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BRUGSVEJLEDNING 
DAGLIG BRUG

TAK, FORDI DU KØBTE WHIRLPOOL PRODUKT. For at 
opnå adskillige fordele registrer dit produkt på:
www.whirlpool.eu/register

Vejledning til sikker brug samt brugs- og 
vedligeholdelsesanvisning kan downloades ved at 
besøge vores hjemmeside 
http://docs.whirlpool.eu og følge anvisninger i 
slutningen af denne brochure.

PRODUKTBESKRIVELSE

OPVASKEMASKINE
1. Øverste kurv
2.  Klaphylder
3. Regulator af højden på den øverste kurv 
4. Øverste spulearm
5. Nederste kurv
6. Bestikkurv
7. Nederste spulearm
8. Filtre
9. Saltbeholder
10. Opvaskemiddelrum og afspændingsmiddelbeholder
11. Typeskilt
12. Betjeningspanel

Før produktet tages i brug første gang, skal man omhyggeligt læse vejledning for sikker brug.
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BETJENINGSPANEL

1. Knappen tænd/sluk/reset med kontrollampe
2. Programvælgerknap
3.

Indikator for salt4.
Indikator for afspændingsmiddel

5. Indikatorer for programmer 
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FØRST BRUG
 SALT, AFSPÆNDINGSMIDDEL OG OPVASKEMIDDEL
TIPS FOR FØRST BRUG
Efter installationen fjern beskyttelsesemballagen af kurvene og 
resterne af folien fra den øverste kurv.

 OPFYLDNING AF SALTBEHOLDEREN
Anvendelsen af salt forhindrer, at servicet og funktionelle elementer i 
maskinen KALKER TIL.
• Saltbeholderen må aldrig være tom (undtagen når vandets

hårdhedsgrad er indstillet til niveau 1, ”blødt”).
• Det er vigtigt, at vandets hårdhedsgrad indstilles korrekt.
Saltbeholderen findes i bunden af opvaskemaskinen (se: 
PROGRAMOVERSIGT) og skal påfyldes, når kontrollampen for SALT 
lyser  på betjeningspanelet.

1.Tag den nederste kurv af, og skru hætten af 
saltbeholderen af (mod uret).
2.Sæt tragten på (se fig.) og fyld salt i beholderen, 
indtil den er fuld (ca. 1 kg); ofte lidt vand 
fortrænges og løber ud.
3.Efter tragten tages ud skal eventuelle saltrester 
rund om hætten fjernes.

Sørg for at hætten skrues stramt på, så ingen vaskemiddel kan komme 
ind i beholderen under vaskeprogrammet (dette kunne uafvendeligt 
beskadige afkalkningsanlægget).
Hver gang, når du har brug for at opfylde saltbeholderen, 
anbefales det at gennemføre proceduren beskrevet ovenfor, før 
du starter vasken.

INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD
For at afkalkningsanlægget at fungere perfekt, er det nødvendigt at 
indstille vandets hårdhedsgrad i henhold til hårdheden af vandet i 
huset. Oplysninger om vandets hårdhedsgrad kan fås hos det lokale 
vandværk.
Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet til 3 (middelhårdt).
1. Maskinen tændes for ved at trykke på knappen TÆND/SLUK 
2. Maskinen slukkes ved at trykke på knappen TÆND/SLUK
3. Hold knappen P i 5 sekunder, indtil du hører en lydsignal.
4. Tænd for maskinen ved at trykke på knappen TÆND/SLUK
5. Indikatoren for det aktuelt valgte niveau lyser.
6. For at vælge vandets korrekte hårdhedsgrad, skal du trykke på 

P-knappen (se: TABEL OVER VANDETS HÅRDHEDSGRAD.

7. Tænd for maskinen ved at trykke på knappen TÆND/SLUK.
Indstilling afsluttet!
Efter denne procedure skal man straks starte et vaskeprogram uden 
påfyldning.
Der må kun anvendes salt beregnet til opvaskemaskiner.
Efter påfyldning af salt slukkes KONTROLLAMPEN FOR SALT.
Hvis saltbeholderen ikke er fyldt, kan afkalkningsanlægget og 
varmelegemet blive beskadiget (undtagen når vandets 
hårdhedsgrad er indstillet til niveau 1, ”blødt”).

TILSÆTNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL
Afspændingsmiddel letter TØRRING af servicet. 
Afspændingsmiddelbeholderen A skal påfyldes, når  
KONTROLLAMPEN FOR AFSPÆNDINGSMIDDEL    lyser.

1. Derefter åbn beholderen C  ved at trykke og trække på knappen på 
låget.

2. Forsigtigt tilsæt afspændingsmiddel op til maks. stregen, 110 ml, 
undgå spild. Hvis afspændingsmiddel spildes, skal det straks tørres 
op med en tør klud.

3. Tryk på låget, indtil du hører et klik.
Man skal ALDRIG tilsætte afspændingsmiddel direkte ind i 
vaskemaskinen.

AFSPÆNDINGSMIDDELSDOSERING
Hvis du ikke er helt tilfreds med resultater af tørring, kan du indstille 
mængden af anvendt afspændingsmiddel.
• Opvaskemaskinen tændes for ved at trykke på knappen TÆND/SLUK.
• Opvaskemaskinen slukkes for ved at trykke på knappen TÆND/SLUK.
• Tryk 3 gange på P-knappen  - du vil høre en lydsignal..
• Tænd for maskinen ved at trykke på knappen TÆND/SLUK.
• Indikatoren for det aktuelt valgte niveau lyser.
• Tryk på P-knappenfor at indstille mængden af 

afspændingsmiddel.
• Sluk for maskinen ved at trykke på knappen TÆND/SLUK.
Indstilling afsluttet!
Hvis dosering af afspændingsmiddel er indstillet til nul (ØKO), bruges 
afspændingsmiddel ikke. Hvis der mangler afspændingsmiddel, lyser 
KONTROLLAMPEN FOR AFSPÆNDINGSMIDDEL ikke.
Afhængigt af model er der op til fire niveauer af mængden af afspæn-
dingsmiddel. Fra fabrikken er vandets hårdhedsgrad indstillet til mid-
delhårdt vand.
• Hvis der er blålige striber på servicet, indstil doseringen af 

afspændingsmiddel til en lavere position (1-2).
• Hvis der er vanddråber eller tegn på kalk på servicet, indstil 

doseringen af afspændingsmiddel til en højere position (3-4).

TILSÆTNING AF OPVASKEMIDDEL
Doseringsbeholderen åbnes 
med hjælp af Aåbningsknappen.
Opvaskemiddel skal påfyldes 
kun i den tørre B beholder.
Opvaskemiddel til forvask skal 
fyldes direkte inde i kammeret.
1.Ved dosering af opvaskemiddel 
følg doseringsanvisningerne på (se: 
PROGRAMTABEL). KammerB 
indeholder markering på den 
maksimale mængde opvaskemiddel 

i pulverform eller flydende form, der kan bruges i hver cyklus.
2. Fjern opvaskemiddelrester fra kanterne af beholderen, og derefter 

luk dækslet, så det klikker.
3. Luk dækslet ved at skyde det op, til det falder i hak.
Doseringsbeholderen åbner automatisk på det optimale tidspunkt, 
hvilket afhænger af programmet. 

Tabel over vandets hårdhedsgrad
Ingen salt

Grad °dH
Tysk hårdhed

°fH
Fransk hårdhed

1 Blødt 0-6 0-10 NEJ

2 Middel 7-11 11-20

JA
3 Gennemsnitligt 12-17 21-30

4 Hårdt 17-34 31-60

5 Meget hårdt 35-50 61-90

MAX

MAX

AB

A

B
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PROGRAMTABEL

Oplysninger om ØKO programmet måles i laboratorieforhold, i henhold til den europæiske standard EN 50242.
*) Ikke alle funktioner kan bruges samtidigt.
**) Varigheden af programmet vises på displayet og er angivet i brochuren. Den skønnes på baggrund af beregninger, der gennemføres under 
standardbetingelser. Programmets faktiske varighed kan være anderledes, afhængigt af mange faktorer, såsom temperatur og tryk af vandet, 
rumtemperatur, mængde af vaskemiddel, mængde og type af indhold, indhold balancering, valgte ekstra indstillinger og kalibrering af sensoren. 
Kalibrering af sensoren kan forlænge varigheden af programmet i op til 20 minutter.
Strømforbrug i standby tilstand: Strømforbrug i left on-tilstand : 5 W - Strømforbrug i slukket tilstand: 0,5 W

Program

Tø
rr

in
gs

-
 fa

se

Opvaskemiddel  Varigheden af 
opvaskeprogrammet 

(t:min) **)

Vandforbrug
 (l/cyklus)

Elforbrug
 (kWh/cyklus)Kammer  B 

1. Øko 50° 03:10 11 1,04

2. Intensiv 65° 02:30 16,5 1,65

3. Normal 55° - 02:00 16 1,35

6. Hurtigvask 40' 50° - - 00:40 9 0,9

9. Halvfyldt 50° - 01:20 12 1,1

7. Forvask - - - - 00:10 4 0,01

PROGRAMOVERSIGT
Vejledning til valg af vaskeprogram.

ØKO 50°
Normalt tilsmudset service. Standardprogram er den mest effektiv med 
hensyn til energi- og vandforbrug.

INTENSIV 65°
Anbefalet program til stærkt tilsmudset service, særlig velegnet til 
gryder og pander (skal ikke bruges til sart service).

NORMAL 55°
Normalt tilsmudset service. Til hverdagsbrug, optimal opvask på kort 
tid.

HURTIGVASK 40’ 50°
Programmet til let tilsmudset service uden indtørrede madrester. (Ideel 
til 2 sæt retter.)

HALVFYLDT 50°
Ideel program til let eller normalt tilsmudset service, hvis kurvene kun 
er halvfyldt. 

FORVASK
Service, der skal vaskes senere. For dette program skal man ikke bruge 
nogen opvaskemiddel.

SBemærkninger:
For at få de bedste resultater, nå du bruger programmer „Hurtigvask”, 
overhold det angivne maksimale antal af service.
For yderligere at reducere ressourceforbruget, tænd kun for 
opvaskemaskinen når den er fuld.
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DAGLIG BRUG
1. KONTROL AF VANDTILSLUTNING

Sørg for, at opvaskemaskinen er tilsluttet en vandkilde, og at den er 
åben.

2. TÆNDING FOR MASKINEN
Åbn døren og tryk på  TÆND/SLUKknappen.

3. FYLDNING AF KURVENE 
(se: FYLDNING AF KURVENE)

4. TILSÆTNING AF OPVASKEMIDDEL
(se: PROGRAMTABEL).

5. VALG AF PROGRAM OG INDIVIDUELLE INDSTILLINGER
Vælg det program, der passer bedst til servicet og 
tilsmudsningsgraden, (se: PROGRAMOVERSIGT) ved at trykke på P 
knappen. Vælg dine foretrukne indstillinger (se: VALGMULIGHEDER 
OG FUNKTIONER).

6. TÆNDING AF MASKINEN
Start vaskecyklussen  og lukke døren. Efter start af programmet, vil
du høre en lydsignal.

7. AFSLUTNING AF VASKECYKLUS
Efter vaskecyklussen er afsluttet vil du høre en lydsignal, og 
displayet og indikator for det valgte program lyser. Åbn døren og 
sluk for maskinen ved at trykke på knappen TÆND/SLUK.
For at undgå forbrændinger, vent et par minutter, før du tømmer 
opvaskemaskinen.
Tøm først den nederste kurv. 

Maskinen slukker automatisk i lange perioder uden brug for at 
minimere ressourceforbruget.
Hvis servicet kun er let snavset eller er blevet skyllet med vand, før 
du lægger det i opvaskemaskinen, skal du reducere mængden af 
vaskemiddel.

ÆNDRING AF ET PROGRAM EFTER START
Hvis du har valgt det forkerte program, kan du ændre det, forudsat at 
det netop er begyndt. Åbn døren (pas på udslip af skoldhed damp!),, 
tryk på og hold knappen TÆND/SLUK, og opvaskemaskinen slukkes.
Du kan tænde for opvaskemaskinen igen ved at trykke på 
knappenTÆND/SLUKog vælge en ny vaskecyklus med foretrukne 
indstillinger. Cyklussen starter efter døren lukkes  

TILFØJELSE AF SERVICE
Uden at slukke for maskinen, åbn døren  (pas på udslip af skoldhed 
damp!)  og placer service i opvaskemaskinen. Luk døren og og 
cyklussen starter fra det punkt, hvor det blev afbrudt.

HÆNDELIGE PAUSER
Hvis der under vaskecyklussen åbnes opvaskemaskinens dør eller der 
er en strømafbrydelse, er cyklussen stoppet.  Efter døren er lukket eller 
strømmen genoprettet genoptages opvaskemaskinen på det punkt, 
hvor den blev stoppet.

Flere oplysninger om opvaskemaskinen kan opnås ved at bede om brugs- 
og vedligeholdelsesanvisninger, eller ved at downloade dem på vores 

hjemmeside, ifølge anvisninger på sidste side i denne brochure. 

RÅD OG TIPS
TIPS
Før du lægger service i kurvene fjern madrester og tom glassene. Det 
er ikke nødvendigt at skylle servicet under rindende vand. 
Placer servicet i maskinen på en sådan måde, at det står sikkert og ikke 
kan vælte, alle beholdere stilles med åbningen nedad, dele med buer 
eller fordybninger står på skrå, så vandet kan løbe af. 
Bemærk: låg, håndtag, bakker og pander må ikke genere spulearmens 
roterende bevægelse. 
Små servicedele skal sættes i bestikkurven.
Stærk tilsmudset service og pander skal placeres i den nederste kurv, 
fordi takket være de ekstra vanddyser er opvask i dette område mere 
intensiv og kraftig.
Efter du har placeret servicet i maskinen, kontroller, om spulearmene 
kan drejes frit.

HYGIEJNE
For at undgå belægninger og lugtdannelse i opvaskemaskinen, skal du 
mindst en gang om måneden køre programmet med en høj 
temperatur. Brug en teske af opvaskemiddel og start maskinen uden 
service for at rense den.

IKKE EGNET
• Service og bestik lavet af træ.
• Fine dekorationsglas, kunsthåndværk (service) og antikt service. 

Disse dekorationer kan ikke tåle opvaskemaskine. 
• Ikke varmeresistente kunststofdele.
• Kobber og tinservice.
• Service, der er snavset til med aske, voks, smørefedt eller farve.
Dekoreret glas, aluminiums- og sølvdele kan misfarves og blegne, hvis 
de kommes i opvaskemaskinen. Også andre glassorter (som f.eks. 
genstande af krystalglas) kan blive matte efter gentagen vask i 
opvaskemaskinen.

SKADER PÅ SERVICE AF GLAS OG ANDRE STOFFER
• Anvend kun glas og porcelæn, der af fabrikanten er mærket til at

kunne tåle opvaskemaskine. 
• Brug et opvaskemiddel, der er kendetegnet som serviceskånende. 
• Tag glas og bestik så hurtigt som muligt ud af opvaskemaskinen, 

når programmet er færdigt.
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FYLDNING AF KURVENE

ØVERSTE KURV
I den øverste kurv skal placeres sart og let service: glas, kopper, 
underkopper, lave skåle.

(eksempel på placering af servicet i den øverste kurv)

INDSTILLING AF HØJDEN PÅ DEN ØVERSTE KURV
Højden af den øverste kurv kan indstilles: hæve den for at få mere plads 
til store gryder i nederste kurv, eller sænke kurven for at få mere plads i 
den øverste kurv og udnytte sidestøtten samt undgå kollision med 
servicet i den nederste kurv.
Den øverste kurv er udstyret med en 
regulator af højde på den øverste 
kurv (se fig.). For at hæve kurven er det 
ikke nødvendigt at tage fat i 
sidehåndtaget, men blot at trække den 
og samtidigt holde på siderne, så snart 
kurven er i en stabil position i toppen. 
For at sænke kurven igen, tryk på 
sidehåndtagene A og sænk kurven.

Vi fraråder stærkt at indstille højden af kurven, når den er fyldt.
Man må ALDRIG hæve eller sænke kurven kun på den ene side.

INDSTILLELIGE KLAPHYLDER
Klaphylder på siderne kan indstilles i tre 
forskellige højder for at optimere rum i 
kurven.
Vinglas kan sikkert sættes på klaphylder, 
ved at placere foden af hvert af glassene 
op ad støttebøjlen.
For at optimere tørringen, indstil 
klaphylde under større vinkel. For at 
ændre vinkel, træk klaphylder op, lidt ud 
og indstil dem som ønsket.

NEDERSTE KURV
Kurv beregnet til gryder, låg, tallerkener, salatskåle, bestik osv. Store 
tallerkener og låg er bedst anbragt på siderne, så de ikke hindrer 
spulearmens rotation.

(eksempler på, hvordan den nederste kurv fyldes)

BESTIKKURV
Bestikkurven er modulopbygget og forsynet med rist i toppen for at 
holde bestikket adskilt. Bestikkurven skal placeres kun på forsiden af 
den nederste kurv.

Knive og andre bestik med skarpe kanter skal placeres i 
bestikkurven med den spidse side nedad eller vandret på 
indstillelige hylder i den øverste kurv.
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VEDLIGEHOLDELSE

RENGØRING AF FILTRE
Filtre bør rengøres regelmæssigt så de ikke tilstoppes og vandet kan 
strømme frit igennem.
Filtersæt består af tre filtre, der tilbageholder madrester fra vandet og 
fordeler vandet igen. For at få de bedste resultater, skal de holdes rene.
Hvis en af filtrene er løs, må man ikke bruge opvaskemaskinen.
Efter et par opvaske kontroller filtrene, og om nødvendigt vask dem 
grundigt under rindende vand med en ikke-metallisk børste uafsluttet 
metal, i overensstemmelse med anvisningerne nedenfor.
1. Drej filtercylinderen A mod uret for at løsne den og træk den ud (fig. 

1).
2. Tag den kopformede filter Baf ved let at trykke på grebene (fig. 2).
3. Tag det flade filter i rustfrit stål C (fig. 3).
4. Kontroller tilstanden af sien og fjern eventuelle madrester. 
MAN MÅ ALDRIG FJERNEden beskyttende del af vaskepumpen (sort 
del) (fig. 4).

Efter rengøring sæt filtrene tilbage på plads, og kontroller, at de er i en 
korrekt stilling. Dette vil sikre effektiviteten af opvaskemaskinen.

RENGØRING AF SPULEARME
Sommetider kan madrester holde sig til spulearmene og blokere dyser 
i dem. Det anbefales derfor at periodisk kontrollere tilstand af 
spulearmene og rense dem med en lille, ikke-metallisk børste.

For at tage den øverste spulearm af, drej plastik låsering mod uret. Den 
øverste spulearm skal vendes således, at den side med flere dyser er 
opad.

Den nederste spulearm kan tages af opad.

RENGØRING AF TILLØBSSLANGE
Hvis slangerne er nye eller ikke er blevet brugt i lang tid, før de tilsluttes 
skal de skylles med vand for at sikre, at de er åbne og rene. Undladelse 
kan resultere i blokering af vandstrømmen og beskadigelse af 
opvaskemaskinen.

A
A

B

C

1 2

3 4



7

DA

PROBLEMLØSNING
Det kan ske, at opvaskemaskinen udviser funktionsfejl. 
Før du henvender dig til service, skal du tjekke, om du ikke kan løse problemet ved hjælp af nedenstående liste. 

PROBLEMER MULIGE ÅRSAGER AFHJÆLPNING

Opvaskemaskinen 
går ikke i gang og 
fungerer ikke.

Stikket er ikke sat i. Sæt stikket i stikdåsen.

Ingen strøm. Opvaskemaskine tændes automatisk, når strømmen er genoprettet.

Døren er ikke lukket rigtigt. Luk døren indtil du hører ”et klik”.

Opvaskemaskinen fungerer ikke. Sluk for maskinen ved at trykke på TÆND/SLUKknappen og derefter start 
maskinen igen efter ca. et minut og nulstil programmet.

Vandet bliver stå-
ende i maskinen.

Programmet er ikke færdigt. Vent til programmet er færdigt.

Tilførselsslangen er bøjet. Kontroller, om tilførselsslangen ikke er bøjet (se INSTALLATIONSVEJLED-
NING).

Afløb i vasken er tilstoppet. Rengør afløb i vasken.

Madrester tilstoppede filter. Rengør filterene  (se: RENGØRING AF FILTRE).

Opvaskemaskinen 
er for højt.

Servicedele rammer hinanden. Sæt service korrekt i maskinen (se: FYLDNING AF KURVENE).

Usædvanlig skumdannelse. Uegnet dosering af opvaskemiddel eller anvendt opvaskemiddel er ueg-
net til brug i opvaskemaskiner (se: TILSÆTNING AF OPVASKEMIDDEL). Nul-
stil opvaskemaskinen ved at trykke på UDPUMPNING knappen (see 
OPTIONS AND FUNCTIONS) og start et nyt program uden vaskemiddel.

Servicet er ikke helt 
rent.

Service er ikke sat korrekt. Sæt service korrekt i maskinen (se: FYLDNING AF KURVENE).

Spulearmene kan ikke dreje frit, fordi de 
er blokeret af service.

Sæt service korrekt i maskinen (se: FYLDNING AF KURVENE).

For svagt opvaskeprogram. Vælg et stærkere opvaskeprogram  (se: PROGRAMTABEL). 

Usædvanlig skumdannelse. Uegnet dosering af opvaskemiddel eller anvendt opvaskemiddel er ueg-
net til brug i opvaskemaskiner (se: TILSÆTNING AF OPVASKEMIDDEL).

Afspændingsmiddelsbeholderens dæk-
sel er ikke blevet grundigt lukket.

Sørg for at  afspændingsmiddelsbeholderensdæksel er lukket.

Sier er snavsede eller tilstoppede. Rengør filterene  (se: VEDLIGEHOLDELSE).

Ingen salt. Fyld saltbeholderen (se: OPFYLDNING AF SALTBEHOLDEREN).

VEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE OG PROBLEM-
LØSNING
Flere oplysninger om vedligeholdelse og problemløsning findes i 
brugs- og vedligeholdelsesanvisning .
Brugs- og vedligeholdelsesanvisning kan fås ved:
• at spørge om den hos servicen, hvis telefonnummer findes i 
garantihæftet,
• at downloade den fra hjemmesiden: http://docs.whirlpool.eu
• bruge QR-kode:

TEKNISK DATABLAD
Tekniske data om energiforbrug kan downloades fra hjemmesiden:
http://docs.whirlpool.eu

KONTAKT SERVICE
Hvis du kontakter kundeservice, bør du 
altid oplyse koder, som findes på 
typeskiltet, der sidder på venstre eller 
højre side af opvaskemaskinens dør. 
Telefonnummer kan findes i garantien på 
hjemmesiden:
http://www.whirlpool.eu IEC 436

:
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