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Vaskeprogrammer  

 
For å velge ønsket syklus (5 syklustider - Vasketider 60-90-120-150-180 sekunder),  
må du handle med et kort trykk (ca. 1 sekund) på RINSE/TIME-tasten (8); trykk én gang på tasten tid for å bla gjennom de 
programmerte vaskesyklusene, vist verdi (vask+delvis utløp (T-modell)+skylling) vises på TANK-displayet (7).  
 
Vaskesyklusen lagres automatisk etter 5 sekunder siden tasten sist ble trykket, og brettet avslutter menyen for valg av syklustid.  
For å starte syklusen, hold START-tasten (3) inne i 2 sekunder; START-tasten (3) lyser blått opp og nedtellingen av hele  
vaskesyklusen vises (sekunder) på TANK-displayet (7).  
 
På slutten av syklusen Ordet "End" blinker på TANK-displayet (7) og START-tasten (3) blinker også. 
Hvis døren åpnes når som helst i vaske- eller skyllesyklusen, stopper syklusen med en gang og nedtellingen stopper og blinker. 
Når døren lukkes igjen, fortsetter syklusen fra punktet den ble avbrutt, displayet slutter å blinke og nedtellingen fortsetter.  
For å stoppe syklusen når som helst og starte den på nytt fra begynnelsen, trykk på PÅ/AV-knappen (1) i ca. 3 sekunder for å 
stoppe syklus og på TANK-displayet (7) stopper nedtellingen; trykk på START-tasten (3) for å  starte innstillingssyklusen og 
syklusen på nytt Nedtellingen starter igjen fra TANK-displayet (7).  
For å slå av maskinen, trykk og hold inne PÅ/AV-tasten (1) i ca. 5 sekunder. 

Oppstart 

 

Skru på vannkranen (B) og slå på hovedbryteren (A). Slå apparatet PÅ/AV-tasten (1), som vil gi varselet LED (2) lyser grønt,  
noe som indikerer at maskinen er strømførende. Når døren lukkes, fylles apparatet med vann (denne fasen er uthevet på  
TANK-displayet (7) fig.3-2 side 1). Når den er full, slås kjelen og tankvarmeelementene på automatisk i vekselvis.  
Når elementene er aktivert, lyser lysdioden (4) og (5).  
Når elementene ikke fungerer lysdiodene vil blinke; når elementene er i drift forblir lysdiodene på; når begge lysdiodene slås 
av, har vannet nådd innstilt temperatur og apparatet er klart til å starte vaskesyklusen.  
Under oppvarmingsfasen vil START-tasten (3) være gul; når temperaturene er nådd, vil START-tasten (3) bli grønn. 
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Rengjøring av maskinen 
 
Rengjøring er ekstremt viktig for forsvarlig drift av oppvaskmaskinen. 
Vi anbefaler rengjøring på slutten av hver arbeidsdag. 
Slå av av-på-bryteren og fjern overløps røret for å tømme vasketanken. 
Når tanken er tom fjernes all smuss fra tanken, før man tar bort filtrene. 
Vask alle «løse» deler i rennende vann og sett dem sammen igjen. 
Slik at maskinen er klar til bruk. 
Øvre og nedre vaske– og skyllearmer bør ukentlig demonteres 
og rengjøres/skylles. Da sikrer man at maskinen fungerer optimalt. 
NB! Maskinens utside må ikke rengjøres ved spyling. 
Rengjør utvendig med en fuktig klut.  

Selv rens syklus  

 

Den selvrensende syklusen startes ved å trykke på START (3)-knappen i 5 sekunder med døren  
lukket og maskinen AV (rød lysdiode (2) på) (fig. 3-3 på side 1). Det må ikke være vann i tanken, 
ellers vil symbolet for full tank starte blinker i 5 sekunder (fig. 3-2 på side 1), hvoretter maskinen slås 
av (rød lysdiode (2) på).  
 
En gang selvrensende syklus har startet, vises "CLN" på kjelens display (6), og nedtellingen vises på 
tankdisplayet. I løpet av syklusen START-knappen (3) blir cyan. Ved slutten av syklusen slår  
maskinen seg av automatisk (rød lysdiode (2) på) (fig. 3-3 på side 1).  
 
Hvis døren åpnes under selvrensesyklusen, avbrytes syklusen og den gjenværende tiden begynner å 
blinke på tankdisplayet (7). Når døren lukkes igjen, vil syklusen starte på nytt fra der den ble avbrutt. 
(fig.3-3 på side 1) Ved å trykke på AV-tasten under selvrensingssyklusen vil syklusen stoppe og  
maskinen slås av (rød lysdiode (2) på) (fig. 3-3 på side 1). 
 
Selvrensesyklusen varer i 65 sekunder (15 sek vask, 10 sek vannutslipp, 15 sek vask, 25 sek  
vannutslipp). Tiden kan endres via innstillingene, men dette må kun utføres av en kvalifisert  
installatør eller tekniker. 

Tømme oppvaskmaskinen for vann 
 
Avløpspumpen fungerer automatisk under syklusen. 
TOTALTAPPING AV TANK: 
1. Maskinen må være på (PÅ/AV-tast (1) slått på med lysdiode (2) grønt på), MED ÅPNE DØR. 
 
2. Ta ut overløpsrøret. 
 
3. Trykk på START-tasten (3) (minst i 3 sekunder). Når fasen starter, lukk døren.  
Tankens totale tømmefase vises på TANK-displayet (7) (fig.3-2 side 1)  
og ved START-tasten (3) som vil være gul. 
Tiden for total tømming av tanken er 3 minutter. 
 
4. Ved slutten av tankens totaltømming, for å slå på maskinen ved å trykke PÅ/AV-tasten (1) i ca. 3 
sekunder, lysdioden (2) fra grønn blir rød. 


