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BRUKSANVISNING 
DAGLIG TJENESTE

TAKK FOR AT DERE HAR KJØPT WHIRLPOOL MERKE. 
Hvis du trenger ytterligere hjelp , ber vi om å registrere 
enheten på:
www.whirlpool.eu/register

Bruksanvisningen for sikkert bruk og vedlikehold- og 
bruksanvisning kan lastes ned ved å besøke 
hjemmesiden vårhttp://docs.whirlpool.eu og ved å 
følge retningslinjene på slutten av denne brosjyren.

Før første gangs bruk av produktet, må du lese sikkerhetsanvisningene.

PRODUKTSBESKRIVELSE

ENHET
1. Øvre kurv
2.  Sammenleggbare hyller
3. Regulator til øvre kurvens høyde
4. Den øvre spylearmen
5. Nedre kurv
6. Bestikkurven
7. Den nedre spylearmen
8. Filtre
9. Saltbeholderen
10. Dispensere av vaskemiddel og skyllemiddel
11. Navneskilt
12. Kontrollpanelet
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KONTROLLPANELET

1. On. / Off. / Reset med indikatorlampe
2. Programvalgtast
3.

Nivåindikator for salt4.
Nivåindikator for skyllemiddel

5. Indikatorer på programmer 
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FØRSTE GANGS BRUK
SALT, SKYLLEMIDDEL OG OPPVASKMIDDEL
TIPS FOR FØRSTE GANGS BRUK
Fjern beskyttelse av kurver og rester av folien fra den øvre kurven etter 
installasjon.

FYLLING AV SALTBEHOLDEREN
Bruk av salt forebygger dannelsen av BELEGG på kjøkkentøy og 
funksjonelle elementer i maskinen.
• Saltbeholderen bør aldri være tom (bortsett fra situasjonen når 

innstilt vannhardhet er 1 "myk").
• Det er viktig å innstallere  vannets hardhet riktig.
Saltbeholderen er i den nedre delen av oppvaskmaskinen (see 
BESKRIVELSE AV PROGRAMMER) og den skal fylles når SALT 
NIVÅINDIKATOR står på   i kontrollpanelet.

1.Vennligst fjern den nedre kurven og skru av 
lokket på tanken (mot klokken).
2.Deretter skal det plasseres en trakt (Se Fig..) og 
fylle tanken med salt, til kanten (ca. 1 kg); det 
lekker ofte litt vann da.
3.Etter å ha fjernet trakten, tørk eventuelle 
saltrester på kanten av hullet.

Vennligst sørg for at lokket er skrudd slik at ingen vaskemiddel kan 
komme inn i beholderen under vaskeprogrammet (det kan 
uopprettelig skade kalkfilteret).
Hver gang du trenger å fylle på salt, er det anbefalt å gjennomføre 
prosedyren beskrevet ovenfor før vaskesyklusen.

STILLING AV  VANNETS HARDHET
For  at vann mykner installasjon fungerer perfekt, er det nødvendig å 
stille inn vannhardheten i samsvar med vannhardheten i huset.  
Informasjonen  om dette kan hentes fra den lokale vannleverandøren.
Nivået på vannhardhet satt av fabrikken er 3 (gjennomsnittlig).
1. Enheten aktiveres ved å trykke på knappen PÅ./ AV.
2. Enheten slås av ved å trykke på knappen PÅ./ AV.
3. Vennligst hold P i 5 sekunder, til du hører et pip.
4. Vennligst slå på enheten ved å trykke PÅ./ AV.
5. Indikatorlampe på valgt nivå slås på.
6. For å velge riktig nivå av vannhardhet, trykk P (se TABELLEN FOR 

VANNHARDHET).

7. Slå av enheten ved å trykke PÅ./ AV.
Innstillingen er fullført!
Umiddelbart etter å ha fullført denne prosedyren, må du kjøre 
programmet uten lasting.
Bruk kun salt som er spesielt beregnet for oppvaskmaskin.
Etter å ha helt salt i maskinen, slår INDIKATOR PÅ SALTSNIVÅ seg av.
Hvis saltbeholderen ikke er fylt, kan installasjonen av 
vannmykneren og varmeelementet ødelegges (bortsett fra når 
innstilt vannhardhet er 1 "myk").

FYLLING AV SKYLLEMIDDELBEHOLDEREN
Skyllemiddel hjelper å TØRKE servise. SkyllemiddeldispenserA må fylles 
ut når lysene står påindikator på NIVÅ AV SKYLLEMIDDEL  .

1. Deretter kan du åpne dispenseren C, ved å trykke og dra på 
knappen på lokket.

2. Spyllemiddel må helles forsiktig inn, til den maksimal angitte 
mengde på 110 ml, unngå søling. Hvis du søler middelet, tørk 
umiddelbart flekken med en tørr klut.

3. Vennligst trykk lokket til du hører et klikk.
ALDRI hell skyllemiddel direkte inn i kammeret.

JUSTERING AV SKYLLEMIDDELDOSERING
Hvis Dere ikke er helt fornøyd med tørkeresultat, kan Dere justere 
mengden av glansemiddel som brukes.
• Oppvaskmaskinen slås på ved å trykke PÅ./ AV.
• Oppvaskmaskin slås av ved å trykke på knappen PÅ./AV.
• Det bør trykkes knappen  P  tre ganger- du vil høre et pip ..
• Vennligst slå på oppvaskmaskinen ved å trykke PÅ./ AV.
• Indikatorlampe på valgt nivå slås på.
• Vennligst trykk Pfor å velge nivå av skyllemiddelmengden.
• Slå av oppvaskmaskinen ved å trykke PÅ./ AV.
Innstillingen er fullført!
Når nivået av skyllemiddel er satt til NULL (ECO),blir skyllemiddel ikke 
brukt. Når det er tomt for skyllemiddel, skal indikator LAVT NIVÅ AV 
SKYLLEMIDDEL ikke lyses opp.
Avhengig av oppvaskmaskinmodell, finnes det tilgjengelig opp til fire 
nivåer av skyllemiddelmengden. Enheten er fabrikkinnstilt til et mid-
dels dosenivå på skyllemiddel.
• • Hvis du merker blåaktige striper på serviset, velg et lavt nivå (1-2).
• • Hvis du merker vanndråper eller kalkflekker på bestikk og servise, 

velg et høyt nivå (3-4).

FYLLING AV VASKEMIDDELDISPENSER
For å åpne 
vaskemiddeldispenser, bruk 
funksjon A.
Fyll kun tørr dispenser B med 
vaskemiddel.
Vaskemiddel for forvask skal 
fylles direkte inne i kammeret.
1.Ved måling av 
vaskemiddelmengde, følg 
instruksjonene på anbefalinger 
angående mengde, angitt i  (se 

PROGRAMTABELL). Kammer B B inneholder en peker til den 
maksimale mengden av vaskemiddel i væske- eller pulverformen, 
som kan tilsettes til hver syklus.

2. Fjern vaskemiddelrester fra kantene av beholderne, og deretter sett 
på lokket slik at du hører et klikk.

3. Vaskemiddellokket lukkes når du trekker den opp til ønsket posisjon 
av lukkemekanismen.

Vaskemiddeldispenser åpnes automatisk i riktig tid, i henhold til 
programmet.

Vann hardhet tabellen
Ingen 

saltNivå ° dH
tyske grader

° fH
franske grader

1. soft 0-6 0-10 ikke

2 gjennomsnitt 7-11 11-20

Tak
3. gjennomsnitt 12-17 21-30

4. hard 17-34 31-60

5 svært vanskelig 35-50 61-90

MAX

MAX

AB

A

B
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PROGRAMTABELL

Detaljer om programmet EKO er målt i et laboratorium, i henhold til den europeiske standarden EN 50242.
*) Ikke alle alternativene kan brukes samtidig.
**) Varigheten av programmet vises på skjermen og er gitt i brosjyren. Den er anslått på bakgrunn av beregninger utført under standardbetingelser. Selve 
varigheten av programmet, kan være forskjellig, avhengig av mange faktorer, slik som temperatur og trykk av flomvannet, værelsestemperatur, mengden 
av vaskemiddel, mengden og typen av lasting, lastbalansering, ekstra valgte alternativer og kalibrering av sensoren. Kalibrering av sensoren kan forlenge 
varigheten av programmet i opptil 20 minutter.
Elektrisitetsforbruket i standby-modus: strømforbruk for på-modus (eng "left-on mode"): 5 W - Strømforbruket i av-modus: 0.5 W

Program

Tø
rk

e-
 fa

se

Oppvaskmid-
delbeholder Vaskeprogrammets 

varighet (h:min)**)
Forbruk av vann 

(liter/syklus)
Energiforbruk 

(kWh/syklus)
Kar B 

1. Eco (miljø) 50° 03:10 11 1,04

2. Intensiv 65° 02:30 16,5 1,65

3. Normal 55° - 02:00 16 1,35

4. Ekspress 40’ 50° - - 00:40 9 0,9

5. Halv vaskemengde 50° - 01:20 12 1,1

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

BESKRIVELSE AV PROGRAMMER
Instruksjoner for valg av vaskesyklusen.

ECO (MILJØ) 50 °
Normalt  skitten oppvask. Standard program, den mest effektive når 
det gjelder forholdet mellom strøm- og vannforbruk.

INTENSIV 65 °
Programmet anbefales for svært skitten oppvask, spesielt egnet for 
stekepanner og kasseroller (ikke bruk den for å vaske ømfintlige plagg).

NORMAL 55 °
Normalt  skitten oppvask. Syklusen for daglig bruk, som gir optimal 
vasking i løpet av kort tid.

EKSPRESS 40’ 50 °
Programmet for lett skittent servise uten inntørkede matrester. (Ideelt 
for 2 sett av retter.) 

HALV VASKEMENGDE 50 °
Det ideelle programmet for å vaske halv last lett eller normalt skittent 
servise. 

FORVASK
For oppvask som skal vaskes senere. I dette programmet skal det ikke 
brukes noe vaskemiddel.

Merknader:
For å oppnå det optimale nivået på ytelsen når du bruker programmer 
"Ekspress” må du observere det angitte maksimale antallet av servise 
sett.
Forå  ytterligere redusere ressursforbruk, slå på oppvaskmaskinen 
bare når den er full.
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DAGLIG BRUK
1. KONTROLL PÅ VANNTILKOBLING

Sjekk om oppvaskmaskinen er koblet til vannkilde, og dens øvre del 
er åpen.

2. Å SLÅ PÅ OPPVASKMASKIN
Vennligst åpne døren og trykk på knappen PÅ./ AV.

3. FYLLING AV KURVENE 
(se FYLLING AV KURVER)

4. FYLLING AV VASKEMIDDELDISPENSER
(se PROGRAMTABELL).

5. VALG AV PROGRAMMET OG INDIVIDUELLE INNSTILLINGER TIL 
SYKLUS
Velg programmet som passer best til den type servise og bestikk og 
grad av smuss, (see BESKRIVELSE AV PROGRAMMER) ved å trykke på 
knappen P.
Velg de foretrukne alternativene (se ALTERNATIVER OG 
FUNKSJONER).

6. IGANGSETTING AV OPPVASKMASKINEN
Kjør rengjøringssyklusen,  og lukke døren. Etter å ha startet 
programmet, vil du høre et pip.

7. SLUTT PÅ VASKEPROGRAM
Vaskesyklusen avsluttes med  et pip, og på displayet og indikator på
det valgte programmet lyses opp.. Vennligst åpne døren og slå av 
enheten ved å trykke på knappen PÅ./ AV.
For å unngå brannskader, må du vente noen minutter før du tar 
servise og bestikk ut av oppvaskmaskinen.
Vennligst fjern rettene, og start med den nedre kurven. 

Maskinen slår seg automatisk av under lange perioder uten bruk 
for å minimalisere ressursforbruk.
Hvis rettene er bare lett skittent eller har blitt skylt med vann før 
du setter dem i oppvaskmaskinen, bør du redusere mengden av 
vaskemiddel som brukes.

MODIFISERING AV NÅVÆRENDE PROGRAM
Hvis du har valgt feil program, kan du endre det, forutsatt at det nettopp 
har begynt. Vennligst åpne døren (Pass deg for VARM damp!)., trykk og 
hold knappen PÅ./ AV.og oppvaskmaskinen blir slått av.
Du kan slå den på igjen ved å trykke PÅ./ AV. og velge en ny 
vaskesyklus med de foretrukne alternativene. Syklusen vil slå på  etter 
atdøren er lukket  

PLASSERING AV SERVISE OG BESTIKK
Uten å slå av maskinen, kan du åpne døren (Pass deg for VARM 
damp!) og plassere servise og bestikk i oppvaskmaskin. Vennligst lukk 
døren og og syklusen vil starte fra det stedet hvor den ble avbrutt.

TILFELDIGE PAUSER
Dersom det åpnes døren til oppvaskmaskinen under vaskesyklusen , 
eller det er et strømbrudd, er syklusen stoppet.  Når du har lukket 
døren, eller strømmen kommer tilbake, vil oppvaskmaskinen fortsette 
å virke fra det punktet der den ble stoppet.

Mer informasjon om oppvaskmaskinens funksjoner kan fås ved å be om 
instruksjon for bruk og vedlikehold, eller ved å laste den ned på vår 

nettside, i henhold til instruksjonene på siste side i denne brosjyren. 

RÅD OG TIPS
TIPS
Før du fyller kurvene bør alle matrestene fjernes og glass tømmes. Du 
trenger ikke å skylle serviset under rennende vann. 
Plasser servise og bestikk stabilt, slik at de ikke velter, og beholdere må 
plasseres ved å sette hull ned, skjevt, på konkave / konvekse deler, slik 
at vannet kan nå lett til enhver overflate og flyte fritt. 
Advarsel: lokk, håndtak, brett og panner bør ikke blokkere rotasjon av 
spylearmene.
Eventuelle mindre retter bør settes i bestikkurven.
Svært skitne retter og panner bør plasseres i den nedre kurven, fordi 
den er sterkere skvettet med vann og vask i dette området er mer 
intens.
Etter at du har satt servise og bestikk inn i enheten, må du sørge for at 
spylearmene kan rotere fritt.

HYGIENISK
For å unngå dårlig lukt og avsetning av sedimenter i oppvaskmaskinen, 
må du kjøre programmet med  høy temperatur minst en gang i 
måneden. Bruk vaskemiddel i mengden av en teskje og kjør 
oppvaskmaskinen uten last, for å rense den.

UEGNEDE RETTER
• Servise og bestikk laget av tre.
• Delikate, dekorerte glass, håndlaget og antikke retter. 

Dekorasjoner på slike retter tåler ikke oppvaskmaskin.
• Retter som inneholder  deler laget av syntetiske materialer som 

ikke tåler høye temperaturer.
• Retter laget av kobber og tinn.
• Retter tilsølt med aske, voks, fett eller blekk.
 Under vasking kan farger av dekorasjon laget av glass, aluminium og 
sølv  blekne og endre seg. Noen typer glass (f.eks. crystal glass) kan 
også bli glansløse etter noen vaskesykluser.

SKADER PÅ RETTER LAGET AV GLASS OG ANDRE 
MATERIALER
• I oppvaskmaskinen bør det kun  vaskes retter av glass og porselen 

som har produsentens forsikring om at de egner seg for vask i 
oppvaskmaskin.

• For å vaske disse rettene, bør du bruke en passende, mildt 
vaskemiddel.

• Glass og bestikk bør fjernes fra oppvaskmaskinen rett etter 
vaskesyklusen.
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FYLLING AV KURVENE

ØVRE KURV
I den øvre kurven bør det plasseres delikat og lett servise: glass, kopper, 
skåler, lave boller.

(eksempel på plassering av retter i den øvre kurven)

JUSTERING AV HØYDEN PÅ DEN ØVRE KURVEN
Høyden på den øvre kurven kan reguleres: sette den opp til den 
nederste kurven for å passe store potter eller sette den ned i for å best 
bruke parenteser, noe mer plass på toppen og unngå kollisjoner med 
retter innlagt nedre kurven.
Den øvre kurven er utstyrt med en 
regulator av øvre kurvens høyde (Se 
fig.). For å heve kurven, trenger du ikke 
å trykke på spaken, men bare trekk den 
ved å holde sidene så snart den er i en 
stabil posisjon i den øyvre delen. 
For å sette den tilbake på bunnen, 
trykker du på spakenA på sidene av 
kurven og flytter den nedover.

Vi anbefaler ikke å endre høyden på 
kurven når den er lastet.
ALDRI hev eller senk kurven kun på den ene siden.

JUSTERBARE SAMMENLEGGBARE  HYLLER
Sammenleggbare hyller montert på 
sidene kan plasseres på tre forskjellige 
høyder for å optimalisere plassering av 
retter i en kurv.
Vinglass kan trygt settes på 
sammenleggbare hyller, ved å skyve 
foten av hvert av glassene i riktig åpning.
For å optimalisere tørkeprosessen, 
vennligst sett sammenleggbart hylle 
under enda større vinkel. For å endre 
vinkelen, kan du trekke opp 
sammentrekkbare hyller ved å trekke 
dem litt ut og sette igjen i ønsket 
posisjon.

NEDRE KURV
Det er en kurv for gryter, lokk, tallerkener, salatboller, bestikk osv. Det 
er best å plassere store tallerkener og lokk på sidene, slik at de ikke 
hindrer bevegelse av spylearmene.

(Eksempel på plassering av oppvask i den nedre kurven)

BESTIKKURVEN
Kurven er modulbasert og utstyrt med et gitter på toppen, for å lette 
plassering av bestikk. Bestikkurven bør plasseres kun foran den nedre 
kurven.

Kniver og andre bestikk med skarpe kanter må legges med 
spissene ned i kurven eller horisontalt i kurvens braketter.
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VEDLIKEHOLD

RENGJØRING AV FILTERSETT
Filtrene bør rengjøres regelmessig for å unngå tetthet og passe på at 
vannet renner fritt gjennom dem.
Filtersettet består av tre filtre som stopper matrester som kommer med 
vannet og som transporterer vannet igjen. For å oppnå  beste 
resultater, bør de holdes rene.
Hvis noen av filtrene er løs, må du ikke bruke oppvaskmaskinen.
Sjekk tilstanden på filteret etter flere oppvasker og, om nødvendig, 
vask dem grundig under rennende vann med en børste som ikke er 
laget av metall, ved å følge instruksjonene nedenfor.
1. Vennligst skru det sylindriske filteret A i en retning mot urviseren og 

ta det ut (Fig. 1).
2. Deretter kan du fjerne skålformet filter Bved å trykke lett på vingene 

(Fig. 2.
3. Trekk flatfilteret laget av rustfritt stål ut C (Fig. 3.
4. Sjekk tilstanden av vannlås og fjern eventuelle matrester. 
ALDRI FJERN den beskyttende elementen av pompen for 
rensesyklusen (sort element) (Fig. 4.

Etter rengjøring av filtre, sett dem tilbake på plass på en riktig måte. 
Dette vil beholde effektiviteten til oppvaskmaskinen.

RENGJØRING AV SPYLEARMENE
Noen ganger kan matrester holde seg til spylearmene og blokkere 
hullene som vannet renner gjennom. Derfor er det anbefalt å sjekke 
tilstanden til spylearmene regelmessig og rengjøre dem med en liten 
børste som ikke er laget av metall.

For å fjerne den øvre spylearmen, vri plastlåseringen i motsatt retning 
til klokken. Den øvre spylearmen må plasseres slik at siden med flere 
hull er vendt oppe.

Den nedre spylearmen kan fjernes ved å trekke den opp.

RENGJØRING AV VANNSLANGEN
Hvis vannslangene er nye eller de har ikke vært i bruk på lang tid, må du 
skylle dem med vann før du kobler dem til for å være sikker på at vannet 
kan renne. Svikt i slike forholdsregler kan resultere i blokkering av 
vannstrømmen og forårsake skade i oppvaskmaskinen.

A
A

B

C

1 2

3 4
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FEILSØKING
Det er mulig at oppvaskmaskinen ikke fungerer på riktig måte.
Før du tar kontakt med service-senteret, kontroller om du kan løse problemet ved å gå igjennom listen nedenfor.

PROBLEM MULIGE ÅRSAKER LØSNINGER

Oppvaskmaskinen 
starter ikke eller 
den svarer ikke på 
kommandoene.

Apparatet er ikke riktig koplet til strøm-
nettet. 

Sett støpselet riktig inn i kontakten.

Strømbrudd. Oppvaskmaskinen starter automatisk når strømmen kommer tilbake.

Døren til oppvaskmaskinen er ikke lukket 
godt igjen.

Dytt døren kraftig igjen til du hører et “klikk”.

Den svarer ikke på kommandoene. Slå apparatet av ved å trykke på ON/OFF knappen, slå det på igjen etter 
omtrent ett minutt og tilbakestill programmet.

Oppvaskmaskinen 
drenerer ikke.

Vaskesyklusen er ikke avsluttet ennå. Vent til vaskesyklusen avsluttes.

Dreneringsslangen er bøyd. Påse at dreneringsslangen ikke er bøyd (se INSTALLASJONSINTSTRUKSER).

Vaskens avløp er tett. Gjør ren avløpet til vasken.

Filteret er tettet til med matrester Gjør rent filteret (se RENGJØRING AV FILTERSETT).

Oppvaskmaskinen 
skaper for mye 
støy.

Tallerkenene berører hverandre. Plasser serviset på riktig måte (se FYLLING AV KURVER).

Det har dannet seg for mye skum. Doseringen av oppvaskmiddelet er ikke riktig eller det er ikke egnet til 
bruk i oppvaskmaskiner (se FYLLING AV VASKEMIDDELDISPESER). Reset 
oppvaskmaskinen ved å trykke på knappen for DRENERING (se ALTERNATI-
VER OG FUNKSJONER) og kjør et program uten oppvaskmiddel.

Tallerkenene er 
ikke rene.

Serviset er ikke stablet på riktig måte. Plasser serviset på riktig måte (se FYLLING AV KURVER).

Sprayarmene roterer ikke fritt, de hindres 
av tallerkenene.

Plasser serviset på riktig måte (se FYLLING AV KURVER).

Vaskesyklusen er for skånsom og/eller 
effektiviteten til oppvaskmiddelet er lav.

Velg en egnet vaskesyklus (se PROGRAMTABELL).

Det har dannet seg for mye skum.(se 
KUNDESERVICE)

Doseringen av oppvaskmiddelet er ikke riktig eller det er ikke egnet til 
bruk i oppvaskmaskiner (se FYLLING AV VASKEMIDDELDISPESER). Reset 
oppvaskmaskinen ved å trykke på knappen for DRENERING (se ALTERNATI-
VER OG FUNKSJONER) og kjør et program uten oppvaskmiddel.

Lokket på dispenseren for skyllemiddel er 
ikke skikkelig lukket.

Påse at lokket til dispenseren for skyllemiddel er lukket.

Filteret er skittent eller tett. Gjør ren filterenheten (se VEDLIKEHOLD).

Det finnes ikke salt. Fyll saltbeholderen (se FYLLING AV SALTBEHOLDER).

INSTRUKSJONER FOR VEDLIKEHOLD OG PROBLEMLØ-
SNING
Mer informasjon om vedlikehold og feilsøking er gitt i drifts- og 
vedlikeholds bruksanvisning.
Instruksjoner for bruk og vedlikehold kan du få:
• ved å kontakte teknisk service og telefonnummeret dit er gitt i 
garantiheftet.
• ved å laste den ned fra nettsiden: http://docs.whirlpool.eu
• Bruk QR-koden:

TEKNISK DATAARK
Tekniske data om energiforbruk kan lastes ned fra nettsiden:
http://docs.whirlpool.eu

KONTAKT MED TEKNISK SERVICE
KVed kontakt med teknisk service,må du 
oppgi koder som står på skiltet på venstre 
eller høyre side av døren til 
oppvaskmaskinen. Telefonnummeret er 
gitt i  garantibrosjyren på nettsiden:
http://www.whirlpool.eu

IEC 436

:
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