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  Läs denna bruksanvisning

Bästa kund,
■ läs noga igenom bruksanvisningen innan du 

använder diskmaskinen, den hjälper dig att använda 
och underhålla diskmaskinen på rätt sätt.

■ Förvara den för att hänvisa till den vid ett senare 
tillfälle.

■ Ge den till en eventuellt ny ägare av apparaten.

Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om 
säkerhetsanvisningar, bruksanvisningar, 
installationsanvisningar, felsökningstips etc.

   Innan du ringer service

■ Avsnittet om felsökningstips hjälper dig att lösa några 
vanliga problem själv.

■ Om du inte kan lösa problemen själv, be en tekniker 
om hjälp.

OBS;
■ Tillverkaren, efter en ständig utveckling och 

uppdatering av produkten, kan göra ändringar utan 
föregående meddelande.

■ Denna bruksanvisning kan även tillhandahållas från 
tillverkaren eller ansvarig leverantör.
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■	Denna	apparat	är	avsedd	att	användas	i	hushåll	och	
liknande användningsområden såsom:
- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer;
- pensionat och liknande miljöer.

■	Denna	maskin	kan	användas	av	barn	från	8	år	och	uppåt	
och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller 
psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, 
om de har fått handledning eller instruktioner angående 
användningen av maskinen på ett säkert sätt och förstår de 
risker som detta medför. Barn ska inte leka med apparaten. 
Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn 
utan tillsyn. (För EN60335-1)

■	Denna	maskin	är	inte	avsedd	att	användas	av	personer	
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk 
förmåga, eller bristande erfarenhet och kunskap, såvida 
de inte har fått handledning eller instruktioner angående 
användningen av maskinen av en person som ansvarar för 
deras säkerhet. (För IEC60335-1)

■	Denna	apparat	är	endast	avsedd	för	hushållsbruk	inomhus.
■	För	att	skydda	mot	risken	för	elektrisk	stöt,	doppa	inte	

enheten, sladden eller kontakten i vatten eller annan 
vätska.

■	Koppla	bort	apparaten	före	rengöring	och	underhåll.
■	Använd	en	mjuk	trasa	som	fuktats	med	mild	tvål	och	

använd sedan en torr trasa för att torka av den igen.

När du använder diskmaskinen följ 
försiktighetsåtgärderna nedan:

VARNING! 

1. VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION



2

JORDNINGSANVISNINGAR:

 ■	 Apparaten	måste	jordas.	Vid	fel	eller	driftavbrott	
kommer  jordning att minska risken för elstötar genom 
att tillhandahålla en väg för elströmmen med det minsta 
motståndet. Apparaten är utrustad med en sladd med en 
utrustningsjordledare och en jordkontakt.

■	Stickkontakten	måste	sättas	in	i	ett	lämpligt	eluttag	som	
installerats och jordats i enlighet med alla lokala regler och 
förordningar.

■	Felaktig	anslutning	av	utrustningsjordledaren	kan	leda	till	
risk för elstötar.

■	Kontrollera	med	en	kvalificerad	elektriker	eller	
servicerepresentant om du är osäker ifall apparaten är 
ordentligt jordad.

■	Ändra	inte	kontakten	som	medföljer	apparaten; 
Om den inte passar in i eluttaget.

■	Se	till	att	ett	eluttag	installeras	korrekt	av	en	behörig	
elektriker.

■	Undvik	felanvändning,	sitt	inte	på	eller	stå	på	
diskmaskinens lucka eller ställ.

■	Använd	inte	diskmaskinen	om	inte	alla	paneler	är	ordentligt	
på plats.

■	Öppna	dörren	mycket	försiktigt	om	diskmaskinen	är	i	drift.	
Det	finns	en	risk	att	vatten	sprutar	ut.

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

■	Vid	laddning	av	föremål	som	ska	diskas:
	 1)	Placera	skarpa	föremål	så	att	de	inte	kan	skada	luckans	

tätning;
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■	2)	Varning:	Knivar	och	andra	redskap	med	vassa	spetsar	
måste lastas i korgen med spetsarna nedåt eller placeras i 
horisontellt läge.

■	Kontrollera	att	facket	för	maskindiskpulver	är	tomt	efter	
avslutning av diskcykeln.

■	Diska	inte	plastföremål	om	de	inte	är	märkta	som	
diskmaskinsäkra eller motsvarande.

■	För	plastföremål	som	inte	är	märkta	bör	du	kontrollera	
tillverkarens rekommendationer.

■	Använd	endast	diskmedel	och	sköljmedel	som	är	avsedda	
för en automatisk diskmaskin.

■	Använd	aldrig	tvål,	tvättmedel	eller	handtvål	i	
diskmaskinen.

■	Barn	ska	hållas	under	uppsikt	så	att	de	inte	leker	med	
maskinen.

■	Luckan	bör	inte	lämnas	öppen	eftersom	detta	kan	öka	
risken att någon snubblar över den.

 Om elsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, 
dess	serviceagent	eller	en	liknande	kvalificerad	person	för	
att undvika fara.

■	Under	installationen	får	elsladden	inte	böjas	eller	plattas	till	
för mycket.

■	Mixtra	inte	med	kontrollerna.
■	Apparaten	ska	anslutas	till	vattenledningen	med	nya	

slangsatser och gamla slangar ska inte återanvändas .
■	Maximala	antal	kuvert	som	kan	diskas	är	14.
■	Högsta	tillåtna	inloppstryck	för	vatten	är	1	MPa.
■	Minsta	tillåtna	inloppstryck	för	vatten	är	0,04	MPa.
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Bortskaffande
■	Avyttra	diskmaskinens	förpackningsmaterial	på	rätt	sätt.
■	Allt	förpackningsmaterial	kan	återvinnas.
■	Plastdelar	är	märkta	med	internationella	

standardförkortningar:
	 PE-	för	polyeten,	t.ex.	omslagsmaterial	för	blad	
	 PS-	för	polystyren,	t.ex.	stoppningsmaterial
	 POM-	polyoximetylen,	t.ex.	plastclips	
	 PP-	polypropylen,	t.ex.	saltbehållare	
	 ABS-	akrylnitril	butadien	styren,	t.ex.	kontrollpanel.
  

 VARNING!
■	Förpackningsmaterial	kan	vara	farligt	för	barn!
■	För	bortskaffning	av	förpackning	och	apparat	gå	till	en	

återvinningsstation. Skär därför av elkabeln och gör 
dörrstängningsanordningen oanvändbar.

■	Pappförpackningar	tillverkas	av	returpapper	och	bör	kastas	
i pappersinsamlingen för återvinning.

■	Genom	att	säkerställa	att	produkten	bortskaffas	på	
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa 
konsekvenser för miljön och människors hälsa, som 
annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna 
produkt.

■	För	mer	detaljerad	information	om	återvinning	av	denna	
produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst.

■	BORTSKAFFANDE:	Släng	inte	produkten	som	osorterat	
kommunalt avfall. Insamling av sådant avfall bör ske 
separat eftersom särskild behandling är nödvändig.
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2. Snabbdriftsguide
För detaljerad driftsmetod läs motsvarande innehåll i bruksanvisningen.

Slå på apparaten Tryck på strömknappen för att slå på apparaten och öppna luckan.

Fack A:
Med varje diskcykel. 
Fack B:
Endast för program med fördisk.  
(Följ	bruksanvisningen!)

Mekanisk indikator C.
Elektrisk	indikator	på	kontrollpanelen	(om	sådan	finns).

(Endast på modeller med vattenavhärdarsystem)
Elektrisk	indikator	på	kontrollpanelen	(om	sådan	finns).
Om varningslampan för inget salt på kontrollpanelen inte lyser
(för vissa modeller), kan du räkna ut när du ska fylla på salt i
avhärdaren genom antalet cykler som diskmaskinen har kört.

Varning: vänta några minuter (ca 15 minuter) innan du tömmer diskmaskinen för att undvika 
hantering av porslin och köksredskap medan de fortfarande är varma och mer benägna att gå 
sönder.
De kommer också att torka bättre. Töm apparaten genom att börja med underkorgen.

När arbetscykeln är klar kommer summern i diskmaskinen att låta 8 gånger och sedan sluta. Stäng 
av apparaten med hjälp av strömknappen.
Det kommer att stängas av automatiskt efter 30 minuter om den inte används

Om apparaten är avstängd under en diskcykel slå då
på den igen, välj om diskcykeln och kör diskmaskinen enligt ursprungligt strömläge.

1. Tryck på start/paus-knappen för att stoppa maskinen.
2.	Öppna	luckan.
3. Lägg till bortglömda föremål.
4. Stäng luckan och tryck sedan på  start/paus-knappen, och 
diskmaskinen kommer att börja köra igen efter 10 sekunder.

Öppna	luckan	försiktigt.	
Het	ånga	kan	komma	ut	
när	luckan	öppnas!

VARNING!

1. En pågående cykel kan endast ändras om den har varit igång under en kort tid. Annars kan 
diskmedlet redan ha släppts ut och vattnet har tömts. Om så är fallet måste diskmedelsfacket 
fyllas på.
2. Tryck på knappen Start/paus och tryck på programknappen i mer än 3 sekunder för att avbryta 
ett pågående program.
3. Välj ett nytt program.
4. Starta om diskmaskinen.

Slå på vattenkranen och tryck på knappen Start/paus. Maskinen kommer att börja arbeta efter 
cirka 10 sekunder.

Stäng luckan, tryck på programknappen tills det valda programmet tänds. (Se avsnittet 
"Driftsanvisning")

Skrapa bort eventuella matrester. Mjuka upp rester av bränd mat i kastruller och ladda sedan 
korgarna. Se diskmaskinen laddningsanvisningar.

Kontrollera sköljmedelsnivån

Kontrollera special saltnivån

Ladda korgarna

Välj ett program

Köra diskmaskinen

   Byta program

Lägg till bortglömda  
föremål i diskmaskinen.

Om apparaten är avstängd under 
en diskcykel.

Stänga av apparaten

Stäng av vattenkranen,  
plocka ur korgarna

Fylla på diskmedelsfacket
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3. Driftsanvisning
IKTIGT   För att få ut den bästa prestandan från diskmaskinen bör du läsa hela bruksanvisningen innan du använder den  
 för första gången

1.	På/av-knapp:	för	att	slå	på/stänga	av	apparaten;
2. Barnlåsfunktion: Tryck på knappen för Fördröjd start och Alt-

knappen samtidigt för att låsa programmet;
3. Knapp för Fördröjd start: Tryck på knappen för att lägga till 

fördröjningstiden;
4. Alt-knapp: Funktion för dubbel diskzon. Tryck på knappen för att 

välja antingen överkorgen eller underkorgen;
5. Bildskärm: visar återstående tid och status (drift, fördröjningstid 

etc);
•	 Sköljmedelindikator:
 Anger när facket behöver fyllas på;
•	 Lägg	till	salt-indikator:
 Anger när facket behöver fyllas på;
•	 Övre	spolindikator:
•	 Nedre	spolindikator:
•	 Barnlåsindikator:
•	 Vattenkranindikator:
•	 Extra	torkningindikatorer:
•	 Extra	diskindikatorer:

6. Start/paus-knapp: för att starta det valda diskprogrammet eller 
pausa diskprogram när maskinen är i drift;

7.	Knapp	för	extra	torkning	och	extra	rengöring:	för	att	välja	
funktionen	extra	torkning	och	extra	rengöring.

	 Funktionen	extra	torkning	ska	endast	användas	med	intensiv,	
normal,	ECO,	glas,	90	min.	Funktionen	extra	rengöring		ska	
endast användas med intensiv, normal, ECO, glas;

8.	Programknapp	Tryck	på	knappen	för	att	välja	lämpligt	program;

Vy framifrån 

övre spolarm
besticksställ
övre korg

inre rör
nedre korg
saltbehållare

doseringsfack
kopphylla
spolarmar

filter
kontakt för inloppsrör
dräneringsrör

Vy bakifrån

Kontrollpanel

Diskmaskinens funktioner
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  4. Användning för första gången
Innan du använder diskmaskinen för första gången:
 Ställa in vattenavhärdaren
 Tillsätt 1,5 kg diskmaskinssalt och  fyll sedan saltbehållaren med vatten
 Fyll på sköljmedelsfacket
 Fyll på diskmedel

A. Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren måste ställas in manuellt med hjälp av reglaget.
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler och salter från vattnet, som skulle ha en skadlig eller negativ effekt på 
maskinens funktion.
Ju högre halt av dessa mineraler och salter, desto hårdare är vattnet.
Avhärdaren bör anpassas efter hårdheten på vattnet i området där du bor. Det lokala vattenverket kan ge dig råd 
om vattnets hårdhet där du bor.

Justera saltförbrukning
Diskmaskinen är avsedd att möjliggöra justering av mängden salt som förbrukas utifrån  vattenhårdheten för det 
vatten som används. Syftet är att optimera och anpassa nivån för saltförbrukningen.

Följ instruktionerna nedan för att justera saltförbrukningen.
1. Slå på apparaten;
2. Tryck på start/paus-knappen i mer än 5 sekunder för att starta inställningsläget för 

vattenavhärdare inom 60 sekunder efter att apparaten har slagits på;
3. Tryck på start/paus-knappen för att välja den rätta inställningen enligt din lokala miljö. 

Inställningarna	ändras	i	följande	ordning:	H1->H2->H3->H4->H5->H6;
4. Tryck på på/av-knappen för att avsluta inställningsläget.

Anmärkning: 1
	 	 1°	dH	=	1,25	°	Clarke	=	1,78	°fH	=	0,178	mmol/l	
	 	 °dH:	 Tysk	grad
	 	 °fH:	 Fransk	grad
  °Clark: Brittisk grad
Anmärkning: 2
	 	 Fabriksinställning:	H4	(EN	50242)

Kontakta det lokala vattenverket för information om vattnets hårdhet där du bor.

°dH

0~5
6-11

12-17
18-22
23-34
35-55

°fH

0~9
10-20
21-30
31-40
41-60
61-98

°Clarke

0~6
7-14

15-21
22-28
29-42
43-69

mmol/l

0~0,94
1,0-2,0
2,1-3,0
3,1-4,0
4,1-6,0
6,1-9,8

Reglagets läge

H1
H2
H3
H4
H5
H6

VATTENHÅRDHET

OBS: Om din modell inte har en vattenanhärdare kan du hoppa över detta avsnitt.

AVHÄRDARE
Hårdheten	på	vattnet	varierar	från	plats	till	plats.	Om	hårt	vatten	används	i	diskmaskinen,	bildas	avlagringar	på	porslin	och	
köksredskap.
Apparaten är utrustad med en avhärdare som använder en saltbehållare som är speciellt utformad för att eliminera kalk och 
mineraler från vattnet.

Saltförbrukning 
(gram/cykel)

0
9

12
20
30
60
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B. Lägga salt i avhärdaren 8
Använd endast salter som är speciellt
Saltbehållaren	salt	finns	nedanför	den	nedre	korgen	och	ska	fyllas	på	enligt	följande:

Obs!
■	 Använd	endast	salter	som	är	speciellt	Alla	andra	typer	av	I	händelse	av	skador	som	orsakats	av	användning	av	

olämpliga salter ger tillverkaren ingen garanti eller är ansvarig för de eventuella skador som uppstår.
■	 Fyll	endast	på	salt	alldeles	innan	du	startar	ett	komplett	diskprogram.	Detta	förhindrar	att	det	ligger	saltkorn	eller	

utspilld saltlösning länge på maskinens botten, som kan orsaka korrosion.

 Efter att underkorgen har tagits bort, skruva loss och ta bort saltbehållarens lock. 
	 Placera	trattens	ände	(medföljer)	i	hålet	och	häll	i	ca	1,5	kg	diskmaskinssalt.
 FFyll saltbehållaren med vatten. Det är normalt att en liten mängd vatten kommer ut från saltbehållaren.
 Efter att ha fyllt på behållaren, skruva tillbaka locket medurs.
 När salt varningslampan släcks är saltbehållaren full.
 Direkt efter att salt har fyllts på bör ett diskprogram startas (vi föreslår för att man använder ett kort program). 

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

         OBS: 

1. Saltbehållaren bör endast fyllas på när salt varningslampan på kontrollpanelen tänds. Beroende på 
hur saltet löser sig, kan salt varningslampan fortfarande vara på även om saltbehållaren är fylld.

	 Om	det	inte	finns	en	salt	varningslampa	på	kontrollpanelen	(för	vissa	modeller),	kan	du	räkna	ut	när	
du ska fylla på salt i avhärdaren genom antalet cykler som diskmaskinen har kört.

2. Om salt har spillt ut bör ett blötläggningsprogram eller ett snabbprogram köras för att ta bort saltet.

C. Fylla på sköljmedelsfacket

Sköljmedelsfack
Sköljmedel frigörs under sista sköljningen för att hindra vatten från att bilda droppar på disken, som kan lämna 
fläckar	och	ränder.	Det	underlättar	också	torkning	genom	att	göra	så	att	vattnet	rinner	av	disken.	Diskmaskinen	är	
avsedd	för	användning	av	flytande	sköljmedel.	Sköljmedelsfacket	finns	på	luckans	insida	bredvid	diskmedelsfacket.	
För att fylla behållaren öppna locket och häll i sköljmedel tills nivåindikatorn blir helt svart. Volymen på 
sköljmedelsbehållaren är ca 110 ml.

Funktionen för sköljmedel
Sköljmedlet tillsätts automatiskt under den sista sköljningen för att säkerställa en grundlig sköljning och torkning 
utan	fläckar	och	ränder.

Obs!
Använd	endast	sköljmedel	som	är	avsett	för	diskmaskin.	Fyll	aldrig	sköljmedelsfacket	med	några	andra	ämnen	(t.ex.	
diskmedel	eller	flytande	tvättmedel).	Detta	skulle	skada	apparaten.

Öppna
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När man bör fylla på sköljmedelsfacket
Om	det	inte	finns	en	sköljmedel	varningslampa	på	kontrollpanelen,	kan	du	räkna	ut	hur	mycket	från	färgen	på	
den	optiska	nivåindikator	C	som	finns	bredvid	locket.	När	sköljmedelsbehållaren	är	full	kommer	hela	indikatorn	att	
vara mörk. När sköljmedlet avtar så minskar storleken på den mörka pricken. Du ska aldrig låta sköljmedelsnivån 
understiga påfylld till 1/4.

När sköljmedlet avtar så minskar storleken på den mörka 
pricken på sköljmedelsindikatorn såsom illustreras nedan.

Påfylld
Påfylld	till	3/4
Påfylld	till	1/2
Påfylld	till	1/4	-	bör	fyllas	på	för	att	undvika	fläckar
Tom

 
 För att öppna facket vrid locket till ”öppna” (vänster) pil och ta ut det.
	 Häll	sköljmedel	i	facket	och	var	försiktig	så	att	du	inte	häller	i	för	mycket.
 Sätt tillbaka locket i läge med ”öppna” pilen och vrid det till ”stäng” (höger) pilen.

Sköljmedelsbehållaren har sex eller fyra inställningar. Börja alltid med 
en dosering inställd på "4". Om det finns fläckar och torkningen är dålig 
öka sköljmedelsdoseringen genom att ta bort locket och vrida vredet till 
"5". Om disken fortfarande inte torkar ordentligt eller det finns fläckar på 
disken, justera vredet till den nästa läge tills disken är utan fläckar. Den 
rekommenderade inställningen är "4". (Fabriksinställningen är "4".)

Öka doseringen om det finns vatten- eller
Minska doseringen om det finns kladdiga,

D. Diskmedelsfunktion
Diskmedel med kemiska ingredienser är nödvändiga för att ta bort smuts, avlägsna smuts och transportera det ur 
diskmaskinen.
De	flesta	diskmedel	som	finns	att	köpa	är	lämpliga	för	detta	ändamål.

Obs!
Korrekt användning av diskmedel
Använd	endast	diskmedel	som	är	speciellt	Håll	diskmedlet	fräscht	och	torrt.
Häll	inte	pulveriserat	diskmedel	i	facket	förrän	du	är	redo	att	diska.

C (sköljmedelsindikator)

OBS: Torka upp eventuellt sköljmedel som spillts ut vid fyllning med en absorberande trasa för att undvika 
skumbildning vid nästa disk. Glöm inte att sätta tillbaka locket innan du stänger diskmaskinens lucka.

 Justeringsvrede (skölj)

OBS:
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Diskmedel
Det	finns	3	typer	av	diskmedel	
1. Med fosfat och med klor
2.　Med fosfat och utan klor
3.　Utan fosfat och utan klor

Vanligtvis är nya pulveriserade diskmedel utan fosfat. Därför anges inte fosfatets avhärdningsfunktion. I detta 
fall	rekommenderar	vi	att	man	fyller	på	salt	i	saltbehållaren	även	när	vattnets	hårdhet	är	endast	6	°dH.	Om	
rengöringsmedel	utan	fosfat	används	vid	hårt	vatten	uppstår	ofta	vita	fläckar	på	porslin	och	glas.	I	detta	fall	använd	
mer	diskmedel	för	bättre	resultat.	Diskmedel	utan	klor	bleker	endast	lite.	Starka	och	färgade	fläckar	försvinner	inte	
helt. I detta fall välj ett program med en högre temperatur.

Koncentrerat diskmedel
Baserat på deras kemiska sammansättning, kan diskmedel delas upp i två grundtyper:
■　konventionella alkaliska diskmedel med frätande komponenter
■　lågalkaliska kompaktdiskmedel med naturliga enzymer

Diskmedelstabletter
Diskmedelstabletter av olika märken löses upp olika snabbt. Av denna anledning kan vissa diskmedelstabletter 
inte kan lösas upp och utveckla sin fulla rengöringseffekt vid korta program. Använd därför långa program när du 
använder diskmedelstabletter för att säkerställa en fullständig borttagning av diskmedelsrester.

Diskmedelsfack
Behållaren måste fyllas innan varje diskcykel startas enligt instruktionerna som anges i tabellen för diskcyklar. 
Denna diskmaskin använder mindre diskmedel och sköljmedel än konventionella diskmaskiner. För en normal 
disk	behövs	i	allmänhet	endast	en	matsked	diskmedel.	Hårdare	smutsad	disk	behöver	mer	diskmedel.	Tillsätt	alltid	
diskmedlet	strax	innan	diskmaskinen	startas,	annars	kan	det	bli	fuktigt	och	kommer	inte	att	lösas	upp	ordentligt.

Mängd diskmedel som bör användas

■　Om locket är stängt: tryck på knappen. Locket kommer att öppnas.
■　Tillsätt	alltid	diskmedlet	strax	innan	början	av	varje	tvättcykel.
■　Använd endast sköljmedel som är avsett för diskmaskin.

Tryck på spärren för att öppna

OBS:

VARNING!
Diskmedel	är	frätande!
Var noga med för att hålla det utom räckhåll för barn.
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Fylla på diskmedel
Fyll på diskmedelsfacket med diskmedel
Märkningen anger doseringsnivån, såsom på bilden 
till höger:

　Fack för huvuddiskcykel. 

　Fack för fördiskcykel.

Följ diskmedelstillverkarens rekommendationer 
angående dosering och förvaring som anges på 
diskmedelsförpackningen.

Stäng locket och tryck tills det låses på plats.

Om	disken	är	kraftigt	nedsmutsad	tillsätt	en	extra	dosering	diskmedel	i	fördiskfacket.	Detta	diskmedel	har	effekt	
under fördiskfasen.

■	 Information	om	mängden	diskmedel	för	enskilda	program	finns	på	sista	sidan.
■	 Tänk	på	att	skillnader	kan	uppstå	beroende	på	hur	smutsig	disken	är	och	vattnets	hårdhet.
■	 Följ	diskmedelstillverkarens	rekommendationer	på	diskmedelsförpackningen.

OBS:
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5. Ladda diskmaskinkorgen

Rekommendation

■ Överväg	att	köpa	köksredskap	som	tål	att	diskas	i	diskmaskin.
■ Använd ett milt diskmedel. Vid behov begär ytterligare information från tillverkaren av diskmedel.
■ För särskilda föremål väljer du ett program med så låg temperatur som möjligt.
■ För att förhindra skada, ta inte glas och bestick ur diskmaskinen direkt efter att programmet har avslutats.
■ För bästa resultat följ riktlinjerna för lastning.

För diskning i diskmaskin är följande föremål

olämpliga
■	 Bestick med handtag i trä, horn, porslin  

eller pärlemor. 
■	 Plastföremål	som	inte	är	

värmebeständiga
■	 Äldre	bestick	med	limmade	delar	som	

inte är temperaturbeständiga
■	 Sammanfogade	bestick	eller	

porslinsföremål
■	 Föremål	av	tenn	eller	koppar
■	 Kristallglas
■	 Föremål	i	stål	som	kan	rosta
■	 Träfat
■	 Föremål	tillverkade	av	syntetfibrer

lämpliga med restriktioner
■	 Vissa	typer	av	glas	kan	bli	matta	efter	ett	stort	antal	

diskcykler

■	 Silver-	och	aluminiumdelar	har	en	tendens	att	
missfärgas vid diskning

■	 Glaserade	mönster	kan	blekna	om	de	diskas	i	
maskin för ofta

Saker att tänka på före eller efter laddning av diskmaskinen

Korgarnas funktioner och utseende kan variera mellan olika modeller.
Skrapa bort eventuella matrester. Mjuka upp rester av inbränd mat i kastruller.

Det är inte nödvändigt att skölja disken under rinnande vatten.
Placera	föremål	i	diskmaskinen	på	följande	sätt:
1. Föremål såsom koppar, glas, grytor/kastruller etc. ska vara vända nedåt.
2. Böjda eller ihåliga föremål ska laddas diagonalt så att vatten kan rinna av dem.
3. Alla redskap staplas säkert så att de inte kan välta.
4. Alla bestick är placerade på sätt att spolarmarna kan rotera fritt under diskning.

■	 Ladda	ihåliga	föremål	såsom	koppar,	glas,	kastruller	etc.	Med	öppningen	nedåt	så	att	vatten	inte	kan	
samlas i behållaren eller en djup bas.

■	 Porslin	och	bestick	ska	inte	ligga	inuti	varandra	eller	täcka	varandra.
■	 För	att	undvika	skador	på	glas	bör	de	inte	vidröra	varandra.
■	 Lasta	stora	föremål	som	är	svårast	att	rengöra	i	nedre	korgen.
■	 Övre	korgen	är	avsedd	för	mer	känslig	och	lättare	porslin	till	exempel	glas,	kaffe-	och	tekoppar
■	 Långa	knivblad	i	upprätt	läge	utgör	en	potentiell	fara!
■	 Lång	och/eller	vassa	bestick	såsom	förskärare	måste	placeras	horisontellt	i	övre	korgen.
■	 Överbelasta	inte	diskmaskinen.	Detta	är	viktigt	för	goda	resultat	och	en	rimlig	energiförbrukning.

Tömma diskmaskinen

För att förhindra att vatten droppar ner från den övre korgen i nedre korgen, rekommenderar vi  att du tömmer den 
nedre korgen först och sedan den övre korgen.

OBS: Mycket små föremål bör inte diskas i diskmaskinen eftersom de kan lätt falla ur korgen.
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 Lasta normaldisk

Ladda den övre korgen

Övre	korgen	är	avsedd	för	mer	känslig	och	lättare	porslin	
till	exempel	glas,	kaffe-	och	tekoppar	samt	tallrikar,	
små skålar och grunda kastruller (så länge de inte är 
för	smutsiga).	Placera	porslin	och	kokkärl	så	att	de	inte	
förflyttas	när	vatten	sprutas	på	dem.

Kom ihåg att:

Ladda den nedre korgen

Vi föreslår att du placerar stora föremål och de som 
är svårast att rengöra i nedre korgen såsom grytor, 
kastruller, lock,  serveringsfat, såsom visas på bilden 
nedan. Det är bättre att placera serveringsfat och lock 
på ställens sidor för att undvika att blockera den övre 
spolarmen.

The upper basket is designed to hold more delicate
and lighter dishware such as glasses, coffee and
tea cups and saucers, as well as plates, small bowls
and shallow pans (as long as they are not too dirty).
Position the dishes and cookware so that they will

We suggest that you place large items and the most
difficult to clean items are to be placed into the lower
basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and
bowls, as shown in the figure below. It is preferable to
place serving dishes and lids on the side of the racks
in order to avoid blocking the rotation of the top spray
arm.

Pots, serving bowls, etc, must always be placed top down.
Deep pots should be slanted to allow water to flow out.

Please be reminded that:

The Bottom Basket features folding spikes so that larger or more pots and pans can be loaded.

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

Adjusting the Upper Basket
The height of the upper basket can be adjusted in order to
create more space for large utensils both for the upper
/lower basket. The height of the upper basket can be
adjusted by placing the wheels on different height of the
rails. Long items, serving cutlery, salad servers and knives
should be placed on the shelf so that they do not obstruct
the rotation of the spray arms..

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

Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp
point down!

■ Kastruller, serveringsfat etc, måste alltid vara vända nedåt.
■ Djupa kastruller bör lutas så att vattnet kan rinna ut
■	 De	nedre	korg	har	fällbara	pinnar	så	att	större	eller	fler	kastruller	och	grytor	kan	laddas.

Justera den övre korgen

Den övre korgens höjd kan justeras för att skapa mer 
utrymme för stora redskap både för den övre/nedre 
korgen. Den övre korgens höjd kan justeras genom att 
placera hjulen på olika höjd på rälsen. Långa föremål, 
serveringsbestick, salladsbestick och knivar ska placeras 
på hyllan så att de inte hindrar spolarmarnas rotation.
									Lägre	position													Övre	position

Hjul

Vika tillbaka kopphyllorna

För bättre stapling av kastruller och stekpannor, kan 
pinnarna fällas ned såsom visas på bilden till höger.

The upper basket is designed to hold more delicate
and lighter dishware such as glasses, coffee and
tea cups and saucers, as well as plates, small bowls
and shallow pans (as long as they are not too dirty).
Position the dishes and cookware so that they will

We suggest that you place large items and the most
difficult to clean items are to be placed into the lower
basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and
bowls, as shown in the figure below. It is preferable to
place serving dishes and lids on the side of the racks
in order to avoid blocking the rotation of the top spray
arm.

Pots, serving bowls, etc, must always be placed top down.
Deep pots should be slanted to allow water to flow out.

Please be reminded that:

The Bottom Basket features folding spikes so that larger or more pots and pans can be loaded.

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

Adjusting the Upper Basket
The height of the upper basket can be adjusted in order to
create more space for large utensils both for the upper
/lower basket. The height of the upper basket can be
adjusted by placing the wheels on different height of the
rails. Long items, serving cutlery, salad servers and knives
should be placed on the shelf so that they do not obstruct
the rotation of the spray arms..

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

Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp
point down!

Fällbara pinnar i nedre korg
För bättre stapling av kastruller och stekpannor, 
kan pinnarna fällas ned såsom visas på bilden 
till höger. 

                       

The upper basket is designed to hold more delicate
and lighter dishware such as glasses, coffee and
tea cups and saucers, as well as plates, small bowls
and shallow pans (as long as they are not too dirty).
Position the dishes and cookware so that they will

We suggest that you place large items and the most
difficult to clean items are to be placed into the lower
basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and
bowls, as shown in the figure below. It is preferable to
place serving dishes and lids on the side of the racks
in order to avoid blocking the rotation of the top spray
arm.

Pots, serving bowls, etc, must always be placed top down.
Deep pots should be slanted to allow water to flow out.

Please be reminded that:

The Bottom Basket features folding spikes so that larger or more pots and pans can be loaded.

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

Adjusting the Upper Basket
The height of the upper basket can be adjusted in order to
create more space for large utensils both for the upper
/lower basket. The height of the upper basket can be
adjusted by placing the wheels on different height of the
rails. Long items, serving cutlery, salad servers and knives
should be placed on the shelf so that they do not obstruct
the rotation of the spray arms..

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

Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp
point down!

Bestickskorg
 

VARNING!
■ Låt inte något föremål sticka ut underifrån. 
■ Ladda alltid vassa redskap med skarpa den  
skarpa	spetsen	nedåt!

För bästa rengöringsresultat placera besticken i korgen och se till att:
■	 de	inte	trasslar	in	sig	i	varandra.
■	 Bestick	ska	placeras	med	handtagen	vända	nedåt.
■	 Långa	redskap	i	mitten.

The upper basket is designed to hold more delicate
and lighter dishware such as glasses, coffee and
tea cups and saucers, as well as plates, small bowls
and shallow pans (as long as they are not too dirty).
Position the dishes and cookware so that they will

We suggest that you place large items and the most
difficult to clean items are to be placed into the lower
basket: such as pots, pans, lids, serving dishes and
bowls, as shown in the figure below. It is preferable to
place serving dishes and lids on the side of the racks
in order to avoid blocking the rotation of the top spray
arm.

Pots, serving bowls, etc, must always be placed top down.
Deep pots should be slanted to allow water to flow out.

Please be reminded that:

The Bottom Basket features folding spikes so that larger or more pots and pans can be loaded.

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

Adjusting the Upper Basket
The height of the upper basket can be adjusted in order to
create more space for large utensils both for the upper
/lower basket. The height of the upper basket can be
adjusted by placing the wheels on different height of the
rails. Long items, serving cutlery, salad servers and knives
should be placed on the shelf so that they do not obstruct
the rotation of the spray arms..

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

Do not let any item extend through the bottom.
Always load sharp utensils with the sharp
point down!
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6. Starta ett diskprogram

Diskcykeltabell
 

  OBS!
*EN 50242: Detta program är en testcykel. Informationen för jämförelsetest i enlighet med EN 50242, enligt 

följande:
■ Kapacitet: 14 kuvert
■ Position	övre	korg:	övre	hjul	på	räls
■ Sköljmedelsinställning: 6
■ PI:0.49W;	P	:0.45W.

Påslagninglägets	varaktighet:	Ström	kommer	att	stängas	av	automatiskt	30	minuter	efter	avslutat	program.

Slår på apparaten
Starta en diskcykel

Dra ut den nedre och övre korgen, ladda disken och tryck dem tillbaka.
Det rekommenderas att ladda den nedre korgen först och sedan den övre (se avsnittet "Ladda diskmaskinen").
Häll	i	diskmedel	(se	avsnittet	"Salt,	diskmedel	och	sköljmedel").
Stick	in	kontakten	i	eluttaget.	Strömförsörjningen	är	220-240	VAC	/50	HZ,	specifikationen	för	uttaget	är	10A	250VAC.	Se	till	
att vattenförsörjningen är påslagen till fullt tryck.
Stäng luckan och tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen.
Tryck på programknappen, diskprogrammet kommer att ändras enligt följande riktning:
ECO -> glas -> 90 min -> Snabb -> Auto -> Intensiv -> Normal;
Om ett program är valt, lyser svarslampan. Tryck sedan på knappen start/paus och diskmaskinen börjar att starta.

OBS: ( ) Betyder: sköljmedelsfacket behöver fyllas på.

175

195

115

90

4020 g

35 g

185

1,6

0,93

0,87

1,35

0,75

1,3

17

10

14

12,5

11,5

14

Program Information om val av cykel Beskrivning av cykel Diskmedel 
för/huvud tid 

Körs
(min)

Energi
 (Kwh)

Vatten
(L)

Vatten
(L)

Auto

Intensiv

Automatisk diskning, lätt, normalt 
eller hårt smutsad disk, med eller 
utan inbränd mat.

Fördisk 
Autodisk 
Skölj
Sköljning 
Torkning:

5/30 g
(eller 3 i 1)

5/30 g
(eller 3 i 1)

5/30 g
(eller 3 i 1)

5/30 g
(eller 3 i 1)

5/30 g
(eller 3 i 1)

Fördisk 

skölj 

Sköljning	
torkning

Hårt	smutsad	porslin	och	normalt	
smutsade kastruller, stekpannor 
etc med intorkad smuts.

För normalt smutsad disk med 
kastruller, tallrikar, glas och lätt 
smutsade kastruller.

För lätt smutsad porslin och glas

För normalt smutsad disk som 
behöver diskas snabbt.

En kortare diskning för lätt smutsad 
disk som inte behöver torkas.

Detta är standardprogram som 
är  lämpligt för att diska normalt 
smutsad porslin och är det mest 
effektiva programmet vad gäller 
dess kombinerade energi- och 
vattenförbrukning för denna typ av disk.

Normal

(EN 50242)

Glas

90 min

Snabb

(45 )℃
(45-55 )℃

( 5 )℃6
150 10~150,9~1,5

disk 
(50 )℃

( )℃62

skölj 
( 5 )℃6

Fördisk 

Sköljning	
torkning

disk 
(45 )℃

( )℃
skölj 

( 5 )℃6

55

Fördisk 

Sköljning	
torkning

disk ( )℃
( 5 )℃6

45

Fördisk 

Sköljning	
torkning

disk ( )℃
skölj 

( )℃6

40

0

Sköljning	
torkning

disk ( )℃
skölj 

( )℃6

65

5

Sköljning	

disk ( )℃
skölj 

( )℃

45

45
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När du trycker på knappen start/paus för att pausa under diskning, kommer driftsindikatorn att sluta blinka och 
diskmaskinen kommer att låta varje minut om du inte trycker på knappen start/paus för att starta.

Ändra program...
				Premiss:

En cykel som är igång kan endast ändras om den har varit igång under en kort tid. I annat fall har diskmedlet 
redan släppts ut och maskinen kan redan ha dränerat diskvattnet. I så fall måste diskmedelsfacket fyllas på (se 
avsnittet "Fylla på diskmedel").
Tryck på knappen start/paus och  maskinen går i standbyläge. Genom att trycka på programknappen i mer än 3 
sek så kan du ändra programmet till den önskade cykelinställningen (se avsnittet "Starta en tvättcykel"). . ." ).

Om du öppnar luckan under en diskcykel kommer maskinen att pausas. Programlampan slutar blinka 
och summern kommer att låta varje minut om du inte stänger luckan. När du stänger luckan kommer 
maskinen  att återuppta arbetet efter 10 sekunder.

Om din modell har en trasig komma ihåg-funktion kommer maskinen att avsluta detta program efter 
strömavbrottet.

Glömde att lägga in ett föremål?
En föremål som kan stoppas in när som helst innan diskmedelsfacket öppnas.

Tryck på knappen start/paus
Öppna	luckan	en	aning	för	att	stoppa	cykeln.
När spolarmarna slutar rotera kan du öppna  
luckan helt.

Lägg in bortglömda föremål

Stäng luckan

Tryck på knappen start/paus och diskmaskinen 
kommer att återuppta arbetet efter 10 sekunder.

I slutet av diskcykeln
När arbetscykeln är klar kommer summern i diskmaskinen att låta 8 gånger och sedan sluta. Stäng av apparaten 
med strömknappen, stäng av vattentillförseln och öppna diskmaskinens lucka.
Vänta några minuter innan du tömmer diskmaskinen för att undvika hantering av porslin och köksredskap medan 
de fortfarande är varma och mer benägna att gå sönder. De kommer också att torka bättre.

■	 Stänga av diskmaskinen
 När programlampan inte blinkar betyder det att programmet har avslutats.
 1. Stäng av diskmaskinen genom att trycka på strömbrytaren.
	 2.	Stäng	av	vattenkranen!

■	 Öppna luckan försiktigt.
 Varmt porslin är känsligt för stötar. Föremålen bör därför kylas ner i cirka 15 minuter innan du tar ut dem från 

apparaten.
	 Öppna	luckan	och	lämna	det	på	glänt.	Vänta	några	minuter	innan	du	tar	bort	disken.	På	detta	sätt	kommer	de	att	

kylas ned och torka bättre.

■	 Tömma diskmaskinen
 Det är normalt att diskmaskinen är våt inuti. 

Töm den nedre korgen först och sedan den övre. Detta för att undvika att vatten droppar från den övre korgen på 
disken i den nedre korgen.

OBS!

OBS!

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

Filtreringssystem

Filtret förhindrar att större matrester eller andra föremål kommer in i pumpen.
Rester	kan	blockera	filtret	och	måste	tas	bort.

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

Mat	och	jordpartiklar	som	fastnar	i	filtret	pulveriseras	av	en	särskild	stråle	
på den nedre spolarmen och spolas ned i avloppet.

Större	föremål,	till	exempel	ben	eller	glas,	som	kan	blockera	avloppet	
fastnar	i	grovfiltret.	För	att	ta	bort	föremål	som	fastnar	i	filtret,	tryck	försiktigt	
på	toppen	av	filtret	och	lyft	upp	det.	

Detta	filter	håller	kvar	jord-	och	matrester	i	sumpområdet	och	förhindrar	att	
de fastnar på disken under diskcykeln.

Filtersystem
Filtret tar effektivt bort matrester från diskattnet, så att det kan återvinnas under cykeln.
För	bästa	prestanda	och	resultat	måste	filtret	rengöras	regelbundet.	Därför	är	det	bra	att	ta	bort	större	matpartiklar	
som	fastnar	i	filtret	efter	varje	diskcykel	genom	att	skölja	det	halvcirkelformiga	filtret	och	koppen	under	rinnande	
vatten.	Om	du	vill	ta	bort	filtretenheten,	dra	i	koppens	handtag	i	uppåtgående	riktning

Steg	1:	Vrid	filtret	moturs.

Steg	2:	Lyft	upp	filtret

Huvudfilter	

Grovfilter	

Finfilter	

 VARNING! ■	 Diskmaskinen	får	aldrig	användas	utan	filter.
■	 Felaktig	byte	av	filtret	kan	minska	apparaten	prestanda	och	skada	porslin	och	bestick.

OBS! När	du	följer	den	här	proceduren	från	steg	1	till	steg	2	tas	filtersystemet	bort.	När	du	följer	
det	från	steg	2	till	steg	1,	kommer	filtersystemet	att	installeras.
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Anmärkningar:
-	 Kontrollera	att	filtret	inte	är	blockerat	varje	gång	diskmaskinen	används.
-	 Genom	att	lossa	grovfiltret	kan	du	ta	bort	filtersystemet.	Ta	bort	alla	matrester	och	rengör	filtren	under	rinnande	

vatten.

Rengöring av filtret
Använd	en	rengöringsborste	för	att	rengöra	grov-	och	finfiltret.	Montera	tillbaka	filterdelarna	på	det	sätt	som	visas	
på bilderna på sista sidan och sätt tillbaka hela enheten i diskmaskinen genom att placera den på dess plats och 
trycka nedåt.

Sköta om diskmaskinen
Kontrollpanelen kan rengöras med en lätt fuktad trasa.
Efter rengöringen se till att torka den ordentligt.
För	utsidan	använda	ett	bra	poleringsvax	för	apparater.
Använd aldrig vassa föremål, skursvampar eller starka rengöringsmedel på någon del av diskmaskinen.

Rengöring av luckan

För att rengöra luckan använd endast en mjuk fuktig trasa. För att undvika 
att vatten tränger in i lucklåset och elektriska komponenter, använd inte 
rengöringsmedel i sprayform.

Skydda mot frysning
Vidta skyddsåtgärder mot frost för diskmaskinen på vintern. Efter varje diskcykel utför följande:

1. Stäng av elförsörjningen till  diskmaskinen.
2. Stäng av vattenförsörjningen och koppla bort inloppsröret från vattenventilen.
3. Töm vattnet från inloppsröret och vattenventilen. (Använd en hink för att samla upp vattnet)
4. Anslut inloppsröret till vattenventilen igen.
5.	Ta	bort	filtret	på	diskutrymmets	botten	och	sug	upp	vattnet	med	en	svamp.

Rengöring av spolarmarna

Det är nödvändigt att rengöra spolarmarna regelbundet eftersom kemikalier i hårt vatten 
täpper till spolarmarnas munstycken och kullager.

För att ta bort den övre spolarmen, håll muttern, rotera armen medurs och ta bort den.

För att ta bort den nedre spolarmen dra ut spolarmen uppåt.

Rengör armarna i tvål och varmt vatten och använd en mjuk borste för att rengöra 
munstyckena. Sätt tillbaka dem efter att ha sköljt dem grundligt.

OBS:	Hela	filtersystemet	bör	rengöras	en	gång	i	veckan.

OBS: Om diskmaskinen inte kan köras på grund av isen bör du kontakta en behörig servicetekniker.

 VARNING!

 VARNING!

Vid	rengöring	av	filtren	slå	inte	på	dem.	Annars	kan	filtren	förvridas	och	diskmaskinens	
prestanda kan minska.

■	 Diskmaskinen	får	aldrig	användas	utan	filter.
■	 Felaktig	byte	av	filtret	kan	minska	apparaten	prestanda	och	skada	porslin	och	bestick.
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Hur du tar hand om din diskmaskin
■	 Efter varje diskning
 Efter varje diskning, stäng av vattentillförseln till apparaten 

och lämna luckan på glänt så att fukt och lukt inte fastnar på 
insidan.

■	 Dra ut kontakten
 Före rengöring eller underhåll dra alltid ut kontakten från 

eluttaget.
■	 Ingen rengöring med lösningsmedel eller 

slipmedel
 För att rengöra diskmaskinens utsida och dess gummidelar 

använd inte lösningsmedel eller sliprengöringsprodukter.
 Använd endast en trasa med varmt tvålvatten.
	 För	att	ta	bort	fläckar	på	insidan	använd	en	fuktig	trasa	med	

vatten och lite vinäger, eller en rengöringsprodukt som är 
speciellt avsedd för diskmaskiner.

■	 När den inte används under en längre tid
 Det rekommenderas att du kör en diskcykel utan disk i 

diskmaskinen. Dra sedan ut kontakten från vägguttaget, 
stäng av vattentillförseln och lämna luckan på glänt. Detta 
bidrar till att luckans tätningar håller längre och förhindrar att 
dålig lukt uppkommer inuti apparaten.

■	 Flytta apparaten
 Om	apparaten	måste	flyttas,	försök	hålla	den	i	upprätt	

läge. Om det är absolut nödvändigt kan den placeras på 
baksidan.

■	 Tätningar
 En av de faktorer som orsakar dålig lukt i diskmaskinen är 

mat som fastnar i tätningarna. Regelbunden rengöring med 
en fuktig svamp förhindrar att detta inträffar.

8. Monteringsanvisning

 

 Obs: 

Installation av rör och elektrisk utrustning bör 
göras av behörig tekniker.

Monteringsförberedelse

Diskmaskinen	bör	placeras	i	närheten	av	befintliga	inlopps-	och	avloppsslangar	samt	nätsladden.
Ena sidan av skåpet under diskbänken bör väljas för att underlätta anslutningen av avloppsslangar till 
diskmaskinen.
    Obs: kontrollera de medföljande installationstillbehören

Varning 

Risk för elektrisk stöt
Koppla ur strömförsörjningen före 
installation av diskmaskin.

Underlåtenhet att gör
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Läs installationsanvisningarna noggrant.
●  Illustrationer av skåpets dimensioner och  diskmaskinens placering
	 Förberedelser	bör	göras	innan	diskmaskinen	flyttas	till	monteringsplatsen.

Välj en plats nära diskhon för att underlätta installationen av inlopps- och avloppsslangar (se bild 1).
Om	diskmaskinen	installeras	i	ett	hörn	bör	det	finnas	lite	utrymme	(se	bild	2)	när	luckan	öppnas.

【Bild 1】
Skåpmått mindre än 5 mm mellan 

toppen av diskmaskinen och 
skåpet och luckan som anpassas 

till skåpet.

【Bild 2】
Minsta utrymme när luckan är öppen

Anslutning av avloppsslangar

För in avloppsslangen i ett avloppsrör med en diameter på minst 40 mm eller låta den gå i diskhon, och undvik att 
böja och trycka in den. Toppen av slangen måste vara mindre än 1 000 mm.

A

φ 40mm

B

Elektriskt, 
avlopp och 

vattenförsörjning
inlopp

Utrymme mellan 
skåpets botten och 
golvet

Diskmaskin

Lucka
Diskmaskin

Minsta utrymme
50 mm

Skåp

【Bild 2】
Minsta utrymme när luckan är öppen

Framsida Bänk

OBS!
Toppen av slangen 
måste vara mindre 
än 1 000 mm.

Dräneringsrör

FÄST	AVLOPPSSLANGEN	ANTINGEN	GENOM	A,	B
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Steg för installation av diskmaskin

1 Anslut inloppsslangen till kallt vatten.
2 Anslut dräneringsslangen. Se bilden. (Bild 3)
3 Anslut strömsladden.
4 Fäst kondensremsan under skåpets arbetsyta. Kontrollera att kondensremsan är i jämnhöjd med arbetsytans 

kant. (Bild 1)
5	 Placera	diskmaskinen	på	plats.	(Bild	2)
6	 Nivellera	diskmaskinen.	Den	bakre	foten	kan	justeras	från	diskmaskinens	framsida	genom	att	vrida	insexskruven	
i	mitten	av	basen	på	diskmaskinen	med	en	insexnyckel	(bild	3A).	För	att	justera	de	främre	fötterna,	använd	en	
platt skruvmejsel och vrid de främre fötterna tills diskmaskinen är nivellerad (bild 3B).

7	 Diskmaskinen	måste	säkras	på	plats.	Det	finns	två	sätt	att	göra	detta	på:
A. Normal arbetsyta: sätt höger (vänster) installationskrok i spåret på höger (vänster) sidoplan och säkra den till 

arbetsytan med två träskruvar (bild 4).
B. Marmor- eller granitbänkskiva: böj höger (vänster) installationskrok i rät vinkel, och placera den i spåret på höger 

(vänster) sidoplan och säkra den till arbetsytan med två träskruvar (bild 5).
8 Böj fästena på skivan enligt djupet på basen (bild 6) och sätt sedan fast fästena på skivan (bild 7).
9 Sätt fast fästena på diskmaskinens bas (bild 8).

589
545 .4

【Bild 4】
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Diskmaskinen måste vara nivellerad för korrekt drift och rengöringsresultat.
1	 Placera	ett	vattenpass	på	luckan	och	inuti	diskmaskinen	för	att	kontrollera	att	den	är	nivellerad.
2 nivellera diskmaskinen genom att justera de tre justeringsfötterna var och ett för sig.
3 När diskmaskinen nivelleras se till att den inte tippar över.

   【Bild 5】
Illustration av fot justering

OBS:
Maximal	justering
höjd av fötterna är 50 
mm. Spirit level

Om anslutning av el

Elektriska krav
Titta på typskylten för att ta reda på märkspänningen och anslut diskmaskinen till en lämplig strömförsörjning. 
Använd den säkring  på 10 amp som krävs, fördröjningssäkring eller det överspänningsskydd som rekommenderas 
och ger en separat strömkrets för endast den här apparaten.

 Kontrollera att en korrekt jordning
         finns innan användning

Kontrollera nivån 
framsida till 
baksida

Vattenpass

Kontrollera nivån sida till sida

	VARNING!
    För personlig säkerhet:
■	 Använd	inte	en	förlängningssladd	eller	en	adapter	

med den här apparaten.
■	 Ta	aldrig	bort,	skär	bort	eller	avlägsna		jordningen
■	 Anslutning	från	nätsladden.

Elektrisk anslutning
Kontrollera att strömmens spänning och frekvens motsvarar de på 
typskylten. Sätt in kontakten endast i ett eluttag som är jordat på 
rätt sätt. Om eluttaget som apparaten ska anslutas till inte är lämplig 
för kontakten, byt ut uttaget istället för att använda en adapter eller 
liknande eftersom de kan orsaka överhettning och brännskador.
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Vattenanslutning

Hur du ansluter tillförselslangen på ett säkert sätt

Apparaten måste anslutas till vattenledningen med nya slangar.
De gamla slangarna får inte återanvändas.
Vattentrycket	måste	vara	mellan	0,04	MPa	och	1	MPa.	Om	trycket	är	under	
minimum kontakta vår serviceavdelning för råd.
1 Dra ut säkerhetsförsörjningsslangarna helt från förvaringsfacket på 

baksidan av diskmaskinen.
2 Dra åt skruvarna för säkerhetsslangen till kranen med gängor på 3/4 tum.
3 Slå på vattnet helt innan du startar diskmaskinen.

OM SÄKERHETSFÖRSÖRJNINGSSLANGEN
Säkerhetsförsörjningsslangen	har	dubbla	väggar.	Slangens	system	agerar	genom	att	blockera	vattenflödet	till	
tillförselslangen om den går sönder och när luftrummet mellan tillförselslangen och den yttre slangen är fullt med 
vatten.
 

VARNING!
En slang som är fäst till diskbänkens kran kan gå sönder om den är installerad på samma vattenlinje som 
diskmaskinen. Om din diskbänk har en, så bör slangen kopplas bort och hålet täppas igen.

Hur du kopplar bort tillförselslangen på ett säkert sätt
1  Stäng av vattnet.
2  Minska vattentrycket genom att trycka på  tryckavlastningsknappen. Detta minskar vattentrycket och skyddar dig 

samt och rummet från svåra stänk.
 Skruva loss säkerhetsförsörjningsslangen från kranen.

ANSLUTNING AV KALLVATTEN
Anslut kallvattenslangen till en gängad 3/4 (tum) kontakt och se till att den sitter fast ordentligt.
Om vattenledningar är ny eller inte har använts under en längre tid, låt vattnet rinna för att kontrollera att det är rent. 
Om	denna	försiktighetsåtgärd	inte	vidtas,	finns	det	en	risk	att	vatteninloppet	kan	blockeras	och	skada	apparaten.

 VARNING!  Stäng av vattnet efter användning.
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Hur man tömmer överskottsvatten från slangar
Om diskbänken är 1 000 mm högre från golvet, kan överskottsvatten i slangarna inte tömmas direkt i diskhon. 
Det kommer att bli nödvändigt att dränera överskottsvatten från slangar i en skål eller lämplig behållare som hålls 
utanför och lägre än diskhon.

Vattenutlopp
Anslut avloppsslangen. Avloppsslangen måste monteras korrekt att undvika vattenläckage.
Se till att avloppsslangen inte är böjd eller klämd.

Förlängningsslang
Om du behöver en förlängning av avloppsslangen, se till att använda en liknande avloppsslang.
Den får inte vara längre än 4 meter annars kan diskmaskinens rengöringseffekt minska.

Vattenanslutning
Avloppsslangen	måste	vara	på	en	maximal	höjd	på	1	000	mm	från	diskmaskinens	botten.	Avloppsslangen	måste	
sättas fast.

Starta diskmaskinen

Följande saker bör kontrolleras innan du startar diskmaskinen. 
Diskmaskinen är nivellerad och ordentligt fäst

Inloppsventilen är öppen

Vattenslangens anslutningar är fullt åtdragna och läcker inte

Ledningarna är tätt förbundna 

Strömmen är påslagen

Inlopps- och avloppslangarna är knutna

Allt förpackningsmaterial och utskrifter bör tas ut ur diskmaskinen

Obs:     Efter installationen spara bruksanvisningen. 
 Innehållet i denna bruksanvisning är till stor hjälp för användarna.
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9. Felsökningstips

Innan du ringer service

    Granska diagrammen på följande sidor kan rädda dig från att ringa efter service.

Problem Möjliga orsaker Åtgärd

Diskmaskinen  
startar inte

Säkringen har gått eller 
kretsbrytaren har agerat

Byt ut säkringen eller återställ kretsbrytaren. Ta bort 
alla andra apparater som delar samma krets med 
diskmaskinen

Strömförsörjningen är  
inte påslagen

Kontrollera att diskmaskinen är påslagen och att luckan 
är stängd ordentligt.
Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten till 
vägguttaget.

Vattentrycket är lågt Kontrollera att vattenförsörjningen är ordentligt 
ansluten och vattnet är på.

Tekniska
problem

Diskmaskinens lucka är 
inte ordentligt stängd.

Se till att stänga luckan ordentligt och spärra den.

vatten pumpas inte 
från diskmaskinen

Knut på avloppsslangen Kontrollera avloppsslangen

Filtret igensatt Kontrollera grovfiltret  
(se avsnittet «Rengöring av filter»)

Diskhon igensatt Kontrollera diskhon så att den dränerar väl.
Om problemet är att diskhon inte töms, kanske du 
behöver en rörmokare snarare än en servicetekniker 
för diskmaskiner

Använd endast speciellt diskmedel för att undvika 
lödder.
Om detta inträffar öppna diskmaskinen och låt löddret 
avdunsta	Häll	kallt	vatten	i	diskmaskinen.	Stäng	
och spärren diskmaskinen och välj sedan en cykel. 
Diskmaskinen kommer att tömma ut i vattnet som första 
steg.	Öppna	luckan	efter	att	tömningen	är	klar	och	
kontrollera om löddret är borta.
Upprepa vid behov.

Lödder i diskhon Olämpligt diskmedel

Utspillt sköljmedel Torka alltid upp sköljmedelsspill omedelbart.

Fläckar på 
diskmaskinens insida

Diskmedel med  
färgämne användes

Se till att diskmedlet är utan färgämnen.

Allmänt
problem

Vit hinna på 
diskmaskinens insida

Hårt	vatten	mineraler För att rengöra insidan använd en fuktig svamp med 
diskmaskinmedel och ha på dig gummihandskar. 
Använd aldrig något annat än diskmedel för 
diskmaskin för risken för skum eller lödder.

Det finns rostfläckar 
på besticken

Föremålen är inte 
korrosionsbeständiga.

Ett program kördes inte 
efter att diskmaskinssalt 
tillsattes.
Spår av salt har kommit  
in i diskcykeln

Kör alltid snabb diskprogrammet utan disk i 
diskmaskinen och utan att välja funktionen turbo (i 
förekommande fall), efter att ha tillsatt salt.

Locket till avhärdaren 
sitter löst

Kontrollera locket. Skruva fast det.

Buller

Knackande ljud från 
diskutrymmet

En spolarm slår mot  
ett föremål i en korg

Avbryt programmet och ordna om föremålen som 
blockerar spolarmen.

Skramlande ljud i 
diskutrymmet

Föremål är lösa i 
diskutrymmet

Avbryt programmet
och ordna om föremålen.

Knackande ljud i 
vattenledningar

Detta kan orsakas av 
installationen på plats  
eller tvärsnittet av 
rörledningen.

Detta har ingen inverkan på diskmaskinens funktion. Vid 
tvivel, kontakta en kvalificerad rörmokare.



25

Problem Möjliga orsaker Åtgärder

Disken är inte ren Disken laddades inte 
korrekt.

Se avsnittet «Ladda diskmaskinens korgar».

Programmet	var	inte	
tillräckligt effektivt.

Välj ett intensivare program.  
Se «Diskcykeltabell».

Inte tillräckligt 
diskmedel fördelades.

Använd mer diskmedel eller byt diskmedel.

Föremål blockerar 
spolarmarna.

Ordna om föremålen så att spolarmarna kan 
rotera fritt.

Otillfreds
ställande
disk
resultat

Filtret i diskmaskinens 
botten är smutsigt eller 
är felaktigt monterat. 
Detta kan göra att 
spolarmarna blockeras.

Rengör och/eller montera filtret korrekt. Rengör 
spolarmarna. Se «Rengöring av spolarmarna».

Grumlighet på glas Kombination av mjukt 
vatten och för mycket 
diskmedel.

Använda mindre diskmedel om du har mjukt 
vatten och välj den kortaste cykeln för att diska 
rent glasen.

Svarta eller gråa 
märken på porslin

Aluminiumredskap har 
gnidits mot porslinet

Använd ett milt slipande rengöringsmedel att 
eliminera dessa märken.

Diskmedlet 
finns kvar i 
diskmedelsfacket

Disk blockera 
diskmedelsfacket.

Ladda om disken på rätt sätt.

Disken är inte torr Felaktig laddning Ladda diskmaskinen på det sätt som föreslås i 
anvisningarna.

För lite sköljmedel Öka	mängden	sköljmedel/fyll	på	
sköljmedelsfacket.

Otillfreds
ställande
torkning:
resultat

Disken tas bort för 
tidigt

Töm ej diskmaskinen omedelbart efter diskning. 
Öppna	luckan	lite	så	att	ångan	kan	komma	ut.	
Börja tömma diskmaskinen först när föremålen är 
aningen varma vid beröring. Tom nedre korgen 
först. Detta förhindrar att vatten droppar ned från  
den övre korgen.

Fel program har valts I korta program är temperaturen lägre. Detta 
sänker också rengöringsresultatet. Välj ett 
program med en lång disktid.

Användning av 
bestick med

Tömning av vatten är svårare med dessa 
föremål.

en beläggning av låg 
kvalitet

Bestick eller föremål av denna typ är inte 
lämpade för att diskas i diskmaskin.

Felkoder

När vissa fel uppstår visas felkoder på apparaten för att varna dig:

Koder Betydelse Möjliga orsaker

E1 Längre inloppstid. Kranen är inte öppen eller vattenintag är 
begränsad eller vattentrycket är för lågt.

E4 Översvämning. Vissa element i diskmaskinen läcker.

E8 Delarventil misslyckades Delarventil misslyckades

VARNING!
■	 Om	översvämning	inträffar,	stäng	av	huvudvattenledningen	innan	du	ringer	service.
■	 Om	det	finns	vatten	i	diskmaskinens	utrymme	på	grund	av	överfyllning	eller	en	liten	

läcka, bör vattnet avlägsnas innan diskmaskinen startas igen.
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Teknisk information

Höjd: 815mm
Bredd: 598 mm
Djup: 580 mm (med luckan stängd)
Vattentryck: 0,04-1,0	MPa
Strömförsörjning: se typskylt
Kapacitet: 14 kuvert

598598

815815

11251125

580 (med luckan stängd)
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Bestickskorgen kan ha 5 lägen:

Läge ett: lyft upp vänster korg, både vänster och höger korg är på 
sned.

Läge tre: lyft upp höger korg, både vänster och höger korgar är 
platta

Läge fyra: Flytta höger korg från höger till vänster, båda korgarna 
överlappar.

Läge fem: Ta bort den rätt korgen från stället, endast vänster korg 
är kvar.

Läge 1

Läge 2

Läge 3

Läge 4

Läge 5



29

Tekniskt datablad

Datablad för hushållsdiskmaskin enligt EU-direktiv 1059/2010:

Tillverkare Mont Karlo

Typ/beskrivning SN46T900EU

Standard kuvertinställning 14

Energieffektivitetsklass A++

Årlig	energiförbrukning 266	kWh

Energiförbrukning för standarddiskcykel 0,93	kWh

Strömförbrukning i avstängt läge 0,45	W

Strömförbrukning i påslaget läge 0,49	W

Årlig	vattenförbrukning 2800 liter

Torkeffektivitetsklass  A

Standard rengöringscykel ECO 45 °C

Programtid	för	standarddiskcykel 195 min

Bullernivå 44	dB(A)	re	1	pW

Installation Installeras under

Kan byggas in Ja

Höjd 81,5 cm

Bredd 59,8 cm

Djup (med kontakter) 58 cm

Strömförbrukning 1930	W

Nominell spänning/frekvens 230V~/50	Hz

Vattentryck (flödestryck) 0,4-10	bar	=	0,04-1	Mpa

OBS: 
 A + + + (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)
	 energiförbrukning	på	266	kWh	per	år	är	baserad	på	280	standard	rengöringscykler	med	kallvatten	och	

förbrukning av låg effektlägen. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur apparaten används.
 vattenförbrukning på 2800 liter per år är baserad på 280 standard rengöringscykler. Den faktiska 

vattenförbrukningen beror på hur apparaten används.
 A högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet)
 Detta program är lämpligt för att diska normalt smutsat porslin och är det mest effektiva programmet vad gäller 

dess kombinerade energi- och vattenförbrukning för denna typ av disk.

Enheten uppfyller de europeiska normerna och direktiven i den aktuella versionen vid leverans:
- LVD 2006/95/EG
- EMC2004/1 08/EG
-	 ErP	2009/125/EG

Ovanstående värden har mätts i enlighet med standarder under angivna driftsförhållanden. Resultaten kan variera 
mycket beroende på mängden och smutsgraden på disken, vattnets hårdhet, diskmedel etc.

Bruksanvisningen bygger på EU:s normer och regler.
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