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Ágæti viðskiptavinur! 
 
Vinsamlegast lesið þessa notendahandbók vel, sérstaklega kaflann um öryggi á fyrstu síðunum. 
Geymið handbókina til nota síðar. Látið handbókina fylgja vélinni, fari hún til nýrra eigenda. 
 
Skemmdir í flutningi 
Þegar vélin er tekin úr umbúðunum, athugið þá vel hvort hún hefur orðið fyrir skemmdum. Ef vafi 
leikur á því hafið samband við þjónustuaðila.
  

Öryggisupplýsingar
Munið að það getur verið lífshættulegt að 
láta smábörn leika sér með plastpokana 
sem eru hluti af umbúðunum.  
Þessi vél er ætluð til þvotta á 
eldhúsáhöldum sem ætluð eru til þvotta í 
vél. Önnur not geta valdið skemmdum eða 
meiðslum. 
Fullorðnir eiga að nota vélina. Leyfið börnum 
ekki að leika sér að stjórnhnöppum. 
Uppsetningu og tengingar eiga aðilar að 
framkvæma, sem hafa næga þekkingu á 
tenginum við vatn og niðurfall, eins og lýst er 
í þessum leiðbeiningum. 
Tenging við vatn á að vera við aðgengilegan 
krana. 
Rafmagnssnúra vélarinnar tengist við 
jarðtengdan tengil. Fasta raftengingu mega 
aðeins löggiltir rafverktakar framkvæma. 
Þurfi að vinna við vélina á að taka hana úr 
sambandi við straum. Það er gert með því 
að taka klóna úr sambandi. 
Gætið að því að börn standi ekki á hurðinni 
eða hangi á henni, þegar hún er opin. 
Ef byggja á vélina inn í innréttingu verður að 
nota til þess gerðan ramma. 
Gangið úr skugga um að rafmagnssnúran 
klemmist ekki við uppsetningu eða 
hreingerningu. 
Beittri hnífar eru ekki settir í 
hnífaparagrindina með oddinn upp, en er 
núið með oddinn niður af öryggisástæðum. 
Reynið að komast hjá því að opna hurðina 
þegar vélin er í gangi, því þá streymir heit 
gufa úr. 
Ef taka þarf hlut úr vélinni áður en þvotti er 
lokið, á að skola hann vel undir rennandi 
vatni til að fjarlægja hugsanlegar leifar af 
uppþvottaefni. 
 
Við yfirfyllingu eða leka: 
Lokið fyrir aðrennsli vatns samstundis, og 
rjúfið strauminn með því að taka klóna úr 
tenglinum eða sláið öryggi af. 

Athugið að þéttingar séu í lagi. 
Hafið samband við þjónustuaðila. 
Tengingar við vatn hafa ávallt í för með sér 
ákveðna hættu á leka, óháð öryggisbúnaði. 
Gerið því það að vana að loka fyrir vatnið 
þegar vélin er ekki í notkun. 
Viðgerðir á uppþvottavélinni á aðeins 
fagmaður að framkvæma. Viðgerðir aðila 
sem ekki kunna til verka geta haft í för með 
sér umtalsverða hættu fyrir notandann. 
Varðandi viðgerðir hafið samband við 
söluaðila eða þjónustuverkstæði 
Húsasmiðjunnar. 

 
Þvottaefni fyrir uppþvottavélar geta verið 
ætandi fyrir augu, mun og hálsi og geta 
valdið köfnun. Fylgið öryggisleiðbeiningum 
frá framleiðendum efnanna. 
 
Skemmdir 
Hugsanlegar skemmdir í flutningi á að 
tilkynna samstundis til söluaðila. Gangið úr 
askugga um að vélin hafi ekki orðið fyrir 
skemmdum. Vegna skemmda, eða ef hluti 
vantar, á að hafa samband við söluaðila. 
Athugið að eftirfarandi hlutir séu til staðar 
þegar vélin er tekin úr umbúðunum: 
 
- Aftöppunarslanga (1) 
- Klemma fyrir aftöppunarslöngu (2) 
- Hosuklemma (3) 
 
- Gúmmípakkning/sía (4) 
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Notkun 
Þvoið aðeins venjuleg eldhúsáhöld í 
uppþvottavélinni. Ef vélin er notuð til annars, 
eða notuð á rangan hátt, tekur 
framleiðandinn enga ábyrgð á hugsanlegu 
tjóni. 
 
Við frosthættu 

Ef vélin stendur í herbergi þar sem hætta er 
á að hitastig fari undir 0 °C, verður þú að sjá 
til þess að vatn sem verður eftir í vélinni 
frjósi ekki og orsaki skemmdir á vélarhlutum. 
Skrúfið fyrir vatnið og losið inntaks- og 
frárennslisslöngur. Til að tæma 
inntakslokann: 
Veljið þvottakerfi, gangsetjið vélina og látið 
ganga smástund. 
 

 

Almenn ráð - Lýsing á vélinni 
 

 
Gljáaefni (1) 
Gljáaefni gefur meiri gljáa í uppþvotti og 
fljótari þurrkun vegna þess að vatn og 
óhreinindi renna betur af. Of mikill skammtur 
getur orsakað rendur, og of lítill skammtur 
getur gefið bletti við þurrk. Skammtarahólfið 
tekur ca 140 ml, sem er nægilegt í 40-70 
þvotta, en fer eftir því magni sem þú hefur 
valið. Þegar vökvahæð af gljáaefni nálgast 
botn skalans, er kominn tími tila ð bæta við 
gljáaefni. Dragið út áfyllingarrennuna og 
fyllið varlega á þar til að vökvahæðin nær 
rauða merkinu. Ekki fylla of mikið á og gætið 
þess að þurrka upp það sem lekið hefur 
framhjá, ella getur myndast froða. Munið 
eftir að setja áfyllingarrennuna inn á ný 
þegar þú ert búinn. Skammtamagn er stillt 
eftir hörku vatnsins (kalkinnihaldi). Byrjið 
með minnsta skammt og aukið með því að 

snúa stilliörinni réttsælis. ATH! Það má ekki 
hella fljótandi uppþvottaefni í gljáahólfið.  
 
Skolarmur (2) 
Það er mikilvægt að götin á skolarminum sú 
opin. Stíflað gat getur leitt af sér lélegri 
árangur í þvotti. Ef hreinsa þarf arminn er 
rónni snúið réttsælis og arminum lyft upp. 
Þvínæst eru götin hreinsuð og fjarlægir 
huganlegar leifar. 
 
Grófsía (3) 
Grófsían hefur það hlutverk að grípa stærri 
óhreinindi, svo sem tannstöngla og 
eggjaskurn. Gætið þess að sían sé ávallt 
hrein. Takið hana úr og hreinsið undir 
rennandi vatni eftir þörfum.  
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Fínsía (4) 
Það er einnig mikilvægt að þessi sía er 
hrein. Óhrein eða stífluð sía gefur ávallt 
lélegri útkomu í þvotti. Þegar búið er að 
fjarlægja grófsíuna er auðvelt að taka 
fínsíuna úr til að hreinsa hana. 
  
Hólf fyrir uppþvottaefni (5) 
Notið aðeins þvottaefni fyrir uppþvottavélar. 
Hellið þvottaefni í hólfið í hurðinni, um það 
bil 1 til 2 mæliskeiðum fyrir venjulegan 
uppþvott og lokið hurðinni (gerð ESF 245). 
 
Mýking (6) 
Hluti véla er með mýkingu á hörðu vatni 
(kalkríku). Ef uppþvottavélin þín er með 
mýkingu á að stilla gljáaefnisstillingu á lágan 

skammt. Kalk í vatni safnast upp sem 
útfellingar í vélinni. Til að hindra þetta verður 
vatnið að fara um sér geymi þar sem kalkið 
er fellt út. Þar eð þessi geymir notar gróft 
salt verður að fylla á salt eftir ákveðinn fjölda 
uppþvotta. Saltgeymirinn rúma um það bil 1 
lítra og ein áfylling dugar í ca. 20 - 30 
uppþvotta. 
 
Mýkingartappi 
Mýking vatns er stillt frá verksmiðju á hörku 
vatns upp að 20°dH. Ef vatn er harðara er 
hægt að auka afköst mýkingarinnar með því 
að los gúmmítappa hægra megin aftan á 
vélinni (Þetta á vart við hér á landi, þar eð 
vatn er yfirleitt mýkra). 
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Stjórn og þvottakerfi ESF 235 
 

Stillingar Notkun pr. þvott 
 Tenging við kalt vatn          Tenging við heitt vatn 

               15°C                                      60°C 
Kerfi Val á 

hita 
°C 

Orka / 
kWklst 

Tími / 
mínútur 

Orka / 
kWklst 

Tími / 
mínútur 

Vatn / 
lítrar 

55 0,60 47 0,19 29 13 

 65 0,75 55 0,28 33 13 
 

- tölur eru meðaltöl og geta verið mismunandi, meðal annars vegna mismunandi hitastigs á 
vatnsstreymi inn. 

- Tölur eiga við um þvott á 5 IEC-borðbúnaði 
 

 
1 Val á hitastigi 
55° - Hnappur inn 
65° - Hnappur út 
2 Val á þvottakerfi / Af/á-rofi 
Til að gangsetja vélina: 
- Snúið valhnappinum (réttsælis) til að setja í gang. 
Af/á-rofinn er hluti af valhnappi. Til að rjúfa strauminn alveg, verður að taka rafmagnssnúruna úr 
sambandi. 
 
3 Þvottakerfisljós 
Ljósið sýnir að kerfið er í gangi. Þegar kerfi er yfirstaðið, slokknar á ljósinu. 
 
Hurðarlás 
Ýtið handfanginu niður til að opna vélina. Ef hægt er á að komast hjá því, á ekki að opna hurðina 
ef vélin er í gangi. Ef þú opnar hurðina lítillega þegar þvottakerfið er búið, þornar það sem er í 
vélinni á stuttri stundu. 
 

 5



Stjórn og þvottakerfi ESF 245 
Stilling Þýðir Notkun pr uppþvott 

  Tenging við kalt vatn          Tenging við heitt 
vatn 
               15°C                                      60°C 

Kerfi Merki Val 
á 
hita 
°C 

Forþvottur 
/ 
forskolun 
°C 

Aðalþvottur 
°C 

Val á 
auka-
þurrkun 

Orka / 
kWklst 

Tími / 
mínútur 

Orka / 
kWklst 

Tími / 
mínútur 

Vatn 
/ 
lítrar 

Forskolun 
 

- - - - 0,01 4 0,01 4 2,6 

65 55 65 Já 0,90 69 0,42 43 12 
65 55 65  0,83 65 0,31 38 12 

Mikill 
þvottur 

 55 55 55  0,70 61 0,21 34 12 
65 - 65 Já 0,79 63 0,35 38 12 
65 - 65  0,73 60 0,23 34 12 

Venjulegur 
þvottur 

 55 - 55  0,60 54 0,13 31 12 
65  65 Já 0,78 57 0,41 36 10 
65  65  0,72 54 0,30 32 10 

Sparnaðar-
þvottur  

55  55  0,58 47 0,20 28 10 
 

- tölur eru meðaltöl og geta verið mismunandi, meðal annars vegna mismunandi hitastigs á vatnsstreymi inn. 
- Tölur eiga við um þvott á 5 IEC-borðbúnaði 

 

 
 

1 Af/á-rofi 
Á – hnappur inn 
Af – hnappur út 
 
2 Val á hitastigi 
55° - Hnappur inn 
65° - Hnappur út 
 
3 Aukaþurrkvirkni 
Ef þessum hnappi er ýtt inn fæst hærra 
hitastig á síðasta skolvatn og þar með betri 
þurrkun. 
 
4 Val á þvottakerfi  
Snúið valhnappinum (réttsælis) til að velja 
æskilegt þvottakerfi og ýtið á af/á-hnappinn. 
Til að rjúfa strauminn alveg, verður að taka 
rafmagnssnúruna úr sambandi. 
 
5 Þvottakerfisljós 
Ljósið sýnir að kerfið er í gangi. Þegar kerfi 
er yfristaðið, slokknar á ljósinu. 

 
Hurðarlás 
Ýtið handfanginu niður til að opna vélina. Ef 
hægt er á að komast hjá því, á ekki að opna 
hurðina ef vélin er í gangi. Ef þú opnar 
hurðina lítillega þegar þvottakerfið er búið, 
þornar það sem er í vélinni á stuttri stundu. 
 
Þvottakerfi 
 
Forskolun er notuð þegar vélin fyllist smátt 
og smátt og “venjulega” þvottakerfinu er 
frestað þar til síðar. Forskolunarkerfið spara 
vatn og er þar að auki orkusparandi þar sem 
engin hitun á sér stað. Notið ekki þvottaefni.  
Mikill þvottur er fyrir mjög óhrein 
eldhúsáhöld. 
Venjulegur þvottur er fyrir eldhúsáhöld 
með eðlilegum óhreinindum. Í stað forþvotts 
kemur forskolun án upphitunar.  
Sparnaðarþvottur er notaður fyrir lítið 
óhrein eldhúsáhöld sem ekki þarfnast 
forskolunar, svo se kaffibolla og glös. 
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Inrétting 
 
Staðsetning á áhöldum í 
vélinni 
Teikningin sýnir hvernig staðsetja á 
borðbúnað fyrir 5 (IEC-staðall) er staðsettur í 
vélinni. 
Þetta passar ekki nákvæmlega við þinn 
uppþvott, en ef þú fylgir ráðunum hér að 
neðan erum við viss um að þú verður 
ánægð(ur) með útkomuna. 
Glös, bollar og skálar eru ávallt staðsett 
lóðrétt (upp og niður). 
Hlutir með djúpum botni eru staðsett á ská 
þannig að vatn renni af við þurrk. 
Gætið þess að engir tveir hlutir liggi þétt 
hvor upp að örðum. Þetta á sérstaklega við 
um hnífaparagrindina. Tvær skeiðar sem 
liggja þétt hvor upp að hinni hreinsast ekki. 
Með öðrum orðum verður skolvatnið að 
komast alsstaðar að. 
Gætið að því að hnífapör með mjóan odd 
stingist ekki  niður úr grindinni og hindri 
snúning skolaarmsins. 
Silfri á eklki að blanda saman við ryðfrítt stál, 
vegna þess að snerting á milli þessara 
málma orsakar efnafræðileg viðbrögð sem 
geta mislitað silfrið.  
Postulín með skrauti utan á glerungnum 
getur skaðast við þvott í vélinni. Sama á við 
um áhöld með tré- eða plastskafti. Gættu 
þess að kaupa í framtíðinni áhöld sem þola 
þvott í uppþvottavél. 
Ál verður mattara og getur mislitast í þvott í 
vélinni. Það verður hreint en lítur ekki eins 
fallega út. 
Ekki allir hlutir úr plasti þola þvott í vél. Ef 
það kemur ekki fram á hlutnum að hann þoli 
þvott í vél er bara að taka áhættuna eða þvo 
viðkomandi hlut með hendi. 
Þegar þvo á fínni hluti á að velja lægsta 
hitastig. 
Sterk litarefni, svo sem tómatsósa geta öðru 
hvoru valdið litbrigðum í vélinni.  
 

 
 
 
 
Grindur 
 

 
Hnífaparagrind 
 

 
Uppþvottagrind 
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Notkun 
vélarinnar 
 
Notkun ESF 245 
 
 

 
 
Skrapið burtu grófar leifar. 
 

 
 
Setjið inn áhöldin. (Sjá grindur og 
innréttingu). Fyllið á uppþvottaefni í 
þvottaefnishólf. 
Lokið hurðinni (ESF 245). 
 

 
Lokið hurðinni. 
 

Notkun ESF 235 
 

 
Veljið hitastig 
 

 
 

Gangsetjið vélina með því að snúa 
valskífunni á merki fyrir start. 
 

 
Athugið hvort þrífa þarf síur þegar vélin er 
búin að þvo 
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Notkun ESF 235 og ESF 245 
 

 
 
Veljið þvottakerfi 
 

 
 
Veljið hitastig. Gangsetjið vélina með því að 
ýta á Af/á-hnappinn. 
 

 
Athugið hvort þrífa þarf síur þegar vélin er 
búin að þvo 
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Ef eitthvað er ekki í lagi 
Við leka eða flóð. 
Vatnshana er lokað og vélin tekin strax úr 
sambandi við rafmagn með því að taka 
klóna úr tenglinum. 
Athugið að pakkningar og þéttingar séu í 
lagi. 
Tengingar við vatn hafa ávallt í för með sér 
ákveðna hættu á leka, óháð öryggisbúnaði. 
Gerið því það að vana að loka fyrir vatnið 
þegar vélin er ekki í notkun. 
 
Áður en hringt er á þjónustuaðila á að 
athuga eftirfarandi: 
• Ef vélin fer ekki í gang  
• Er hurðin vel lokuð? 
• Er valhnappur í réttri stöðu? 
• Er vatnskrani opinn? 
• Er klóin í sambandi? 
• Er öryggið í lagi? 
 
• Ef vélin tæmir sig ekki af vatni eftir 
að þvottakerfið er búið  
• Opnaðirðu hurðin áður en gaumljósið 
slokknaði og vélin var búin? 
• Eru síur stíflaðar? 
• Er aftöppunarslangan stífluð? 

 
• Þegar áhöldin verða ekki hrein í 
þvotti 
• Er hindrun á snúningi armsins? 
• Hafa áhöldin staðið of þétt? 
• Var settur réttur skammtur af 
uppþvottasápu? 
(Réttur skammtur 1-2 mæliskeiðar/uppþvott) 
• Hreinsið síurnar! 
• Athugið hvort gljáaefnishólfið sé tómt. 
• Athugið að götin í arminum séu ekki stífluð. 
• Eru síur rétt settar í? 
 
• Þegar yfirborð á mataráhöldum 
verður gróft og kornað 
Sýnilega er kalk í vatninu og það sest á 
mataáhöldin. Kaupið kalkhreinsiefni og 
afkalkið vélina eins og lýst er á pakkningu 
efnisins. 
 
 
Framkvæmið aldrei viðgerðir sjálf á 
vélinni. Rangar aðgerðir geta leitt til 
persónulegs skaða og að vélin hætti að 
virka rétt.  

Þjónusta - Tæknilegar upplýsingar 
Afköst: 5 manna matarstell (IEC-staðall) 
Mál:  Breidd: 450 mm 

Hæð: 460 mm 
Dýpt: 480 mm 

Þyngd: 17 kg 
Spenna: 230 V, 1 fas, 50 Hz 
Öryggi: 10 A 
Rafmagnstenging: 1,7 m löng snúra með 
tengli fyrir 230V jarðtengdan tengil. 
Orka: 
Hitaelement: 1200 W 
Alls: 1280 W 
Tengiþrýstingur: 50-1000 kPa (0.5-10 
kp/cm²). 
Hitastig vatns inn: Hám 65°C 

 
Ef þér tekst ekki að finna eða leysa 
vandann, hafðu þá samband við 
þjónustuverkstæðið. Áður en þú hringir er 
gott að vera búinn að skrifa niður gerð 
vélarinnar, framleiðslunúmer og 
kaupdagsetningu. Þjónustuaðilar þurfa á 
þessum upplýsingum að halda. 
 
GERÐ (TYPE) ................................... 
MÓDEL (MOD) .................................. 
FRAML.NR. (PROD.NO )................... 
RAÐ NR (SER.NO) ............................ 
KAUPDAGUR..................................... 
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Uppsetning 
 
Gert er ráð fyrir að vélin sé staðsett á 
eldhúsborði eða við vask. Gangið úr skugga 
um að vélin standi lárétt. Það er mikilvægt 
svo að hún virki rétt. Hægt er að stilla hæð 
með stillifótum (8 mm í hæð). 
 

 
 
 
Tenging við vatn 

 
 
Hitastig á inntaksvatni má ekki fara yfir 65° 
C og þrýstingur verður að vera á milli 50 og 
1000 kPa (0,5-10 kp/cm2). Það er mikilvægt 
að vatnskrani sé í nálægð við vélina. Setjið 
sameiginlega pakkningu/síu á sinn stað og 
tengið við kranann með 3/4" gengju rörtengi. 
Ekki má tengja inntaksslönguna (1) við 
framlengingarslöngu. Ef slangan er of stutt 
verður skipta henni út í heilu lagi með lengri 
háþrýstislöngu sem er ætluð fyrir slík not. 
Hinn endi slöngunnar er tengdur við vélina 
og er hægt að snúa honum í allar áttir. Losið 

upp á festirónni og snúið slöngunni til og 
herðið síðan á ný. 
 

 
 
Tenging á frárennsli 
Frárennslisslangan er tengd á bakhliðinni 
með hosuhlemmunni sem fylgir. Það er 
mikilvægt að stinga slöngunni (2) eins langt 
inn og hægt er og skúfar síðan 
hosuklemmuna (3) fasta. Hinn enda 
slöngunnar leggur þú í vaskinn eins og sýnt 
er á myndinni. Aftöppunarslangan má ekki 
fara hærra en efsta brún á vélinni. Ef 
slangan liggur hærra getur það orsakað 
vandamál við notkun vélarinnar. Það err líka 
mikilvægt að innanmál slöngunnar verði 
minna en 13 mm. Ef slangan er og löng er 
hægt að stytta hana.  

- Skerið slönguna í rétta lengd með 
beittum hníf. 

- Setjið festinguna á slönguna.  
 
Tenging við rafmagn 
Tengja verður uppþvottavélina við 
jarðtengdan tengil,sem er vel aðgengilegur 
og með 10A öryggi. Viðgerðir á 
uppþvottavélinni á aðeins fagmaður að 
framkvæma. Viðgerðir aðila sem ekki kunna 
til verka geta haft í för með sér umtalsverða 
hættu fyrir notandann. Fasta raftengingu 
mega aðeins löggiltir rafverktakar 
framkvæma.. 
Þurfi að vinna við vélina á að taka hana úr 
sambandi við straum. Það er gert með því 
að taka klóna úr sambandi. 
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