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Instruktionsbok



till den användning den avsettsför



och själva apparaten

den lokala sophämtningen



1. Programlampa: Då du väljer ett program, lyser motsvarande kontrollampa på displayen.
2. Programvalsknapp - tryck: För att välja diskprogram då du trycker på Programvalsknappen.
3. Salt- och sköljmedelindikator: När denna indikator lyser är det dags att fylla på sköljmedel eller salt.
4. Startfördröjningsindikator: För att visa startfördröjningstiden 3 timmar, 6 timmar eller 9 timmar.
5. Knapp för fördröjd start: Tryck på denna knapp för att ställa in fördröjningstiden för diskning. Du kan fördröja start av

diskprogrammet med upp till 3 timmar, 6 timmar eller 9 timmar.
6. 3-i-1-programmets kontrollampa/funktionsknapp: För att välja och visa 3-i-1
7. Av/På-lampa: Lyser då Av/På-knappen tryckts in.
8. AV/PÅ-knapp: För att slå på/av strömmen.



dH mmol/l

0~140~8 0~1,4 / 0 /

14~398~22 1,4~3,9 - 20 50

39~8022~45 3,9~8 Mitt 40 25
+ 60 16

fH

0~10

10~28

28~56

Clark

45~60 80~107 56~75 8~11



När du har tillsatt avhärdningssalt skall ett diskprogram köras (Vi rekomm
enderar att du använder sköljprogrammet eller snabbprogrammet).

F

ett fullständigt diskprogram

Efter det första diskrogrammet



smuts, krossa det och föra ut det ur



Maskindiskmedel





Skål (M) Skål (L) Koppar

Glasdisk

Fram

Desserttallrik
(Ägg)

Underfat

Såssked

Justera överkorgen
Det går att justera korgens höjdläge när man vill ha större plats för stora artiklar, antingen i
överkorgen eller i underkorgen. Höjd på överkorg kan justeras genom att flytta hjulen till en
annan höjd på korgskenorna. Långa redskap, serveringsbestick, salladsbestick och knivar
skall placeras på hyllan så att de inte stör sprayarmens rotation. Hyllan kan fällas upp eller
avlägsnas då den inte behövs.

Övre hjul

Undre hjul





Se till att inte någonting sticker
ut genom botten av korgen.
Knivar och andra spetsiga
köksredskap måste placeras I
korgen med spetsen nedåt,
eller placeras liggande i överkorgen.

Köksredskap med vass egg måste placeras
med eggen vänd nedåt!

VARNING!
Det är farligt att öppna luckan då diskmaskinen är igång, eftersom du kan bränna dig på det
heta vattnet. Luckan skall inte lämnas öppen eftersom du kan snubbla på den.



Anmärkning:
Betydelse: Det behövs sköljmedel i Sköljmedelsdoseraren.
En50242: Detta program är ett testprogram, vi rekommenderar
att sköljmedelsdoseringen står på 6.

Programinformation Energi
(Kwh)

Vatten
(l) Sköljning

Intensivdisk

Daglig disk
EN 50242

För normalt smutsig disk,
som tallrikar, glas, lätt
smutsade stekpannor.
Standardprogram för
vardagen.

Eko.

För lätt smutsig disk, som
tallrikar, glas, skålar och lätt
smutsade stekpannor.

Express

Ömtålig

Fördisk

Daglig
användning



Vid slutet av diskprogrammet
Då diskprogrammet är klart kommer diskmaskinens ljudsignal att Ljuda under 8 sekunder, och sedan
stängas av. Stäng av diskmaskinen, stäng vattenkranen och öppna diskmaskinsluckan. Vänta ett
par minuter innan du lastar ur maskinen, för att undvika att hantera hett porslin och bestick, då de
är sköra då de är varma. De kommer dessutom att torka bättre.

Stäng av diskmaskinen
Programmet är endast avslutat då du ser 0 i den digitala displayen (återstående programtid).

Börja med underkorgen och fortsätt med överkorgen.

Om du trycker in startknappen i

Så kan Om du väljer Intensiv/Normal/Eko program kan



VARNING!
Diskmaskinen får aldrig köras utan att filtren sitter på plats.
Felaktig placering av filtren kan reducera apparatens diskförmåga och skada
diskgods och bestick.

Anmärkning: Om detta utförs i ordningen steg 1 till 3 tar du ut filtret;
om du Gör frän steg 3 till 1 sätter du tillbaka det.



Anmärkning:Hela filterenheten bör rengöras en gång i veckan.

Anmärkningar:
Inspektera filtren varje gång du har använt diskmaskinen.
Genom att skruva loss grovfiltret, kan du lossa hela filtersystemet. Ta bort eventuella matrester
och tvätta filtren under rinnande vatten.

Rengöring av filtren
Rengör stor- och finmaskiga filter med hjälp av en diskborste.
Sätt tillbaka filterdelarna så som visas i bilderna på sista sidan, och för in hela enheten i
diskmaskinen - placera den på sin plats och tryck nedåt.

VARNING! Då du rengör filter skall du inte knacka på dem.
Då kan filtren förvridas och därigenom blir diskmaskinens arbetsresultat sämre.

Att ta hand om diskmaskinen
Rengör kontrollpanelen med en något fuktig trasa.
Efter du rengjort den se till att den är torr.
För att rengöra diskmaskinens utsida skall du använda ett bra maskinvaxmedel.
Använd aldrig vassa redskap, stålsvampar eller aggressiva rengöringsmedel på någon del av
diskmaskinen.
Att rengöra luckan

För att rengöra luckans ram skall du använda en mjuk trasa fuktad med varmvatten.
För att undvika att vätska kommer in i de elektriska komponenterna och i luckans
lås skall du inte använda någon slags sprayrengöring.

VARNING!
Använd aldrig sprayrengöring för att rengöra luckan, eftersom de kan skada
luckans låsmekanism och elkomponenter.
Slipande medel eller somliga typer av hushållspapper bör ej användas, då
dessa kan repa eller lämna fläckar på den rostfria stålytan.

Se till att du skyddar din diskmaskin under vintern. Efter varje diskprogram, skall du:

Anmärkning: Om din diskmaskin inte fungerar på grund av isbildning, skall du kontakta
Servicepersonal.

Rengöring av sprayarmarna
Sprayarmarna måste rengöras regelbundet eftersom
hårdvattenkemikalier täpper igen sprayhålen.
Vi rekommenderar att du petar i hålen på en sprayarm
om den inte fungerar som den ska för att få bättre diskeffekt.



！



El-, vat tenavlopps-
och inloppsans lutningar

Plats mellan skåpets
botten och golvet

Diskmaskin

Diskmaskinslucka

Minsta utrymme 50 mm

Köksskåp

(Unit: mm)

3.5

15

444

1.5

390

179 175

19
38

52

418

1 Den estetiska träpanelen kan appliceras enligt Fig 3

Den estetiska träpanelen kan appliceras
enligt illustrerade mått

【 】Figur3

● Storlek och installation av estetisk panel
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Installation av estetisk panel

【 】Figur4a

2 Installera kroken på den estetiska träpanelen och placera kroken i hålet i den yttre luckan på diskmaskinen
(se fig 4a). Efter att du placerat panelen, fixera den till ytterluckan med hjälp av skruvar och muttrar (se fig 4b).

Installation av estetisk träpanel

【 】Figur4b

Toppkrok

4 st skruvar med
nedsänkt huvud

Undre krok

1. Ta bort skyddet
2. Tryck upp skruven ordentligt
3. Sätt tillbaka skyddet

4X18 skruvar

Skydd

Mellanbricka för estetisk panel

Krok för estetisk panel

Diskmaskinens
ytterlucka Estetisk panel
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Koppling av avloppsslangar

För in avloppsslangen i ett avlopp med minst 4 centimeters diameter, eller låt avloppet rinna ut i
vattenhon - se till att den inte böjs eller skrynklas. Använd det specifika plaststödet som medföljer
apparaten (fig 6).Frifallsslang och avloppsslang måste befinna sig på en höjd mellan 400 och 1000
mm och skall inte vara nedsänkta i vatten - detta för att undvika backflöde. Viktigt: Det specifika
plaststödet skall fästas till väggen för att undvika att avloppsslangen spiller sitt vatten utanför
avloppet.

Avloppsrörskoppling

HÄNG UPP AVLOPPSSLANGEN ANTINGEN ENLIGT A, B ELLER C

Fäst avloppsslangens krok till bänken
Avloppsslangens krok

Fram

Avloppsrör

Bänk

6

Spänning på luckans fjäder

【 】Figur5

Spänning på luckans fjäder●

Luckans fjädrar är fabriksinställda för korrekt spänning på luckan. Om du däremot installerar en estetisk
träpanel måste du korrigera denna spänning. Rotera justerskruven för att få justeraren att dra åt eller släppa
upp stålkabeln (se fig 5).

Luckans spänningsreglering är korrekt då
luckan stannar i vågrätt läge i helt öppen
position, men höjs endast med hjälp av ett
finger. rel ax
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5

4

6

2

RUBBER

SCREW

COVER

7

SCREW

CONE GEAR

5B5A

【Figur 7】

Diskmaskinens installation i steg för steg●

1. Installera luckan på diskmaskinens yttre lucka med hjälp av de medföljande byglarna. Se
schablonen för placering av byglarna.
2. Justera luckans fjädring med hjälp av en insexnyckel, vrid medsols för att dra åt den vänstra och
högra luckfjädern. Att inte göra detta kan skada din diskmaskin (Bild 2).
3. Koppla inloppsslangen till kallvattenskranen.
4. Koppla avloppsslangen. Se diagram (Fig 6)
5. Koppla in strömkabeln.
6. Fixera kondensationsremsan under skåpets arbetsyta. Se till att kondensationsremsan är jämnt
placerad under arbetsytan.
7. Placera diskmaskinen på sin plats.
8. Se till att den står i våg. Bakfötterna kan justeras framifrån genom att du vrider skruvarna på vänster
och höger sida av skåpet (Bild 5A). För att justera framfötterna, använd en skiftnyckel och vrid
framfötterna tills diskmaskinen står i våg (Bild 5B).
9. Diskmaskinen måste fästas på sin plats. Det finns två sätt att göra detta på:
A. Vanlig arbetsbänk - fäst diskmaskinen till arbetsbänken med hjälp av två träskruvar på ett sådant
sätt så att diskmaskinens vikt inte slår emot ytan (Bild 6).
B. Arbetsbänk i marmor eller granit - fäst bygeln till sidopanelen på diskmaskinen och fäst på så sätt
diskmaskinen till skåpet. Sätt gummilocket på skruvhuvudet (Bild 7).



5

BORT OCH KLIPP INTE
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Varmvattenanslutning

Kallvattenanslutning
Koppla kallvattenslangen till en gängad (3/4 tum) koppling och se till att
den är väl åtdragen.
Om vattenrören är nya eller inte har använts på länge, låt vattnet rinna igenom
för att se att vattnet är rent. Detta för att undvika risken att vatteninloppet
Blockeras och apparaten skadas.

VARNING!
För att vatten inte skall vara stillastående i inloppsslangen, skall du stänga av vattenkranen efter användning.
(Gäller ej för maskiner som inte är utrustade med aqua-stop.)
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Möjliga orsaker
Vad gör jag om

9. Felsökning och råd

Innan du ringer Service
Att titta igenom dessa sidor kan betyda att du inte behöver ringa Service.

Problem Tekniska problem

Diskmaskinen startar inte
En propp har gått, eller
säkringen har utlösts

Sätt i en ny propp eller återställ säkringen.
Koppla bort alla andra apparater som använder samma
elkrets som diskmaskinen.

Strömförsörjningen är
inte påslagen

Se till att diskmaskinen är påslagen och att luckan är korrekt
stängd.
Se till att stickproppen är ordentligt insatt i eluttaget.

Felkod:E1;
Vattentrycket är för lågt

Se till att vattenförsörjningen är kopplad korrekt och
påslagen.

Diskmaskinsluckan är
inte ordentligt stängd. Se till att luckan är ordentligt stängd och låst.

Vattnet pumpas inte
ut ur diskmaskinen Avloppsslangen är vikt Kontrollera avloppsslangen.

Filtren är igensatta Kontrollera grovfiltret. (Se avsnittet "Rengöring av filter")

Köksvasken är igensatt
Kontrollera köksvasken för att se att den dränerar som den
skall. Om problemet är att köksvasken är igensatt, kan du
behöva en rörmokare snarare än en serviceman för
diskmaskiner. Allmänna problem

Diskmedelsrester i
botten på apparaten Felaktigt diskmedel

Använd endast specifika diskmedel för diskmaskin, för att
undvika diskmedelsrester. Om detta sker, öppna
diskmaskinen och låt skummet dunsta bort. Fyll på 3-4 liter
kallt vatten i maskinen. Stäng och lås diskmaskinen, och
tryck sedan på Sköljprogrammet för att dränera ut vattnet.
Repetera om nödvändigt .

Utspillt sköljmedel Utspillt sköljmedel bör omedelbart torkas upp.

Fläckar i utrymmet
Diskmedel med
färgämnen har använts. Se till att det diskmedel du använder är utan färgämnen.

Vit hinna på
insidan av utrymmet Hårda mineraler i vattnet

För att rengöra utrymmet, använd en fuktig svamp med
diskmedel och använd gummihandskar. Använd aldrig
annat rengöringsmedel än diskmedel för diskmaskin,
annars kan skum bildas.

Rost på besticken Dessa är inte rostfria.

Ett program kördes inte
då du hade fyllt på
saltbehållaren.
Spår av salt kom in i
diskningen.

Kör alltid ett snabbdiskprogram utan disk i maskinen och
utan att välja Turbofunktionen (om sådan finns) efter att
du har fyllt på salt i behållaren.

Avhärdarens lock
sitter löst

Kontrollera gängan. Se till att det sitter korrekt.

Oljud

Knackande ljud i
diskmaskinen

En sprayarm slår
emot något i en
av korgarna

Stäng av programmet, och flytta på det som stör
sprayarmen.

Rasslande ljud i
diskmaskinen

Disken är lös i
diskmaskinen Stäng av programmet, och flytta på det som är löst.

Knackande ljud
I vattenrören

Detta kan bero på
installationen eller
att husrören är
underdimensionerade.

Detta har ingen inverkan på diskmaskinens arbete, men
om du har funderingar bör du ringa en kvalificerad rörmokare.

Tekniska
problem

Allmänna
problem
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Rengör och/eller placera filtersystemet korrekt.
Rengör sprayarmarna.
Se "Rengöring av sprayarmarna".

Problem Möjliga orsaker Vad gör jag om

Otillfredsställande
diskresultat

Disken blir inte ren Disken var inte korrekt
placerad. Se noteringarna i avsnittet "Att lasta diskmaskinen".

Programmet var
inte starkt nog.

Välj ett mer intensivt program.
Se "Diskprogramstabell".

Diskmedelsdosering
en är otillräcklig.

Använd mer diskmedel, eller byt sort.

Sprayarmarnas rotation
hindras av disken.

Placera disken så attsprayarmarna kan rotera fritt.

Fil tersystemet i botten är
inte rent eller inte korrekt
placerat.
Detta kan göra att
sprayarmarna inte fungerar
korrekt.

Hinna på glas
En kombination av mjukt
vatten och för mycket
diskmedel.

Använd mindre mängd diskmedel om du har mjukt vatten,
och välj det kortaste programmet för att diska glas, så blir
de rena.

Svarta eller gråa märken
på disken

Aluminiumredskap har
gnidit mot disken.

Använd en milt slipande rengörare för att avlägsna
märkena.

Diskmedel kvar i
behållaren

Disken slår emot
diskmedelsbehållarens
lock.

Lasta in disken korrekt.

Otillfredsställande
torkresultat

Disken blir inte torr Disken har ställts in
på olämpligt sät t

Fyll diskkorgarna enligt anvisningarna i denna handbok.

Otillräcklig
sköljmedelsdosering Öka mängden sköljmedel / fyll sköljmedelsbehållaren.

Disken har tagits ut för
tidigt

Plocka inte ut diskgodset direkt efter att diskprogrammet
är slut. Öppna luckan en aning så att ångan kan strömma
ut. Börja inte tömma diskmaskinen förrän diskgodset har
svalnat. Töm underkorgen först.Detta förhindrar att
vatten från diskgodset i överkorgen droppar ner på
diskgodset i underkorgen.

Fel program har valts
I ett kort program är disktemperaturen lägre.
Detta sänker även rengöringsresultatet.
Välj ett program med längre disktid.

Bestick med dålig ytkvali tet
Vattnet rinner inte av så lätt från diskgods av denna typ.
Bestick eller diskgods av denna typ bör inte diskas i
diskmaskin.
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