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Vi takker for valget af dette produkt.
Det anbefales omhyggeligt at læse alle de vejledninger, der er indeholdt i
denne manual for at få en sikker og korrekt brug af din opvaskemaskine.

I denne manual angives udelukkende den nødvendige viden for
anvendelsen af apparatet. Besøg følgende webside for at få den
komplette manual
www.smeg.com/download-manuals
og indtast produktkoden angivet på pladen, der er fastgjort til den
indvendige højre side af opvaskemaskinens dør.
Ved hjælp af QR-koden er det muligt hurtigt at få adgang til manualen,
anvend en enhed med et tilhørende læseprogram.
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Advarsler

OVERSÆTTELSE AF DEN ORIGINALE
VEJLEDNING
1 Generelle sikkerhedsadvarsler
 Manualen er en integreret del af apparatet: den skal
altid
opbevares
intakt
sammen
med
opvaskemaskinen mhp. fremtidig reference (også i
tilfælde af salg). Læs omhyggeligt alle anvisninger,
der er indeholdt i manualen, før maskinen tages i
brug.
 Dette apparat er beregnet til indendørs brug i et
husholdningsmiljø og lignende steder som
personalekøkkener, butikker, kontorer og andre
arbejdspladser, institutioner og til brug af gæster på
hoteller, hosteller, bed and breakfast og andre
beboelsesfaciliteter; brug er kun tilladt på faste
steder. Maskinen er beregnet til følgende brug:
opvask og tørring af service; anden brug af
apparatet betragtes som forkert. Producenten
fralægger sig ethvert ansvar for brug, der afviger
fra den ovenfor beskrevne.
 Anvend ikke maskiner, der er blevet beskadiget
under transport. Rådfor dig med din forhandler i
tvivlstilfælde.
 Apparatet skal installeres og tilsluttes i
overensstemmelse med instruktionerne leveret af
producenten. Installation skal udføres af en
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kvalificeret tekniker og overholde de gældende
standarder.
Efterlad ikke den fjernede emballage uden opsyn i
hjemmet.
Lad
ikke
børn
lege
med
emballagematerialerne. Sortér de forskellige
emballagematerialer, og bring dem til nærmeste
renovationsanlæg.
Identifikationspladen med maskinens tekniske data,
serienummer og mærkninger er placeret synligt på
lågens inderside. Identifikationspladen må aldrig
fjernes.
Maskinen skal forsynes med jordforbindelse i
overensstemmelse
med
gældende
sikkerhedsbestemmelser
for
elektricitet.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for
skade på personer eller ejendele, der skyldes
manglende jordforbindelse til maskinen eller en
defekt jordforbindelse.
Ved
installation
skal
apparatet
frakobles
strømnettet.
Installér ikke apparatet på et sted der er udsat for
frost.
Installér ikke apparatet nær ved udstyr med høje
bestrålingstemperaturer (fx. gasbrændere, ildsteder
etc.), eftersom de kan forårsage skade.
Hvis apparatet er installeret i en sektion over eller
under andet udstyr (fx. gasbrændere, ovne etc.), så
læs omhyggeligt instruktionerne fra producenten af
udstyret. Hvis instruktionerne til udstyret ikke
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indeholder relevant information, kontakt da
producenten af udstyret for at sikre dig, at apparatet
kan installeres over eller under det.
Indbygning af apparatet under et komfur er strengt
forbudt. Installation af et komfur ovenpå et
fritstående apparat er strengt forbudt.
For at sikre stabilitet skal apparatet kun installeres
under en kontinuerlig bordplade, fastsat sikkert til de
tilstødende skabe. Hvis apparatet er installeret i et
højskab skal apparatet og skabet være tilstrækkeligt
fastgjorte
Apparatet er ikke til indbygning og derfor tilgængeligt
kun på én side, og området med dørhængslet skal
derfor dækkes af sikkerhedsgrunde (risiko for
skader). Tilbehøret til tildækning kan fås hos
specialiserede
forhandlere
eller
hos
eftersalgsafdelingen.
Tjek at strømnettets spænding og frekvens matcher
angivelserne på apparatets identifikationsplade.
Strømkablets stik skal passe til stikkontakten og
overholde de aktuelt gældende forskrifter ang.
elektrisk tilslutning. Brug ikke adaptere eller
stikdåser, da de kan forårsage overophedning eller
brand.
Apparatets stik skal være tilgængeligt efter
installation. Tag aldrig stikket ud ved at hive i
ledningen.
Hvis apparate ter forsynet med en ledning uden et
stik,
skal
en
afbryder
i
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overspændingsbeskyttelsesklasse III installeres på
et let tilgængeligt sted på tilførselsledningen.
Apparatet skal forbindes til vandforsyningen via nye
slanger.
Efter installationen skal man udføre en kort
afprøvning af apparatet. Med tom opvaskemaskine,
skal man bruge et program efter eget valg med en
vasketemperatur mellem 45 og 70 °C og et specifikt
rengøringsmiddel til opvaskemaskiner. (Det er ikke
tilstrækkeligt at udføre iblødsætningsprogrammet).
Hvis opvaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal
den afbrydes fra strømnettet, og det nærmeste
servicecenter kontaktes. Forsøg ikke at reparere
maskinen.
Opvaskemaskinen må kun benyttes af voksne. Brug
er tilladt for børn fra 8 år og for personer med nedsat
fysisk og/eller mental kapacitet eller med manglende
erfaring eller kendskab, så længe de overvåges af
en person, som er ansvarlige for deres sikkerhed.
Lad ikke børn lege med apparatet.
Hold børn væk fra opvaskemaskinen når lågen er
åben. Tjek altid at sæbeholderen er tom efter et
vaskeprograms afslutning.
Rengøring og rutinemæssig vedligeholdelse af
apparatet af børn er kun tilladt under overvågning af
en ansvarlig person.
Visse opvaskemaskinemidler er meget alkaliske.
Undgå kontakt med hud og øjne. Ved indtagelse
udgør produkterne en stor fare. De indeholder
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substanser, som kan forårsage permanent skade i
mund og hals og endda føre til kvælning. Læs alle
sikkerhedsinstruktioner på indpakningen af disse
produkter.
Drik ikke det vand, der kan være i servicet eller i
selve opvaskemaskinen ved vaskeprogrammets
ophør og før tørrecyklussen.
Fyld ikke opløsningsmidler som alkohol eller
terpentin i maskinen, da det kan forårsage
eksplosion. Stil ikke service, der er tilsmudset med
aske, voks eller maling i opvaskemaskinen.
Lad ikke opvaskemaskinens låge stå åben, idet der
er risiko for at snuble over den. Det kan være farligt
at læne sig op ad/sidde på maskinens luge, når den
er åben, da maskinen derved kan tippe og/eller blive
beskadiget.
Sluk opvaskemaskinen efter endt brug for at undgå
spredning af elektricitet.
Knive og andre skarpe køkkenredskaber skal
anbringes i kurven med spidsen nedad eller
anbringes vandret i den øverste kurv. Pas på du ikke
skærer dig selv og sørg for, at redskaberne ikke
stikker frem fra kurven.
Opvaskemaskinen opfylder alle de krav, der er
fremsat i de gældende bestemmelser for sikkerhed
og elektrisk udstyr. Enhver teknisk kontrol må
udelukkende udføres af en uddannet og autoriseret
tekniker: Reparationer udført af uautoriserede
personer vil medføre bortfald af garantien,
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ligesom de kan udgøre en mulig fare for
brugeren.
I tilfælde af en fejl skal opvaskemaskinen frakobles
strømnettet og vandhanen skal slukkes. I tilfælde af
skade på tilførselsledningen skal den erstattes af
producenten eller af et autoriseret servicecenter.
Nogle komponenter er sat til selvom on/off knappen
er sat på off. Før vedligeholdelsesarbejde på
apparatet skal stikket tages ud eller sluk på knappen
til strømnettets hovedafbryder i det faste
ledningsnet.
Opvaskemaskinen må ikke rengøres med
vandstråle, med højtryksrenser eller men en
damprenser.
Modeller med acquastop
Acquastop hindrer oversvømmelse i tilfælde af
vandlækage. Tilkald en kvalificeret tekniker, der kan
identificere og udbedre skaden i tilfælde af, at
acquastopanordningen udløses.
Inden i “acquastop” vandindtagsslangen er der
elektriske dele. Skær ikke slangen over, og lad
ikke magnetventilen falde ned i vand. Afbryd
maskinen fra strøm- og vandtilførslen i tilfælde af
skade på vandtilførselsslangen.
Bemærk: Anordningen fungerer kun hvis
opvaskemaskinen er tilsluttet elnettet.
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1.1 Overensstemmelseserklæring
Apparatet er i overensstemmelse med kravene i
følgende europæiske direktiver:
 2009/125/CE
 2011/65/UE
 2014/35/UE
 IEC/EN 62471, risikogruppe 1, til modeller med
indvendig belysning.
 IEC/EN 61770
1.2 Bortskaffelse
Apparatet skal bortskaffes separat fra andet
affald (direktiverne 2012/19/UE).
Dette apparat indeholder ikke stoffer i en sådan
mængde, at de betragtes som sundheds- og
miljøskadelige, ifølge gældende europæiske direktiver.
Ved bortskaffelse:
 Klip strømforsyningskablet,
 gør låsen ubrugelig.
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skade
på personer eller ejendele, der skyldes manglende
overholdelse af ovenstående forholdsregler,
manipulation af selv den mindste maskindel eller
brug af ikke originale reservedele.
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Anvisninger til installatøren

2. Installation
2.1 Tekniske karakteristika
Vandforsyningstryk
Vandforsyningstemperatur
Kapacitet
Fugt beskyttelsesgrad
Beskyttelse mod elektrisk
stød
Elektriske karakteristika

min. 0,05 - max. 0,9 MPa (min. 0.5
– max. 9 bar)
max. 60°C
12-13 standard kuverter
IPX0
class I
Se typeskiltet

Apparatets pladsbehov (mm)
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Anvisninger til installatøren
2.2 Generelle oplysninger
 Maskinens bagside eller sider kan stilles op ad en
væg eller op ad andet inventar.
 Hvis opvaskemaskinen installeres i nærheden af en
varmekilde, monteres det specielle isoleringspanel
for at forebygge overopvarmning og funktionsfejl af
maskinen.
 For at lette installationsproceduren kan tilførselsog afløbsslangen placeres i en hvilken som helst
retning.
 Der kræves et hul på mindst 8 cm i diameter, for at
strømkabel og rør kan komme igennem.
 Efter installationen skal man udføre en kort
afprøvning af apparatet: Åbn vandhanen og
kontrollér, at der ikke er lækager i punktet, hvor
vandhanen, opvaskemaskinen og slangen er
tilsluttet.
 For at opnå en installation som støtter bagvæggen
af opvaskemaskinen skal man føre slangerne
nedenunder, hvor der er lavet plads til dem.
Nivellér maskinen på jorden vet at justere de
regulérbare fødder med den særlige
unbraconøgle. Dette indgreb er afgørende for
at sikre en korrekt drift af opvaskemaskinen.
Nogle modeller er udstyret med blot et ben
bagerst, som kan justeres ved hjælp af en skrue
nederst på apparatets forreste del.
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Anvisninger til installatøren
Det er strengt forbudt at indbygge
opvaskemaskinen under en komfurplade.
Endvidere er det forbudt at installere
opvaskemaskinen i direkte kontakt med andre
hårde hvidevarer end de traditionelle
indbygningshvidevarer til køkkener
(eksempelvis pejs, kakkelovn osv.).
Hvis opvaskemaskinen skal installeres i et
indbygningshul ved siden af en anden/andre
hårde hvidevare(r), skal hvidevareproducentens
forskrifter overholdes nøje (minimumsafstande,
installationsmåde osv.).
Kun fritstående modeller
- Det er strengt forbudt at montere komfurplader
over en fritstående opvaskemaskine.
- Hvis apparatet forbliver tilgængeligt fra den ene
side, er det nødvendigt at dække delen med
dørhængslet af sikkerhedsmæssige årsager
(risiko for personskade). Dækslerne fås som
tilbehør fra teknisk service.
- Den øverste plade på opvaskemaskiner til fri
installation kan fjernes for at muliggøre installation
under et arbejdsplan. Det er nødvendigt at købe
det særlige kit ved en autoriseret forhandler eller
teknisk servicecenter. Handlingen skal foretages
af autoriseret SERVICECENTER.
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2.3 Tilslutning af vandforsyningen
TILSLUTNING TIL VANDFORSYNINGEN
Opvaskemaskinens tilløbsslange tilsluttes en
koldtvandshane med ¾" gevind. Husk at
montere det medleverede rensefilter A i
koblingen ved afspærringsventilen og skru
slangen godt fast på vandhanen. Kontrollér at
slangen er skruet helt fast, og stram efter
ved at dreje den ca. ¼ omgang med en
rørtang.
I opvaskemaskiner med ACQUASTOP er
tilløbsslangen allerede forsynet med filtre.
Opvaskemaskinen kan også tilsluttes en
varmtvandsforsyning, der ikke overstiger 60°C.
Ved varmtvandsforsyning til maskinen skæres
vasketiden ned med ca. 20 minutter. Tilslut
maskinen til husets varmtvandsforsyning ved at
udføre samme procedure som beskrevet for
tilslutning til koldtvandsforsyningen.
Supplerende bemærkning til tilslutningen af vand,
hvad angår det tyske marked:
Før produktet tilsluttes til hjemmets vandforsyning, skal
man sørge for at sidstnævnte er udstyret med en
sikkerhedsanordning, der beskytter mod forurening af
drikkevandet fra returstrømningen (ifølge DIN EN
1717). Ventilerne og/eller hanerne til vandet er forsynet
med disse sikkerhedsanordninger, hvis hjemmets
vandanlæg er udført på en passende måde.
12
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TILSLUTNING AF AFLØB
Indsæt opvaskemaskinens afløbsslange i et afløbsrør med en
diameter på mindst 4 cm, eller som
et alternativ i køkkenvasken ved
hjælp
af
den
medfølgende
plastikholder. Pas på ikke at
sammenpresse eller bøje slangen
for meget. Det er vigtigt at forhindre
slangen i at gå løs og falde ned.
Plastikholderen er således forsynet
med et hul, så den kan bindes fast til
væggen eller vandhanen. Slangens
frie ende skal anbringes i en højde
fra 30 til 100 cm, og må aldrig
sænkes ned i vand.
Hvis der anvendes en vandret forlænger-afløbsslange
(for maksimalt 3 m), kan afløbsslangen anbringes ved
en maksimum højde på 85 cm fra gulvet.
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2.4 Elektrisk tilslutning
Kontrollér, at nettets spænding og frekvens
svarer til specifikationerne på typepladen på
lågens indvendige kant.
 Strømkablets stik skal passe til stikkontakten og
overholde de aktuelt gældende forskrifter ang.
Elektrisk tislutning.
 Der skal være adgang til stikkontakten, når
apparate ter bygget ind.
 Tag aldrig stikket ud ved at hive i ledningen.
 Efter udskiftning af strømkablet, er det nødvendigt
at kontrollere, at kablets låsekonsol fastgøres
korrekt.
 Undgå at bruge adptere eller shuntledninger, da
de kan forårsage overophedning.
Udskiftningen af strømkablet skal udføres
af producenten eller et autoriseret
servicecenter således.
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Brugsanvisning
3. Beskrivelse af produktet
3.1 Betjeningspanel

Det viste panel er kun et eksempel. Kontrollampernes og knappernes form
kan variere afhængigt af modellen.
A

KONTROLLAMPER FOR VALGT PROGRAM

B

PROGRAMVÆLGERKNAP

C

KONTROLLAMPE FOR SALT

D

KONTROLLAMPE FOR MANGEL PÅ AFSPÆNDINGSMIDDEL

E

OPTIONER (afhænger af den købte model)

F

Display (hvis relevant)

G

Knap Delay timer (hvis relevant)

H

TÆND/SLUK KNAP

INDSTILLING OG START AF VASKEPROGRAM
Efter at have fundet det mest passende vaskeprogram ved hjælp at
tabellen foretages følgende:

Tryk på TÆND/SLUK knappen (H), og afvent, at kontrollampen for
VALGT PROGRAM (A) tændes.

Hold PROGRAMVÆLGERKNAPPEN (B) trykket ind, indtil
kontrollampen for det ønskede program tændes.

Vælg den ønskede option (hvis nødvendigt, og hvis modellen er
udstyret med optioner).

Luk lågen. Programmet starter efter ca. 2 sekunder. Kontrollampen
for igangværende program BLINKER, mens programmet er i gang.
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P2
(**)
P3
(*)
(**)
P4
(**)
P5

AUTO

ECO
MIX 65°
INTENSIV 70°

-

(1) Energiforbrug
(kWh/cyklus)

-

Vandforbrug
(liter/cyklus)

-

Skylning °C

kold

(1) Varighed (min.)

IBLØDSÆTNIG

Tørring

P1

Vask

Program

Forvask

PROGRAMTABEL

-

15

3,8

0,02

Ved at vælge dette program genkender opvaskemaskinen typen af snavs
og tilpasser vaskeparametrene automatisk.
Programmet afslutter med endelig tørringsfase.

-

48°C

kold

41(2)/
70

●

265(2)/
170

9

0,634

kold

65°C

kold

55(2)/
70

●

150(2)/
110

12,5

1,35

varm

70°C

2 kolde

70

●

155

15,5

1,60

-

38°C

-

50

-

27

6,7

0,70

-

45°C

2 kolde

55(2)/
70

●

125(2)/
75

12,5

1,15

-

55°C

kold

55(2)/
65

●

270(2)/
245

9,5

1,25

-

65°C

kold

70

●

60

9,5

1,40

varm

70°C

2 kolde

75

●

130

15,5

1,20

EXPRESS 27’
P6

P1+
GLAS 45°
P7
(**)

P2+
SILENT

P8
(**)

P3+
FULL
EXPRESS 60’

P9

P4+
HYGIENE
99,9%
P10

P5+
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Automatisk døråbning – Dry Assist
Den automatiske døråbning findes i programmer angivet med ** i den første kolonne.
(*) Standardprogram i overensstemmelse med standard EN60436. DRY ASSIST
optionen (hvis tasten
vises) skal den være valgt.
(1) Programmernes forbrug og varighed måles på grundlag af kravene i standard
EN 60436. Værdierne kan variere afhængigt af forskellige faktorer såsom temperatur
på indgangsvand og mængden af service.
(2) Funktionen DRY ASSIST

aktiveret (standard)/ikke-aktiveret

Automatisk døråbning-Dry Assist
Den aktiveres automatisk når der vælges et program, hvor den er
foreskrevet (kontrollampen tænder).
Den kan deaktiveres ved tryk på tasten (kontrollampen slukker).
Programmet afslutter med en tørringsfase bestående af en tid med lukket dør plus
en tid med døren på klem (ren ventetid for yderligere at fremme tørringen).
Varigheden afhænger af programmet og af modellen.
Alle indgreb (åbning/lukning af dør, slukning osv.) under denne fase medfører tidlig
afslutning af programmet.
Man kan afslutte programmet under tørringsfasen og tømme opvaskemaskinen før
den faktiske afslutning (end), som signaleres med visuel og/eller akustisk system
(afhænger af model), men tørringen er muligvis ikke optimal.
Programmets planlagte udførelse er først fuldført, når afslutningen (end)
signaleres med visuelt og/eller akustisk system (afhænger af model).
Pladsen, som er nødvendig for at åbne døren, skal være fri. Åbning
og lukning af døren må ikke tvinges igennem, før programmet har
nået den faktiske afslutning.
Meddelelse til afprøvningsorganer
Afprøvningsorganerne modtager anvisninger vedrørende sammenlignende prøver
(f.eks. iht. EN 60436). Anmod om anvisninger på følgende e-mailadresse:
dishwasher@test-domestic-appliances.com
Anmodningen skal indeholde angivelse af model (MOD) og serienummer (S/N), der er
angivet på etiketten placeret på siden af lågen.
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Beskrivelse af programmerne:
IBLØDSÆTNING
Skylning af service inden vask.
AUTO
Normalt snavset service og gryder, også
med indtørrede rester.
ECO
Program med minimalt forbrug af vand
og energi. Anbefalet til vask af normalt
snavset service, også med indtørrede
rester.
MIX 65°
Normalt snavset service og gryder, også
med indtørrede rester.
INTENSIVE 70°
Meget snavsede tallerkner, gryder og
pander, også med indtørrede rester.

EXPRESS 27'
Hurtigt program til lidt snavset service,
vasket op straks efter brug.
GLAS 45°
Lidt snavset glas og porcelæn. Ideelt,
når du ønsker strålende glas.
SILENT
Normalt snavset opvask også med
indtørrede rester. Anbefalet til opvask i
nattetimerne.
FULL EXPRESS 60’
Hurtigt program til normalt snavset
service og gryder, også med indtørrede
rester. Vasker op og tørrer på kun 60
minutter.
HYGIENE 99,9%
Intensiv vask af tallerkner, gryder,
pander, skærebrætter og sutteflasker.
Ideel til service til børn og allergikere.

BEMÆRK: Programmet kaldet Hygiene 99,9% er blevet testet på et eksternt
laboratorie (VDE) uden nogen valgt option.
For at sikre programmets funktion, må cyklussen ikke afbrydes.
Option
1 SPECIAL

2 DRY ASSIST

3

HALVT FYLDT
FLEXY ZONE

4 DELAY
5 SELF CLEAN
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TABEL OVER VALGMULIGHEDER
Beskrivelse
Genererer de supplerende programmer.
"SPECIAL"-programmerne er fremhævet med den
blå kontrollampe.
Gør tørringen optimal, også ved lave
skylletemperaturer, med en betydelig
energibesparelse. Aktiveres automatisk, hvis det
valgte program er kompatibelt. Hvis det ikke ønskes,
skal du trykke på knappen for at deaktivere den.
Egnet til en mindre fuld ladning, da programmet
sparer elektricitet og reducerer programmets
varighed.
Programmets start kan udskydes fra 1 eller 3 timer til
9, 12 eller 24 timer afhængigt af modellen.
Program til vask af maskinen. Skal startes med tom
maskine.

Brugsanvisning

4. rugsvejledning
Fjern elementerne,
opvaskemaskinen.

der

holder

kurvene,

efter

installation

af

4.1 Tilsætning af salt





Saltet forhindrer kalkdannelse.
Skru dækslet af tanken.
Hæld kun ved første ibrugtagning en liter
vand i beholderen.
Tilsæt salt (cirka 1 kg) med den
medfølgende tragt.
Skru dækslet på igen og fjern eventuel
overskydende salt.

Se den komplette manual på hjemmesiden ved regulering af vandets
hårdhed.
-

Brug kun regenererende salt til husholdningsopvaskemaskiner.
Hvis det kræves, fyldes regenereringssaltbeholderen, før
vaskeprogrammet startes.

4.2 Tilsætning af afspændingsmiddel
Afspændingsmidlet gør, at servicet tørrer hurtigere.
Fremgangsmåde i forbindelse med påfyldning af
afspændingsmiddel:

Åbn skålen ved at trykke og løfte fligen på låget.

Hæld afspændingsmiddel i indtil skålen er fyldt.
Hæld afspændingsmiddel i igen når kontrollampen
for afspændingsmiddel lyser.

Luk låget, man hører et klik ved lukningen.

Tør spildt afspændingsmiddel væk med en klud, da det kan danne
skum.
Se den komplette manual på hjemmesiden til regulering af
afspændingsmiddeldosering.




4.3 Påfyldning af vaskemiddel
Åbn låget til vaskemiddelfordeleren ved et
let tryk på knappen.
Hæld vaskemiddel eller opvasketab i.
Luk låget igen ved at skubbe det i
indtil stopklikket.

19

Brugsanvisning

5. Rengøring og vedligeholdelse
Fjern stikket fra stikkontakten eller frakobl strømmen ved hjælp af
den flerpolede afbryder inden vedligeholdelse af apparatet.
RENGØRING AF VANDFILTER
Luk vandhanen, løsn enden af vandforsyningsslangen, fjern filteret A, og
rengør det under rindende vand. Sæt filteret A tilbage på plads, og
fastspænd omhyggeligt slangen.
RENGØRING AF SPRØJTEARME
Fjern sprøjtearmene og vask dem under en vandstråle. Montér dem igen korrekt i det
respektive sæde. Kontrollér, at de kan dreje rundt uden problemer.

Løsn låsemøtrikken R for at fjerne den øverste sprøjtearm.

Fjern den nederste sprøjtearm ved at løfte den opad og trække
den væk fra midten.

Fjern hjælpesprøjtearmen ved at tage fat i den længste
sprøjtearm og trække hjælpesprøjtearmen opad.

Følg den medfølgende vejledning for at fjerne planetarium-sprøjten.
ORBITAL

PLANETARIUM

RENGØRING AF FILTRE

Fjern planetarium-sprøjten (kun på modeller, hvor den er til stede);

Tag fat i hjørnerne, drej mod uret og træk opad.

Pres fra bunden af det centrale filter D for at fjerne det fra mikrofilteret.

Adskil plastfilterets to dele ved at trykke på filterets centrale del (se pilene).
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6. Løsning på problemer

E1

Opvaskemaskinen er udstyret med et autofejlfindingssystem, der kan
registrere og angive en række fejl.
FEJL
BESKRIVELSE
Defekt vandstop (kun på enkelte modeller)
Sikkerhedsniveauer

E2

Anomali i opvarmning af vand

E3

Anomali i registrering af vandtemperatur

E4

Anomali i påfyldning af vand

E5

Anomali i tømning af vand

E6

Anomali i miniturbine (kun på vise modeller)

E7

Anomali i vekselvaskesystem

E8

Anomali i vandpåfyldningssystem

E9

Fejlfunktion i vaskepumpe.

E11
Kontrollampe
slukket

Kontrollampe
tændt

Kontrollampe
blinker

I tilfælde af en alarmsituation afbryder maskinen det igangværende program, og
signalerer anomalien.



Alarmer E1 og E11 kræver indgreb fra kundeservice teknisk assistance.
Alarmen E7 vises i slutningen af cyklussen, som dog afsluttes, da
opvaskemaskinens funktion ikke er påvirket.
For alle andre alarmer, skal man gøre som følger: afbryd det igangværende program,
sluk opvaskemaskinen. Tænd og programmer opvaskemaskinen igen, og start den nye
vaskecyklus.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis fejlen fortsat ikke er
afhjulpet.
Kontaktoplysninger til teknisk support er tilgængelige på garanticertifikatet
og på webstedet
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