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Läs igenom denna manual noggrant 
innan du använder diskmaskinen och 
förvara denna manual för framtida 
referens. 
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Felsökningstips 
 

LADDA Korgarna enligt EN50242 
 

OBSERVERA! 
Om du läser avsnittet om felsökningstips kan du själv lösa några 
vanliga problem. 
Om du inte själv kan lösa problemen, be om hjälp av en professionell 
tekniker. 
Tillverkaren kan, efter en policy för ständig utveckling och uppdatering av 
produkten, göra ändringar utan att meddela detta i förväg. 
Om du går förlorad eller föråldrad kan du få en ny bruksanvisning från 
tillverkaren eller ansvarig leverantör. 
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SÄKERHETSFÖRESKRIFTER 
 

Installation och reparation kan endast utföras av en 
kvalificerad tekniker 
Den här apparaten är avsedd att användas i 
hemmets kök och i liknande tillämpningar 
såsom: 
Personalkök i butiker, kontor eller andra 
arbetsplatser, bondgårdar. 
- gårdhus; 
Av kunder på hotell, motell eller andra logimiljöer 
Bed and breakfast-miljöer. 
Denna enhet kan användas av barn från 8 år och 
uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller mental förmåga eller brist på 
erfarenhet och kunskap, om de har fått tillsyn eller 
instruktioner om användningen av enheten på ett 
säkert sätt, och förstår farorna som är involverade. 
Barn får inte leka med enheten. Rengöring och 
användarunderhåll ska inte genomföras av barn 
utan tillsyn. (För EN60335-1) 
Denna apparat är inte avsedd för användning av 
personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, 
sensorisk eller 

VARNING 
Följ försiktighetsåtgärderna nedan när du 
använder din diskmaskin: 
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Känslig eller mental förmåga, eller brist på 
erfarenhet och kunskap, såvida inte de har fått tillsyn 
eller instruktioner om användningen av apparaten av 
en person som ansvarar för deras säkerhet. (För 
IEC60335-1) Förpackningsmaterial kan vara farligt 
för barn! 
Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk. 
För att skydda mot risken för elektrisk stöt, sänk inte 
ned enheten, sladden eller kontakten i vatten eller 
annan vätska. Koppla ur kontakten innan du rengör 
och utför underhåll på apparaten. 
Använd en mjuk trasa fuktad med mild tvål och 
använd sedan en torr trasa för att torka av den igen. 

 

Denna apparat måste vara jordad. I händelse av 
funktionsfel eller haveri minskar risken för 
elektrisk stöt genom att skapa en väg med minst 
motstånd för elektrisk ström. Denna apparat är 
utrustad med en jordningsledningsplugg. 
Pluggen måste anslutas till ett lämpligt uttag som 
är installerat och jordat i enlighet med alla lokala 
koder och förordningar. 
Felaktig anslutning av utrustningens jordledare kan 
leda till risk för elektrisk stöt. Kontakta en behörig 
elektriker eller servicerepresentant om du är osäker 
på om apparaten är ordentligt jordad. 

Jordningsinstruktioner 
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Ändra inte kontakten som medföljer 
apparaten. Om det inte passar uttaget. 
Få ett ordentligt uttag installerat av en 
behörig elektriker. 
Missa inte, sitta på eller stå på dörren eller 
diskmaskinens diskmaskin. 
Använd inte din diskmaskin såvida inte alla 
skåppaneler är ordentligt på plats. 
Öppna dörren mycket noggrant om 
diskmaskinen fungerar, det finns risk för att 
vatten sprutar ut. Placera inga tunga föremål på 
eller stå på dörren när den är öppen. Apparaten 
kan tippa framåt. 
När du laddar saker som ska tvättas: 
1) Leta upp skarpa föremål så att de inte kan 

skada dörrförslutningen. 
2) Varning: Knivar och andra redskap med 

skarpa punkter måste laddas i korgen med 
sina punkter vända nedåt eller placerade i 
ett horisontellt läge. 

Vissa diskmedel är starkt alkaliska. De kan vara 
extremt farliga om de sväljs. 
Undvik kontakt med huden och ögonen och håll 
barn borta från diskmaskinen när dörren är 
öppen. 
Kontrollera att tvättmedelspulvret är tomt efter 
tvättcykeln. 
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Tvätta inte plastföremål om de inte är märkta 
”diskmaskin säkra” eller motsvarande. 
Kontrollera tillverkarens rekommendationer för 
omärkta plastföremål som inte är så märkta. 
Använd endast tvättmedel och sköljmedel som 
rekommenderas för användning i en automatisk 
diskmaskin. 
Använd aldrig tvål, tvättmedel eller 
handtvättmedel i din diskmaskin. 
Dörren ska inte lämnas öppen, eftersom detta kan öka 
risken för att snubbla. 
Om elkabeln är skadad måste den bytas av 
tillverkaren, serviceombudet eller en person med 
likvärdig behörighet för att undvika fara. 
Under installationen får strömförsörjningen inte 
vara överdrivet eller farligt böjd eller platt. 
Manipulera inte med kontrollerna. 
Apparaten måste anslutas till huvudvattenventilen 
med nya slanguppsättningar. Gamla uppsättningar 
bör inte återanvändas. 
För att spara energi stängs apparaten i 
beredskapsläge automatiskt medan ingen drift sker på 
30 minuter. 
Det maximala antalet platsinställningar som ska 
tvättas är 12. 
Det högsta tillåtna inloppsvattentrycket är 1MPa. Det 
minsta tillåtna inloppsvattentrycket är 0,04 MPa. 
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Avfallshantering 
Gå till ett återvinningscenter för kassering 
av förpackningen och apparaten. Skär 
därför av strömförsörjningskabeln och gör 
dörrstängningsanordningen oanvändbar. 
Kartongförpackningar är tillverkade av återvunnet 
papper och bör bortskaffas i 
avfallspapperssamlingen för återvinning. 
Genom att säkerställa att produkten hanteras på 
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella 
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå 
om produkten kasseras som vanligt avfall. 
För mer detaljerad information om återvinning av 
denna produkt, kontakta ditt lokala stadskontor och 
din hushållsavfallstjänst. 
Kassera inte denna produkt som osorterat 
kommunalt avfall. Insamling av sådant avfall 
separat för specialbehandling är nödvändigt. 
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PRODUKTÖVERSIKT 
VIKTIGT! 

För att få bästa prestanda från din diskmaskin, läs all bruksanvisning innan du 
använder den för första gången. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inre 
 
 
 
 

Saltbehållare 

Nedre sprayarm 

Filterenhet 

 
Telåda (tea-chest) 

 
 
 
 

   
 

Bestickkorg 
Koppstä
ll 

övre sprayarm 

Övre korg 
 

Nedre korgen

OBSERVERA! 
Bilder är endast för referens, olika modeller kan vara annorlunda. Vänligen 
se till att vänligen. 
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ANVÄNDNING AV DITT Tvättmaskin 
 

Innan du använder din diskmaskin: 

Inuti Utanför  

1. Ställ in vattenmjukgöraren 
2. Ladda saltet i mjukgöraren 
3. Laddar korgen 
4. Fyll dispensern 

 

OBSERVERA! 
Om din modell inte har någon mjukgörare kan du hoppa över det här avsnittet. 

Använd alltid salt avsedd för diskmaskin. 
Saltbehållaren är belägen under den undre korgen och bör fyllas enligt förklaringen 
i följande: 

Om du behöver ställa in mjukgöraren. 
Kontrollera avsnitt 1 "Vattenmjukare" i DEL of: Specialversion, 

Laddar saltet i mjukgöraren 

VARNING 
Använd endast salt speciellt utformat för diskmaskiner! 
Varje annan typ av salt som inte är specifikt utformad för diskmaskin, 
särskilt bordsalt, kommer att skada vattenmjukgöraren. Vid skador 
orsakade av användning av olämpligt salt ger tillverkaren ingen 
garanti och ansvarar heller inte för några orsaker. 
Fyll bara på salt innan du kör en cykel. 
Detta förhindrar eventuella salt eller salt vatten, som kan ha spillts ut, 
kvar på maskinens botten under en viss tid, vilket kan orsaka 
korrosion. 
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Följ stegen nedan för att lägga till diskmaskin salt: 
 

 
1. Ta bort den nedre korgen och skruva loss behållarens lock. 
2. Placera slutet av tratten (medföljer) i hålet och häll i cirka 1,5 kg diskmaskin 

salt. 
3. Fyll saltbehållaren till dess maximala gräns med vatten. Det är normalt att 

en liten mängd vatten kommer ut ur saltbehållaren. 
4. När du har fyllt behållaren, skruva tillbaka locket ordentligt. 
5. Saltvarningslampan slutar vara efter att saltbehållaren har fyllts med salt. 
6. Omedelbart efter att saltet har fyllts i saltbehållaren bör ett tvättprogram 

påbörjas (Vi föreslår att du använder ett kort program). Annars kan 
filtersystemet, pumpen eller andra viktiga delar av maskinen skadas av 
saltvatten. Detta är utan garanti. 

OBSERVERA! 
Saltbehållaren får endast fyllas på när saltvarningslampan () i kontrollpanelen 
tänds.  Beroende på hur bra saltet upplöses kan saltvarningsljuset 
fortfarande vara på trots att saltbehållaren är fylld. 
Om det inte finns någon saltvarningslampa i kontrollpanelen (för vissa 
modeller) kan du uppskatta när du ska fylla saltet i mjukgöraren med de 
cykler som diskmaskinen har kört. 
Om saltet har spillts, kör ett blöt eller snabbt program för att ta bort det. 
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Justera den övre korgen 
Höjden på den övre korgen kan enkelt justeras för att passa högre rätter i 
antingen den övre eller nedre korgen. 
Så här justerar du höjden på det övre stativet: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Sätt tillbaka den övre korgen på 
övre eller nedre rullar. 

Tips för korg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lägre position 
 
1 Dra ut den övre korgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
2 Ta bort den övre korgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Övre position 

4 Tryck in den övre korgen. 
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Vik tillbaka kopphyllorna 
För att få plats för högre föremål i den övre korgen, lyft upp koppstället uppåt. 
Du kan sedan luta de höga glasögonen mot det. Du kan också ta bort den när 
den inte behövs för användning. 

 

Vik tillbaka rackhyllorna 
Spikarna i den nedre korgen används för att hålla plattor och ett fat. 
De kan sänkas för att ge mer utrymme för stora föremål. 

höja uppåt bakåt  
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING 
Externt  

Dörren och dörrförslutningen 
Rengör dörrtätningarna regelbundet med en mjuk, fuktig trasa för att ta bort 
matavlagringar. 
När diskmaskinen laddas kan mat- och dryckrester droppa på sidorna på 
diskmaskinsdörren. Dessa ytor ligger utanför tvättskåpet och får inte tillgång till 
vatten från sprutarmarna. Eventuella avlagringar ska torkas av innan dörren 
stängs. 

 
Kontrollpanelen 
Om rengöring krävs, ska kontrollpanelen endast torka av med en mjuk, fuktig trasa. 

 

 

Filtreringssystem 
Filtreringssystemet i tvättskåpets botten behåller grovt skräp från tvättcykeln. 
Det samlade grova skräpet kan leda till att filtren täcks. Kontrollera filterens skick 
regelbundet och rengör dem vid behov under rinnande vatten. Följ stegen nedan 
för att rengöra filtren i tvättskåpet. 

OBSERVERA! 
Bilder är endast för referens, olika modeller av filtreringssystemet och 
sprutarmar kan vara olika. 

VARNING 
För att undvika att vatten tränger in i dörrlåset och elektriska 
komponenter, använd inte någon sprayrengöring av något slag. 
Använd aldrig slipande rengöringsmedel eller skurskydd på ytterytorna 
eftersom de kan repa ytbehandlingen. Vissa pappershanddukar kan 
också repa eller lämna märken på ytan. 

Intern 
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Huvudfilte

r Grovfilter 

Finfilter 

 
 
 
 

1 Håll det grova filtret och vrid det 
moturs för att låsa upp filtret. 
Lyft filtret uppåt och ur 
diskmaskinen. 

 
2 Det fina filtret kan dras från 

filterenhetens botten. 
Det grova filtret kan lossas från 
huvudfiltret genom att försiktigt 
pressa flikarna upptill och dra 
bort det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Större matrester kan rengöras 
genom att skölja filtret under 
rinnande vatten. 
För en noggrannare rengöring, 
använd en mjuk 
rengöringsborste. 

4 Sätt tillbaka filtren i omvänd 
ordning för demonteringen, sätt 
tillbaka filterinsatsen och vrid 
medurs till stängningspilen.

 

VARNING 
Dra inte åt filtren. Sätt tillbaka filtren i ordentlig ordning, annars kan 
grovt skräp komma in i systemet och orsaka blockering. Använd aldrig 
diskmaskinen utan filter på plats. Felaktig byte av filtret kan minska 
apparatens prestanda och skada disk och redskap. 
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Spray 
Det är nödvändigt att rengöra sprutarmarna regelbundet för kemikalier med hårt vatten 
kommer att täppa till sprutarmstrålarna och lagren. 

Följ instruktionerna nedan för att rengöra sprutarmarna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 För att ta bort den övre 
sprutarmen, håll i muttern, vrid 
armen medurs för att ta bort 
den. 

2 För att ta bort den nedre 
sprutarmen, dra ut sprutarmen 
uppåt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Tvätta armarna i tvål och varmt 
vatten och använd en mjuk borste 
för att rengöra strålarna. Byt ut 
dem efter att du har sköljt dem 
noggrant. 
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Frostskyddsåtgärd 
Vänligen vidta frostskyddsåtgärder på diskmaskinen på vintern. Varje gång 
efter tvättcykler, använd följande: 
1. Avbryt den elektriska kraften till diskmaskinen vid matningskällan. 
2. Stäng av vattenförsörjningen och koppla bort vatteninloppsröret från vattenventilen. 
3. Tappa ur vattnet från inloppsröret och vattenventilen. (Använd en panna för att 

samla vattnet) 
4. Anslut vatteninloppsröret till vattenventilen igen. 
5. Ta bort filtret i botten av badkaret och använd en svamp för att suga upp 

vatten i sumpen. 

Efter varje tvätt 
Stäng av vattentillförseln till apparaten efter varje tvätt och låt dörren vara lite öppen så 
att fukt och lukt inte fångas inuti. 

Ta bort 
Innan du rengör eller utför underhåll, ta alltid ut kontakten ur uttaget. 
Inga lösningsmedel eller slipande rengöring 
Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsprodukter för att rengöra 
utsidan och gummidelen på diskmaskinen. Använd endast en trasa med varmt 
tvålvatten. 
För att ta bort fläckar eller fläckar från insidan av ytan, använd en trasa fuktad med 
vatten, lite vinäger eller en rengöringsprodukt som är speciellt gjord för diskmaskiner. 

När den inte används på länge 
Det rekommenderas att du kör en tvättcykel med diskmaskinen tom och sedan tar ut 
kontakten ur uttaget, stänger av vattentillförseln och lämnar apparatens dörr något 
öppen. Detta hjälper dörrtätningarna att hålla längre och förhindrar att lukt bildas i 
apparaten. 

Flytta apparaten 
Om apparaten måste flyttas, försök att hålla den i vertikalt läge. Om det är absolut 
nödvändigt kan det placeras på ryggen. 

Tätningar 
En av de faktorer som orsakar lukt i diskmaskinen är mat som förblir fångad i 
tätningarna. Periodisk rengöring med en fuktig svamp förhindrar att detta uppstår. 

Att ta hand om diskmaskinen 
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INSTALLATIONSINSTRUKTION 
 

Observera! 
Installation av rör och elektrisk utrustning bör utföras av proffs. 

 

 

Elektriska krav 
Titta på klassificeringsetiketten för att känna till märkspänningen och anslut 
diskmaskinen till rätt strömförsörjning. Använd önskad säkring 10A/13A/16A, 
rekommenderad säkringssäkring eller brytare och leverera separat krets som endast 
tjänar denna apparat. 

Elektrisk koppling 
Se till att spänningen och frekvensen för den effekt som motsvarar spänningen på 
typskylten. Sätt bara i kontakten i ett eluttag som är ordentligt jordat. Om det 
elektriska uttaget som apparaten måste anslutas inte är lämpligt för kontakten, 
byt ut sockeln snarare än att använda en adapter eller liknande, eftersom de kan 
orsaka överhettning och brännskador. 

Se till att ordentlig jordning finns före användning 

VARNING 
Risk för elektrisk stöt Koppla 
bort elkraften innan du 
installerar diskmaskin. 
Underlåtenhet att göra detta kan leda 
till dödsfall eller elektrisk chock. 

Om strömanslutning 
VARNING 

Personlig säkerhet: 
Använd inte en förlängningssladd eller en 
adapterkontakt med den här apparaten. 
Skär inte under några omständigheter 
jordningsanslutningen från nätsladden. 
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Vattenanslutning 
Anslut kallt vattentillförselsslangen till 
en gängad 3/4 (tum) kontakt och se 
till att den är ordentligt fäst på plats. 
Om vattenledningarna är nya eller 
inte har använts under en längre tid, 
låt vattnet rinna för att se till att 
vattnet är klart. Denna 
försiktighetsåtgärd behövs för att 
undvika risken för att vatteninloppet 
blockeras och skada apparaten. 

 
 
 

vanlig 
matningsslang 

 

 
säkerhetsförsörjningssl
ang 

Om säkerhetsförsörjningsslangen 
Säkerhetsförsörjningsslangen består av dubbla väggar. Slangens system 
garanterar dess ingripande genom att blockera vattenflödet i händelse av att 
tillförselsslangen går sönder och när luftutrymmet mellan själva matningsslangen 
och den yttre korrugerade slangen är full av vatten. 

 

 
Hur man ansluter säkerhetsförsörjningsslangen 
1. Dra Säkerhetsförsörjningsslangarna helt från förvaringsutrymmet på 

diskmaskinens baksida. 
2. Dra åt skruvarna på säkerhetsförsörjningsslangen till kranen med gängan 3/4-tum. 
3. Slå på vattnet helt innan du startar diskmaskinen. 

 

Hur man kopplar bort säkerhetsförsörjningsslangen 
1. Stäng av vattnet. 
2. Skruva loss säkerhetsförsörjningsslangen från kranen. 

Vattentillförsel och dränering 

VARNING 
En slang som fästs på en diskbänk kan spricka om den är installerad på 
samma vattenlinje som diskmaskinen. Om du har en diskbänk, 
rekommenderas att slangen kopplas ur och hålet är anslutet. 
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Sätt i avloppsslangen i ett avloppsrör med en diameter på minst 4 cm, eller låt den rinna in i 
diskhon och se till att undvika att böja eller krympa den. Avloppsrörets höjd måste vara 
mindre än 1000 mm. Slangens fria ände får inte nedsänkas i vatten för att undvika det 
bakre flödet. 

Fäst avtappningsslangen ordentligt i antingen position A eller position B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hur man dränerar överskottsvatten från slangar 
Om diskhon är 1000 högre från golvet, kan överskottet av vatten i slangar inte 
dräneras direkt i diskhon. Det kommer att vara nödvändigt att tömma överskott av 
vatten från slangar i en skål eller lämplig behållare som hålls utanför och lägre än 
diskbänken. 

Varmvattenutlopp 
Anslut vattenavloppsslangen. Dräneringsslangen måste vara korrekt monterad för 
att undvika vattenläckor. Se till att vattentömningsslangen inte är trasslig eller 
klämd. 

Tillägg 
Om du behöver en dräneringsslangförlängning, se till att använda en liknande 
dräneringsslang. 
Den får inte vara längre än 4 meter; annars kan diskmaskinens rengöringseffekt 
minskas. 

Sifonanslutning 
Avfallsanslutningen måste vara på en höjd mindre än 100 cm (maximalt) från 
skålens botten. Vattenavloppsslangen ska vara fixerad. 

Anslutning av dräneringsslangar 

Räknar
e 

 
A 

 

 
dränering

Nätkabel 

 
 
 
 
 
 

Afvoersl

M
AX

 1
00

0 
m

m
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Placera apparaten på önskad plats. Ryggen ska vila mot väggen bakom den och 
sidorna, längs intilliggande skåp eller väggar. Diskmaskinen är utrustad med 
vattentillförsel och dräneringsslangar som kan placeras antingen till höger eller 
vänster för att underlätta korrekt installation. 

Utjämning av apparaten 
När apparaten är placerad för nivellering kan 
diskmaskinens höjd ändras genom justering av 
skruvnivån på fötterna. 
I alla fall ska apparaten inte luta 
mer än 2 

 
OBSERVERA! 
Applicera endast på den fristående diskmaskinen. 

 

Steg 1. Välja den bästa platsen för diskmaskinen 
Diskmaskinens monteringsläge bör vara nära befintligt inlopps- och 
dräneringsslangar och nätsladd. 
Illustrationer av skåpets mått och diskmaskinens monteringsposition. 
1. Mindre än 5 mm mellan toppen av diskmaskin och skåp och ytterdörren i 

linje med skåpet. 
 

 

Placera apparaten 

90 90 

 
Elektrisk, 
dränering och 
vattenförsörjnin
g 

 
 

 
Utrymme mellan skåpets 

botten och golv 

600 mm (för 60 cm modell) 450 

mm (för 45 cm modell) 

Inbyggd installation (för den 
integrerade modellen)
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2. Om diskmaskin sitter fast i hörnet på skåpet, bör det 
finnas lite utrymme när dörren öppnas. 

OBSERVERA! 
Beroende på var eluttaget är, kan du behöva klippa 
ett hål på motsatt skåpsida. 

 
 
 
 

Steg 3. Diskmaskininstallationssteg 
1. Fäst kondensremsan under arbetsytan på skåpet. Se till att kondensremsan 

är i linje med kanten på arbetsytan. 
2. Anslut inloppsslangen till kallt vattentillförseln. 
3. Anslut dräneringsslangen. 
4. Anslut strömmen. 
5. Placera diskmaskinen på plats. 
6. Justera diskmaskinen. Den bakre maten kan ställas in från diskmaskinens 

framsida genom att vrida Philips-skruven mitt i diskmaskinens botten med en 
Philips-skruv. För att justera framfötterna, använd en platt skruvmejsel och 
vrid framfötterna tills diskmaskinen är jämn. 

7. Justera spänningen på dörrfjädrarna genom att använda en insexnyckel som 
vrids medurs för att dra åt vänster och höger dörrfjädrar. Underlåtenhet att göra 
detta kan skada din diskmaskin. 

8. Diskmaskinen måste säkras på plats. Det finns två sätt att göra detta: 
A. Normal arbetsyta: Sätt installationskroken i spåret på sidplanet och fäst den på 

arbetsytan med träskruvarna. 
B. Arbetsplatta i marmor eller granit: Fixa sidan med skruven. 

 

 

 

Diskmaskin Skåp 

Dörr till 
diskmaskin 
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Steg 4. Utjämnar diskmaskinen 
Diskmaskin måste vara jämn för korrekt diskmaskins drift och tvättprestanda. 
1. Placera en andningsnivå på dörren och rackspåret inuti badkaret som visas för 

att kontrollera att diskmaskinen är jämn. 
2. Justera diskmaskinen genom att justera de tre nivelleringsbenen individuellt. 
3. När du tvättar diskmaskinen, var uppmärksam på att inte låta diskmaskinen vippa. 

 
 

Kontrollera 
nivån 
framifrån och 
bakåt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrollera 
nivån sida till 
sida 

 
 

UPP 
NER 

 
 
 
 

OBSERVERA! 
Fötternas maximala justeringshöjd är 50 mm. 
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Felsökningstips 
Innan du ringer för service 
Om du granskar diagrammen på följande sidor kan du spara dig från att ringa service. 

 

Problem Möjlig orsak Vad ska man göra 

Diskmaskin startar inte Säkring blåst eller 
kretsavbrottet löst ut. 

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

Strömmen är inte 
på. 

Se till att diskmaskinen är 
påslagen och att dörren är stängd 
ordentligt. 
Se till att nätsladden är 
korrekt ansluten till vägguttaget. 

Vattentrycket är lågt Kontrollera att vattentillförseln är 
korrekt ansluten och att vattnet är 
på. 

Diskmaskinens dörr 
är inte ordentligt 
stängd. 

Se till att stänga dörren 
ordentligt och låsa den. 

Vatten inte pumpad 
från diskmaskin 

Vridad eller 
instängd 
dräneringsslang. 

Kontrollera avloppsslangen. 

Filteret är igensatt. Kontrollera grovt filter. 

Köksvasken igensatt. Kontrollera diskbänken för att se till 
att den tappar bra. Om problemet är 
en diskbänk som inte tappar kan du 
behöva en rörmokare snarare än en 
serviceman för diskmaskiner. 
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Plötsligt i badkaret Fel tvättmedel. Använd endast det speciella 
tvättmedelsmedlet för att undvika 
ludd. Om detta inträffar, öppna 
diskmaskinen och låt ljudet 
avdunsta. Lägg till 1 gallon kallt 
vatten i botten av diskmaskinen. 
Stäng diskmaskinens dörr och välj 
sedan valfri cykel. Ursprungligen 
kommer diskmaskinen att rinna ut 
vattnet. Öppna dörren efter att 
tappningssteget är klart och 
kontrollera om lödorna har försvunnit. 
Upprepa vid behov 
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Problem Möjlig orsak Vad ska man göra 
 Spillt sköljmedel. Torka alltid upp 

sköljhjälpsspill omedelbart. 

Målat badkar 
inredning 

Tvättmedel med 
färgämne kan ha 
använts. 

Se till att tvättmedlet inte har något 
färgämne. 

Vit film på 
insidan 

Hårda vattenmineraler. För att rengöra interiören 
använder du en fuktig svamp 
med tvättmedel för diskmaskin 
och bär gummihandskar. Använd 
aldrig något annat 
rengöringsmedel än 
tvättmedelsmedel, annars kan 
det orsaka skumning eller skum. 

Det finns 
rostfläckar på 
bestick 

De berörda 
föremålen är inte 
korrosionsbeständ
iga. 

Undvik att tvätta saker som inte är 
korrosionsbeständiga i 
diskmaskinen. 

kör ett program 
kördes inte efter att 
diskmaskin salt 
tillsattes. Spår av 
salt har kommit in i 
tvättcykeln. 

Kör alltid ett tvättprogram utan 
porslin efter att ha lagt till 
Salt Välj inte Turbo-funktionen (om 
den finns) efter tillsats av 
diskmaskin. 

Det mjukare locket 
är löst. 

Kontrollera att mjukgörarens lock är 
säkert. 

Slå buller i 
diskmaskinen 

En sprayarm slår mot 
ett föremål i en korg 

Avbryt programmet och ordna 
om föremål som hindrar 
sprutarmen. 

Skramlande ljud 
i diskmaskinen 

Bestick av 
leksaker är löst i 
diskmaskinen. 

Avbryt programmet och ordna 
om köksartiklarna. 

Slå buller i 
vattenledningarna 

Detta kan orsakas av 
installation på plats 
eller rörets tvärsnitt. 

Detta påverkar inte diskmaskinens 
funktion. Om du är osäker, kontakta 
en kvalificerad rörmokare. 

Disken är inte 
rena 

Diskarna laddades 
inte korrekt. 

Se DEL Ⅱ “Förbereda och ladda 
rätter”. 
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Programmet var 
inte kraftfull nog. 

Välj ett mer intensivt program. 
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Problem Möjlig orsak Vad ska man göra 

Disken är inte 
rena. 

Inte tillräckligt med 
tvättmedel 
dispenserades. 

Använd mer tvättmedel eller 
byt tvättmedel. 

Objekt blockerar 
sprutarmarnas 
rörelse. 

Ordna om föremålen så att sprayen 
kan rotera fritt. 

Filterkombinationen är 
inte ren eller är inte 
korrekt monterad i 
tvättskåpets botten. 
Det kan leda till att 
sprutarmstrålarna 
blockeras. 

Rengör och/eller montera filtret 
korrekt. Rengör sprutarmstrålarna. 

Molnighet på 
glas. 

Kombination av 
mjukt vatten och för 
mycket tvättmedel. 

Använd mindre tvättmedel om du 
har mjukt vatten och välj en 
kortare cykel för att tvätta glaset 
och för att få dem rena. 

Vita fläckar visas 
på disk och glas. 

Område med hårt 
vatten kan orsaka 
kalkavlagringar. 

Lägg till mer tvättmedel. 

Svarta eller grå 
märken på 
diskarna 

Aluminiumredskap 
har gnuglat mot 
diskarna 

Använd en mild slipmedel 
för att eliminera dessa 
märken. 

Tvättmedel kvar i 
dispensern 

Diskmedel 
dispenser för 
diskmedel 

Ladda upp diskarna ordentligt. 

Diskarna torkar 
inte 

06: Felaktig lastning Ladda diskmaskinen enligt 
anvisningarna. 

Rätter tas bort för 
snart 

Töm inte diskmaskinen 
omedelbart efter tvätt. Öppna 
dörren något så att ångan kan 
komma ut. Ta ut diskarna tills det 
är säkert att beröra den inre 
temperaturen. Lossa först den 
nedre korgen för att förhindra att 
vatten tappar från den övre 
korgen. 
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Problem Möjlig orsak Vad ska man göra 
Diskarna torkar 
inte 

Fel program har valts. Med ett kort program är 
tvättemperaturen lägre, vilket 
minskar rengöringsprestandan. 
Välj ett program med lång 
tvättid. 

Användning av 
bestick med 
beläggning av låg 
kvalitet. 

Vattendränering är svårare med 
dessa föremål. Bestick eller diskar 
av denna typ är inte lämpliga för 
tvätt i diskmaskinen. 
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LADDA Korgarna enligt 
EN50242: 

 
1. Övre korg: 

 

 
2. Nedre korg: 

 
 
 

Numme
r 

Obje
kt 

7 Efterrätt 

8 Middags tallrikar 

9 Plattor 

10 Knapp 

11 Bestickkorg 

Numme
r 

Obje
kt 

1 kopparna 

2 Fat 

3 Glasögon 

4 Liten serveringsskål 

5 Medium serveringsskål 

6 Stor serveringsskål 
 

   

 
  

 

  
 

 

 8 

 

 11  

10
 



30 
 

4 4 

3. Bestickkorg: 
 

1 2 1 
 

4 4 4 4 4 4 
 

1 2 1 

2 2 2 
  

8 
  

7 
 

3 3 
 

2 

1 2 1 
 

4 4 4 4 4 4 
 

1 3 1 
              

            

1 2 1 
 

5 5 5 5 5 5 
 

3 3 3 

2 2 2 
  

3 
  

3 
 

3 3 3 3 

1 2 1 
 

5 5 5 5 5 5 
 

6 
 

6 

 

Information om 3D  
jämförbarhetstest enligt EN 50242 
Kapacitet: 12 platsinställningar 
Position i övre korgen: nedre position 
Program: ECO 
Sköljhjälpsinställning: 6 
Mjukare inställning: H3 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Numme
r 

Obje
kt 

1 Soppskedar 

2 Högafflar och 
grepar 

3 Knivar 

4 Teskedar 

5 Efterrättskedar 

6 Serverar skedar 

7 Serveringsgaffla
r 

 



 

 
 

 
 

 
DEL 2 



 

 

 
 
 

10 
11 
12 

13 

13 
14 
14 
15 

16 

17 

INNEHÅLL 
 

ANVÄNDNING AV DITT Tvättmaskin 
Kontrollpanels 
vattenmjukare 

                   Förbereda och ladda rätter 
Sköljhjälpens funktion och tvättmedel 
Fyllning av sköljhjälpbehållaren 
Fyllning av tvättmedelsbehållaren 

 
PROGRAMMERING AV Diskmaskinen 
Tvättcykeltabell som 
startar en cykeltvätt 
Ändra programmet Mittcykel Glöm 
att lägga till en maträtt? 

 
Felkoder: 

 
TEKNISK INFORMATION 

 
 
 

OBSERVERA! 
Om du inte själv kan lösa problemen, be om hjälp av en professionell 
tekniker. 
Tillverkaren kan, efter en policy för ständig utveckling och uppdatering av 
produkten, göra ändringar utan att meddela detta i förväg. 
Om du går förlorad eller föråldrad kan du få en ny bruksanvisning från 
tillverkaren eller ansvarig leverantör. 
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3 Ladda korgarna 

Snabbanvändarhandbok 
Läs motsvarande innehåll i bruksanvisningen för detaljerad driftsmetod. 

 

(Se avsnitt 5 “INSTALLATIONSINSTRUKTION” 
till DEL Ⅰ: Generisk version.) 

 
 
 
 

 

         

 
 
 

2 Ta bort den större återstoden på 
bestick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Att välja ett program och köra 
diskmaskinen 

1 Installera 
diskmaskinen 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 Fyll på dispensern 
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ANVÄNDNING AV DITT Tvättmaskin 
 

 
 

 

Driftknapp 
1 Ström Tryck på den här knappen för att slå på din diskmaskin. 
 
2 Program Välj lämpligt tvättprogram, den valda programindikatorn 

tänds. 

 
3 

 
Fördröjning Tryck på knappen för att ställa in fördröjningstiden, 

motsvarande indikator tänds. 

 
 
4 

 
 
Barnlås 

Det här alternativet låter dig låsa knapparna på 
kontrollpanelen förutom strömbrytaren - så att barn inte av 
misstag kan starta diskmaskinen genom att trycka på 
knapparna på panelen. För att låsa eller låsa upp knapparna 
på kontrollpanelen trycker du och håller ner Halvan 
-lastknapp + Fördröjningsknapp i 3 sekunder samtidigt. När du 
trycker på den här knappen tänds motsvarande indikator. 

 

5 

 
 

Halv last 

Om du har ungefär eller mindre än 6 platser som diskar att 
tvätta, kan du välja den här funktionen för att spara energi 
och vatten. (Det kan endast användas med Intensive, ECO, 
90 min.) 

 
6 

 
Starta/Paus
a 

För att starta det valda tvättprogrammet eller pausa det 
när diskmaskinen arbetar. 

Kontrollpanel 

     3 4 5  



5  

Visa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

 
 
 
 
 
 
 
Program
indikator 

INTENSIV 
För tyngst smutsigt porslin och normalt smutsade 
krukor, kokkärl, disk etc. Med torkad mat. 

ECO – SOC 
Detta är ett standardprogram, det är lämpligt att 
rengöra normalt smutsigt servis och det är det mest 
effektiva programmet 
när det gäller den kombinerade energi- och 
vattenförbrukningen för den typen av bordsartiklar. 

≤ 90 min 
För normalt smutsiga laster som behöver snabbtvättas. 

 
Strid 

En kortare tvätt för lätt smutsiga laster som inte 
behöver torkas. 

  
Diskmaskin 

  Om indikatorn “” är tänd betyder det att diskmaskinen 
är låg  

8 Varning på diskmaskinens sköljmedel och kräver en påfyllning. 
 symbol 

Salt 
  Om indikatorn “” är tänd betyder det att diskmaskinen 

är låg  
  på diskmaskin salt och måste fyllas på nytt. 
  

Vattenkran 
  Om ”-Indikatorn är tänd, det betyder 

att vattenkranen är stängd 

9 Fördröjnings
tid 

För att visa fördröjningstiden (3h/6h/9h). 

 



6  

Avhärdningsfilter  
Vattenmjukgöraren måste ställas in manuellt med vattnet hårdhetsratten. 
Vattenmjukgöraren är utformad för att ta bort mineraler och salter från vattnet, 
vilket skulle ha en skadlig eller negativ inverkan på apparatens drift. 
Ju fler mineraler det är, desto svårare är ditt vatten. 
Mjukgöraren bör justeras efter vattnets hårdhet i ditt område. Din lokala 
vattenmyndighet kan ge dig råd om hårdheten i vattnet i ditt område. 

 
Justera saltförbrukningen 
Diskmaskinen är utformad för att möjliggöra justering av mängden salt som 
konsumeras baserat på hårdheten i det använda vattnet. Detta är avsett att 
optimera och anpassa saltkonsumtionen. 

Följ stegen nedan för justering av saltförbrukning. 
1. Slå på apparaten och stäng luckan. 
2. Tryck på Start/Pause-knappen i mer än 5 sekunder för att starta modellen för 

vattenmjukgöringsuppsättning inom 60 sekunder efter att apparaten 
startades. 

3. Tryck på Start/Pause-knappen för att välja rätt uppsättning enligt din 
lokala miljö. Uppsättningarna kommer att ändras i följande sekvens: 
H1> H2> H3-> H4-> H5-> H6; 

4. Utan drift på 5 sekunder eller tryck på strömknappen för att slutföra 
installationen och lämna installationsläget. 

 

Vattenhårdhet  
Vattenmjukgöringsnivå 

 
Saltförbrukning 

(gram/cykel) Tyska Fransk
a 

Brittis
ka 
Clarke 

mmol/l 

0 - 5 0 - 9 0 - 6 0 - 0.94 H1-> Snabba indikatorer flimrar 0 

6 - 11 10 - 20 7 - 14 1.0 - 2.0 H2-> 90 min blinkar 9 

12 - 17 21 - 30 15 - 21 2.1 - 3.0 H3-> 90 min, snabba indikatorer 
flimrar 

12 

18 - 22 31 - 40 22 - 28 3.1 - 4.0 H4-> ECO-indikatorer flimrar 20 

23 - 34 41 - 60 29 - 42 4.1 - 6.0 H5-> ECO, snabba indikatorer 
flimrar 

30 

35 - 55 61 - 98 43 - 69 6,1 - 9,8 H6-> ECO, 90 min blinkar 60 

1 ° dH = 1,25 ° Clarke = 1,78  ° fH = 0,178 mmol/l Fabriksinställningen: H3 
Kontakta din lokala vattentavla för information om hårdheten i din vattenförsörjning. 
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OBSERVERA! 
Om din modell inte har någon mjukgörare kan du hoppa över det här 
avsnittet. avhärdningsfilter 
Vattnets hårdhet varierar från plats till plats. Om hårt vatten används i 
diskmaskinen, kommer det att bildas avlagringar på diskarna och redskapen. 
Apparaten är utrustad med en speciell mjukgörare som använder en 
saltbehållare som är speciellt utformad för att eliminera kalk och 
mineraler från vattnet. 

 

Överväg att köpa redskap som identifieras som diskmaskin. 
För specifika objekt, välj ett program med lägsta möjliga temperatur. För 
att förhindra skador, ta inte glas och bestick ur diskmaskinen omedelbart 
efter att programmet har avslutats. 

För tvätt av följande bestick/disk 
Passar inte 

Bestick med trä-, hornporslin eller pärlemorhandtag 
Plastföremål som inte är värmebeständiga 
Äldre bestick med limmade delar som inte är 
temperaturbeständiga. Bestickföremål eller -fat 
Tenn- eller kooperativ 
Kristallglas 
Stålföremål som utsätts för 
rostande träplattor 
Föremål tillverkade av syntetfibrer 

Har begränsad lämplighet 
Vissa typer av glasögon kan bli tråkiga efter ett stort antal tvättar. 
Silver- och aluminiumdelar har en tendens att missfärgas under tvätt. 
Glaserade mönster kan blekna om maskinen tvättas ofta 

 
 

Förbereda och ladda rätter 
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Rekommendationer för att ladda diskmaskinen 
Skrapa bort alla stora mängder matrester som finns kvar. Mjuka rester av bränd 
mat i kokkärl. Det är inte nödvändigt att skölja diskarna under rinnande vatten. 
För bästa prestanda för diskmaskinen, följ dessa instruktioner för lastning. 
(Funktioner och utseende på korgar och bestickkorgar kan variera från 
din modell.) 
Placera föremål i diskmaskinen på följande sätt: 
Föremål som koppar, glas, krukor/kokkärl, etc. står nedåt. 
Böjda föremål, eller sådana med fördjupningar, bör laddas i lantbruk så att 
vatten kan rinna av. 
Alla redskap är staplade säkert och kan inte välta. 
Alla redskap placeras på så sätt att sprutarmarna kan rotera fritt under tvätt. 
Ladda ihåliga föremål som koppar, glas, kokkärl etc. Med öppningen 
nedåt så att vattnet inte kan samlas i behållaren eller en djup bas. 
Rätter och bestick får inte ligga i varandra eller täcka varandra. För att 
undvika skador bör glasögon inte röra varandra. 
Den övre korgen är utformad för att hålla mer delikat och lättare servis som 
glas, kaffe och tekoppar. 
Långa knivar som är lagrade i upprätt läge utgör en potentiell risk! 
Långa och/eller vassa bestick som snidknivar måste placeras horisontellt i 
den övre korgen. 
Överbelasta inte din diskmaskin. Detta är viktigt för goda resultat och för en 
rimlig energiförbrukning. 

 
OBSERVERA! 
Mycket små föremål bör inte tvättas i diskmaskinen eftersom de lätt kan falla 
ur korgen. 

 
Ta bort diskarna 
För att förhindra att vatten droppar från den övre korgen i den nedre korgen, 
rekommenderar vi att du tömmer den nedre korgen först, följt av den övre 
korgen. 

 

VARNING 
Objekt kommer att vara heta! För att förhindra skador, ta 
inte glas och bestick ur diskmaskinen i cirka 15 minuter efter 
att programmet har avslutats. 
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Laddar den övre korgen 
Den övre korgen är utformad för att hålla mer delikata 
och lättare servis som glas, kaffe- och tekoppar och fat, 
liksom tallrikar, små skålar och grunt kokkärl (så länge 
de inte är för smutsiga). Placera diskarna och 
köksredskapen så att de inte kommer att röra sig 
genom sprayen med vatten. 

 

Laddar den nedre korgen 
Vi föreslår att du placerar stora föremål och de svåraste 
att rengöra föremål ska placeras i den nedre korgen: till 
exempel krukor, kastruller, lock, serveringsfat och 
skålar, som visas i figuren nedan. Det är att föredra att 
placera serveringsfat och lock på sidan av racken för 
att undvika att blockera den översta sprutarmens 
rotation. 
Den maximala diametern som rekommenderas för 
plattor framför tvättmedelsutmataren är 19 cm, detta för 
att inte hämma öppningen. 

 

Laddar bestickkorgen 
Bestick ska placeras i bestickstället separat från varandra i lämpliga lägen, och se 
till att redskapen inte häckar ihop, det kan orsaka dålig prestanda. 

 

 

VARNING 
Låt inte något föremål sträcka sig 
genom botten. 

  Ladda alltid vassa redskap med 
den vassa punkten nedåt! 
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Sköljmedlet släpps under den slutliga sköljningen för att förhindra att vatten bildar 
droppar på dina skålar, vilket kan lämna fläckar och ränder. Det förbättrar också 
torkningen genom att låta vattnet rulla av diskarna. Din diskmaskin är utformad för 

att använda flytande sköljmedel. 
 

När du ska fylla på sköljmedel 
Om inte sköljhjälpsvarningslampan (  ) på 
kontrollpanelen är på, kan du alltid uppskatta mängden 
från färgen på den optiska nivåindikatorn som ligger 
bredvid locket. När sköljhjälpbehållaren är full kommer 
indikatorn att vara helt mörk. Storleken på den mörka 
pricken minskar när sköljmedlet minskar. Du bör aldrig 
låta sköljmedelsnivån vara mindre än 1/4 full. 

 
 

Sköljhjälpsnivåindikator 
 

 

När sköljmedlet minskar, ändras storleken på den svarta pricken på indikatorn för 
sköljhjälpsnivå, som illustreras nedan. 

Full 3/4 1/2 1/4 Tom 
 

Tvättmedels funktion 
De kemiska ingredienserna som komponerar tvättmedlet är nödvändiga för att ta bort, 
krossa och fördela all smuts ur diskmaskinen. De flesta kommersiella tvättmedel är 
lämpliga för detta ändamål. 

Spolningshjälpmedel och tvättmedel 

VARNING 
Använd endast märkessköljmedel för diskmaskin. Fyll aldrig på sköljmedel 
med andra ämnen (t.ex. Diskmedel, rengöringsmedel, flytande 
tvättmedel). Detta skulle skada apparaten. 

VARNING 
Korrekt användning av tvättmedel 
Använd endast rengöringsmedel speciellt gjord för diskmaskiner. Håll 
tvättmedlet friskt och torrt. 
Lägg inte pulveriserat tvättmedel i dispensern förrän du är redo att tvätta 
disk. 

Diskmaskin är frätande! Förvara diskmaskin utom 
räckhåll för barn. 
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1 Ta bort sköljhjulets behållare 
genom att vrida den moturs. 

 
2 Häll försiktigt in sköljmedlet i 

dispensern, samtidigt som du 
undviker att det flyter över. 

OBSERVERA! 
Rengör eventuellt spillt 
sköljmedel med en 
absorberande trasa för att 
undvika överdriven skumning vid 
nästa tvätt. 

 
 

3 Stäng skyltmedelsbehållarens 
lock genom att rotera det 
medurs. 

 

Justera sköljmedelsbehållaren 
 

Vrid sköljhjälpsindikatorns ratt till ett nummer mellan 1 och 6. 
Ju högre antal, desto mer sköljmedel använder 
diskmaskinen. Om diskarna inte torkar ordentligt eller 
upptäckts, justera ratten till nästa högre nummer tills dina 
rätter är fläckfria. Minska det om det finns klibbiga vitaktiga 
fläckar på dina rätter eller en blåaktig film på glas eller 
knivblad. 

Fyllning av sköljhjälpbehållaren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Justera spaken 
(Skölj) 
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Tryck spärren för att öppna 
 

A B 
 
 
 
 
 

1 Tryck på frigöringsspärren på 
tvättmedelsbehållaren för att öppna 
locket. 

 
2  Tillsätt tvättmedel i det större 
hålrummet 

(A) för huvudtvättcykeln. 
För mer hårt smutsad 
tvättbelastning, tillsätt också lite 
tvättmedel i det mindre 
hålrummet (B) för för tvättcykeln. 

 
 
 
 
 
 
 

3 Stäng locket och tryck på det tills 
det låses på plats. 

 

OBSERVERA! 
Var medveten om att inställningen kan variera beroende på vattenbotten. 
Observera tillverkarens rekommendationer om tvättmedelsförpackningen. 

Fyllning av tvättmedelsbehållaren 



13  

PROGRAMMERING AV Diskmaskinen 
 

Tabellen nedan visar vilka program som är bäst för halterna av livsmedelsrester 
på dem och hur mycket tvättmedel som behövs. Det visar också olika information 
om programmen. 
() Medel: måste fylla skölj i sköljhjälpdispensorn.  

 
 

Program Fabrikat. Tvättmed
el 
Pre/Main 

Drifttid 
(min) 

Energi 
(Kwh) 

Vatte
n 
(L) 

Disk
maski

n 

 
 

 
 

 
INTENSI
V 

 
 
 

(* EN 
50242) 

Förtvätt (50 ℃) 

Tvätt (60 ℃) 

Skölj 
Skölj 
Sköljning 
(70 ℃) 
Torkning 

 
Förtvätt Tvätt 
(45 ℃) Skölj 
(60 ℃) 
Torkning 

 
 

5/25g 
(1 eller 2 
stycken) 

 
 
 
 
 

5/25g 
(1 eller 2 
stycken) 

 
 
 

170 
 
 
 
 
 

225 

 
 
 

1.6 
 
 
 
 
 

0,9 

 
 
 

17.5  
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Min. 
90 

Tvätt (65 ℃) 
Skölj Skölj 
(65 ℃) 
Torkning 

 
30g 

(1 del) 

 

90 1,35 12,5  

 
 

 

 
Strid 

Tvätt (45 ℃) 
Skölj (50 ℃) 
Skölj (55 ℃) 

 
20g 

 
30 0.75 11  

 
 

 

OBSERVERA! 
EN 50242: Detta program är testcykeln. Informationen för jämförbarhetstest i 

enlighet med EN 50242. 

Tvättcykelbord 
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1. Dra ut den nedre och övre korgen, ladda diskarna och skjut tillbaka dem. 

Den berömmer att ladda den nedre korgen först, sedan den övre. 
2. Häll i tvättmedlet. 
3. Sätt i kontakten i uttaget. Strömförsörjningen hänvisar till sista sidan ”Produkt 

fiche”. Se till att vattentillförseln är påslagen till fullt tryck. 
4. Stäng dörren, tryck på strömbrytaren för att slå på maskinen. 
5. Välj ett program, svarslampan tänds. Tryck sedan på Start/Paus-knappen, 

diskmaskinen börjar sin cykel. 
 

En tvättcykel kan endast ändras om den har kört en kort stund annars kan 
tvättmedlet redan ha lossnat och diskmaskinen kan redan ha tömt tvättvattnet. 
Om detta är fallet måste diskmaskinen återställas och tvättmedelsbehållaren 
måste fyllas på igen. Följ instruktionerna nedan för att återställa diskmaskinen: 
1. Tryck på Start/Paus-knappen för att pausa tvätten. 
2. Tryck på programknappen i mer än 3 sekunder - programmet avbryter. 
3. Tryck på programknappen för att välja önskat program. 
4. Tryck på Start/Paus-knappen, efter 10 sekunder kommer diskmaskinen att starta. 

3 sek 

 

 

 
 

 

Starta en cykeltvätt 

Ändra programmet Min-cykel 
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En glömd maträtt kan läggas till när som helst innan tvättmedelsbehållaren 
öppnas. Om detta är fallet, följ instruktionerna nedan: 
1. Tryck på Start/Paus-knappen för att pausa tvätten. 
2. Vänta i 5 sekunder och öppna sedan dörren. 
3. Lägg till de glömda diskarna. 
4. Stäng dörren. 
5. Tryck på Start/Paus-knappen efter 10 sekunder, diskmaskinen börjar. 

Efter 5 sek 

  

 
 
 

Glöm att lägga till en maträtt? 

VARNING 
Det är farligt att öppna dörren i 
mitten av cykeln, eftersom het 
ånga kan bränna dig. 
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Felkoder: 
Om det finns ett fel, visar diskmaskinen felkoder för att identifiera dessa: 

Kod Betyder Möjlig orsak 
 

 

Det snabba 
ljuset flimrar 
flyktigt 

 
Den snabba 
och 90 min 
flimmer flotta 

 
ECO-ljuset 
flimrar flyktigt 

Längre inloppstid. 
 
 

Uppnår inte önskad 
temperatur. 

 
 

Spill. 

Kranar öppnas inte, eller vattenintaget 
begränsas eller vattentrycket är för 
lågt. 

 
 

Fel på värmeelementet. 
 
 
 

Vissa delar av diskmaskin läcker. 

 
 

 
VARNING 

Om överflöd inträffar, stäng av huvudvattenförsörjningen innan du ringer till en 
tjänst. 
Om det finns vatten i bottenpannan på grund av en överfyllning eller liten 
läcka, bör vattnet avlägsnas innan diskmaskinen startas om. 
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TEKNISK INFORMATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Höjd (H) 815mm 

Bredd (W) 598mm 

Djup (D1) 570mm (med dörren stängd) 

Djup (D2) 1150mm (med dörren öppnad 90 °) 

 

 

D
2 

D
1 



 

Produktblad 
Diskmaskin för hushåll enligt EU-direktiv 1016/2010 & 1059/2010: 

 

Tillverkare Mont Karlo 

Typ/beskrivning SMU88T900EU 

Standard platsinställningar 12 

Energieffektivitetsklass 1 A++ 

Årlig energiförbrukning 2 258 kWh 

Energiförbrukning (Et) i en standarddiskcykel. 9 kWh 

Strömförbrukning av off-mode 0,45 W 

Strömförbrukning i vänstertillstånd 0.49W 

Årlig vattenförbrukning: 3 liter 

Torkeffektsklass: 4 A 

Standard rengöringscykel 5 ECO 45 ℃ 

Programvaraktighet för standard rengöringscykel Min. 225 

BULLERNIVÅ dB(A) 

Montering Inbyggt 

Kan vara inbyggd JA 

 
Energiförbrukning 

 
1930W 

Nominell spänning/frekvens 230V/50Hz 

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

 NOTERA 

A + + + (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet) 

Energiförbrukning baserad på 280 vanliga rengöringscykler med kallt vattenpåfyllning 
och förbrukningen av lägen för låg effekt. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur 
maskinen används". 

Vattenförbrukning baserad på 280 vanliga rengöringscykler. Den faktiska 
vattenförbrukningen kommer att bero på hur maskinen används.” 

A (högsta effektivitet) till G (lägsta effektivitet) 

Detta program är lämpligt för rengöring av smutsigt normalt smutsat servis och att det är 
det mest effektiva programmet med avseende på dess kombinerade energi- och 
vattenförbrukning för den typen av bordsartiklar.  

1 

2 

3 

4 

5 


