer då att kunna använda och 
underhålla diskmaskinen på rätt sätt. 
 Spara den för framtida konsultation. 
 Överlämna den till eventuella framtida ägare av apparaten. 
Denna bruksanvisning innehåller kapitel med anvisningar 
om säkerhet, handhavande, installation och felsökning 
m.m. 

 

 Innan du kallar på service 
 Att granska felsökningstipsen kan hjälpa dig att 

själv lösa de vanligaste problemen. 
 Om du inte kan lösa problemen själv, var god be 

om hjälp från en yrkestekniker. 
 
 

ANMÄRKNING: 
 Tillverkaren tillämpar en policy med fortlöpande 

utveckling och uppdatering av produkten och kan 
införa ändringar utan föregående meddelande. 
 Denna bruksanvisning kan även erhållas från 

tillverkaren eller en ansvarig återförsäljare. 
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1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION 

 VARNING! 
Följ noga nedanstående anvisningar när du använder 
din diskmaskin: 

 Denna apparat är avsedd för användning i hemmiljö eller liknande 
tillämpningar såsom: 
-  personalkök i butiker, kontor och andra arbetsplatser; 
-  jordbruksfastigheter; 
-  av gäster på hotell, motell och andra bostadsmiljöer; 
-  inrättningar med bed and breakfast. 

 Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och 
personer med nedsatt fysik, sensoriskt eller mentalt handikapp eller 
som saknar erfarenhet och kunskap om de erhållit vägledning eller 
instruktion i apparatens säkra användning och förstår riskerna i 
samband med dess handhavande. Barn får inte leka med apparaten. 
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan vuxen 
persons övervakning (för EN60335-1). 

 Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive 
barn) med nedsatt fysik, sensoriskt eller mentalt handikapp eller som 
saknar erfarenhet och kunskap om det har erhållit vägledning eller 
instruktion om apparatens användning från en person som ansvara 
för deras säkerhet (för IEC60335-1). 

 Denna apparat får endast användas inomhus i hemmiljö. 

 För att skydda mot elchock får enheten, nätsladden eller 
stickkontakten inte nedsänkas i vatten eller annan vätska. 

 Var god dra stickkontakten ur vägguttaget före rengöring och 
underhåll av apparaten. 

 Använd en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning, och 
använd därefter en torr trasa för att torka torrt. 
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 ANVISNINGAR FÖR SKYDDSJORDNING 

 Denna apparat måste vara skyddsjordad. I händelse av en felfunktion 
eller haveri kommer skyddsjordningen att minska risken för elchock 
genom att tillhandahålla den elektriska strömmen en väg med lägsta 
motstånd. Denna apparat är försedd med en nätsladd med en ledare 
för jordning av utrustningen och en jordad stickkontakt. 

 Stickkontakten måste anslutas till ett passande vägguttag som är 
installerat och jordat i enlighet med samtliga lokala bestämmelser och 
förordningar. 

 Felaktig anslutning av ledaren för jordning av utrustningen kan 
medföra risk för elchock. 

 Rådgör med en kvalificerad elektriker eller servicerepresentant om du 
tvekar om apparaten är korrekt skyddsjordad. 

 Modifiera inte den med apparaten medföljande stickkontakten om den 
inte passar i vägguttaget. 

 Låt en kvalificerad elektriker byta vägguttaget till ett passande. 

 Misshandla, stå eller sitt inte på diskmaskinens lucka eller korgar. 

 Använd inte din diskmaskin om inte samtliga paneler är på plats. 

 Öppna luckan mycket försiktigt om diskmaskinen arbetar eftersom 
vatten kan strömma ut. 

 Placera inte tunga föremål eller stå på luckan när den är öppen. 
Apparaten kan välta framåt. 

 När de smutsiga artiklarna placeras i maskinen: 
1) Placera vassa artiklar så att inte kan skada luckans tätningslist;
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 2) Varning: Knivar och andra bestick med vassa spetsar måste 
placeras i korgen med spetsarna nedåt eller placeras liggande. 

 Kontrollera efter avslutad diskcykel att diskmedelsfacket är tomt. 

 Diska inte plastartiklar om de inte är märkta som diskmaskinsäkra 
eller motsvarande. 

 Kontrollera tillverkarens rekommendationer för plastartiklar som inte 
är märkta som diskmaskinsäkra. 

 Använd endast diskmedel och sköljtillsatser som är avsedda för 
automatiska diskmaskiner. 

 Använd aldrig handtvål, textiltvättmedel eller handtvättmedel i din 
diskmaskin. 

 Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med 
apparaten. 

 Luckan ska inte lämnas öppen eftersom detta kan öka risken för 
snubbling. 

 Om nätsladden är skadad måste den för att undvika fara bytas av 
tillverkaren, dennes serviceagent eller liknade kvalificerad person. 

 Vid installationen får nätsladden inte böjas kraftigt eller plattas till. 

 Manipulera inte manöverorganen. 

 Apparaten ska anslutas till vattenförsörjningen med användning av 
nya slangar. Gamla slangar får inte användas. 

 Max antal kuvert i maskinen är 6. 

 Högsta tillåtna vattentryck på inloppet är 1 MPa. 

 Lägsta tillåtna vattentryck på inloppet är 0,04 MPa. 
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Bortskaffning  
 Bortskaffa diskmaskinens emballagematerial på 

korrekt sätt. 
 Allt emballagematerial kan återvinnas. 
 Plastdelar är märkta med internationella 

standardförkortningar:  
PE – polyeten, t.ex. inslagningsmaterial 
PS – polystyren, t.ex. fyllnadsmaterial 
POM – polyoximetylen, t.ex. plastklämmor 
PP – polypropen, t.ex. saltfilter 
ASS – akrylnitrilbutadienstyren, t.ex. kontrollpanel. 
 

  VARNING! 
 Emballagematerialet kan vara farligt för barn! 

 Var god bortskaffa emballaget och den uttjänta apparaten till ett 
återvinningscenter. Klipp då först av nätsladden och gör luckans 
låsanordning obrukbar. 

 Emballagematerial av kartong är tillverkat med återvunnet papper och 
ska bortskaffas till återvinning. 

 Genom att säkerställa att produkten bortskaffas korrekt bidrar du till 
att förhindra potentiella skadliga konsekvenser för miljön och 
människors hälsa vilket annars kan förorsakas av olämplig 
avfallshantering av denna produkt. 

 Var god kontakta den lokala myndigheten eller återvinningsstationen 
angående detaljerad information om återvinning av denna produkt. 

 BORTSKAFFNING: Bortskaffa inte denna produkt som osorterat 
hushållsavfall. Separat insamling av sådant avfall krävs för speciell 
behandling. 

. 
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3. Handhavandeanvisningar 
 

 
VIKTIGT  För att erhålla bästa prestanda med din nya diskmaskin ska du läsa 

alla handhavandevisningar innan du använder apparaten första 
gången. 

 

Kontrollpanel 

 
1 Strömbrytarknapp: Slår på och bryter kraftförsörjningen. 5 Saltvarningslampa: Lyser när mjukmedel måste fyllas 

på. 

2 Fördröjningsknapp: Tryck på knappen för att fördröja. 6 Diskprogramväljare: Tryck på knappen för att välja 
diskcykel. 

3 Display: visar kvarvarande tid och status (arbetar, 
fördröjningstid, m.m.). 7 Start/Paus-knapp: Tryck på denna knapp för att starta 

eller pausera diskmaskinen. 

4 Varningslampa för glansmedel: Lyser när glansmedel måste 
fyllas på. 

8 Programindikeringslampa: 

 
Diskmaskinens egenskaper 
 

 

Baksidan 

 

 
1 Saltbehållare 3 Bestickkorg 5 Glansmedelsbehållare 7 Kopphylla 9 Anslutning för 

inloppsslang 

2 Diskmedelsbehållare 4 Filterenhet 6 Sprejarmar 8 Korg 10 Anslutning för 
dräneringsslang 

Framsidan 
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4. Före första användningen 
 

 OBSERVERA: Om din modell inte är försedd med vattenmjukgörare kan 
du hoppa över detta avsnitt. 
 

A. Att fylla på salt i mjukgöraren 
 
Använd alltid salt som är avsett för diskmaskiner. 
Saltbehållaren är placerad under korgen och ska fyllas som följer: 

Observera! 
 Använd endast salt som är speciellt avsedd för diskmaskiner! Andra salter som inte är speciellt avsedda för 

diskmaskiner, speciellt bordssalt, kommer att skada vattenmjukgöraren. I händelse av skada som orsakats genom 
användning av olämpligt salt lämnar tillverkaren ingen garanti och är heller inte ansvarig för sådana skador. 

 Fyll endast på salt just före start av ett komplett diskprogram. Detta förhindrar att saltkorn eller saltvatten som kan 
ha spillts kvarstår i maskinens botten och förorsakar korrosion. 

 
A Lyft ut korgen och skruva därefter av saltbehållarens lock.  
B Innan maskinen används första gången ska 1 liter vatten hällas i saltbehållaren. 
C Placera trattens ända (medföljer) i hålet och häll i cirka 1 kg salt. 

En liten mängd vatten kan då rinna ut ur saltbehållaren vilket är normalt.  
D Skruva på saltbehållarens lock ordentligt efter påfyllningen. 
E Saltvarningslampan släcks vanligen inom 2-6 dagar sedan saltbehållaren fyllts med salt. 
F Ett diskprogram ska köras omedelbart efter påfyllning av saltbehållaren (vi rekommenderar ett snabbprogram). I annat fall 

kan saltvatten skada filtersystemet, pumpen eller andra viktiga delar i maskinen. Detta täcks inte av garantin. 
 

 OBSERVERA: 

1.  Saltbehållaren får endast fyllas på när saltvarningslampan på kontrollpanelen tänds. Avhängigt 
hur saltet löses upp kan saltvarningslampan lysa även om saltbehållaren är full. 

 Om varningslampan för salt saknas (på vissa modeller) kan du uppskatta när salt måste fyllas 
på i mjukgöraren med ledning av antalet cykler diskmaskinen har körts. 

2. Om salt har spillts bör ett skölj- eller snabbprogram köras för att avlägsna det spillda saltet. 
 

Att justera saltförbrukningen 
 

Steg 1: Programmera saltjusteringens status 
Stäng luckan och tryck på Start/Pausknappen inom 60 sekunder sedan maskinen startas och håll den 
intryckt i 5 sekunder. Maskinen ställs då i inställningsläge. 
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Steg 2: välj en viss saltförbrukningsnivå 

Tryck på Start/Pausknappen för att välja lämplig inställning avhängigt din lokala miljö. Inställningen växlar 
med följande sekvens: H1  H2  H3  H4  H5  H6; 

 
Steg 3: lämna saltjusteringens status 

Om ingen knapp trycks in inom fem sekunder kommer maskinen att lämna inställningsläge och ställas i 
standby-läge. 

 
Det finns totalt 6 nivåer för saltförbrukning. Vi rekommenderar av välja nivå enligt nedanstående tabell: 

Vattnets hårdhetsgrad Inställning på 
vattenmjukgöraren 

Indikering på 
displayen 0dH1) mmol/1 2) 

0-5 0-0,9 1 H1 

6-11 1,0–2,0 2 H2 

12-17 2,1–3,0 3 H3 

18-22 3,1–4,0 4* H4 

23-34 4,1–6,1 5 H5 

35-45 6,2-8,0 6 H6 
 
Anmärkningar: 
1) Tyskt mätsystem för vattnets hårdhetsgrad 
2) millimol, internationell storhet för vattnets hårdhetsgrad 
*) fabriksinställning 
 
Kontakta din lokala vattenleverantör angående information om vattnets hårdhetsgrad. 

 

B. Att fylla på glansmedel 
 

Glansmedelsbehållare 
Glansmedlet tillsätts i vattnet under den slutliga sköljningen för att förhindra att droppar formas på dina tallrikar. 
Dessa kan lämna fläckar och ränder. Det underlättar även torkningen genom att låta vattnet rinna av tallrikarna. Din 
diskmaskin är konstruerad för användning av glansmedel i vätskeform. Glansmedelbehållaren är placerad på 
luckans insida intill diskmedelsbehållaren. För att fylla behållaren ska locket öppnas och glansmedel hällas i 
behållaren tills nivåindikatorn är helt svart. Glansmedelsbehållarens volym är cirka 110 ml. 
 

Glansmedlets funktion 
Glansmedel tillsätts automatiskt under sista sköljningen och säkerställer noggrann sköljning och torkning utan 
fläckar och ränder. 
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Glansmedlets funktion 
Glansmedel tillsätts automatiskt under sista sköljningen, säkerställer noggrann sköljning och torkning utan fläckar 
och ränder. 

Observera! 
Använd endast glansmedel som är avsett för diskmaskiner. Fyll aldrig glansmedelsbehållaren med 
andra ämnen (t.ex. rengöringsmedel för diskmaskiner, tvättvätska). Detta kan skada apparaten. 

När att fylla glansmedelsbehållaren 
Om varningslampan för glansmedel saknas på kontrollpanelen kan du bedöma mängden glansmedel på den 
optiska indikatorns "C" färg. Indikatorn är placerad intill behållarens lock. När glansmedelsbehållaren är full är 
hela indikatorn mörk. Allteftersom glansmedlet förbrukas minskar den mörka fläckens storlek. Du bör aldrig låta 
glansmedelsnivån sjunka under ¼.  
 
 
Allteftersom glansmedlet förbrukas ändras den mörka fläckens 
storlek i nivåindikatorn som visas nedan. 
 Full 
 ¾-full 
 ½-full 
 ¼-full – Bör fyllas på för att undvika fläckar 
 Tom 
 
  
 

 
 

 Behållaren öppnas genom vrida locket till pilen "öppen" och lyfta ut det. 
 Fyll på glansmedel i behållaren. Var noga med att inte överfylla. 
 Sätt tillbaka locket genom att föra in det med pilen "öppen” inriktad och vrida det (åt höger) till pilen stängt. 

 

 
OBSERVERA:  Torka bort eventuellt spillt glansmedel med en absorberande trasa för att undvika 

skumbildning under nästa disk. Glöm inte att sätta tillbaka locket innan du stänger 
diskmaskinens lucka. 

 

Att justera glansmedelsmängden 

 

Mängden tillsatt glansmedel kan justeras till sex eller fyra lägen. Börja alltid med 
inställningen ”4”.  Om fläckar eller dålig torkning är problematiskt kan du öka 
mängden glansmedel genom att avlägsna behållarens lock och vrida skalan 
till ”5”. Om tallrikarna ändå inte torkar korrekt eller har fläckar kan du justera 
skalan till nästa högre siffra tills dina tallrikar är fläckfria. Den rekommenderade 
inställningen är ”4”. (Fabriksinställningen är ”4”.) 

 OBSERVERA: 
Öka doseringen om vattendroppar eller kalkfläckar finns på tallrikaren efter 
diskningen. Minska doseringen om en klibbig hinna finns på dina tallrikar eller en 
blåaktig film finns på glas eller knivblad. 

 

C. Diskmedlets funktion 
Diskmedlet med de kemiska ingredienserna erfordras för att avlägsna smuts, sönderdela den och transporterade den ut ur 
diskmaskinen. De flesta i handeln förekommande diskmedlen är lämpliga för detta ändamål. 

C (Glansmedelsindikator) 

Justeringsvred 
(Glansmedel) 
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Normalt används pulvriserat diskmedel utan fosfat. Fosfatets vattenavhärdande funktion anges inte. Vi 
rekommenderar då att fylla salt i saltbehållaren även om vattnets hårdhetsgrad är endast 6.0dH. Om diskmedel utan 
fosfat används i hårt vatten bildas ofta vita fläckar på tallrikar och glas. Tillsätt då mer diskmedel för att erhålla bättre 
resultat. Diskmedel utan klor bleker endast något litet. Kraftiga och färgade fläckar avlägsnas inte helt. Välj i så fall 
ett program med högre temperatur. 

 

Koncentrerat diskmedel 
 
Baserat på deras kemiska sammansättning kan diskmedlen delas in två grundläggande typer: 
 konventionella alkaliska diskmedel med frätande beståndsdelar 
 diskmedel med låg alkalisk koncentration och naturliga enzymer 
 
 

Diskmedelstabletter 
Diskmedeltabletter från olika tillverkare löses med olika hastigheter. Vissa diskmedelstabletter kan därför inte lösas 
och utveckla full rengöringskraft under korta program. Var god använd därför långa program vid användning av 
diskmedelstabletter för att säkerställa att diskmedelsresterna avlägsnas helt. 

 

  OBSERVERA: Diskmedelstabletter är endast avsedda för modellerna med 3-i-1-funktion 
eller 3-i-1-program. 

 

Diskmedelsbehållare 
Behållaren måste fyllas före start av varje diskcykel med ledning av anvisningarna i diskcykeltabellen. Din 
diskmaskin använder mindre mängder diskmedel och glansmedel än konventionella diskmaskiner. Generellt krävs 
endast en matsked diskmedel för en normal mängd artiklar. Smutsigare artiklar kan dock kräva mer diskmedel. 
Tillsätt alltid diskmedlet just innan diskmaskinen startas då annars det kan bli fuktigt och inte lösas korrekt. 

 

Mängden diskmedel att använda 
 

 
 

 
OBSERVERA: 

 Om locket är stängt: tryck på frigöringsknappen varvid locket öppnas. 
 Tillsätt diskmedlet just innan varje diskcykel startas. 
 Använd endast diskmedel för diskmaskiner. 

Tryck på knappen för att öppna 
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 VARNING! 
Diskmedel för diskmaskiner är frätande! 
Var noga med att hålla det utom räckhåll för barn. 

 
 
Diskmedlets korrekta användning 
Använd endast diskmedel som är speciellt avsett för diskmaskiner. Förvara ditt diskmedel svalt och torrt. 
Fyll inte diskmedelsbehållaren innan du är redo att diska tallrikar. 
 
Fyll på diskmedel 
Fyll diskmedelsbehållaren med diskmedel. 
Markeringen anger doseringsnivåerna som på bilden till 
höger. 
 

 Behållare för huvuddiskcykelns diskmedel. 
 

 Behållare för fördiskcykelns diskmedel. 
 
Var god följ tillverkarens anvisningar för dosering och 
förvaring. 
Rekommendationerna anges på diskmedlets förpackning. 
 
Stäng locket och tryck tills det låser på plats. 
 
Om tallrikarna är mycket smutsiga kan ytterligare en dos diskmedel placeras i fördiskningsfacket. Detta diskmedel 
kommer att användas under fördiskningsfasen. 
 

 
OBSERVERA: 

■  Du hittar information om mängden diskmedel för de enda programmet på sista sidan. 
■ Uppmärksamma att beroende på nedsmutsningsgraden och skillnader i vattnets hårdhetsgrad kan 

skillnader förekomma. 
■ Var god följ tillverkarens rekommendationer på diskmedelförpackningen. 

 

5. Att ladda diskmaskinens korg 
 

Rekommendation 
 

■ Du bör köpa bestick som är märkta som diskmaskinsäkra. 
■ Använd ett milt diskmedel som beskrivs som "skonsam mot tallrikar”. Inhämta om så erfordras 

ytterligare information från diskmedelstillverkaren. 
■ För ömtåliga artiklar bör ett program med så låg temperatur som möjlig väljas. 
■ Ta inte ut glas och bestick ur diskmaskinen omedelbart efter programmet slut för att undvika 

skador. 
 

Artiklar som kan och inte kan diskas i diskmaskinen 
 

Icke lämpliga Begränsat lämpliga 
■ Bestick med handtag av trä, horn, porslin eller 

pärlemor 
■ Vissa typer av glas kan bli matta efter ett 

större antal diskningar 
■ Icke värmetåliga plastartiklar  
■ Äldre bestick med limmade delar är inte 

värmetåliga 
■ Delar av silver och aluminium tenderar att 

missfärgas under diskning 
■ Ytbehandlade bestick eller tallrikar  
■ Artiklar av tenn eller koppar ■ Glaserade mönster kan blekna om ofta 

maskindiskade ■ Kristallglas 
■ Artiklar av icke rostfritt stål  
■ Trätallrikar  
■ Artiklar av syntetfibrer  



 

Att uppmärksamma före eller efter diskmaskinens korgar laddas 
 
(Följ nedanstående riktlinjer för att erhålla bästa prestanda med diskmaskinen. Funktioner och korgarnas och 
bestickkorgarnas utseende kan avvika från din modell.) 
 
Skrapa av större mängder matrester. Mjuka upp inbränd mat i kastruller. De behöver inte sköljas under rinnande 
vatten. 
Placera artiklarna i diskmaskinen på följande sätt: 
1. Artiklar såsom koppar, glas, kastruller/stekpannor m.m. ska placeras med öppningen nedåt. 
2. Böjda artiklar eller artiklar med hålrum ska placeras lutande så att vattnet kan rinna av. 
3. Alla artiklar ska placeras så att de inte kan välta. 
4. Alla artiklar ska placeras så att sprejarmarna kan rotera fritt under diskningen. 

 

 
OBSERVERA: Mycket små artiklar bör inte diskas i maskinen eftersom de kan ramla ut ur korgen. 
 

 ■ Ladda ihåliga artiklar såsom koppar, glas, kastruller m.m. med öppningen nedåt så att vatten inte samlas i 
behållaren eller en djup fot. 

■ Tallrikar och bestick får inte ligga i varandra eller täcka varandra. 
■ För att undvika att skada glasen får de inte vidröra varandra. 
■ Ladda stora artiklar som är svårast att rengöra i korgen. 
■ Knivar med långa blad som förvaras stående utgör en potentiell fara! 
■ Långa och/eller skarpa föremål eller redskap såsom förskärare måste placera horisontalt i korgen. 
■ Var god överlasta inte din diskmaskin. Detta är viktigt för goda resultat och skälig energiförbrukning. 

 
 
 
 
 

Att ladda korgen 
 
Placera tallrikar och kokkärl så att de inte rubbas av vattensprejen. 
 

 

 
Koppar 

 
Mellanstor skål 

 
Glas 

 
Tefat 

 
Djup tallrik 

 
Ovalt 

uppläggningsfat 

 
Tallrikar 

 
Sopptallrikar 

 
Desserttallrikar  

Bestickkorg 

 
Serveringsskedar 
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Bestickkorg 
 
Bestick ska placeras i bestickkorgen med handtagen nedåt. Om facket har sidokorgar ska skedarna laddas 
individuellt i lämpliga fack, speciellt långa redskap ska placeras liggande längs övre korgens framkant som visas. 
 

 
 

 

1 Gafflar  

2 Soppskedar 
 

3 Dessertskedar  

4 Teskedar  

5 Knivar  

6 Serveringsskedar 
 

7 Såsslevar 
 

8 Serveringsgafflar  
 
 
  VARNING! 

 

■ Låt inga artiklar sticka ner under botten. 
■ Placera alltid skarpa redskap med spetsen 

nedåt! 
 

För personlig säkerhet och en diskning av toppkvalitet ska silverbestick placeras i korgen: 
■ De får inte vidröra varandra. 
■ Placera silverbestick med handtagen nedåt. 
■ Knivar och andra potentiell farliga redskap ska placeras med handtaget upp. 

 



6. Att starta ett diskprogram 
 

Diskcykeltabell 
 

Program Information för 
val av cykel 

Beskrivning av 
cykeln 

Diskmedel 
för-/huvuddisk 

Körtid 
(minuter) 

Energi 
(kWh) 

Vatten 
(/) 

Glans-
medel 

 
Intensiv 

För mycket smutsigt porslin och 
normalt smutsiga kastruller, 
pannor, fat m.m. med torkad 
smuts. 

Fördisk (50°C) 
Disk (70°C) 
Sköljning 
Sköljning 
Sköljning (70°C) 
Torkning 

3/15 g 
(1 eller 2 
tabletter) 

140 0,9 10 
 

 
 

Normal 

För normalt smutsiga laster 
såsom kastruller, tallrikar, glas 
och lätt smutsiga pannor. 

Fördisk 
Disk (60°C) 
Sköljning 
Sköljning (70°C) 
Torkning 

3/15 g 
(eller 1 tablett) 120 0,7 8 

 

ECO 
 
 

(*EN 50242) 

Detta är 
standardprogrammet. Det är 
lämpligt för disk av normalt 
smutsigt porslin och det 
mest effektiva programmet i 
vad avser energi- och 
vattenförbrukning för den 
typen porslin. 

Fördisk 
Disk (50°C) 
Sköljning 
Sköljning (70°C) 
Torkning 

3/15 g 
(eller 1 tablett) 180 0,61 6,5 

 

 
Glas 

För lätt smutsiga laster såsom 
glas, kristall och fint porslin. 

Disk (45°C) 
Sköljning  
Sköljning (60°C) 

18g 
(eller 1 tablett) 75 0,5 7,0 

 

 
90 min 

För lätt smutsigt porslin och glas 
Disk (65°C) 
Sköljning (70°C) 
Torkning 

18g 
(eller 1 tablett) 90 0,65 7,0 

 

 
Snabb 

En kortare diskning för lätt 
smutsiga laster och snabbdisk 

Disk (40°C) 
Sköljning 
Sköljning (40°C) 

3-15 g 30 0,23 6 
 

 
Självrengörin

g 

Detta program tillhandahåller en 
effektiv rengöring av själva 
diskmaskinen 

Disk (70°C) 
Sköljning 
Sköljning (65°C) 
Torkning 

15g 
(eller 1 tablett) 80 0,58 6,6 

 
 

OBSERVERA: 
*EN 50242: Detta program är provcykeln. Informationen för jämförbarhetsprov 
 i enlighet med EN 50242 som följer: 

■ Kapacitet: 6 kuvert 
■ Glansmedelsinställning: 6 
■ Effektförbrukningen i frånläge är 0,4  W 9

i viloläge 0,49 W 
 

Att starta apparaten 
 

Att starta en diskcykel 
Dra ut korgen (se avsnittet ”Att ladda diskmaskinen”). 
Häl i diskmedlet (se avsnittet ”Salt, diskmedel och glansmedel”). 
Sätt stickkontakten i vägguttaget. Kraftförsörjningen är 220 - 240 VAC, 50 Hz. Uttagets 
specifikation är 10 A 250 VAC. 
Säkerställ att vattenförsörjningen är öppen till fullt tryck. 

Tryck på programknappen. Tvättprogrammet kommer att ändras med följande sekvens:  
ECO  Glas  90 min  Snabb  Självrengöring  Intensiv  Normal; 
När ett program har valts lyser tillhörande indikeringslampa. Tryck därefter på knappen 
Start/Paus varvid diskmaskinen startar. 

 
OBSERVERA: 

När du trycker på knappen Start/Paus för att pausera pågående 
diskprogram slutar lampan att blinka och diskmaskinen avger en 
ljudsignal varje minut om du inte trycker på knappen Start/Paus 
för att starta. 
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Att byta program 
 
Förutsättning: Du kan byta diskprogram när maskinen arbetat en kort stund. Annars kan diskmedlet redan släppts ut 
och vattnet pumpats ut. Om så är fallet måste diskmedelsbehållaren åter fyllas på (se avsnittet ”Att fylla på 
diskmedel”). 
 
Tryck på knappen Start/Paus för att pausera maskinen när luckan är stängd. Tryck på knappen Program längre än 
tre sekunder varvid maskinen ställs i standby-läge. Du kan nu byta programmet till önskad cykelinställning (”se 
avsnittet ”Att starta en diskcykel”). 
 
OBSERVERA: Om du öppnar luckan under pågående cykel kommer maskinen att pausera. När du stänger luckan 

och trycker på knappen Start/Paus kommer maskinen att börja arbeta efter 10 sekunder. 
 
Programlamporna visar diskmaskinens status: 
a )  En av programlamorna lyser -----------------standby eller paus 
b )  En av programlamporna blinkar -------------maskinen arbetar 
 

 
OBSERVERA: Om du öppnar luckan under pågående cykel kommer maskinen att pausera. När du stänger 
luckan kommer maskinen 

att börja arbeta efter 10 sekunder. 
Om din maskin är försedd med minnesfunktion kommer maskinen att fortsätta det valda 
programmet efter ett strömavbrott. 

 

Glömt en tallrik? 
 
En glömd talrik kan läggas till när som helst innan diskmedelsbehållaren öppnas. 

 Tryck på knappen Start/Paus 

 Öppna luckan något för att stoppa diskningen. 

 När sprejarmarna stannat kan du öppna luckan 
helt 

 Lägg in de glömda tallrikarna. 

 Stäng luckan 

 Tryck på knappen Start/Paus. Diskmaskinen startar 
efter 10 sekunder. 

 

Vid slutet av diskcykeln 
 
När diskcykeln är avslutad ljuder diskmaskinens summer 8 gånger och tystnar sedan. Stäng av apparaten med 
knappen TILL/FRÅN, stäng vattenförsörjningen och öppna diskmaskinens lucka. Vänta några minuter innan 
diskmaskinen töms för att undvika att hantera tallrikarna och besticken när de fortfarande är varma och kan lättare 
brista. De torkar också bättre. 
 
■ Stäng av diskmaskinen 

1. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på knappen TILL/FRÅN. 
2. Stäng vattenkranen! 

 
■ Öppna lucka försiktigt. 

Heta tallrikar är känsliga för slag. Tallrikarna bör därför tillåtas kallna i cirka 15 minuter innan de tas ut ur 
maskinen. 
Öppna diskmaskinens lucka. Låt den stå på glänt och vänta några minuter innan tallrikarna tas ut. De är då 
svalare och har torkat bättre. 
 

■ Att tömma diskmaskinen 
Det är helt normalt att diskmaskinens insida är våt. 

 

 
VARNING! 
Det är farligt att öppna luckan under pågående 
diskning eftersom det heta vattnet kan skålla dig. 
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7. Underhåll och rengöring 
 

Filtersystem 
 
Filtret hindrar större matrester eller andra föremål att komma in i pumpen. 
 

 

Filtersystemet består av ett grovfilter, ett huvudfilter och ett 
mikrofilter (finfilter). 

Huvudfilter     
 

Matrester och smutspartiklar som fångas i detta filter och 
pulvriseras av en speciell stråle från sprejarmen och spolas ner 
till dränering. 

Mikrofilter      
 

Detta filter håller smuts och matrester i sumpen och hindra 
dem från att ansamlas på tallrikarna under diskcykeln. 

Grovfilter      
 

Stora objekt såsom benbitar eller glas som kan blockera 
dräneringen fångas i detta filter. Objekt som fångats i filtret 
avlägsnas genom att ta tag i fliken på filtrets topp och lyfta ut 
det. 

 

Filterenhet 
Filtret avlägsnar matrester från diskvattnet på ett effektivt sätt vilket gör att det kan återcirkuleras under cykeln. 
Filtret måste regelbundet rensas för att erhålla bästa prestanda och resultat. Du bör därför avlägsna större bitar 
matrester från filtret efter varje diskcykel genom att skölja filtret och koppen under rinnande vatten. Filtret avlägsnas 
genom att dra koppens handtag uppåt. 
 

  VARNING! 
Kör aldrig diskmaskinen utan filtren på plats. 
Diskmaskinen får inte användas utan filtren. 
Felaktig återmontering av filtret kan sänka apparatens prestandanivå och skada 
tallrikar och bestick. 

 

 

Steg 1: Vrid filterenheten (A, B och C) moturs och lyft 
den uppåt. 

 

Steg 2: Lyft B och C från A. 

 

Klart. 

 

 
OBSERVERA:  Om stegen 1 till 3 utförs i den ordningen kommer filtersystemet att avlägsnas.  

Om stegen 3 till 1 utförs i den ordningen kommer filtret att installeras. 
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Anmärkningar: 
- Inspektera filtren med avseende på blockering varje gång diskmaskinen har använts. 
- Filtersystemet kan avlägsnas genom att skruva bort grovfiltret. Avlägsna eventuella matrester och rengör filtren 
under rinnande vatten. 
 

 
OBSERVERA: Hela filterenheten ska rengöras en gång varje vecka. 

 
 
Att rengöra filtret 
 

Rengör grovfiltret och finfiltret med en diskborste. Återmontera filtrets delar som visas i figurerna på sista sidan och 
sätt tillbaka hela enheten i diskmaskinen. Placera enheten i sätet och tryck den nedåt. 
 

VARNING! 
Knacka inte på filtren när du rengör dem. Filtren kan deformeras och diskmaskinens 
prestanda kan sänkas. 

 
 

Skötsel av diskmaskinen 
 
Kontrollpanelen kan rengöras genom att torka av den med en lätt fuktad trasa och därefter torka den torr. 
Skydda apparatens utsida genom att anbringa polervax. 
Använd aldrig vassa föremål, skurdynor eller starka rengöringsmedel på diskmaskinens delar. 
 
Att rengöra luckan 

 

Använd en mjuk trasa, fuktad med ljummet vatten, för rengöring av 
kanten runt luckan. För att undvika att vatten tränger in i luckan lås 
och elektriska komponenter får sprejrengörare inte användas. 

 
 

 
 VARNING! 

■ Använd aldrig sprejrengörare vid rengöring av luckans paneler eftersom detta kan 
skada luckans lås och elektriska komponenter. 

■ Slipande rengöringsmedel eller vissa pappershanddukar ska inte användas till följd 
av risken för att repa eller efterlämnade fläckar på de rostfria ytorna. 

 
 
Skydda mot frysning 
 

Var god vidta frysskyddande åtgärder på diskmaskinen under vintern. Gör följande efter varje diskcykel: 

1. Bryt den elektriska kraftförsörjningen till diskmaskinen. 
2. Stäng vattenförsörjningen och koppla bort inloppsslangen från vattenventilen. 
3. Dränera vattnet ur röret och vattenventilen. (Samla upp vattnet i ett kärl.) 
4. Återanslut inloppsslangen till vattenventilen. 
5. Avlägsna filtret i sumpens botten och avlägsna vattnet i sumpen med en svamp. 
 

 
OBSERVERA: Om din diskmaskin inte fungerar till följd av is, var god kontakta professionella 
servicepersoner. 
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Att rengöra sprejarmarna 

 

Sprejarmarna kan enkelt avlägsnas för periodisk rengöring 
av munstycken för att förhindra möjlig igensättning. Tvätta 
dem under rinnande vatten och montera dem försiktigt 
tillbaka i deras fästen. Kontrollera att de kan rotera fritt. 
 
Grip om sprejarmes mitt och dra den uppåt för att avlägsna 
den. Tvätta armarna under rinnande vatten och återmontera 
dem försiktigt på deras fästen. Kontrollera efter 
återmonteringen att sprejarmarna roterar fritt. I annat fall 
måste monteringen upprepas. 

 
 
Hur att hålla din diskmaskin i bästa skick 
■ Efter varje diskning 

Stäng av vattenförsörjningen till apparaten och 
lämna luckan på glänt så att fukt och lukter inte 
kvarstår i maskinen. 

■ Dra ut stickkontakten 
Dra alltid stickkontakten ur vägguttaget före 
rengöring eller underhåll. 

■ Använd inte lösningsmedel eller slipande 
rengöringsmedel 

Använd inte lösningsmedel eller slipande 
rengöringsmedel vid rengöring av diskmaskinens 
utsida och gummidelar. Använd endast en trasa som 
fuktats med ljummet tvålvatten. Använd en trasa 
som fuktats med vatten och litet ättika eller en 
speciell rengöringsprodukt för diskmaskiner för att 
avlägsna fläckar på diskmaskinens invändiga ytor. 

■ När den inte ska användas under en lägre tid 
Vi rekommenderar att köra en diskcykel med tom 
maskin och därefter dra stickkontakten ur vägguttaget. 
Stäng av vattenförsörjningen och lämna luckan på 
glänt. Detta bidrar till att luckans tätningar varar längre 
och förhindrar dålig lukt att uppstå i apparaten. 

■ Att flytta apparaten 
Om apparaten måste flyttas ska den hållas i upprätt 
läge. Om så absolut är nödvändigt kan den placeras 
liggande på baksidan. 

■ Tätningar 
En av faktorerna till uppkomsten av dålig lukt är att 
matrester ansamlas i tätningarna. 
Periodisk rengöring med en fuktig tvättsvamp 
förhindrar detta. 

 
 

8. Installationsanvisningar 
 

 Observera: 
Installation av rörledningarna 
och elektriska utrustningar 
ska utföras av yrkespersoner. 

Varning 

 

Risk för elchock 
Frånskilj elkraftförsörjningen 
före installation av diskmaskinen. 

Underlåtenhet att göra så kan 
leda till dödsfall eller elchock. 

 
 
 

Förberedelser för installation 
 
Diskmaskinen ska placeras nära en befintlig vattenförsörjning, vattenavlopp och elektriskt vägguttag. 
Diskhons ena sida ska väljas för anslutning av diskmaskinens dräneringsslang. 
 

20 



 

Apparatens placering 
 
Placera apparaten på önskad plats. Baksidan ska vila mot väggen bakom den och sidorna ska vara längs 
vidstående skåp eller vägg. Diskmaskinen är försedd med inloppsslang och dräneringsslang vilka kan placeras åt 
höger eller vänster för att möjliggöra korrekt installation. 
 
 

Om elkraftanslutning 
 

 
VARNING! 

För personlig säkerhet: 
■ Använd inte en förlängningssladd eller adapter med 

denna apparat. 
■ Skyddsjordledaren får under inga omständigheter 

klippas av eller avlägsnas. 
■   

 
 
Krav på elkraftförsörjningen 
 

Var god kontrollera maskinens typskylt för att säkerställa anslutning till en passande elkraftförsörjning. Maskinen ska 
strömförsörjas via en 10 A trög säkring eller automatsäkring och från en separat krets för endast denna apparat. 
 

Säkerställ korrekt 
skyddsjordning innan 
användning 

Elektrisk anslutning 
Säkerställ att elkraftförsörjningens spänning och frekvens överensstämmer med de 
som anges på apparatens typskylt. Anslut apparaten endast till ett jordat vägguttag. 
Om stickkontakten inte passar i vägguttaget måste vägguttaget bytas i stället för att 
använda en adapter eller liknande då annars överhettning eller brand kan inträffa. 

 

Vattenanslutning 
 
Kallvattenanslutning 

 

Anslut inloppsslangen till kallvattenförsörjningen med en gängad ¾” koppling och 
säkerställ att den dras fast ordentligt. Om vattenledningarna är nya eller inte använts under 
en längre tidsperiod ska vattnet tillåtas rinna en stund för att säkerställa att det är ren och 
fritt från föroreningar. Om denna åtgärd inte vidtas föreligger risk för att vatteninloppet kan 
blockeras och apparaten skadas. 

 
 
 

VARNING! Var god stäng vattenkranen efter användning. 
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Dräneringsslangarnas anslutning 
 

För in dräneringsslangen i ett avloppsrör med minsta diametern 4 cm eller led den till diskhon. Säkerställ att den inte 
viks eller kläms. Använd det speciella plaststödet som medföljer apparaten. Slangens fria ända måste placeras 
högst 75 cm över golvet och måste vara nedsänkt i vatten för att undvika bakströmning genom slangen. 
 

 
Observera  

Det speciella plaststödet måste fästas stadigt på väggen för att hindra dräneringsslangen 
från att röra sig och spilla vatten utanför avloppet. 

 
 
 

 
VAR GOD HÄNG DRÄNERINGSSLANGEN ENLIGT 
ANTINGEN METOD A ELLER B. 

 
 

 
 

Bänkskiva Observera 
Slangens högsta punkt 
måste vara lägre än 
750 mm över golvet. 

M
AX

 7
50

 m
m

 

Ø 40 mm 

Framsida 

Dräneringsslang 
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Hur att dränera kvarstående vatten ur slangarna 
Om diskhon är 1 000 mm över golvet kan vattnet i slangarna inte 
dräneras direkt till diskhon. I slangarna kvarstående vatten måste då 
dräneras till en skål eller annan lämplig behållare utanför och lägre än 
diskhon. 
 
Vattenutlopp 
Anslut dräneringsslangen. Dräneringsslangen måste anslutas korrekt 
för att undvika vattenläckage. Säkerställ att dräneringsslangen inte är 
vikt eller klämd. 
 
Förlängningsslang. 
Var noga med att använda en liknande slang om du behöver en 
förlängningsslang till dräneringen. 
Den får inte vara längre än 4 meter då annars diskmaskinens rengöringseffekt kan 
reduceras. 
 
 

Att starta diskmaskinen 
 
Följande punkter ska kontrolleras före start av diskmaskinen. 

 Diskmaskinen står horisontalt och är ordentlig infäst. 
 Inloppsventilen är öppen. 
 Inloppsslangens koppling är ordentligt fastdragen och läcker inte. 
 Elledarna är fastdragna. 
 Elkraftförsörjningen är påslagen. 
 Inlopps- och dräneringsslangarna är anslutna. 
 Allt emballagematerial och dokumentation har tagits ut ur diskmaskinen. 

 
 

 
Observera: Säkerställ efter avslutad installation att du sparar denna bruksanvisning. 

Innehållet i denna bruksanvisning är mycket hjälpfullt för användarna. 
 
 
 
 
 

23 



 

9. Felsökningstips 
 

Innan du kallar på service 
 

Du kan kanske undvika att kalla på service om du granskar tabellerna på följande sidor. 
 

Tekniska 
problem 

Problem Möjliga orsaker Åtgärder 
Diskmaskinen 
startar inte 

Säkringen avbrunnen 
eller automatsäkringen 
utlöst. 

Byt säkring eller återställ automatsäkringen. 
Koppla bort andra apparater från samma krets 
som diskmaskinen. 

Elkraftförsörjningen är 
inte påslagen. 

Säkerställ att diskmaskinen är påslagen och att 
luckan är helt stängd. 
Säkerställ att nätsladden är ordentlig ansluten till 
vägguttaget. 

Diskmaskinens lucka är 
inte helt stängd. Stäng luckan och säkerställ att låset griper in. 

Vattnet pumpas 
inte ut ur 
diskmaskinen 

Veck på 
dräneringsslangen 

Kontrollera dräneringsslangen. 

Filtret igensatt. Kontrollera grovfiltret. 
(Se avsnittet ”Att rengöra filtret”.) 

Diskhon igensatt. Kontrollera diskhon för att säkerställa god 
dränering. 
Om problemet är att diskhon inte dräneras kan du 
behöva en rörmokare i stället för en 
serviceperson för diskmaskinen. 

 Lödder i sumpen. Fel diskmedel. Använd endast diskmedel för diskmaskiner för att 
undvika lödder. Om detta inträffar ska luckan 
öppnas för att låta löddret avdunsta. Häll 4 liter 
kallt vatten i sumpen. Stäng och lås luckan och 
starta ett diskprogram för att dränera ut vattnet. 
Upprepa om så erfordras. 

Spillt glansmedel. Torka alltid bort spillt glansmedel omedelbart. 

Allmänna 
problem 

Fläckar på 
sumpen. 

Diskmedel med 
färgtillsatser har 
använts. 

Säkerställ att diskmedlet inte innehåller 
färgtillsatser. 

Vit hinna på de 
invändiga ytorna. 

Hårt vatten. Rengör de invändiga ytorna med en tvättsvamp 
som fuktats med diskrengöringsmedel. Använd 
gummihandskar. Använd aldrig annat diskmedel 
än speciellt för diskmaskiner för att undvika 
lödder. 

Rostfläckar på 
besticken. 

Besticken är inte 
korrosionsmotståndiga. 

 

Ett program kördes inte 
sedan salt fyllts på. 
Salt har kommit in i 
diskcykeln. 

Kör alltid snabbdiskprogrammet  
utan porslin i diskmaskinen och utan 
turbofunktionen (om närvarande) efter påfyllning 
av salt. 

Mjukmedelsbehållarens 
lock är stängt. 

Kontrollera fliken och säkerställ korrekt stängning. 

Onormala 
ljud. 

Knackande ljud 
från diskskåpet. 

Sprejarmarna slår mot 
ett föremål i korgen. 

Avbryt programmet och omplacera föremålen 
som hindrar sprejarmen. 

Rasslande ljud 
från diskskåpet. 

Porslinsföremål rör sig i 
diskskåpet. 

Avbryt programmet och omplacera 
porslinsföremålen. 

Knackande ljud i 
vattenrören. 

Detta kan bero på 
installation eller rörens 
tvärsnitt. 

Detta påverkar inte diskmaskinens funktion. Vid 
tvekan, kontakta en lämpligt kvalificerad 
rörmokare. 
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Otillfredsställ
ande 
diskresultat. 

Problem Möjliga orsaker Åtgärder 
Tallrikarna är inte 
rena 

Tallrikarna var inte 
korrekt placerade i 
maskinen. 

Se anmärkningarna i avsnittet "Att ladda 
diskmaskinens korgar”. 

Programmet var inte 
tillräckligt kraftigt. 

Välj ett intensivare program. 
Se ”Diskcykeltabell”. 

För liten mängd 
diskmedel tillsattes. 

Använd mer diskmedel eller byt märke. 
 

Föremål blockerar 
sprejarmarna. 

Omplacera artiklarna så att sprejarmarna kan 
rotera fritt. 

Filterkombinationen i 
diskskåpets botten är 
inte ren eller är inte 
korrekt monterad. 
Detta kan förorsaka att 
strålarna från 
sprejarmarna 
blockeras. 

Rengör och/eller montera filterkombination 
korrekt.  Rengör sprejarmens munstycken. Se 
avsnittet ”Att rengöra sprejarmarna”. 

Matt hinna på 
glasartiklar. 

Kombination av mjukt 
vatten och för mycket 
diskmedel. 

Använd mindre mängd diskmedel om vattnet är 
mjukt och välj den kortaste cykeln vid disk av glas. 

Svarta eller grå 
märken på 
tallrikarna. 

Artiklar av aluminium 
har gnuggat mot 
tallrikarna. 

Använd ett mild slipande rengöringsmedel för att 
ta bort dessa märken. 

Diskmedel kvar i 
behållaren. 

Tallrikar blockerar 
diskmedelsbehållarens 
utlopp. 

Omplacera tallrikarna. 

Otillfreds-
ställande 
diskresultat. 

Tallrikarna torkar 
inte. 

Felaktig laddning. Placera artiklarna som föreslås i anvisningarna. 

För liten mängd 
glansmedel. 

Öka mängden glansmedel. Fyll på 
glansmedelsbehållaren. 

Tallrikarna tas ut för 
tidigt. 

Töm inte din diskmaskin omedelbart efter 
diskningen. Öppna luckan på glänt så att ångan 
kan strömma ut. Töm diskmaskinen först när 
artiklarna känns något ljumma vid beröring. Töm 
undre korgen först. Detta förhindrar att vatten 
droppar från artiklarna i övre korgen. 

Fel program valt. De korta programmen arbetar med lägre 
temperatur. Detta sänker också 
rengöringsprestanda. Välj ett program med lång 
disktid. 

Bestick med 
undermålig 
ytbehandling. 

Vattnet rinner av sämre från dessa artiklar. 
Bestick och tallrikar av denna typ är inte lämpliga 
för maskindisk. 

 
 

Felkoder 
När vissa felfunktioner inträffar kommer apparaten att visa felkoder på displayen. 
 

Koder Betydelse Möjliga orsaker 
E1 Lång fyllningstid Kranen är inte öppen, inloppet är blockerat eller 

för lågt vattentryck. 
E4 Överflödning. Läckage i något av diskmaskinens 

element. 
 

VARNING! 

Om överflödning inträffar ska huvudvattenförsörjningen stängas av innan service 
tillkallas. 
Om vatten kvarstår i sumpen till följd av en överfyllning eller litet läckage ska vattnet 
avlägsnas innan diskmaskinen åter startas. 

25 



 

Teknisk information 
 

 
 
När vissa felfunktioner inträffar kommer apparaten att visa felkoder på displayen. 
 

Höjd: 438 mm 
Bredd: 550 mm 
Djup: 500 mm 
Ansluten belastning: se typskylten 
Vattentryck: 0,04 - 1,0 MPa 
Elkraftförsörjning: se typskylten 
Kapacitet: 6 kuvert 
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