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DAGLIG REFERENS
GUIDE

TACK ATT DU KÖPT EN WHIRLPOOL PRODUKT. För 
att få en mer komplett hjälp, vänligen registrera din 
apparat på:
www.whirlpool.eu/register

Du kan ladda ner Säkerhetsinstruktionerna  och 
Användning- och skötselguiden genom att besöka vår 
hemsida 
http://docs.whirlpool.eu och följa instruktionerna på 

baksidan av detta häfte.

Innan du börjar använda apparaten läsa noggrant Hälsa- och Säkerhets guiden.

PRODUKTBESKRIVNING

APPARAT
1. Övre korg
2.  Vikbara flikar
3. Övre korgens höjdjustering
4. Övre spolarm
5. Nedre korg
6. Bestickskorg
7. Nedre spolarm
8. Filteranordning
9. Saltbehållare
10. Diskmedel och sköljmedel dispensrar
11. Typskylt
12. Kontrollpanel
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KONTROLLPANEL

1. På-Av/Nollställningsknapp med indikatorlampa 
2. Programvalknapp 
3. Saltpåfyllnings- indikatorlampa 
4. Sköljmedel påfyllnings- indikatorlampa 
5. Programindikerings- lampor 

1 2 3 4 5
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FÖRSTAGÅNGS ANVÄNDNING
   SALT, SKÖLJNING OCH DISKMEDEL
RÄD OM ANVÄNDNING FÖR FÖRSTA GÄNGEN
Efter installationen, ta bort proppen från korgar och elastiska 
fästelement från den övre korgen.

PÅFYLLNING I SALTBEHÅLLAREN
Användningen av salt förhindrar bildandet av av kalkavlagringar på 
disken och på maskinens funktionella komponenter.
• Det är viktigt att saltbehållaren aldrig blir tom (utom när vattnets 

hårdhet är satt till - 1 "Mjukt").
• Det är viktigt att ställa in vattnets hårdhet.
Saltbehållaren  är belägen i den nedre delen av diskmaskinen (see 
PROGRAMBESKRIVNING) och den skulle vara fylld när 
SALTPÅFYLLNINGS- indikatorlampan  i kontrollpanelen  lyser.

1.Ta bort den nedre korgen och skruva av 
Behållarens lock (motsols).
2.Placera tratten (se diagram) och fyll 
saltbehållaren ända fram till dess kant (ca 1 kg); 
det är inte ovanligt att en liten mängd vatten 
läcker ut.
3.Ta bort tratten och torka bort eventuella 

saltrester  bort från öppningen.
Se till att locket skruvas på ordentligt, så att inget tvättmedel kan 
komma in i behållaren under diskprogrammet  (detta kan skada 
vattenavhärdaren bortom reparation).
Närhelst du behöver lägga salt, rekommenderar vi att utföra 
förfarandet innan tvättcykeln startas.

INSTÄLLNING AV VATTNETS HÅRDHET
Att göra det möjligt för vattenavhärdaren    att arbeta på ett perfekt 
sätt, är det viktigt att inställningen av vattnets hårdhet baseras på den 
faktiska vattnets hårdhet i ditt hus.Denna information kan erhållas från 
din lokala vattenleverantör.
Fabriksinställningen är för genomsnittliga (3) vattnets hårdhet.
1. Slå på apparaten genom att trycka på knappen PÅ/AV.
2. Slå av apparaten genom att trycka på knappen PÅ/AV.
3. Håll ned knappen P i 5 sekunder, tills du hör ett pip.
4. Slå på apparaten genom att trycka på knappen PÅ/AV.
5. Programindikatorns lampa för den aktuella inställda nivån blinkar.
6. Tryck på knappen  P för att välja önskad hårdhetsnivån (se 

VATTENHÅRDHETS TABELL).

7. Slå av apparaten genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Inställningen är färdig!
Kör ett program utan att ladda, så snart som detta tillvägagångssätt är 
färdigt.
Använd endast salt som är specjellt avsett för diskmaskiner.
När du har hällde salt i maskinen, släcks saltpåfyllningsindikatorn.
Om saltbehållaren  inte är fylld, kan vattenavhärdaren och 
värmeelementet skadas som ett resultat (utom när vattnets hårdhet 
är satt till - 1 "Mjukt").

PÅFYLLNING AV SKÖLJMEDEL OCH UT-
MATAREN
Sköljmedel underlättar TORKNING av disken. Sköljmedels utmataren A 
skulle vara fylld när SKÖLJ OCH FYLL PÅ indikatorlampan  på 
kontrollpanelen lyser.

1. Öppna utmataren C genom trycka och dra upp fliken på locket.
2. Försiktigt införa sköljmedel så långt som den maximala (110 ml) 

referensskåran av fyllningsutrymmet - undvik att spilla den.Om 
detta händer, rengör omedelbart utsläppet med en torr trasa.Tryck 
på locket tills du hör ett klick för att stänga den.

Häll ALDRIG sköljmedel direkt in i baljan.

FÖR ATT USTERA DOSERING AV SKÖLJMEDEL
Om du är inte helt nöjd med uttorkningresultaten, kan du öka 
mängden av sköljmedel som används.-
• Slå på diskmaskinen med PÅ/AV knappen.
• Slå den av med PÅ/AV knappen.
• Tryck på knappen P  tre gånger - ett pip hörs.
• Slå den på med PÅ/AV knappen.
• Programindikatorns lampa för den aktuella inställda nivån blinkar.
• Tryck på knappen P för att välja mängden av sköljmedel som ska 

fyllas.
• Slå den av med PÅ/AV knappen.
Inställningen är färdig!
Om nivån på sköljmedel sätts till NOLL (ECO), inget sköljmedel kommer 
att fyllas."LÅG SKÖJMEDELS NIVÅ"  indikatorlampan kommer inte att 
tändas om du får slut på sköljmedel.
Högst 4 nivåer kan ställas in beroende på diskmaskinsmodell.Fabriksin-
ställningen är för den ordinära nivån.
• Om du ser blåaktiga ränder på disken, sätt ett lågt värde (1-2) 
• Om det finns vattendroppar eller kalkmärken på disken, sätt ett 

högt värde (3-4).

FYLLNING AV SKÖLJMEDELS UTMATAREN
För att öppna tvättmedels 
utmataren använd 
öppningsdonet A..
Introducera tvättmedel endast i 
den torra utmataren B.
Placera mängden tvättmedel för 
förtvätt direkt i baljan.
1.När ut du mäter ut tvättmedel, se 
till för att tillfoga det korrekta 
mängden.(se PROGRAMTABELL) 
Facket B innefattar en nivåvisare 

som visar den maximala kvantiteten av vätska eller 
pulvertvättmedel  som kan tillsättas  till varje cykel.

2. Ta bort tvättmedelsrester från behållarens kanter och stänga locket 
tills det klickar.

3.    Stäng locket på diskmedelsfacket  genom att dra den fram till 
stängningsdonet är fäst på plats.

Tvättmedels utmataren automatiskt öppnas upp på den korrekta tiden, 
beroende på programet.

Tabellen över vattnets hårdhet
Salt som 
behövs   Nivå °dH

Tyska grader
°fH

Franska grader

1 Mjukt 0 - 6 0 - 10 Nr.

2 Medel 7 - 11 11 - 20

JA
3 Ordinär 12 - 17 21 - 30

4 Hårt 17 - 34 31 - 60

5 Mycket hårt 35 - 50 61 - 90

MAX

MAX

AB

A

B
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PROGRAMTABELL

ECO-programdata mätas under laboratorievillkor enligt europeiska standarden EN 50242.
*) Inte alla alternativ kan användas samtidigt.
**) Varaktigheten av programet som visas på skärmen eller i häftet är en bedömning som beräknas enligt standardvillkor. Den faktiska tiden kan variera 
beroende på mångafaktorer, liksom temperaturen och trycket på det inkommande vatten, rumstemperaturen, beloppet av tvättmedel, antal, och typ av 
last, lastens balans, extra utvalda alternativ och sensorens kalibrering. Sensorens kalibrering kan öka programmets varaktighet upp till 20 minuter.
Reservförbrukning: Lämna-på funktionslägeförbrukning: 5 W - Av funktionslägeförbrukning: 0,5 W

Program

To
rk

ni
ng

sf
as Tvättmedelsbe-

hållare Diskprogrammets 
varaktighet

(h:min)**)

Vattenförbruk-
ning 

(liter/cykel)

Energiförbrukning 
(kWh/cykel)Maskin-

botten B 

1. Eko 50° 03:10 11 1,04

2. Intensiv 65° 02:30 16,5 1,65

3. Normal 55° - 02:00 16 1,35

4. Snabb 40’ 50° - - 00:40 9 0,9

5. Halvfull 50° - 01:20 12 1,1

6. Fördisk - - - - 00:10 4 0,01

PROGRAMBESKRIVNING
Anvisningar om val av tvättcyklar.

EKO 50°
Normalt nedsmutsat porslin. Standardprogram, det mest effektiva i 
termer av dess kombinerade energi- och vattenförbrukning.

INTENSIV 65°
Programet som rekommenderas för tungt smutsat porslin, speciellt 
passande för pannor och kastruller (ska inte användas för delikata 
objekt).

NORMALT 55°
Normalt nedsmutsat porslin. Den dagliga cykel som garanterar optimal 
rengöringseffekt på kortare tid.

SNABB 40’ 50°
Program som ska användas för en lätt smutsad disk utan torkade 
matrester.(Perfekt för inställning med 2 ställen).

HALVFULL 50°
Perfekt för att tvätta en halv laddning av lätt eller normalt smutsad disk.

FÖRDISK
Porslin att diskas senare.Inget tvättmedel som ska används med detta 
program.

Anmärkningar
Optimala prestanda när du använder “Snabb” program kan 
åstadkommas  genom att observera de högsta beloppen för bestämd 
plats inställningar.
Att minska förbrukningen ytterligare, bara köra diskmaskinen när 
den är full.
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DAGLIG ANVÄNDNING
1. KONTROLLERA VATTENANSLUTNING

Kontrollera att diskmaskinen är ansluten till vattentillförseln och att 
toppen är öppen.

2. KOPPLA PÅ DISKMASKINEN
Öppna luckan och tryck på knappen PÅ/AV.

3. LADDA KORGAR
(se LADDNING KORGAR)

4. FYLLNING AV SKÖLJMEDELS UTMATAREN
(se PROGRAMTABELL).

5. VÄLJ PROGRAMET OCH SKRÄDDARSY CYKEL
Välja den mest lämpliga program i enlighet med den typ av porslin 
och smutsnivå (se  PROGRAMBESKRIVNING) genom att trycka på 
knappen P.
Välj de önskade alternativen.(se ALTERNATIV OCH FUNKTIONER).

6. START
Starta cykeln  stängning av luckan. När programmet startar hör du 
ett pip.

7. AVSLUTNING AV TVÄTTCYKEL
Slutet av tvättcykeln  indikeras av pip och genom blinkande 
indikatorlampan för det valda programmet. Öppna luckan och 
koppla av anordningen genom att trycka på knappen PÅ/AV.
Vänta några minuter innan du tar bort porslin - för att undvika 
brännskador.
Lasta av korgarna, börjande med den nedre. 

Maskinen stängs av automatiskt under vissa längre perioder av 
inaktivitet, för att minimera elförbrukningen.
Om porslin är endast lätt smutsad eller om den har sköljts med 
vatten innan det placeras i diskmaskinen, minska mängden 
rengöringsmedel som används i enlighet därmed.

MODIFIERING AV ETT PÅGÅENDE PROGRAM
Om ett fel program har valts, är det möjligt att ändra det, under 
förutsättning att det bara har börjat: öppna dörren  (akta dig för het 
ånga!) , genom att hålla ned PÅ/AV knappen kommer maskinen att 
stängas av.
Slå på maskinen igen med hjälp av PÅ/AV knappen och välj den nya 
tvättcykeln  och eventuella önskade alternativ; starta cykeln genom att 
stänga dörren 

   ATT LÄGGA TILL EXTRA PORSLIN
Utan att stänga av maskinen, öppna dörren (akta dig för het ånga!) 
och placera porslin i diskmaskinen.Stäng luckan och  cykeln kommer 
att börja från den punkt där den avbröts.

TILLFÄLLIGA AVBROTT
Om luckan öppnas under tvättcykeln , eller om det finns ett 
strömavbrott, stannar cykeln.  Det börjar igen från den punkt där den 
avbröts när dörren har stängts eller elförsörjningen återställs .

För mer information om funktioner, kan du begära eller ladda ner från 
webben a Användning & Skötsel, genom att följa instruktionerna på sista 

sidan.

RÅD OCH TIPS
TIPS
Innan du laddar korgarna, ta bort alla matrester från porslin och tömma 
glasen. Du behöver inte skölja i förväg under rinnande vatten. 
   Ordna porslin så att den hålls på plats ordentligt och inte välta; och 
ordna behållarna med öppningarna vända nedåt och konkava/
konvexa delar placerade snett, vilket gör vattnet att nå alla ytor och 
flöda fritt.
Varning: lock, handtag, brickor och stekpannor inte hindrar 
spolarmarna från att rotera.
Placera alla småsaker i bestickkorgen.
Mycket smutsade kastruller ska placeras i underkorgen  eftersom 
denna sektor vattenstrålarna  är starkare och tillåta en högre 
diskprestanda.
Efter att ha laddat apparaten, se till att spolarmarna kan rotera fritt.

HYGIEN
För att undvika lukt och sediment som kan ackumuleras i diskmaskinen 
kör du en hög temperaturprogram åtminstone  en gång i 
månaden.Använd en tesked diskmedel och köra det utan laddning för 
att rengöra apparaten.

OLÄMPLIGT PORSLIN
• Porslin och bestick av trä.
• Ömtåliga dekorerade glas, konstnärligt hantverk och antika 

porslin.   Deras dekorationer är inte resistenta.
• Delar i syntetiskt material som inte tål höga temperaturer.
• Porslin av koppar och tenn 
• Porslin nedsmutsat med aska, vax, smörjfett eller bläck.
Färgerna på glasdekorationer och aluminium/silver delar kan förändras 
och blekna under tvättprocessen .Vissa typer av glas (t ex 
kristallföremål ) kan även bli ogenomskinliga efter ett antal tvättcykler.

SKADOR TILL GLAS OCH PORSLIN
• Använd endast glas och porslin som garanteras av producenten att 

de kan diskas i diskmaskin.
• Använd en delikat rengöringsmedel som lämpar sig för porslin.
• Samla glas och bestick från diskmaskinen så snart tvättcykeln  är 

över.
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LADDNING AV KORGAR

ÖVRE KORGEN
Ladda känslig och lätt disk: glas, koppar, fat, låga salladsskålar .

(laddningsexemel för den övre korgen)

JUSTERING AV HÖJDEN PÅ DEN ÖVRE KORGEN
Höjden på den övre korgen kan justeras: hög position för att placera 
huvuddelen porslin i nedre korgen och låg position, för att göra det 
mesta av de uppfällbara stöd genom att skapa mer utrymme uppåt och 
undvika kollision med saker som laddas i nedre korgen.
Den övre korgen är utrustad med Övre 
korgens höjdjustering (se diagram), 
utan att trycka spakarna, lyft upp 
genom att helt enkelt hålla rack sidor, 
så snart racket är stabil i sitt övre läge.
För att återställa till det nedre läget, 
tryck på spakarna Apå sidorna av 
korgen och flytta korgen nedåt.

Vi rekommenderar starkt att du inte 
justera höjden på korgen när den laddas.
Man ska ALDRIG höja eller sänka korgen på endast en sida.

VIKBARA FLIKAR MED JUSTERBAR POSITION
Vikbara sidoflikar kan vara placerade på 
tre olika höjder för att optimera 
arrangemanget av porslin inuti korgen.
Vinglas kan placeras säkert i de vikbara 
flikar genom att sätta stammen av varje 
glas i motsvarande skåror.
För optimala torkresultat luta de vikbara 
flikarna mer.För att ändra lutning, dra upp 
den vikbara luckan, skjut den en aning 
och placera den som du vill.

DEN NEDRE KORGEN
För kastuller, lock, tallrikar, salladsskålar, bestick etc. Stora plattor och 
lock bör helst placeras på sidorna för att undvika störningar med 
spolarmen.

(laddningsexemel för den nedre korgen)

BESTICKSKORG
Den modulära korgen är utrustad med toppgaller för förbättrad bestick 
arrangemang.Bestickkorgen ska placeras endast på framsidan av den 
nedre korgen.

Knivar och andra redskap med vassa kanter måste placeras i 
bestickkorgen med spetsarna nedåt, eller de ska placeras 
horisontellt i spetsen-upp fack på den övre korgen.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

RENGÖRING FILTERENHETEN
Rengör regelbundet filterenheten så att filtren inte täppa och att 
avloppsvattnet rinner bort korrekt.
  Filteraggregatet  består av tre filter som tar bort matrester från 
tvättvattnet och sedan återcirkulera vatten: för att uppnå bästa 
tvättresultat måste du hålla dem rena.
Diskmaskinen får inte användas utan filter eller om filtret är löst.
   Efter flera tvättar, kontrollera filterenheten  och vid behov rengör den 
noggrant under rinnande vatten, med hjälp av en icke-metallisk borste 
och med att följa instruktionerna nedan:
1. Vänd cylindriska filtret A motsols och dra ut den (Fig 1).
2. Ta bort koppfiltret B genom att utöva ett lätt tryck på sidofliken (Fig 

2).
3. Skjut ut rostfritt stålplåt filter C (Fig 3).
4. Inspektera fällan och ta bort eventuella matrester.
TA ALDRIG BORT vättcykeln pumpskydd (svart detalj) (Fig 4).

Efter rengöring av filter, sätt åter filterenheten på plats och fäst den 
korrekt; Detta är viktigt för att bibehålla effektiv drift av diskmaskinen.

RENGÖRING SPOLARMAR
Vid vissa tillfällen kan matrester fastnat på spolarmarna och blockera 
hålen som används för att spruta vatten.Det rekommenderas därför att 
du kontrollerar armarna från gång till gång och rengör dem med en 
liten icke-metalliska borste.

För att ta bort den övre spolarmen vrider plast låsringen moturs.Den 
övre spolarmen bör placeras så att sidan med den större antal hål är 
vänd uppåt.

Den nedre spolarmen kan avlägsnas genom att dra det uppåt.

RENGÖRING AV TILLOPPSSLANG
Om vattenslangarna  är nya eller inte har använts under en längre tid, 
låt vattnet rinna se till att det är klart och fri från föroreningar innan du 
utför nödvändiga anslutningar.Om denna försiktighetsåtgärd  inte 
vidtas kan vatteninloppet  blockeras  och skadas diskmaskinen.

A
A

B

C

1 2

3 4
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FELSÖKNING
Din diskmaskin fungerar inte som den ska.
Innan du kontaktar kundtjänst, kontrollera om problemet kan lösas genom att gå igenom följande lista.

PROBLEM MÖJLIGA ORSAKER ÅTGÄRDER
Diskmaskinen startar 
inte eller svarar inte 
på knapptryck.

Maskinen har inte anslutits till elnätet på 
rätt sätt. 

För in kontakten i uttaget.

Strömavbrott. Diskmaskinen startar automatiskt när strömmen kommer tillbaka.

Diskmaskinsluckan är inte stängd. Tryck hårt på luckan tills du hör ett "klick".

Den svarar inte på knapptryck. Slå av maskinen genom att trycka på knappen PÅ/AV, slå sedan på den 
efter cirka en minut och ställ på nytt in programmet.

Diskmaskinen töms 
inte.

Diskprogrammet är ännu inte avslutat. Vänta till diskcykeln är klar.

Tömningsslangen är böjd. Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd (se Installationsanvisningar).

Diskhons avloppsrör är blockerat. Rengör diskhons avloppsrör.

Filtret är igensatt av matrester Rengör filtret (se RENGÖRING AV FILTERENHETEN).

Diskmaskinen bullrar 
för mycket.

Tallrikarna skramlar mot varandra. Placera porslinet på rätt sätt (se STÄLLA IN DISKGODSET).

En överdriven mängd skum har produce-
rats.

Diskmedlet har inte doserats korrekt eller passar inte för maskindisk (se 
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN). Återställ diskmaskinen genom 
att trycka på knappen TÖM (se TILLVAL OCH FUNKTIONER) och kör ett nytt 
program utan diskmedel.

Disken blir inte ren. Porslinet har inte placerats rätt. Placera porslinet på rätt sätt (se STÄLLA IN DISKGODSET).

Spolarmarna kan inte rotera fritt, de hin-
dras av disken.

Placera porslinet på rätt sätt (se STÄLLA IN DISKGODSET).

Diskcykeln är för mild och/eller diskmed-
lets verkan är för låg.

Välj en lämplig diskcykel (se PROGRAMTABELL).

En överdriven mängd skum har produce-
rats.(se KUNDSERVICE)

Diskmedlet har inte doserats korrekt eller passar inte för maskindisk (se 
PÅFYLLNING AV DISKMEDELSBEHÅLLAREN). Återställ diskmaskinen genom 
att trycka på knappen TÖM (se TILLVAL OCH FUNKTIONER) och kör ett nytt 
program utan diskmedel.

Sköljmedelsbehållarens lock är inte ordent-
ligt stängt.

Kontrollera att locket till sköljmedelsbehållaren är stängt.

Filtret är smutsigt eller igensatt. Rengör filterenheten (se RENGÖRING OCH UNDERHÅLL).

Det finns inget salt. Fyll på saltbehållaren (se PÅFYLLNING AV SALTBEHÅLLAREN).

UNDERHÅLL- OCH ATT FELSÖKNINGS GUIDE
För mer information, underhållsrutiner  och felsökning, se 
Användning- och Skötsel Guide.
Användning- och Skötsel Guide kan erhållas genom:
• Kundservice; telefonnummer se i garantihäftet.
• nedladdning från websidan: http://docs.whirlpool.eu
• använd QR-kod::

TEKNISKT DATABLAD
Tekniska data innehåller data energiförbruknings kan laddas ner från 
hemsidan:
http://docs.whirlpool.eu

KONTAKTA KUNDSERVICE
När du kontaktar Kundservice måste du 
ange koden som visas på märkplåten fäst 
till vänster eller höger sida, innanför 
diskmaskinens lucka.
http://www.whirlpool.eu

IEC 436

:
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