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Bästa kund, vårt mål är att erbjuda högkvalitativa produkter som överskrider dina förväntningar. Din apparat är 
tillverkad i moderna anläggningar och är noggrant kvalitetstestad.

Den här handboken är förberedd för att hjälpa dig använda apparaten, som har tillverkats med den senaste 
tekniken med maximal effektivitet och tillförlitlighet. 

Innan du använder apparaten ska du läsa igenom den här guiden noggrant, med grundläggande information kring 
säker installation, underhåll och användning. Kontakta närmaste auktoriserade servicecenter för installation av 
produkten. 

Användarinstruktionerna gäller för flera modeller. Det kan förekomma variationer.

INNEHÅLL
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1. Övre korg med galler  
2. Övre sprutarm 
3. Nedre korg 
4. Nedre sprutarm 
5. Filter 
6. Märkplåt

12. Aktiv torkningsenhet: 
Det här systemet erbjuder bättre 
torkfunktion för disken.

KAPITEL-1:  PRODUKTBESKRIVNING

7. Kontrollpanel
8. Diskmedels- och   
sköljglansbehållare
9. Bestickskorg
10. Saltbehållare
11. Övre korg med lås
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Tekniska specifikationer
Kapacitet 12 plats-inställningar 

Höjd 820 - 870 mm / 870 - 920 mm

Bredd 598 mm

Djup 570 mm

Nettovikt 43 kg

Märkspänning 220-240 V, 50 Hz

Totaleffekt 1900 W

Värmeeffekt 1800 W

Pumpeffekt 100 W

Avloppspumpeffekt 25 W

Vattentryck 0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)

Ström 10 A

Överensstämmelse med de standarder och Testdata / EG-försäkran om 
överensstämmelse
Alla steg i samband med maskinen utförs enligt de säkerhetsföreskrifter som 
finns i alla relevanta direktiv från Europeiska gemenskapen. 2004/108/EC, 
2006/95/EC,IEC 436/DIN 44990, EN 50242
Viktig kommentar för användare:
den här handboken:
”dishwasher@standardtest.info”.I ditt e-postmeddelande, anger du modell-
namn och serienummer (20 siffror), som du hittar på enhetens lucka. 

KAPITEL-1:  TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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KAPITEL-2:  SÄKERHETSINFORMATION OCH REKOMMENDATIONER

SÄKERHETSINFORMATION OCH REKOMMENDATIONER
Återvinning

-
perbehållare för återvinning.

-
ningscentraler istället.

bortskaffande.

Säkerhetsinformation
När du tar emot maskinen

-
packningsmaterial.

lokala återvinningsinstruktioner. 

Aspekter att uppmärksamma under maskininstallationen

-
nerna. 

typskylt.

-
ning. Kontakten ska vara lätt att komma åt efter installationen.

Daglig användning

Kommersiell användningen av diskmaskinen upphäver garantin. Kommersiell 
användningen av diskmaskinen upphäver garantin.

-
nen, den kan tippa.

diskmaskiner. Vårt företag tar inte ansvar för detta.
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KAPITEL-2:  SÄKERHETSINFORMATION OCH REKOMMENDATIONER

upplösningsmedel såsom lösningsmedel.

nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om 
de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett 
säkert sätt och förstår riskerna det innebär.. Barn får inte leka med apparaten. 
Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Vårt företag ansvarar inte för någonskada på invändiga delar.

dörren som stänger av maskinen om dörren öppnas.

serviceverkstad eller motsvarande behörig person för att undvika fara.
-

grammet. Tvinga inte dörren att stängas för att undvika skada det automatiska 
dörröppningssystemet under 1 minut. Luckan måste vara öppen under 30 mi-
nuter för att torkningen ska bli effektiv. (på modeller med automatiskt lucköpp-
ningssystem) 
Varning: Stå inte framför dörren efter att ha hört ljudsignalen tillhörande det 
automatiska dörröppningssystemet. 

För dina barns säkerhet
-

rialet är utom räckhåll för barn.  

kan vara rester av rengöringsmedel inuti maskinen. 

barn har låst in sig i gamla maskiner. För att förhindra en sådan situation ska du 
bryta maskinens dörrlås och elkablarna.

I händelse av funktionsstörning

att garantin för maskinen upphör att gälla.

stäng av säkringen eller drag ur maskinen anslutningskontakt ur väggen. Dra 
inte i kabeln.  Stäng även vattnet.



SE-

KAPITEL-3:  INSTALLATION AV MASKINEN

Rekommendationer

placerar disken i maskinen. Starta din maskin efter att ha lastat den full.

sätt att de är vända nedåt.

eller mer än angivet.

Artiklar som inte är lämpliga för diskning:

belagt handtag, limmade objekt, färg, objekt nedsmutsade med frätande eller 
sura kemikalier.

redan efter första disken och vissa kristallartiklar eftersom de förlorar sin 
transparens över tiden, samt bestick som inte är värmetåliga, bly kristallglas, 

diskning.
Varning: Köp köksgeråd som klarar maskindisk i framtiden.
 
INSTALLATION AV MASKINEN
Placering av maskinen
Vid fastställande av installationsplats ska du se till att ha platser åtkomliga för 
enkel påfyllning och urplockning av disk.
Placera inte maskinen på en plats där det är sannolikheten att rumstemperaturen 
sjunker under 0°C. 
Innan du ställer den på plats, avemballera maskinens förpackning genom att 
följa anvisningarna som finns på förpackningen.
Placera maskinen på en plats med tillgång till vatten och avlopp.   Tänk på 
att göra de nödvändiga förberedelser som krävs innan installationen så dessa 
anslutningar inte behöver att ändras när de är gjorda. 
Lyft inte maskinen i dörren eller panelen när den ska flyttas.
Se till att lämna ett visst spelrum från alla sidor av maskinen så att du bekvämt 
kan flytta den fram och tillbaka under rengöring.
Se till att vatteninlopp och -utlopp inte kläms vid installation av maskinen. Se 
även  till att maskinen inte står på elkabeln. 

av maskinen garanterar bra funktion för öppning och stängning av dörren.
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läge.
Vattenanslutning
Inomhusrören måste passa för installation av diskmaskin. Dessutom 
rekommenderar vi att du passar ett filter vid ingången till din bostad eller 
lägenhet för att undvika skador på maskinen på grund av kontaminering (sand, 
lera, rost etc.) som ibland kan transporteras in genom huvud-vattenförsörjningen 
eller inomhus VVS, och för att förebygga sådana klagomål som gulnande och 
avlagringar efter disk. 

Tilloppsslang

Använd inte vatteninloppsslangen för din gamla maskin. 

du ska ansluta en ny eller lång - oanvänd tilloppsslang 
till maskinen, kör vatten genom det ett tag innan du gör 
anslutningen. Anslut vattenslangen direkt på vattenkra-
nen.  Trycket som levereras av kranen bör vara minst 

1 Mpa, bör en tryck--säkerhetsventil monteras emellan.

Efter att du gjort kopplingarna ska kranen öppnas helt 
och kontrolleras avseende vattentäthet. Av säkerhets-
skäl ska inloppskranen stängas efter slutförande av 
varje diskprogram.  

ANMÄRKNING: Aquastop vattenutloppet används i 
vissa modeller Vid användning av Aquastop, bildas 
farlig spänning. Bryt inte Aquastop-vattenkranen. Låt 
den inte vikas eller böja sig.
Vattenutloppsslang 
Avloppsslangen kan anslutas antingen direkt till 
vattendräneringshålet eller till vattenlåsets tapp. Med 
hjälp av ett särskild böjt rör (om det finns), kan vattnet 
tappas direkt i diskhon genom att haka det böjda röret 
över kanten på diskhon.  Den här anslutningen ska 
vara mellan 50 och 110 cm från golvplan. 

KAPITEL-3:  INSTALLATION AV MASKINEN
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Varning: När en avloppsslang som är längre än 4 m används kan disken förbli smutsig. I så 
fall är vårt företag inte ansvarigt. 

Elanslutning
Den jordade kontakten på maskinen ska anslutas till ett jordat uttag som 

jordningsinstallation måste en behörig elektriker göra en jordningsinstallation. 
Vid användning utan jord installerad är vårt företag inte ansvarigt för all förlust 
av användning som kan uppstå.
Inomhus säkringens aktuella värde bör vara 10-16 A.

V, anslut en transformator av 110/220 V och 3000 W emellan.   Maskinen ska 
inte vara inkopplad under positionering.
Använd alltid den belagda stickkontakten som medföljer maskinen.
Drift i låg spänning kommer att orsaka en sämre tvättkvalitet.
Maskinens elektriska kabel bör ersättas av en auktoriserad serviceverkstad 
eller en behörig installatör. Underlåtenhet att göra detta kan leda till olyckor.
Av säkerhetsskäl ska du alltid se till att dra ur kontakten när ett tvättprogram 
är avslutat.
För att inte orsaka elektriska stötar, koppla inte ur med våta händer.
När du kopplar din maskin från elnätet ska du alltid dra ur kontakten. Dra aldrig 
i själva sladden.

KAPITEL-3:  INSTALLATION AV MASKINEN



KAPITEL-3:  INSTALLATION AV MASKINEN

                                                                                       

                 

                         

                          

OPS.(+50)H=870-920 mmE

D

 700X75

C

B

A

1

a

2

H
=

8
2
0
-8

7
0
(o

p
s
. 

+
5
0
)

H
=

8
2
0
-8

7
0
(o

p
s
. 

+
5
0
)

2

1

Montering av maskin underbänk

SE-



SE-

KAPITEL-3:  INSTALLATION AV MASKINEN
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KAPITEL-3:  INSTALLATION AV MASKINEN
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Följ anvisningarna med den justerbara plintgeruppen.

  5   Alternativ 1: Att sätta möbler-märkplåten.

 6   
Alternativ 2: Att satta den justerbara plintgruppen. Följ anvisningarna 
med den justerbara plintgeruppen.
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FYLLA PÅ DISKMASKINEN
Lägg i disken rätt i maskinen.

föremål. Den övre korgen är för tunna och smala föremål. Vi rekommenderar att du använder besticksgallret 
för bästa resultat. För att undvika personskador ska bestick med långa handtag och vassa eggar vändas nedåt 
eller horisontellt i korgarna.
Varning: Placera disken i maskinen på ett sådant sätt att det inte förhindrar övre och nedre sprutarmarna från 
att rotera.

Diskgaller
Du kan placera glas av olika storlekar under dessa galler, tack vare 
funktionen för justerbar höjd. Du kan använda galler i 3 olika höjder.

Övre korghöjdsinställning 
Den övre korgen i maskinen är i övre position. När du överför den övre korgen till nedre position kan du placera 
och diska stora tallrikar i övre korgen.  
Öppna korgens fästdelar i änden av övre korgens skenor genom att vrida dem åt sidorna och ta ut korgen. Ändra 
position för hjulen; installera om korgen i skenan och stäng korgens fästdelar. På det här sättet överför du övre 
korgen till en nedre position.

Nedre korgen 
Hopfällbara galler 
Hopfällbara galler består av fyra delar för att du ska kunna placera större föremål där, såsom kastruller, pannor 
etc. Vid behov kan varje del vikas ihop separat för att få mer utrymme.

KAPITEL-4: FYLLA PÅ DISKMASKINEN
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KAPITEL-4: FYLLA PÅ DISKMASKINEN

bakre gallren i nedre korgen. Tack vare den här funktionen kan 
bestickskorgen placeras på önskad plats. 
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Alternativa korgpåfyllningar
Nedre korg 

Övre korg

Felaktiga påfyllningar

Viktig kommentar för testlabb 
För detaljerad information kring prestandatester ska du kontakta oss på följande adress: 
“dishwasher@standardtest.info” . I ditt e-postmeddelande, ange modellnamn och serienummer (20 siffror), som 
du hittar på enhetens lucka.

KAPITEL-4: FYLLA PÅ DISKMASKINEN 
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KAPITEL-5:  PROGRAMBESKRIVNINGAR 
PROGRAMBESKRIVNINGAR
Programartiklar

Program Nr Referens

Program namn och 
temperaturer

Eco
50° C Super 50 min. 65° C Intensiv 65° C

Typ av matavfall 
kaffe, mjölk, te, kallt kött, 
grönsaker, som inte väntat 
för länge

soppor, såser, pasta, 
ägg, pilaff, potatis och 
ugnsrätter, stekt mat

soppor, såser, pasta, 
ägg, pilaff, potatis och 
ugnsrätter, stekt mat

Nedsmutsningsgrad medel medel hög 

Tvättmedelsmängd
B: 25 cm3 /
15 cm3
A: 5 cm3

A+B A+B A+B

Förtvätt 65°C tvätt 45°C disk

50°C tvätt Mellansköljning 65°C tvätt

Varm sköljning Varm sköljning Kall sköljning

Torr Slut Varm sköljning

Slut Torr

Slut

Programlängd
(min.) 165 50 117

Elförbrukning
(kW-timmar) 1,00 1,35 1,61

Vattenförbrukning
(liter) 12,0 12,7 17,2

Varning:Korta program inkluderar inte ett torkningssteg.
Värdena som anges ovan är de värden som erhållits under laboratorieförhållanden enligt gällande normer. Dessa 
värden kan ändras beroende på förhållanden hos produkterna som används och miljön (nätverks spänning, 
vattentryck, vatteningångstemperatur och omgicningstemperatur).
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KAPITEL-6:  STARTA MASKINEN OCH VÄLJA PROGRAM  

1.) På / Av-knappen 
När knappen ström på/av trycks in börjar lampan för start/paus blinka. 

2.) Indikator för återstående tid 
Indikatorn för återstående tid visar programtider och återstående tid under tiden programmet är igång. 
Dessutom kan du ställa in programfördröjningstimern genom att trycka på knapparna på indikatorn innan 
programmet startar. Om du vill ändra fördröjningstiden kan du ställa in tiden genom att trycka på knappen Start/
paus och använda knapparna på indikatorn. Tryck på knappen Start/Paus igen för att aktivera. 

3.) Dörrhandtag
Dörrhandtaget används för att öppna/stänga luckan på maskinen.

4.) Alternativ för halv maskin
Genom att använda funktionen för "halv maskin" på diskmaskinen kan du minska perioden för dina valda 
program och minska ström- och vattenförbrukning genom att använda mindre el och vatten. 

5.) Knappen Start/paus 
När du trycker på knappen Start/Paus börjar programmet du har valt med programväljaren att köras och 
statusindikatorn "disk/torkning" tänds. När diskindikatorn i stoppstatus är på blinkar LED-lampan för Start/paus. 

6.) Programväljarratt
Med programvalsknappen kan du välja ett lämpligt program för disken. 

7.) Saltbrist varningsindikator 

varningsindikatorn för saltbrist på displayen. När saltbristvarningslampan tänds behöver du fylla på 
saltbehållaren.

Sköljglansbrist Varningsindikator 

sköljglans på displayen. När varningslampan för sköljglans börjar lysa fyller du på sköljglansbehållaren. 

8.) Programmonitorlampor 

Barnlåsfunktion
För att aktivera barnlåset trycker du på knapparna “+” och “–” på indikatorn för Återstående tid samtidigt i 3 
sekunder. Vid den här tiden visas “CL” i 2 sekunder på indikatorn för återstående tid. För att inaktivera barnlåset 
trycker du på knapparna “+” och “–” igen samtidigt i 3 sekunder. “CL” blinkar 2 gånger.
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KAPITEL-6:  STARTA MASKINEN OCH VÄLJA PROGRAM  

Starta maskinen

Program uppföljning 

Ändra ett program
Om du vill ändra program medan ett diskprogram är på gång.

 Tryck en gång på knappen 
för strömstart/-paus. 

Efter att programmet stoppats 
väljer du önskat program via 
programvalsknappen.

Det nya programmet startar 
och återupptar det gamla 
förloppet.

Starta programmet du nyligen 
valde genom att trycka på 
knappen Start/paus igen.

När ström på/av-tangenten 
trycks in markeras lampan för 
strömstart/-paus. 

Lampan på programstart/-paus släcks 
när programmet startar och disk-/
torkningslampan markeras. 

Så länge diskning och torkning pågår lyser 
lampan för diskning/torkning. När torkning 
är aktiv är maskinen tyst i omkring 40-50 
minuter. 

När programmet är slut tänds 
lampan för Slutfört. 

Öppna inte luckan innan lampan 
för Slutfört tänds. 

2- Välj det program som passar din disk 
med hjälp av programvalsknappen. 

3- Tryck på knappen Strömstart/-paus.

1- Tryck på knappen Ström på/av.
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KAPITEL-6:  STARTA MASKINEN OCH VÄLJA PROGRAM  
Ändra ett program med återställning 
Om du vill avbryta ett program medan ett diskprogram återupptas.

Stänga av maskinen 

Anmärkning 1: Du kan öppna luckan lite för att snabbare torka disken efter att programmet är klart.
Anmärkning 2: Om luckan öppnas under disk eller strömmen bryts, kommer maskinen att gå vidare till 
programmet om luckan stängs igen eller strömmen kommer tillbaka.
Anmärkning 3: Om strömmen bryts avslutas programmet. Maskinen blir redo för nytt programval. Om 
maskinen öppnas under torkningen fortsätter programmet till torkningssteget.

Tryck en gång på knappen 
för strömstart/-paus. 

Vrid programvalsknappen 
mot återställning 

Tryck en gång på 
knappen för strömstart/-
paus. 

Maskinen släpper ut vatten i den 
under närmare 30 sek. 

Programmet avbryts när 
torkningslampan släcks och lampan 
för slutfört tänds. 

Dra ut kontakten ur vägguttaget. 
Stäng av vattenkranen.

När programslut-indikatorn tänds, 
stänger du av maskinen genom att 
använda ström på/av-knappen. 
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Den här symbolen på produkten eller förpackningen antyder att produkten inte ska kastas i hushållsavfallet.
Det ska istället lämnas till en återvinningsanläggning för elektriska och elektroniska apparater. Du bidrar till att 
minska negativ påverkan på miljön och den mänskliga hälsan.
Återviunna material bidrar till att hjälpa naturresurserna. För mer detaljerad information kring återvinning av den 
här produkten, kontakta den lokala kommunen, renhållningsbolaget eller butiken där du köpte produkten. 

 

KASSERA DIN GAMLA MASKIN


