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TAKK FOR AT DU HAR KJØPT ET WHIRLPOOL PRODUKT.  
For å motta en mer fullstendig assistanse, vennligst registrere 
apparatet ditt ved: www.whirlpool.eu/register. 

BETJENINGSPANEL

FØRSTE GANGS BRUK

Les nøye Sikkerhets instruksene før du tar i bruk apparatet.

ØKO program data er målt i henhold til betingelsene i et laboratorium i henhold til Europeisk Standard EN 60436:2020.
Merknad for testlaboratoriene: Opplysninger om betingelsene for EN-sammenligningstesten kan fås ved å sende en forespørsel til e-postadresse:  
dw_test_support@whirlpool.com
Forhåndsbehandling av tallerkenene er ikke nødvendig for noen av programmene.
*) Ikke alle opsjonene kan benyttes samtidig.
**) Verdiene som er oppgitt for programmene bortsett for Øko-programmet er kun veiledende. Den virkelige tiden kan variere avhengig av forskjellige faktorer 
som temperatur og trykket i vanntilførselen, romtemperatur, mengden oppvaskmiddel, mengde og type last, lastens fordeling, ekstra opsjoner som er valgt og 
sensors justering. Sensors justering kan forlenge programmets varighet med opp til 20 min.

PROGRAMTABELL

VENNLIGST SKANNER QR-KODEN PÅ 
DITT APPARAT FOR Å FÅ TILGANG TIL 
MER DETALJERT INFORMASJON

FYLLING AV SALTBEHOLDEREN
Salt benyttes for å hindre at det skal danne seg KALK på serviset og på ma-
skinens funksjonsdeler.
• Det er obligatorisk at SALTBEHOLDEREN ALDRI ER TOM.
• Det er svært viktig å stille inn vannets hardhet.
Saltbeholderen er plassert i den nedre delen av oppvaskmaskinen 
(se PRODUKTBESKRIVELSEN) og må fylles på når indikatorlampen for PÅFY-
LLING AV SALT   på kontrollpanelet tennes.

1. Fjern den nederste kurven og skru løs beholderens 
lokk (mot urviserne). 

2. Kun første gang du gjør dette: fyll saltbeholderen 
med vann.

3. Plasser trakten (se figuren) og fyll på saltbeholderen 
helt til saltet når opp til kanten (omtrent 1 kg); det er 
ikke unormalt at det renner over litt vann.

4. Fjern trakten og fjern saltet som eventuelt ligger igjen rundt åpningen.
Påse at lokket er skrudd godt til, slik at ikke vaskemiddel trenger ned i be-
holderen mens vaskeprogrammet pågår (dette kan føre til ubotelig skade 
på kalkfilteret).
Når det er nødvendig å fylle på salt, må prosedyren fullføres før en 
starter vaskesyklusen for å unngå korrosjon.
FYLLING AV DISPENSER MED SKYLLEMIDDEL

Skyllemiddel gjør at serviset TØRKER lettere. 
Dispenseren for skyllemiddel A bør etterfylles 
når indikatorlampen for ETTERFYLLING AV 
SKYLLEMIDDEL  på kontrollpanelet lyser.
Du må ALDRI tømme skyllemiddel direkte 
over i oppvaskmaskinen.

FYLLING AV DISPENSER FOR OPPVASKMIDDEL
For å åpne oppvaskmiddeldispenseren bruk innretningen for åpning C. Hell 
oppvaskmiddel kun i den tørre dispenseren D. Legg mengden oppvaskmid-
del for forvask direkte inn i oppvaskmaskinen.
Dersom du bruker oppvaskmiddel av typen alt-i-ett, tilråder vi deg å bruke          
TABLETT knappen, fordi den tilpasser programmet slik at optimalt vaske- og 
tørkeresultat alltid oppnås.
Dersom en bruker vaskemiddel som ikke er beregnet på 
oppvaskmaskiner kan dette føre til at maskinen ikke vasker som den 
skal eller skade apparatet.
VANNMYKNER
Vannmykneren reduserer automatisk vannets hardhet, dermed hindres 
kalkdannelse på varmeren, i tillegg til at effektiviteten ved renhold økes. 
Dette systemet regenereres med salt, derfor må saltbeholderen fylles 
når den er tom. 
Hvor ofte regenereringen utføres avhenger av innstillingen av vannets 
hardhetsnivå - regenereringen skjer én gang hver 6 Eco-syklus når vannets 
hardhetsnivå er stilt inn på 3.
Regenereringsprosessen starter i siste skylling og avslutter i tørkefasen, før 
syklusen avsluttes. 
• Enkel regenerering forbruker: ~3.5 l vann;
• Varer 5 minutter lenger enn vanlig syklus; 
• Forbruker mindre enn 0.005 kWh energi.
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1. På-Av/Reset knapp med indikatorlampe
2. Knapp for valg av program
3. Indikatorlampe for påfylling av salt
4. Indikatorlampe for påfylling skyllemiddel
5. Programnummer og indikator for utsatt tid
6. Indikatorlampe for Tablett
7. Display
8. Indikatorlampe Multizone

9. Knapp for Multizone
10. Knapp for Utsatt start
11. START/Pause knappe med indikatorlampe/ Tablett (Tab)
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1.  
Eco 50°- Eco-programmet egner seg for å vaske normalt skittent servise, 
og for denne bruken er det det mest effektive programmet med hensyn 
til energi- og vannforbruk. Det er brukt for å vurdere overensstemme-
lsen med EU sin Ecodesign lovgivning.

  4:00 9,0 0,84

2.  
6th Sense 50°- 60°- For normalt skitne tallerkener med tørre matrester. 
Registrerer hvor skitten oppvasken er, og justerer programmet etter 
dette. Når sensoren registrerer skittenhetsnivået, vises en animasjon på 
displayet og syklusens varighet oppdateres.

  1:20 - 3:00 7,0 - 14,0 0,70 - 1,10

3.  Intensive 65° - Program som anbefales for svært skittent servise, spesielt bereg-
net på kokekar og suppekjeler (må ikke benyttes for ømfintlige gjenstander).   2:40 17,0 1,30

4.  Krystall 45° - Syklus for ømfintlige gjenstander, som er følsomme 
for høye temperaturer, for eksempel glass og kopper.   1:40 12,0 1,00

5.  Hurtig 30’  50° - Program som kan benyttes for halv last av mindre skit-
ne tallerkener uten tørre matrester. Har ikke tørkefase. -   0:30 9,0 0,50

6.  Forvask - Brukt til å friske opp servise som en har planer om å vaske 
senere. Ingen oppvaskmiddel skal brukes med dette programmet. -   0:10 4,5 0,01
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ØVRE KURV

(eksempel på lasting av den 
øvre kurven)

Last ømfintlige og lette tal-
lerkener: glass, kopper, tal-
lerkener og lave salatboller.

NEDRE KURV

(leksempel på stabling av 
den nedre kurven)

For gryter, lokk, tallerke-
ner, salatboller, bestikk etc 
. Store tallerkener og lokk 
bør ideelt sett plasseres på 
sidene for å unngå at de 
kommer i veien for spyle-
rarmen.

SAMMEN-
LEGGBARE 

KLAFFER 
MED RE-

GULERBAR 
POSISJON

BESTIKKURV
Den er utstyrt med et topp gitter for å gjøre det enklere å plassere bestik-
ket. Det må kun plasseres framme på den nedre kurven.

Kniver og annet kjøkkenredskap med skarpe kanter må plasseres i be-
stikkurven med spissen vendt nedover eller de må plasseres horison-
talt i vipperommene i den øvre kurven.

Mer informasjon i veiledningen Daglig Referanse på nettstedet.

LASTING AV KURVENE 

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

KAPASITET: 10 standard kuverter

PROBLEM MULIGE ÅRSAKER LØSNINGER
Oppvaskmaskinen tar 
ikke inn vann.
Displayet viser: H, 6 og 
PÅ/AV LED blinker raskt.

Det finnes ikke vann i vannforsyningen eller 
kranen er stengt Påse at det er vann i vannforsyningen eller at kranen er åpen.

Inntaksslangen er bøyd. Påse at inntaksslangen ikke er bøyd (se INSTALLASJON) omprogrammer oppvaskmaskinen 
og start på nytt.

Silen i inntaksslangen er tett; Det er nødvendig å 
gjøre den ren.

Etter at du har kontrollert og gjort ren silen, slå av og slå på oppvaskmaskinen og start et 
nytt program.

Oppvaskmaskinen avslut-
ter syklusen for tidlig. 
Displayet viser: 15 og PÅ/
AV LED blinker raskt.

Dreneringsslangen er plassert for lavt eller avle-
det i husholdningens kloakksystem.

Kontroller at enden på dreneringsslangen er plassert på riktig høyde (se INSTALLASJON).
Kontroller evt. avleding i husholdningens kloakksystem, installer ventil 
i luftinntaket dersom det er nødvendig.

Luft i vannforsyningen. Kontroller evt. lekkasjer i vannforsyningen eller andre problem som fører til at luft samles 
opp på innsiden.

Dersom oppvaskmaskinen din ikke fungerer som den skal, kontroller hvorvidt problemet kan løses ved å gå igjennom listen nedenfor.  
For andre feil eller problem, vennligst ta kontakt med godkjent Ettersalgsservice, kontaktadresse og telefonnummer vil du finne i garantiheftet. 
Reservedeler vil være tilgjengelig i en periode på enten 7 eller 10 år, i henhold til de spesifikke kravene i forskriftene.

FEILSØKINGS

Retningslinjer, standarddokumentasjon, bestilling av reservedeler og ekstra produktinformasjon vil du
kunne finne ved å:
• Ved å bruke QR-koden på produktet ditt.
• Besøke vårt nettsted docs.whirlpool.eu og parts-selfservice.whirlpool.com
• Alternativt kan du kontakte vår Ettersalgsservice (se telefonnummeret i garantiheftet). Når du kontakter vår 

Ettersalgsservice, vennligst oppgi kodene du finner på produktets typeskilt.
Du vil få tilgang til informasjonen om modellen ved å benytte QR-koden du finner på energietiketten. Etiketten inneholder også 
modellidentifikatoren som kan benyttes for å konsultere portalen til registeret på https://eprel.ec.europa.eu.

IEC 436

:

RENHOLD AV FILTERENHETEN RENHOLD AV SPYLERARMENE
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Dersom du finner fremmedlegemer (som glassbiter, porselen, bein, fruktsteiner osv.) 
må disse fjernes forsiktig.
FJERN ALDRI beskyttelsen til vaske-syklus pumpen (svart detalj) (Figur 4).

For å fjerne den øvre sprayar-
men, vri plastringen for sperre i 
retningen med urviseren. 

Den nedre sprayarmen 
kan fjernes ved å trykke 
på bladene på siden og 
dra de oppover.

Vennligst skanner QR-koden på ditt apparat for å få tilgang til mer detaljert informasjon.
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UTSETTELSE - Tidspunktet for start av programmet kan utsettes i en
periode som varierer mellom 1 og 12 timer.
Funksjonen for UTSETTELSE kan ikke stilles inn etter at programmet 
har startet.TABLETT (Tab)- Hvis du bruker pulver eller flytende vaskemiddel, 

bør denne tilleggsfunksjonen være slått av.

OPSJONER OG FUNKSJONER
OPSJONER kan velges ved å trykke direkte på den tilhørende knappen (se KONTROLLPANEL). Dersom en opsjon ikke er kompatibel med den valgte pro-
grammet (see PROGRAMTABELLEN), vil tilhørende LED blinke hurtig 3 ganger og du vil høre en pipe-lyd. Opsjonen vil ikke være tilgjengelig.

MULTIZONE - Dersom det ikke er så mange kopper som skal vaskes, kan 
du benytte en syklus for halv vaskemengde, så sparer du vann, elektrisitet og 
vaskemiddel. Som default vasker apparatet tallerkener i alle kurvene.

Vennligst skanner QR-koden på ditt apparat for å få tilgang til mer detaljert informasjon.


