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Rum  A: 

Bruges ved hver cyklus

Rum  B:

Kun til programmer med forskyl

(Følg brugervejledning)

Mekanisk indikator   C.
Elektronisk indikator på kontrollpanel (hvis tilgænglig)

Tjek afspændingsmiddel

(Kun på modeller med mulighed for at indstille vandets hårdhed)
Elektronisk indikator i kontrollpanel (hvis tilgængelig)
Hvis der ikke er nogen salt-advarselslampe i kontrolpanellet (gælder
visse modeller), kan du vurdere, hvornår der skal fyldes  salt i
ud fra det antal gange, maskinen har kørt

Tjek regenererende
saltniveau

Fyld kurvene

Vælg et program

Luk lågen, tænd for vandforsyning og tryk på start/reset knappen. Opvaskemaskinen vil begynde at
køre efter ca. 10 sekunder

Kør vaskeprogram

Sluk for maskinen

Sluk for vandforsyning,
tøm opvaskemaskinen

Fyld opvaskemiddel i

Advarsel: vent nogle minutter (omkring 15 minutter) før du tager servicet ud af maskinen for at undgå at
skal have ved tingene, mens de stadig er varme og skrøbelig for at gå i stykker.
Det vil også tørre bedre. Start med at tømme den nederste kurv først.

Ændring af program

Tilføj glemte tallerkener
I opvaskemaskinen

Skrab større madrester af tallerkener. Blødgør rester af brændt mad i gryder og fyld kurvene.
Fyld instruktioner omkring påfyldning af opvaskemaskine.

Tryk på programknappen indtil det valgte program lyser op.
(Se afsnittet om betjeningsinstruktioner)

Når opvaskemaskinen er færdig med sin cyklus, vil maskinens alarm give lyd fra sig bestående af
8 bip. Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke på ON/OFF knappen.

Hvis maskinen slukkes
under drift 

Åbn lågen forsigtigt.
Varmt damp kan slippe
ud, når lågen åbnes!

ADVARSEL! 

Hvis maskinen slukkes under en vaskecyklus, skal du gøre følgende, når du tænder den igen:
Genvælg opvaskecyklus og betjen maskinen, som du ellers ville gøre fra start af.

   
Tænd for maskinen

   
Ttryk på On/Off knappen for at tænde hvidevaren. Åbn lågen.

1. Åbn lågen en lille smule for at stoppe opvaskemaskinen
2. Når spulearmene stopper rotation, kan du åbne lågen helt
3. Tilføj de glemte tallerkener
4. Luk lågen, og maskinen starter igen efter nogle sekunder

Hurtig betjeningsguide
For detaljerede betjeningsmetoder, skal du læse tilsvarende indhold i brugervejledningen

1. En igangværende cyklus kan kun ændres, hvis den har været i gang i kort tid. Eller kan opvaske-
midlet ske at være udløst og vandet drænet. Hvis dette er tilfældet, skal du fylde sæbebeholderen op.
2. Tryk på Start/Reset knappen i mere end 3 sekunder for at annullere det kørende program.
3. Vælg et nyt program
4. Genstart opvaskemaskinen
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Kontakt Knau service på telefon 70 44 42 00

Gennemse afsnittet med fejlfindingstips for at se, om du 
selv kan løse problemet.

BEMÆRK:

Kære kunde 

Vær venlig at læse denne manual grundigt inden brug af
maskinen. Det vil hjælpe dig med at anvende samt vedlige-
holde opvaskemaskinen korrekt

Giv den videre til en eventuel ny ejer af maskinen

Denne manual omfatter afsnit med sikkerhedsinstruktioner,
betjeningsinstruktioner, installeringsinstruktioner og
fejlfindingstips, etc.

Producenten kan, ifølge en politik om konstant
udvikling og opdatering af et produkt, lave ændringer
uden at give besked herom. 

Læs denne manual

Før du tilkalder service

Gem manualen til eventuelt senere brug

Hvis du ikke selv kan løse problemet, skal du rådføre dig
m. ed professionelle servicefolk
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GEM DISSE INSTRUKTIONER
LÆS OG FØLG DENNE SIKKERHEDSINFORMATION GRUNDIGT

1.VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION
   LÆS ALLE INSTRUKTIONERNE FØR BRUG
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JORDFORBINDELSE INSTRUKTIONER

Denne hvidevare skal være jordforbundet. I tilfælde
af fejl eller nedbrud, vil jordforbindelsen forhindre
risikoen for et elektrisk chok ved at skabe en sti af
mindre modstand af elektrisk strøm. Maskinen
er udstyret med et stik, som har en jordforbindende
apparaturleder og et jordforbindende stik.
Stikket skal tilsluttes en passende stikkontakt, som
er jordforbundet og installeret i overensstemmelse
med alle lokale forskrifter og vedtægter.

ADVARSEL! 
Fejlagtig installation af den jordforbindende apparatur-
leder kan resultere i risikoen for elektrisk chok. 
Rådfør dig med en elektriker eller servicerepræsentant,
hvis du er i tvivl om, hvorvidt hvidevaren er korrekt
jordforbundet. Tilpas ikke det stik, som følger med
hvidevaren. Hvis det ikke passer i din stikkontakt,
skal du få et korrekt stik installeret af en kvalificeret
elektriker.

ADVARSEL! KORREKT BRUG 
Hold børn væk fra opvaskemiddel og afspændings-
middel og hold børn væk fra opvaskemaskinens
åbne låge

Du må ikke misbruge, sidde oven på eller stå på
opvaskemaskinens låge eller opvaskestativ

Du må ikke røre varmeelementet under eller lige
efter brug. 
(Denne instruktion gælder kun maskiner med
et synligt varmeapparat).

Du må ikke vaske plastikgenstande, med mindre de
er angivet til at være sikret til opvaskemaskine eller
tilsvarende. For plastikgenstande, som ikke har
noget angivet omkring opvaskemaskiner, anbefaler
vi, at du tjekker fabrikantens anbefalinger
Brug kun opvaskemiddel og afspændingsmiddel
som er fremstillet til automatiske opvaskere
Brug aldrig sæbe, vaskepulver eller håndvasks-
vaskepulver i din opvaskemaskine. Hold disse
produkter uden for børns rækkevidde.

Under installering må strømforsyningen ikke blive
bøjet eller mast på en overdreven eller farlig måde.
Pil ikke ved kontakterne.  

Placer ikke tunge genstande på lågen, når den
er åben.
Hvidevaren kan tippe over.
Når du fylder maskinen med ting til opvask:
1) Anbring skarpe genstande, så de ikke er i
nærheden af at kan skade lågeforseglingen.
2) Advarsel: Knive og andre skarpe genstande
skal anbringes nedad eller placeres i
horisontal retning.

 Når du anvender din opvaskemaskine, skal
 du så vidt muligt forhindre, at plastik-
 elementer kommer i nærheden af varme-
 elementet.
 (Denne instruktion gælder kun maskiner
 med et synligt varmeapparat)

Hvis strømforsyningsledningen er beskadiget, skal
den erstattes af fabrikanten eller dennes service-
agent eller en lignende kvalificeret person med 
henblik på at undgå risikomoment.

Sørg for at afskaf materiale og lign. på behørig vis.

Brug kun opvaskemaskinen til dens beregnede funktion

Flyt døren til vaskekammer, når du skal flytte en gammel
opvaskemaskine til service eller kassering.

Opvaskemiddel er stærkt alkalisk, hvilket gør det
ekstremt farligt, hvis det sluges. Undgå kontakt med
hud og øjne og hold børn væk fra opvaskemaskinen,
når den er åben.

Tjek at opvaskemiddelsbeholderen er tom efter
afslutning af vaskeforløbet.

Hvidevaren skal forbindes med vandhovedhanen
via nyt slangesæt. Genbrug ikke gamle slanger.
Det maksimale antal kuverter, der kan vaskes i op-
vaskemaskinen er 12 styk.

Det maksimale acceptable tilløbsvandpres
er 1 M pa
Det mindste acceptable tilløbsvandpres er
1 M pa.

                 

                Børn bør holdes under opsyn for at sikre, at de ikke
                leger med hvidevaren

Denne hvidevare er ikke tiltænkt til brug af personer
(herunder børn) med reducerede fysiske-, sanse- eller
mentale evner eller manglende erfaring og viden, med
mindre de gives opsyn eller instruktion af en ansvarlig
person i forhold til brugen af hvidevaren.

Ved brug af opvaskemaskine, følg forbeholdene listet nedenfor          ADVARSEL!

Lågen bør ikke efterlades i åben position, da det kan
forårsage fare for, at man falder over den.

Brug ikke din opvaskemaskine med mindre alle
afskærmningspaneler er korrekt på plads.
Åbn lågen meget forsigtigt, hvis opvaskemaskinen
er i gang, da der er risiko for, at vandet sprøjter ud.
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Korrekt bortskaffelse af materiale, som opvaskemaskinen er pakket i. 
Alle materialer kan genbruges.
Plastikdele er markeret med standard internationale forkortelser. 

PE          Polethylen, eksempelvis indpakningsmateriale

PS          Polystyren, skumplast, såsom polstringsmateriale

POM      Polyoxymethylen, for eksempel plastikclips

PP          Polypropylen, såsom saltfilter

ABS        Acrylonitril Butadien Syren, for eksempel kontrolpanel .

Indpakningsemballage kan være skadeligt for børn
For bortskaffelse af emballage og apparatet bedes du henvende dig på en genbrugscentral. Du skal skære 
strømforsyningsledningen af og gøre lågelukningsfunktionen ubrugelig
Papmaterialet er fremstillet af genbrugspapir og
bør smides til genbrug
Ved at sikre dig hensigtsmæssig bortskaffelse af et produkt, vil du medvirke til at undgå potentielle
negative konsekvenser for miljøet og medmenneskeligt befindende, hvilke ellers kunne opstå
ved uhensigtsmæssig bortskaffelse af produktet.
For mere detaljeret information omkring genbrug af dette produkt, kontakt da venligst dit rådhus
eller genbrugscenter for hårde hvidevarer.

2.Bortskaffelse

            BORTSKAFFELSE: Du må ikke bortskaffe dette produkt som usorteret kommunalt affald. Det er 
            nødvendigt at indsamle dette affald til særlig behandling.
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          ADVARSEL!
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Sæbebeholder

Kophylde

Spulearm

Filtersamling

Tilløbsrørsforbindelse

Afløbsrørforbindelse

Nederste kurv

Inderrør

Øverste kurv1 Saltbeholder
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Opvaskemaskine features

Kontrolpanel

før du tager maskinen i brug for første gang.

For at få det mest optimale ud af brugervejledningen, skal du læse det hele VIGTIGT!
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1. ON/OFF knap. Til at tænde og slukke for apparatet
2.Strøm indikator. For at vise, hvornår den er tændt
3.Indikatorer for salt og afspændingsmiddel. For at vise, hvornår de 
trænger til genopfyldning
4.Programindikatorer. For at vise, hvilket program, du har valgt
5. Knap til opvaskeprogram. Tryk på knappen for at vælge det rette 
program
6. Udskydelsesknap: Tryk på knappen for at udskyde programmet
7.Udskydelsesindikatorer. Bruges til at vise udskyldelsestiden (3 t/6 t/9 t)
8.Start/Pause knap: Til at starte det valgte opvaskeprogram eller sætte 
opvaskeprogrammet på pause, hvis manskinen er i gang.



Før du anvender din opvaskemaskine for første gang:

Blødgøring af vandet skal indstilles manuelt ved at bruge indstillingsknappen hertil.
Funktionen er designet til at fjerne mineraler og salt fra vandet, som kan have en 
ødelæggende eller uønsket indflydelse på apparatets drift. Jo højere indholdet er af
disse mineraler og salte, des hårdere er dit vand. Blødgørelsen bør være indstillet
til at matche hårdheden af vandet i dit lokalområde. Dit lokale vandværk kan 
rådgive dig omkring hårdheden af vandet i dit lokalområde.

Tilpasning af saltforbrug
Opvaskemaskinen er designet til at kan tilpasse den mængde af salt, der skal bruges, baseret på hårdheden af det
anvendte vand. Formålet hermed er at optimere og skræddersy niveauet af saltforbrug.

INDSTILLING AF HÅRDHED
Hårdheden af vand varierer fra sted til sted. Hvis der bruges hårdt vand i opvaskemaskinen, vil der dannes bundfald
på servicet og redskaberne.
Hvidevaren er udstyret med en særlig blødgører, som anvender en saltbeholder specielt designet til at fjerne kalk
og mineraler fra vandet.

4.Før brug for første gang

Fabriksindstilling er H4. Kontakt dit lokale vandværk for informationer om hårdheden af din vandforsyning

"" /

"-"

"+"

"Mid"

Note:2

Stilles mod "+" tegn

Stilles mod "-" tegn

Stilles imellem 
 "-" tegn og "+" tegn

Salt ikke påfyldes
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A. Vandets hårdhedsgrad

BEMÆRK: Hvis din model ikke har denne indstilling, kan du springe dette afsnit over.

A.   Indstil vandets hårdhedsgrad

B.   Hæld 1 liter vand i saltbeholderen og fyld så op med opvaskemaskinesalt

C.   Fyld afspændingsmiddel på opvaskemaskinen

D.   Fyld opvaskemiddel på

～Clark: Britisk grade

～fH:      Fransk grade

～DH:     Tysk grade

Note:1
dH=1.25 Clarke=1.78 fH=0.178mmol/l～ ～～1

Følg venligst trinene herunder for at tilpasse saltforbruget
1. Tænd for apparatet.
2. Tryk på Start/Pause knappen i mere end 5 sekunder for at starte tilpasningen af vandhårdheden. Indstil korrekt inden 60
sekunder efter opstart
3. Tryk på Start/pause knappen for at vælge den korrekte indstilling i henhold til dine lokale omgivelser. Indstillingerne vil 
ændre sig i følgende rækkefølge: H1 -- H2 -- H3 -- H4 -- H5 -- H6
4.Tryk på On/off knappen i 5 sekunder for at afslutte indstillingen af din opvaskemaskine



           .Det er normalt, at der kommer en smule vand ud af saltbeholderen

1

2

1. Saltbeholderen må kun genopfyldes, når saltadvarsels-lampen tændes i kontrolpanelet.
    Afhængig af, hvor godt salt opløses, kan advarselslampen ske at være tændt selvom
    saltbeholderen er fyldt.
    Hvis der ikke er noget saltadsvarselslys i kontrolpanelet (gælder nogle modeller), kan du vurdere,
    hvornår der skal fyldes salt på ud fra det antal cyklusser, opvaskemaskinen har kørt.
2.  Hvis der er pletter efter salt, skal du køre et blødgørings- eller hurtigt program for at fjerne 
     overskydende salt..

Brug altid salt som er udviklet til brug i opvaskemaskiner
Saltbeholderen er placeret under den nederste kurv, og den bør fyldes som
forklaret i følgende:

BEMÆRK! 
Brug kun salt som er specielt udviklet til opvaskemaskiner! Enhver anden type salt
som ikke er specielt udviklet til brug i opvaskemaskiner, især bordsalt, vil
ødelægge vandblødgøringssystemet. I tilfælde af skader forårsaget af upassende salt
giver forhandleren ikke nogen garanti og hæfter heller ikke for de forårsagede skader.

Fyld kun salt i inden opstart af et fuldt opvaskeprogram
Dette vil modvirke, at saltkorn eller saltvand, som kan være blevet udskilt, bliver
liggende på bunden af maskinen over en længere periode og dermed kan forårsage
rustangreb
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B. Opfyldning af salt i beholderen

C. Opfyldning af afspændingsmiddel

Afspændingsmidlet frigives under den sidste skylning for at undgå, at vandet danner små dråber på din opvask. Det vil kunne
efterlade pletter og striber. Det forbedrer også tørringen ved at vandet ikke kan tildække opvasken. Din opvaskemaskine er
designet til at bruge flydende afspændingsmiddel. Beholderen hertil er placeret inde i lågen ved siden af beholderen. til opvaske-
middel. For at fylde beholderen, skal du åbne låget og hælde afspændingsmiddel i beholderen, indtil niveauindikatoren bliver
helt sort. Volumen på beholderen er omkring 110 ml.

Beholder til afspændingsmiddel

Afspændingsmidlets funktion
Afspændingsmidlet tilføres automatisk under den sidste skylning for at sikre grundig skylning og tørring uden pletter og striber

Bemærk! 
Brug kun afspændingsmiddel til opvaskemaskine. Fyld aldrig afspændingsmiddelbeholder med andre stoffer (såsom
rengøringsrensemiddel til opvaskemaskine eller flydende rengøringsmiddel). Dette vil skade maskinen.

BEMÆRK:

A   Fjern den nederste kurv og skru kapslet løs samt fjern det fra saltbeholderen
B   Før første vask skal du tilføje 1 liter vand i din opvaskemaskines saltbeholder
C   Placer enden af tragten (medfølger) i hullet og hæld cirka 1 kg salt heri.

D   Efter opfyldning af saltbeholderen, skal du skrue kapslet meget tæt på (skru med uret)
E   Normalt vil saltadvarselslampen stoppe med at lyse inden for 2-6 dage, efter at du har fyldt 
     saltbeholderen med salt
F   Straks efter at have fyldt salt i saltbeholderen, skal et vaskeprogram startes (vælg hurtig programmet).
     Ellers kan filter, pumpe eller andre vigtige dele blive beskadiget af saltet vand.
     Dette er uden for garantien.

 

Åbn

1 2
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       For at åbne beholderen, drej låget til «åben» (venstre) pilen og løft det op

       Hæld afspændingsmiddel i beholderen og vær forsigtig med ikke at overfylde den

       Sæt låget på igen ved at sætte det på linje med «åben» pilen og drej det til «lukket» (højre) pilen.

Justering af afspændingsmiddelbeholder

Afspændingsmiddelsbeholderen har seks eller fire indstillinger. Start altid med at
have beholderen indstillet på 4. Hvis pletter eller dårlig tørring er problemet, skal du
øge mængden af doseret afspændingsmiddel ved at fjerne låget og rotere skiven
til 5. Hvis servicet stadig ikke er tørret eller er plettet, juster skiven til nummeret
højere indtil dit service er pletfrit. Den anbefalede indstilling er 4.
(Fabriksværdien er 4)

Øg doseringen hvis der er dråber af vand eller kalkpletter på servicet efter opvask.
Reducer dosering hvis der er klistret hvide plamager på servicet eller en blålig film
på glas eller knivblade.

1
2
3

I takt med at afspændingsmidlet bruges, ændrer størrelsen
sig på indikatoren, som vist forneden.
       Fuld
       3 / 4 fuld
       1 / 2 fuld
       1 / 4 fuld - Bør opfylde for at undgå pletter
       Tom

 Justeringshåndtag
 (afspænding)

Hvornår afspændingsmiddelsbeholderen skal fyldes op
Hvis der ikke findes nogen advarselslampe for afspændingsmiddel, kan du vurdere, hvornår det skal fyldes på ud fra
farven på den optiske niveauindikator «C», som er placeret ved siden af låget.
Når beholderen til afspændingsmiddel er fuld, vil hele indikatoren være mørk.
I takt med at afspændingsmidlet forsvinder, vil størrelsen på den
mørke plet indskrænkes. Du bør aldrig lade afspændings-
midlet ryge under 1/4 fuld.

for at undgå overdrevet skum under næste opvask. Husk at sætte låget på, før du lukker lågen.

Hvis du spilder afspændingsmiddel under påfyldning, skal du tørre det op med en absorberende kludBEMÆRK:

BEMÆRK:
MAX

C (indikator/afspænding)

D. Opvaskemidlets funktion

Opvaskemidler
Der er tre typer af opvaskemidler
1.Med fosfat og med klorin
2.Med fosfat og uden klorin
3.Uden fosfat og uden klorin

Opvaskemidler med kemiske ingredienser er nødvendige for at fjerne snavs, nedkæmpe snavs og transportere det ud
af opvaskemaskinen. De fleste kommercielle kvalitetsopvaskemidler er egnet til dette formål.

Korrekt brug af opvaskemiddel

1 2 3
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Mængde af opvaskemiddel

Opvaskemiddel er stærkt ætsende. Sørg for at holde det uden for børns rækkevidde!          ADDVARSEL!

Baseret på deres kemiske sammensætning, kan opvaskemidler deles i to grundlæggende typer:

Brugen af «normale» vaskeprogrammer i forening med koncentrerede opvaskemidler reducerer forurening og er godt
for dit service: disse vaskeprogrammer er specialmatchet til de snavsopløsende egenskaber i de enzymer, som
findes i koncentreret opvaskemiddel. Af denne årsag kan «normale» vaskeprogrammer, hvortil koncentrerede op-
vaskemidler bruges, opnå samme resultater som ellers kun kan opnås ved at anvende intensive programmer.

Opvasketabs af forskellige mærker opløses med forskellig hastighed. Derfor kan nogle
opvasketabs ikke opløses tids nok til at udnytte deres fulde rengøringskraft under korte
programmer. Derfor er det bedst at bruge lange programmer, når du anvender opvasketabs for
at sikre komplet fjernelse af opvaskemiddelsrester

Beholderen skal genopfyldes før start af hver opvaskecyklus i overensstemmelse med de instruktioner, som 
gives i opvaskecyklustabellen. Din opvaskemaskine bruger mindre opvaskemiddel og afspændingsmiddel end 
konventionelle opvaskemaskiner. Generelt er det kun nødvendigt at anvende en spiseskefuld opvaskemiddel
til en normal ladning. Mere snavsede genstande har brug for mere opvaskemiddel. Fyld altid opvaskemidlet i 
lige inden du starter opvaskemaskinen, da det ellers vil kunne få fugt og derfor ikke blive ordentligt opløst.

Koncentreret opvaskemiddel

Opvasketabs 

Opvaskemiddelsbeholder

Tilføj altid opvaskemidlet lige før du starter hver opvaskecyklus
Brug kun mærket opvaskemiddel tiltænkt opvaskemaskiner

Hvis låget er lukket: tryk på frigivelsesknappen. Låget springer op.

    Konventionelt basisk opvaskemiddel med ætsende komponenter
    Lavbasisk koncentrerede opvaskemidler med naturlige enzymer

Som udgangspunkt er nyt pulveriseret opvaskemiddel uden fosfat. Vandblødgøringsfunktionen af fosfat er ikke givet.
I dette tilfælde anbefaler vi at fylde salt i saltbeholderen, selvom vandhårdheden kun er 6 d H, Hvis opvaskemidler uden
fosfat blev brugt i tilfælde med hårdt vand, vil der ofte komme hvide pletter på tallerkener og glas. I dette tilfælde skal du 
tilføje mere opvaskemiddel for at opnå bedre resultater. Opvaskemidler uden klorin bleger kun en lille smule. Stærke
og farvede pletter vil ikke blive fjernet omgående. I dette tilfælde, vælg venligst et program med en højere temperatur. 

BEMÆRK:

Pres smæklås for
at åbne

1 2
Opvasketabs

Opvaskepulver
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Fyld beholderen med opvaskemiddel
Markeringen indikerer doseringsniveauerne
som illustreret til højre:

       Her påfyldes opvaskemiddel til hovedvask

       Her placeres opvaskemiddel til forskyl

Vær venligst opmærksom på fabrikantens doserings- og
opbevaringsanbefalinger som anført på emballagen.

Luk låget og pres indtil det låser.

Hvis servicet er meget beskidt, skal du fylde en ekstra
doseringsdose i kammeret til forskyl. Opvaskemidlet vil virke i løbet af forskylsfasen.

A

B

Påfyldning af opvaskemiddel

Du finder information om mængden af opvaskemiddel for hvert enkelt program på sidste side

Læg venligst mærke til, at der kan være forskel på resultaterne alt efter, hvor snavset servicet er og
vandets hårdhed
Vær venligst opmærksom på producentens anbefalinger op opvaskemidlets emballage

BEMÆRK:

A B



5.Opfyldning af opvaskemaskinen

Til opvask i opvaskemaskinen, er følgende bestik/service

Bestik med træ, perlemors- eller 
porcelænsskaft
Plastikgenstande, som ikke er varmeresistente
Ældre bestik med limede dele, som ikke er
temperaturresistente
Forbundet bestikdele eller tallerkener
Tin- eller kobbergenstande
Krystalglas
Stålgenstande som kan ruste
Trætallerkener
Genstande lavet af syntestiske fibre

  

Nogle typer glas kan blive glansløse efter et
stort antal opvaske

Sølv og aluminium har en tendens til at falme
under opvask

Glaseret mønstre kan falme, hvis de vaskes ofte
op i opvaskemaskine

Ikke-egnet Med begrænset egnethed

    Tallerkener eller bestikgenstande må ikke ligge inde i hinanden eller dække hinanden.
    For at undgå skader på glas, må de ikke røre hinanden
    Fyld store genstande, som er svære at vaske, i kurven
    Den øverste kurv er designet til at holde mere skrøbelige og lettere service såsom glas, kaffe-
    og the-krus.
    Knive med lange blade, som er placeret i en opretstående position, skaber en stor fare.
    Lange og/eller skarpe bestikdele, såsom udskæringsknive, skal placeres
    horisontalt i opvaskemaskinen.
    Overfyld venligst ikke din opvaskemaskine. Dette er vigtigt for at opnå gode resultater samt et 
    fornuftigt energiforbrug.

 

Fyld hule genstande såsom kopper, glas, pander, etc. med åbningen nedad, så vandet ikke kan samles
i beholderen eller i en dyb bund.

Anbefaling
 
  Overvej at købe køkkenredskaber, som er godkendt til opvaskemaskine
  Brug et mildt opvaskemiddel, som er beskrevet som «skånsom mod service». Hvis nødvendigt
  kan du søge yderligere information fra opvaskemiddelsproducenterne.
  For særlige genstande skal du vælge et program med så lav temperatur som muligt.
  For at undgå skader, skal du ikke tage glas eller bestik ud ad opvaskemaskinen lige efter programmets
  afslutning.

For at opnå opvaskemaskinens bedste ydeevne skal du følge disse retningslinjer for opfyldning.
(Features og udseende af kurve og bestikkurve kan variere fra model til model)

Skrab store mængder af madrester af. Blødgør rester af brændt mad på pander.
Det er ikke nødvendigt at skylle tallerkener af under rindende vand.
Anbring genstande i opvaskemaskinen på følgende måde:

1.Genstande såsom kopper, glas, gryder/pander etc. skal have bunden i vejret
2.Buede genstande eller dem med udskæringer bør placeres med en hældning, så vandet kan løbe af
3.Alle genstande skal stables sikkert, så de ikke tipper over
4.Alle genstande skal placeres således, at spulearmen kan rotere frit under opvask.

BEMÆRK: Meget små genstande bør ikke blive vasket i opvaskemaskinen, da de let kan falde ud af kurven.

Bemærk før eller efter opfyldning af opvaskemaskine

For at undgå at vandet drypper fra den øverste kurv ned i den nederste kurv, anbefaler vi, at du tømmer den
nederste kurv først.

Tømning af opvaskemaskine

9
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Den øverste del af kurven er designet til at holde mere skrøbeligt og let service, såsom glas og kaffekopper samt
mindre skåle og tallerkener (ikke for snavsede).
Det er vigtigt, at du placerer tingene, så de ikke bliver flyttet af spulearmene.

Opfyldning af øverste kurv

Vi anbefaler, at du placerer større genstande og de mest beskidte genstande i den nederste del af kurven:
såsom gryder, pander, låg, serveringsskåle og tallerkener, som vist på figuren forneden.
Det er at foretrække at placere tallerkener og låg i tallerkenrækkerne for at undgå en blokering af
spulearmen.

Opfyldning af nederste kurv

Gryder, serveringsskåle o.lign. skal placeres med bunden i vejret.

Dybe gryder skal skrånes for at sikre sig, at vandet kan løbe af

Husk venligst på, at:

Tallerkenrækkerne i den nederste kurv kan lægges ned for at gøre plads til større genstande

Metode til ifyldning af almindeligt service

1 Kopper

2 Lille serveringsskål

3 Stor serveringsskål

4 Glas

Underkopper5

6 Dyb tallerken

Desserttallerkener7

IND

1

1
4

1

7

2

3

5

6

1

4

1

4

1

8 Runde fade

10 Dybe tallerkener

Desserttallerkener7

9 Tallerkener

11 Bestikkurv

IND

11
1010

8

99 77

7
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Påfyldning af øverste kurv

IND

IND

Påfyldning af den nederste kurv

      Den anbefalede metode til ifyldning af større genstande
(Passer til særlige modeller af opvaskemaskiner)

2

3

1

4

1

4

5

1
Cups

Underkopper5

2

Små serveringsskåle

3

Større serveringsskåle

4

Glas

1 kopper
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Bestik bør placeres i bestikkurven med håndtaget nedad. Hvis stativet har sidekurve, bør
skeer påfyldes separat i de passende huller, især længere redskber bør placeres i en
horisontal position foran den øverste kurv som vist på billedet.

Sammenfoldig tallerkenrække nederst
For bedre stabling og opfyldning af
potter og pander, kan tallerkenrækkerne
i nederste kurv foldes sammen som vist på billedet.

Bestikkurv

Lad ikke nogen genstande stikke ud gennem bunden
Sæt altid skarpe genstande med den skarpe ende nedad!

ADVARSEL! 

både nedre/øvre kurv. Højden på den øverste kurv kan tilpasses ved at placere hjulene
i forskellige højder på skinnerne. Lange genstande, serveringsredskaber, salatbestik samt knive
bør placeres på hylden, så de ikke forstyrrer spulearmens rotation.
Hylden kan foldes tilbage eller fjernes, når den ikke skal være i brug.

Tilpasning af den øverste kurv
Højden på den øverste kurv kan tilpasses med henblik på at skabe mere plads til større genstande, gældende for

For personlig sikkerhed og det bedste rengøringsresultat, skal du placere bestikket i kurven
således at:

Det ikke står i bundter sammen
Bestikket er placeret med håndtaget nedad
Men placer knive og andre potentielle farlige genstande med håndtaget opad. 

Hylde

Ind

Hylde

Øvre hjul

Nedre hjul

Teskeer4

Spiseskeer2

Gafler1

Serveringsbestik8

Serveringsske6

Knive5

3 Dessertskeer 7 Sauceske

IND

2

4 5

2

5

3 2

3

2
1

1

1
1
1

5 5 5 4

5 5 5 4

632367

3

2

3

4 5 5 5

1
1
1

1

1

5

4

2

2

3

33

3 3 2

2
3

2

2

1
4

4

4

4
8

4

4

4
1
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6.Start af opvaskeprogram

Tabel over opvaskecyklus

Medel
(före/huvud)

Information om
diskcykel

Eco.

Program

Intensiv

Normal

(*EN 5 0242)

  Tid
 (min)

Vatten
(L)

Energi
  (Kwh)

Av-
spänning

  5
eller 3 i 1

/25g
Til normalt snavset service
som gryder og pander  samt
glas og tallerkener.
Standard daglig cyklus.

Standard daglig cyklus.
Til let snavset service som
tallerkener, skåle, glas 
og let snavsede pander. 

Til meget snavset service
som gryder og pander samt
tallerkener, der har stået
noget tid med indtørrede
madrester.

En kortere vask til let 
snavsede læs, som ikke har
brug for tørring

til let snavsede læs som ikke 
har brug for fremragende
tørreeffekt

Hurtig

60 min

For let snavset service som
glas, krystal og fint porcelæn

Glas

Forskyl (50*C)
Forskyl
Vask (65*C)
Skyl
Skyl
Skyl (55*C)
Tørring

Forskyl
Vask (40*C)
Skyl
Skyl (60*C)
Tørring

Forskyl (45*C)
Vask (50*C)
Skyl
Skyl (60*C)
Tørring

Forskyl
Vask (50*C)
Skyl (60*C)
Tørring

20 g.

.

Forvask (50*C)
Vask (60*C)
Skyl (60*C)
Tørring

 

175

170

160

35

60

1.02

1.4

110

19

15

12

15,8

Beskrivning
av diskcykel

BEMÆRK:

Bemærk: Betyder: nødvendigt at fylde afspændingsmiddel i beholder(    )

*EN 5 0242 : Detta program er testcyklus. Information for sammenlignelighed
                    i overensstemmelse med EN 50242 som følgende:

Kapacitet: 12 kuverter
Position øverste kurv: Øverste hjul på skinnerne
Indstilling for afspændingsmiddel: 6

11,5

1,1 11

1.15

0,95

0.5

  5
eller 3 i 1

/25g 

5/25g
eller 3 i 1

Vask(40*C)
Skyl
Skyl (45*C)

5/25g
eller 3 i 1

5/25 g



          ADVARSEL! Det er farligt at åbne lågen under opvask, da det varme vand kan ske at skolde dig!

Når arbejdscyklussen er ovre, vil alarmen på opvaskemaskinen lyde i 8 sekunder og stoppe derefter. Sluk for hvide-
varen ved at bruge ON/OFF knappen, sluk for vandforsyningen og åbn lågen til opvaskemaskinen.
Vent et par minutter før du tømmer opvaskemaskinen for at undgå at skal have ved servicet og redskaberne, mens
de stadig er varme og mere følsomme over for skader. De vil også tørre bedre.

Sluk for opvaskemaskinen
Programmet er afsluttet, når der står "0:00" i det digitale display (tilbageværende programtid). 
  
1.Sluk for opvaskemaskinen ved at trykke på ON/OFF knappen
2.Sluk for vandforsyningen.

Åbn forsigtigt lågen
Varme tallerkener er følsomme for slag. Derfor bør servicet have tid til at køle af i omkring 15 minutter, før
du tømmer opvaskemaskinen.
Åbn lågen til opvaskemaskinen, lad den stå på klem i et par minutter før du fjernet servicet. På denne måde vil
de være køligere og tørringen vil være forbedret.

Tømning af opvaskemaskine
Det er almindeligt at opvaskemaskinen er våd indeni.
Tøm den nederste kurv først og dernæst den øverste. Herved undgår du, at vandet drypper fra den øverste kurv 
og ned på servicet i den nederste kurv.

Start af hvidevaren

Ændring af program...

Glemt at tilføje noget?

vil maskinen atter sætte i gang efter 10 sekunder.

Hvis du åbner lågen under en vaskecyklus , går maskinen på pause. Når du lukker lågen, BEMÆRK:

Ved slutning af en opvaskecyklus
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Start af opvaskecyklus

    Træk den øverste og nederste kurv ud, fyld service i og skub dem tilbage i maskinen igen.
      Det anbefales, at du fylder den nederste kurv først, og så den øverste. (Se afsnittet
      «Opfyldning af opvaskemaskinen» 

   Hæld opvaskemiddel i maskinen. Se afsnittet «Salt, opvaskemiddel og afspændingsmiddel»
    Sæt stikket i stikkontakten. Strømforsyningen er 220V~240 VAC 50 HZ, specifikationen på fatningen er

      10 A 250 VAC. Tjek at vandforsyningen er tændt på fuldt pres.
    Tryk på ON/OFF knappen og så tænder ON/OFF lampen. Tryk på programknappen

      for at vælge det ønskede program. Luk lågen og maskinen starter efter 10 sekunder.

1

2
3

4

    Du kan modificere opvaskeprogrammet, når opvaskemaskinen kun har kørt i et kort stykke tid. Ellers kan op-
      vaskemidlet ske at være udløst, og opvaskemaskinen har måske allerede drænet vaskevandet. Hvis dette er 
      tilfældet, skal opvaskemiddelsbeholderen genopfyldes (se afsnit «Påfyldning af opvaskemiddel»)
    Åbn lågen en lille smule for at stoppe opvasken. Tryk på programknappen i mere end 3 sekunder for at stoppe 
      programmet. Så kan du vælge et andet program (Se afsnittet «Start af opvaskecyklus»). 
    Når du vælger Intensiv/Normal/Eco.Programmer, kan du vælge 3-i-1 funktionen.

1

2

3

Et glemt stykke service kan tilføjes indtil opvaskemiddelsbeholderen åbner sig

Tilføj det glemte service.

Luk lågen

Efter spulearmen stopper med at arbejde, kan du åbne
lågen helt

2

3

Åbn lågen en lille smule for at stoppe maskinen1 4

5 Opvaskemaskinen kører igen efter 10 sekunder

Præmis



7.Vedligeholdelse og rengøring

Filteret forhindrer at større rester af mad eller andre genstande ryger ind i pumpen.
Bundfald kan ske at blokere filteret, hvorfor dette skal fjernes herfra.

                                               Filtersystemet består af et grovfilter, et fladt (hovedfilter) og et mikrofilter

                                               (fint filter)

  Mad- og snavsepartikler, som bliver fanget af dette filter, bliver pulveriseret

  af en speciel stråle fra spulearmen og skylles ud i afløbet.

  Større genstande, såsom stykker af ben eller glas, som kan ske at blokere

afløbet, bliver fanget i grovfilteret. For at fjerne de genstande, som

  fanges af filteret, skal du presse blidt på hanen på toppen af filteret 

og løfte det op.

  Dette filter holder snavs- og madoverskud i sumpområdet, og
  forhindrer det i at gensætte sig på tallerkener under opvaskecyklus.

                                          Hovedfilter 1

Grov filterr 2

Fint filter 3

2

3

1

Filtersystem

Filtersamling
Filteret fjerner effektivt madpartikler fra vaskevandet, hvilket tillader, at vandet bliver genbrugt i løbet af vaskecyklussen.
For den bedste præstation og det bedste resultat, skal filtersamlingen rengøres jævnligt. Af denne årsag er det en god
idé at fjerne de større madpartikler, som fanges i filteret efter hver opvaskecyklus ved at skylle filteret og bægeret under
rindende vand. For at fjerne filtersamlingen, skal du trækker bægerhåndtaget op i lodret position.

          ADVARSEL!
Opvaskemaskinen må aldrig køre uden filtre. 
Ukorrekt placering af filtrene kan reducere præstationsniveauet for hvidevaren samt
skade servicet og redskaber

n
n

Trin 1: Drej filteret modsat urets retning

Trin 2: Løft det filtersamlingen op

BEMÆRK: :
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Hvis du følger anvisningen fra trin 1 til 2, vil filtersystemet blive fjernet.
Hvis du følger anvisningen fra trin 2 til 1, vil filtersystemet blive installeret.



Kontrolpanelet rengøres ved at bruge en let fugtet klud.
Tør grundigt efter, når du er færdig med rengøringen.

 Til det ydre skal du bruge et godt pudsemiddel.
Brug aldrig skarpe genstande, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler på nogle af opvaskemaskinens dele.

Beskyttelse mod frost

1.Sluk for den elektriske tilførelse til opvaskemaskinen
2.Sluk for vandforsyningen og frakobl vandtilløbsslangen fra vandventilen
3.Dræn vandet fra tilløbsslangen og vandventilen (brug en pande til at fange vandet)
4.Gentilslut vandtilløbsslangen til vandventilen
5.Fjern filteret i bunden af karet og brug en svamp til at samle vandet op.

Tag venligst forholdsregler i forhold til frostbeskyttelse på opvaskemaskinen om vinteren. Efter hver endt
opvaskecyklus, gør venligst følgende:

Pleje af opvaskemaskine

- Undersøg filtrene for blokeringer, hver gang opvaskemaskinen har været i brug
- Ved at skrue grovfilteret løst kan du fjerne filtersystemet. Fjern enhver madrest og skyl filteret under vand

Bemærkninger:

Rengøring af filteret

Rengøring af lågen

For at rengøre grov- og finfilter kan du anvende en rengøringsbørste. Gensaml filterdelene som vist på figurerne på
forrige side og genindsæt hele samlingen i opvaskemaskinen ved at placere den på sin plads og pres den nedad. 

.

Når du rengør filtrene, skal du ikke slå på dem. Ellers kan filtrene blive forvredet
op opvaskemaskinens præstation kan blive forringet.          ADVARSEL!

BEMÆRK: 

For at rengøre kanterne omkring lågen, bør du kun bruge en blød, varm fugtet klud.
For at undgå indtrængen af vand i lågelåsen og elektroniske komponenter, skal du
ikke bruge sprayrens af nogen slags.

          ADVARSEL!

Brug aldrig sprayrens til at rense lågepanelet, da det kan skade lågelåsen og
elektroniske komponenter.
Slidende rensemiddel eller køkkenrulle bør ikke anvendes på grund af risikoen
for at ridse eller efterlade pletter på den rustfri stål overflade.

n

n

Rengøring af spulearme
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BEMÆRK: Hvis din opvaskemaskine ikke virker pga. is
kontakt venligst professionelle servicefolk

Det er nødvendigt at rengøre spulearmene jævnligt, da kemilkalier
fra hårdt vand vil tilstoppe spulearmenes sprøjt og retning.

For at fjerne den øverste spulearm, hold fast i møtrikken

Vask spulearmene i sæbet, varmt vand og brug en blød børste
til at rense dyserne. Rens grundigt under rindende vand og
sæt dem forsigtigt på plads igen.

Hele filtersamlingen bør rengøres én gang om ugen



Hvordan holder du din opvaskemaskine

Det anbefales, at du kører en vaskecyklus uden indhold
i opvaskemaskinen og så fjerner stikket fra stikkontakten,
kobler vandforsyningen fra og lader lågen stå let åben.
Dette vil medvirke, at lågens tætninger kan holde
længere og forhindrer lugte i at blive dannet inde i
opvaskemaskinen.

Hvis apparatet skal flyttes, skal du forsøge at holde
det i en vandret position. Hvis absolut nødvendigt, kan
apparatet placeres på sin bagside.

En af de årsager, der kan skabe lugtdannelse inden i
maskinen, er madrester, der sidder fast i tætningerne.
Periodisk rengøring med en fugtet svamp vil modvirke,
at dette sker.

8.Installeringsvejledning

Efter hver vask skal du slukke for vandforsyningen
til opvaskemaskinen og lade lågen være let åbnet,
så fugt og lugt ikke fanges inden i.

Før rengøring eller vedligeholdelse, skal du altid trække
stikket ud af stikkontakten.

Ved rengøring af det ydre og gummidele på opvaske-
maskinen må du ikke anvende opløsningsmidler eller
slibende rengøringsmidler. Brug kun en klud med varmt
blødt vand. For at fjerne pletter eller plamager fra over-
fladen af det indre, skal du bruge en let fugtet klud med
en smule eddike. Du kan også bruge et rengøringsmiddel
specielt fremstillet til opvaskemaskiner.

Efter hver vask

Fjernelse af stik

Ingen opløsnings- eller slidende midler

Flytning af apparatet

Tætning

Når du ikke bruger den i lang tid
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Installering af slanger og elektrisk

udstyr bør blive udført af

professionelle

Advarsel
Elektrisk chokrisiko
Frakobl elektrisk strøm før
installation af opvaske-
maskinen.
Forglemmelse i at gøre det kan
medføre dødsfald eller
elektrisk chok.

Bemærk:

Installeringsstedet for opvaskemaskinen skal være i nærheden af et eksisterende vandtiiløb og vandtilløbsslange

samt strømforsyning.

Valg af den side, som kabinetafløbet skal sidde i, bør vælges i forhold til at fremme forbindelsen af afløbsslanger til

opvaskemaskinen.

Installeringsforberedelser

Bemærk: Tjek venligst de medfølgende installationsdele (hængsler og beslag).
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Minimum plads, når
lågen er åben.

Figur 2

Kabinetdimensioner

Figur 1

Kabinet

Opvasker

Låge på
opvasker

Min. plads på 50mm

Mindre end 5 mm.
mellem toppen af
opvasker og 
kabinet og den ydre
låge flugtet med
kabinet.

90¡ 90¡

600 mm

820mm

100

580mm

80

Plads mellem kabinet-
bund og gulv

Elektrisk, afløb og
vandforsynings-
indgange

1  Det æstetiske træpanel kan behandles i henhold til figur 3.

Det æstetiske panel bør
behandles i overens-
stemmelse med de viste
dimensioner

Figur 3

Æstetiske paneldimensioner og installering

(Enhed: mm)
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Installation af æstetisk panel

Figur 4a

2 Magisk klister A og magisk klister B skal adskilles, magisk klister A placeres på detæstetiske træpanel 

og magisk klister B sættes overfor på ydredøren af opvaskemaskinen (se figur 4a). Efter placering af panel,

kan du fastsætte panelet til ydredøren med skruer og møtrikker (se figur 4b)

Figur 4b

1. Fjern de 4 korte skruer

2. Fastgør de 4 lange 
skruer

Installation af æstetisk
træpanel
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Stramningsjustering af lågefjeder

Vandtilslutning

Stramningsjustering
af en lågefjeder.

Figur 5

Lågefjederen er indstillet på fabrikken med den korrekte spænding for den ydre låge. Hvis
der påmonteres egen låge, skal lågefjederen justeres og strammes efterfølgende. Rotér
justeringsskruen for at lade tilpasseren stramme eller løsne fjedrekablet (se figur 5).

Tilpas lågefjederens  
spænding indtil lågen 
forbliver horisontal i en 
fuldt åbnet position.

Indsæt afløbsslangen i et afløbsrør med en minimumsdiameter på 4 cm eller lad den
løbe ned i vasken. Vær sikker på, at du undgår at bøje eller presse den. Brug den 
specielle plastikstøtte, som følger med apparatet (figur 6). Den frie ende af slangen skal 
være placeret i en højde mellem 40 cm og 100 cm. Den frie ende må ikke være 
nedsænket i vand for at undgå, at den bagerste del bevæger sig. BEMÆRK: Den specielle
plastikslange skal være solidt fæstenet til væggen for at undgå at afløbsslangen bevæger
sig og for at vandet ikke ryger uden for afløbet.

.

Forbindelse til afløbsrør

Figur 6

M
A

X
 1

0
0

0
m

m

¦40mm

M
IN

 4
0

0
m

m

 

A
B

 C

 Køkkenbord Front

 Afløbsrør

 Hængsel til afløbsslange Montér hængsel til afløbsslange på køkkenbordet

BEMÆRK 
Toppen af slangen
skal være i en højde
mellem
40 og 100cm. 
Den frie ende af
slangen må ikke
nedsænkes i vand
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Figur 7

Trin til installering af opvaskemaskine

1   Installér egen låge på maskinens ydre låge ved hjælp af medfølgende hængsler.

Se skabelon for placering af hængsler.

2  Tilpas spænding af fjedre ved at bruge en unbrakonøgle og dreje denne med uret

for at stramme højre og venstre fjeder. Hvis du ikke gør dette, kan det skade din

opvaskemaskine (illustration 2)

3  Tilslut tilløbsslangen til den kolde vandforsyning.

4  Tilslut afløbsslangen (Referer til diagram (Figur 6) 

5  Tilslut strømforsyning

6  Fastgør fortætningsliste under arbejdsoverfladen for kabinet. Tjek gerne, at

fortætningslisten er flugt med kanten af arbejdsoverfladen.

7  Placer opvaskemaskinen i rette position.

8  Planér opvaskemaskine. De bagerste fødder kan justeres i forhold til fronten ved

at dreje på skruerne på venstre og højre side af kabinettet (illustration 6A).

For at justere forreste fødder, brug en skruenøgle og drej indtil maskinen står plant.

(illustration 6B)

9 Opvaskeren skal sikres på den placering. Der er to metoder til at gøre dette:

A. Normal arbejdsoverflade-sikring til arbejdsoverflade ved at bruge to træskruer for at

sikre, at opvaskerens væg ikke rammes af overfladen (Illustration 7).

B. Marmor eller granit topsikre beslag til sidepanelet på opvasker og

sikr opvaskemaskinen til køkkenmodul. Kom gummikapslen over skruen.

(Illustration 8).
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Opvaskemaskinen skal være plan for korrekt betjening af tallerkenrække og vaskeresultat.

1   Placer waterpas på lågen og mål inde i karet som vist for at tjekke, at opvaske-

      maskinen er plan.

2   Planer opvasker ved at tilpasse de fire indstillelige ben individuelt

3   Ved planering af opvasker, vær venligst opmærksom på, at maskinen ikke tipper over.

Illustration af fodjustering

▽Figur 8▼

Omkring elektrisk tilslutning

Bemærk:
Den maksimale tilpasnings-
højde er 60 mm.

Elektriske betingelser

Elektrisk forbindelse

Jordforbindelsesinstruktioner
Dette apparat skal jordforbindes. I tilfælde af dys-
funktion eller nedbrud, vil jordforbindelsen reducere
risikoen for elektrisk chok ved at skabe en sti af mindst
modstand for den elektriske strømning. Dette apparat
er udstyret med en ledning, som har en udstyrs-
forbindende leder og et jordforbindende stik. Stikket
skal stikkes i en passende stikkontakt, som er
installeret og jordforbundet i overensstemmelse med
alle lokale standarder og krav..

ADVARSEL! 
Ukorrekt tilslutning af den udstyrs-jordforbindende
leder kan resultere i risiko for et elektrisk chok.
Tjek med en kvalificeret elektriker eller service-
repræsentant, hvis du er i tvivl om, hvorvidt
hvidevaren er korrekt jordforbundet.
Modificer ikke stikket, som følger med hvidevaren.
Hvis stikket ikke passer ordentlig i stikkontakten,
så få venligst en kvalificeret elektriker til at 
installere en korrekt stikkontakt.

Vær sikker på, at spændingen og strømfrekvensen svarer til dem på rating anoden.
Stik kun stikket i en stikkontakt, som er korrekt jordforbundet. Hvis den stikkontakt,
som hvidevaren skal tilsluttes, ikke er passende for stikket, skal du erstatte stikkontakten
frem for at anvende adapter eller lignende, da de kan forårsage overophedning eller
sammenbrud.

Sikr korrekt jord-
forbindelse inden
brug!

Kig venligst på rating mærkaten for at finde ud af den vurderede spænding og tilslut opvaskemaskinen til en
passende strømforsyning. Brug den krævede 10 AMP sikring, tidsforskydningssikring eller strømafbryder. 

          ADVARSEL!
For personlig sikkerhed:
Brug ikke en forlængerledning eller en adapter til dette apparat
Du må ikke - under nogen omstændigheder - skære i eller fjerne jordforbindelsen 
fra strømforsyningen.

Med henblik på at forhindre, at der er overskydende vand i tilløbsslangen,
luk venligst hanen efter brug.(For modeller: ingen sikkerheds tiiløbsslange.)

ADVARSEL! 

Hvordan du tilslutter sikkerheds forsyningsslange

Træk sikkerhedsslangerne helt ud fra opbevaringsrummet, som du finder bag på opvaskemaskinen.

Tænd helt for vandet før du starter opvaskemaskinen

1
Stram skruerne på sikkerhedsforsyningsslangen til hanen med gevind 3/4 tomme2

3

Hvidevaren skal tilsluttes til vandforsyningen ved at anvende nye slangesæt. 
Det gamle slangesæt bør ikke genanvendes.

Vandpresset skal være mellem  0,04 MPa og 1 MPa. Hvis presset ligger under minimum
skal du konsultere vores serviceafdeling for vejledning
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Positionering af hvidevaren

Hvordan du dræner overskydende vand fra slanger
Hvis vasken sidder mere end 1 meter over gulvet, kan det overskydende vand i slangerne ikke blive drænet direkte
ned i vasken. Det vil være nødvendigt at dræne overskydende vand fra slangerne i en skål eller passende beholder,
som holdes udenfor og lavere end vasken.

Vandudløb
Tilslut vandafløbsslangen. Afløbsslangen skal passe korrekt for at undgå vandlækage.
Sikr dig, at vandtilløbsslangen ikke er knækket eller mast.

Følgende ting bør tjekkes inden du starter opvaskemaskinen:

Vandlåsforbindelse

Start af opvaskemaskine

Efter installation skal du være sikker på at beholde denne manualBemærk:

Forlængerslangen
Hvis du har brug for en forlængerslange, skal du være opmærksom på at anvende en lignende afløbsslange.
Den må ikke være længere end 4 meter; ellers vil rengøringseffekten blive reduceret.

1  Opvaskemaskinen står plant og er korrekt installeret

2  Tilløbsventilen er åben

3  Der er en lækstrøm ved forbindelserne til lederen

4  Ledningerne er fast tilsluttet

5  Strømmen er sat til

6  Tilløbs- og afløbsslangerne er knyttet

7  Alt indpakningsmateriale og papir er taget ud af opvaskemaskinen

Placer hvidevaren på den ønskede plads. Bagsiden bør hvile mod væggen bag den og siderne langs de tilstødende
kabinetter eller vægge. Opvaskemaskinen er udstyret med vandforsynings- samt afløbsslanger som kan placeres 
enten til højre eller venstre side alt efter, hvad der sikrer den mest hensigtsmæssige installation.

Denne forbindelse skal være i højden mellem 40 cm (minimum) og 100 cm (maksimium) fra bunden af opvaskemaskinen.
Vandafløbsslangen bør fastsættes med et slangespændebånd. Den frie ende af slangen må ikke nedsænkes i vand.

Sluk for vandet

Let vandtrykket ved at trykke på knappen til at lette vandtryk. Dette letter vandtrykket og beskytter dig og rummet for 
seriøs oversvømmelse. Skrue sikkerhedhedsforsyningsslangen løs fra hanen. 

2
1

Hvordan du frakoble en sikkerhedsforsyningsslange

TILSLUTNING AF KOLDT VAND

Tilslutning af varmt vand

Tilslut den kolde vandtilslutningsslange til en gevindskåren 3/4 tomme stikforbindelse og sikr dig, at den er skruet godt på plads.
Hvis vandrørene er nye eller ikke har været i brug over en længere periode, skal du lade vandet løbe lidt for at være sikker på,
at vandet er klart og uden urenheder. Hvis dette forbehold ikke tages, er der risiko for, at vandtilløbet kan blive blokeret og 
dermed skade hvidevaren.

Vandforsyningen til opvaskemaskinen kan også ske gennem husstandens varme vandforsyning (centraliseret system, opvarm-
ningssystem) så længe den ikke overskrider en temperatur på 60*C. I dette tilfælde vil opvaskecyklustiden blive forkortet med 
15 min og vaskeeffektiviteten vil blive forringet. Tilslutning til den varme vandforsyning skal ske på samme måde som tilslutningen
til den kolde vandforsyning.

En slange som er knyttet til en vaskesprøjte kan sprænge, hvis den er installeret til den samme vandlinje som opvaskeren. Hvis 
din vask har en, anbefales det, at slangen frakobles og at hullet blokeres. 

ADVARSEL! 

Omkring sikkerhedsforsyningsslangen
Sikkerhedsforsyningsslangen består af dobbelte vægge. Slangens system sikrer dens The hose's system sikrer dens indblanding
ved at blokere for vandet i tilfælde af, at forsyningsslangen går i stykker og når luftstykket mellem selve forsyningsslangen og den
ydre bølgeformet vand er fyldt med vand.
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9.Fejlfindingstips

Problem Mulige årsager Hvad du skal gøre
Sikring er sprunget eller
strømafbryder udløst

Erstat sikringen eller nulstil atrømafbryder. Fjern alle andre
apparater, som deler sikring med opvaskemaskinen.

Sæbevand i karet

Spildt afspændingsmiddel Tør altid spildt afspændingsmiddel op med det samme

Ved at gennemlæse de følgende sider, kan du måske undgå at ringe efter service

Hvidt film på
indersiden

Der er rustpletter
på bestikket

Bankende larm fra
vaskekabinet

Skramlende larm
fra kabinet

Bankende larm
fra vandrør

Hårde vandmineraler

De påvirkede genstande
er ikke rustresistente

Låget til blødgører
er løst.

Spulearm går imod
en genstand i kurven

Et stykke service er
placeret usikkert
i kabinettet.

Dette kan skyldes
installation eller tvær-
snittet af rørlægning

Der blev ikke kørt et
program efter der var 
tilføjet salt. Saltrester
er kommet ind i
vaskecyklussen.

For at rengøre det indvendige skal du bruge en fugtet 
svamp med opvaskemiddel og brug gummihandsker. Brug
aldrig andet rengøringsmiddel end opvaskemiddel i 
forhold til risiko for skum eller sæbevand.

Kør altid kvik vask programmet uden noget service i
maskinen og uden at vælge turbofunktionen (hvis
muligt) efter tilføjelse af salt.

Tjek låget. Sikr dig, at det sidder godt fast.

Iafbryd programmet og flyt om på den genstand, som
fprstyrrer spulearmen. 

Afbryd programmet og flyt rundt på servicet.

Dette har ingen betydning for opvaskemaskinens funktion.
Hvis du er i tvivl, kontakt en kvalificeret blikkenlager.

Plettet inderkar Opvaskemiddel med
farvestof er brugt

Vær sikker på at opvaskemidlet er uden farvestof

Ukorrekt opvaske-
middel

Opvaskemaskine
vil ikke starte

Sikr dig at opvaskemaskinen er korrekt tændt, og at
stikket er korrekt tilsluttet stikkontakten.

Tjek at vandforsyningen er korrekt tilsluttet 
og at vandet er tændt

Luk opvaskemaskinen for at være sikker på, at lågen smækker

Strømforsyningen er 
ikke tændt

Fejlkode E1;
Vandtrykket er lavt

Lågen til opvaskeren
er ikke korrekt lukket

Vandet pumpes
ikke fra opvaske-
maskinen

Knæk på afløbsslange

Filter er tilstoppet

Køkkenvasken er
tilstoppet

Tjek afløbsslange

Tjek grovfilteret
(se afsnittet «Rengøring af filter»

Tjek køkkenvasken for at sikre dig, at den dræner ordentligt.
Hvis dette er problemet, har du måske brug for VVS-mand
frem for servicemand.

Før du ringer efter service 

problemer
Tekniske

problemer
Generelle

Larm

Brug kun korrekt opvaskemiddel for at undgå sæbevand. 
Hvis dette sker, åbn opvaskemaskinen og lad sæbevandet
fordampe. Tilføj cirka 4 liter koldt vand i karet. Luk og smæk
lågen, tryk blødgør vaskecyklus for at dræne vandet.
Gentag hvis nødvendigt.



Problem Mulige årsager Hvad du skal gøre
Servicet var ikke korrekt
ifyldt maskinen

Se afsnittet om opfyldning af opvaskemaskineServicet bliver
ikke rent

Glaspest

Sorte eller grå
pletter på tallerkener

Opvaskemiddelsrester
i doseringsbeholder

Servicet tørrer
ikke korrekt

Vælg et mere intensivt program. Se «Tabel over
vaskecyklus»

Brug mere opvaskemiddel eller ændre mærke

Flyt om på genstande så spulearme kan rotere frit.

Rengør og/eller tilpas filteret korrekt. Rengør spule-
armenes dyse. Se «Rengøring af spulearme»

Brug mindre opvaskemiddel hvis du har blødt vand
og vælg den korteste cyklus for at vaske glas i 
forhold til at få dem rene

Brug et mildt slibende rengøringsmiddel for at fjerne
de pletter

Genfyld servicet korrekt

Fyld opvaskemaskine i følge anvisning

Øg mængden af afspændingsmiddel eller opfyld
beholder til afspændingsmiddel

Tøm ikke din opvaskemaskine lige efter den er færdig.
Åben lågen let, så dampen kan slippe ud. Tøm først
opvaskemaskinen når servicet ikke er varmt længere.
Tøm den nederste kurv først.

På et kort program er vasketemperaturen lavere. Dette
sænker også opvaskepræstationen. Vælg et program
med længere opvasketid.

Vanddræning er mere besværligt med disse genstande.
Bestik af denne type er ikke egnet til opvaskemaskine.

Valgte program var
ikke kraftigt nok

Der blev ikke doseret
nok opvaskemiddel

Genstande blokerer
for spulearm

Filterkombinationen i
laveste del af vaske-
kabinettet er ikke rent
eller sidder ikke korrekt
fast. Dette kan forårsage,
at spulearmen bliver
blokeret.

Kombination af blødt
vand og for meget
opvaskemiddel

Aluminiumsgenstande
har gnedet mod
tallerkener

Service blokerer 
doseringsbeholder

Ukorrekt opfyldning

For lidt afspændings-
middel

Servicet fjernes for
hurtigt

Det forkerte program
er blevet valgt.

Brug af bestik med
lavkvalitets belægning

Fejlkoder
Hvis der opstår funktionsfejl, vil der fremstå nogle fejlkoder i apparaturets display for at advare dig

          ADVARSEL!
Hvis oversvømmelse forekommer, skal du slukke hovedvandledning, før du
tilkalder service 
Hvis der er vand i bundkaret på grund af en lille lækage eller lignende, skal
vandet fjernes, før start af opvaskemaskine

n

n
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vaskeresultat
Utilfredsstillende

tørreresultater
Utilfredsstillende

Kode: Lampen for hurtigt program blinker flygtigt
Betydning: Længere tilløbstid
Mulige årsager: Hanerne er ikke åbnet eller vandindtaget er begrænset eller vandtrykket er for lavt

Kode: Lampen for glas program blinker flygtigt
Betydning: Oversvømmelse
Mulige årsager: Nogle elementer i opvaskemaskinen lækker vand



Teknisk dataark 
Skema over opvaskemaskine til hjemmebrug ifølge EU direktiv 1059/2010 

 
Fabrikant 

 
KNAU 

 
Type/Beskrivelse 

 
KD14WB 

 
Standard antal kuverter 

 
12 

 
Energieffektivitet                    (1) 

 
A+ 

 
Årligt energiforbrug                (2)  

 
291 kWh 

 
Energiforbrug ved standard cyklus 

 
1,02 kWh 

 
Strømforbrug i ved off-mode 

 
0,45 W 

 
Strømforbrug hvis den forbliver tændt 

 
0,55 W 

 
Årligt vandforbrug                  (3) 

 
3360 liter 

 
Kategori for tørreevne           (4) 

 
A 

 
Standard opvaskecyklus       (5)  

 
ECO 50° C 

 
Programvarighed ved standard opvaskecyklus 

 
170 min. 

 
Lydniveau 

 
49 dB(A) re 1 pW 

 
Montering 

 
Underbygget 

 
Kan bygges ind 

 
Ja 

 
Højde 

 
81,5 cm 

 
Bredde 

 
59,8 cm 

 
Dybde (med tilslutning) 

 
57 cm 

 
Strømforbrug 

 
1930 W 

 
Strømforsyning 

 
230 V~ / 50 Hz 

 
Vandtryk (gennemløb) 

 
0,4-10 bar = 0,04 – 1 Mpa 

 

Bemærk 

(1) A+++ (højeste effektivitet) til D (laveste effektivitet) 

(2) Energiforbrug ”291” kWh pr. år, baseret på 280 standard opvaskecyklusser med brug af koldt vand og brug af den 

laveste strømtilstand. Egentligt energiforbrug vil afhænge af, hvordan apparatet anvendes. 

(3) Vandforbrug ”3360” liter per år, baseret på 280 standard opvaskecyklusser. Egentligt vandforbrug vil afhænge af, 

hvordan apparatet anvendes. 

(4) A (højeste effektivitet) til G (laveste effektivitet) 

(5) Dette program er passende til at vaske almindeligt snavset service, og det er det mest effektive program i forhold 

til dets kombinerede energi- og vandforbrug i relation til den type service. 

 

Apparatet imødekommer de Europæiske standarder og direktiver i den nuværende version ved leverance: 

- LVD 2206/95/EC 

- EMC2004/108/EC 

- EUP2009/125/EC 

 

De ovennævnte værdier er målt i overenstemmelse med standarder under specificerede driftsforhold. Resultater kan 

variere meget i forhold til kvantitet og beskidthedsgrad af servicet, vandhårdhed, mængde af opvaskemiddel osv. Manualen 

er baseret på EU’ 


