
 
 
 
 
 

Uppþvottavél 
ESF 6230 
 

 

 
Notendahandbók 
 

 

 
 
 
 



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. 

 
Með viðvörunarþríhyrningnum eða með orðum (Viðvörun, Varúð) er verið að 
draga fram atriði sem eru mikilvæg fyrir öryggi þitt eða virkni vélarinnar. 
Þessum atriðum ber að fylgja vel. 

  
Númeraðar leiðbeiningar sýna skref fyrir skref ákveðin atriði varðandi vélina. 

 
Á eftir þessu merki fylgja viðbótarupplýsingar varðandi notkun á vélinni. 

 
Með þessu merki er vakin athygli á ýmsu sem snertir hagkvæmni og umhverfi. 
 
Varðandi hugsanlegar bilanir er að finna kafla sem hjálpar þér við að leysa 
vandann, sjá kaflann “Hvað er hægt að gera ef …”. 
Ef þessar leiðbeiningar koma ekki að gagni þá þarf að leita til þjónustuaðila. 
Komi til bilana er viðgerðarþjónusta Húsasmiðjunnar tilbúin að koma þér til 
aðstoðar. 
 
Uppþvottavélin þín er búin nýju þvottakerfi. Þetta nýja kerfi stýrir hraða 
mótorsins og sprautukrafti vatnsins á meðan á þvottinum stendur. Þetta þýðir 
að hávaði frá vélinni er breytilegur á þvottatímanum. 
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 Öryggisleiðbeiningar 
 

Jafnvel þótt vélin standist allar gildandi reglugerðir 
er rétt að vekja athygli á eftirfarandi 
öryggistilmælum: 
 
Uppsetning, tenging og gangsetning 

• Aðeins má flytja vélina í reistri stöðu. 
• Skoðið vel hvort vélin hafi orðið fyrir 

skemmdum í flutningi. Hafi vélin skemmst 
má ekki undir neinum kringumstæðum 
tengja hana. Látið söluaðila vita af 
skemmdunum. 

• Áður en vélin er sett í gang verður að 
ganga úr skugga um að rafspenna sé í 
samræmi við upplýsingar á 
upplýsingaspjaldi vélarinnar. Þar kemur 
einnig fram nauðsynleg stærð á öryggi. 

• Hvernig vélin er sett upp og tengd rétt er 
hægt að lesa um í kaflanum um 
“Uppsetningu”. Ekki er leyfilegt að nota 
fjöltengi og framlengingarsnúrur. Þetta 
gæti orsakað eld vegna ofhitnunar. 

 
Öryggi barna 

• Börn eru ekki alltaf meðvituð af hættunni 
sem er samfara raftækjum. Hafði því auga 
með þeim þegar vélin er tengd. Og leyfið 
þeim aldrei að leika sér með hana – hætta 
er á að börn loki sig inni í vélinni (hætta á 
köfnun). 

• Hluti umbúða (til dæmis plast og 
froðuplast) geta verið hættulegir börnum. 
Haldið umbúðunum fjarri börnum. 

• Þvottaefni fyrir uppþvottavélar geta verið 
ætandi fyrir augu, mun og hálsi og geta 
valdið köfnun. Fylgið 
öryggisleiðbeiningum frá framleiðendum 
efnanna. 

• Ekki má drekka vatnið úr 
uppþvottavélinni. Hætta er á ætandi 
áhrifum frá leifum af uppþvottaefnum í 
vatninu. 

• Þegar uppþvottavélin er tekin úr notkun: 
Takið hana úr sambandi, eyðileggið 
hurðarlæsinguna, klippið 
rafmagnssnúruna af og hendið. 
Eyðileggið hurðarlæsinguna með það í 
huga að börn geti ekki læst sig inni í 
vélinni. 

 
Almennt 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. Varðandi viðgerðir hafið 

samband við söluaðila eða 
þjónustuverkstæði Húsasmiðjunnar. 

• Ekki á að byrja að nota uppþvottavélina ef 
rafmagnssnúran, vatnsslanga eða 
frárennslisslanga eru skemmdar, eða ef 
stjórnborð eða aðrir hlutar vélarinnar eru 
skemmdir, þannig að sést inn í vélina. 

• Ef rafmagnskapallinn er skemmdur, eða 
þörf er á því að lengja hann, á það að 
framkvæmast af þjónustuverkstæði eða af 
rafvirkja. 

• Takið aldrei vélina úr sambandi með því 
að toga í snúruna. Takið í sjálfa klóna til 
þess. 

• Breytingar á uppþvottavélinni eru ekki 
leyfilegar með öryggi í huga. 

• Athugið að hurðin á vélinni á ávallt að 
vera lokuð, nema þegar verið er að setja í 
vélina eða taka úr henni. Þannig er hægt 
að komast hjá því að fólk gangi á hurðina 
og slasi sig á henni. 

• Ef uppþvottavélin er með skúffu fyrir hnífa 
eiga beittir hnífar og hnífapör að fara í 
hana, eða í hnífaparagrindina með beitta 
oddinn vísandi niður. 

 
Til athugunar varðandi 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. 

• Áður en sérstakt salt, uppþvottasápa og 
gljáaefni eru notuð þarf að ganga úr 
skugga um að framleiðandinn mæli með 
notkun efnanna í uppþvottavél.  

• Ekki setja leysiefni í uppþvottavélina. 
Hætta er á sprengingu vegna þess. 

• Öryggiskerfi fyrir vatn verndar gegn 
vatnsskaða, þó verður að hafa eftirtalin 
atriði í huga: 

 Vélin er höfð í sambandi við rafmagn. 
 Uppþvottavélin verður að vera rétt sett 

upp. 
 Skrúfið ávallt fyrir vatnið ef farið er frá 

vélinni um lengri tíma, til dæmis í 
sumarfrí. 

• Setjist ekki á opna hurðina, því vélin gæti 
oltið fram yfir sig. 

• Ef bilanir koma upp er byrjað á því að loka 
fyrir vatnið, því næst er slökkt á vélinni og 
hún tekin úr sambandi. Ef vélin er 
fasttengd við rafmagn er öryggi slegið út. 
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Öryggi á hurð  uppþvottavélarinnar 
 
Uppþvottavélin er með öryggi á hurðinni. 
Öryggið kemur í veg fyrir að börn opni 
hurðina óvart. 
 
Hurðaröryggið er sett á með eftirfarandi 
hætti: 

1. Til vinstri við hlið handfangsins er 
að finna lítinn hnapp (1). Hægt er 
að tryggja að enginn opni hurðina 
óvart með því að ýta þessum 
hnappi (til dæmis með skafti á 
skeið) til hægri. 

 
 
2. Ef öryggið er á er hurðin opnuð 

með því að 
 Færa handfangið fyrst til 

vinstri (2) þar til að vart 
verður við smávegis 
mótstöðu. 
 Því næst er handfangið 

dregið út. 
 

 
 

3. Öryggið á hurðinni er tekið af með 
því að ýta hnappnum alveg til 
vinstri með fingrinum. 

 

 
 

Förgun 
 
Förgun á umbúðum 

Umbúðum utan af vélinni á að farga á 
umhverfisvænan hátt. Allar umbúðir eru 
óskaðlegar fyrir umhverfið og eru 
endurnýtanlegar. 

• Hluti af gerviefnum er merktur 
með alþjóðlegum 
skammstöfunum: 

 >PE< fyrir pólýetýlen, til 
dæmis á 
innpökkunarplasti. 
 >PS< fyrir pólýstýren, til 

dæmis froðuplast (ávallt án 
CFC) 
 >POM< fyrir 

pólýoxýmetýlen, til dæmis 
plastklemmur. 

• Pappakassar eru úr endurnýttum 
pappír og á að skila til 
endurnýtingar. 

 
Förgun á vél sem lokið hefur þjónustu 

Þegar kemur að því að vélinni verður 
fargað á að koma henni til skilastaðar fyrir 
slík tæki. 
 

 Þvoið á hagkvæman og 
umhverfisvænan hátt. 
 

• Tengið uppþvottavélina aðeins við 
heitt vatn ef þið eruð með hitakerfi 
sem ekki notar rafmagn. 

• Stillið mýkingarferli vatnsins rétt. 
• Skolið ekki mataráhöld undir 

rennandi vatni fyrir þvott. 
• Ef vélin er ekki fyllt athugar 

þvottakerfið magnið og styttir 
þvottatímann. Það er hagkvæmast 
að þvo fulla vél. 

• Veljið þvottakerfi sem samvarar 
óhreinindum þess sem á að þvo. 

• Ekki á að nota stærri skammta af 
þvottaefni, gljáaefni og salti en 
ráðlagt er af framleiðanda og fram 
kemur í þessari handbók. 
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Lýsing á uppþvottavélinni og stjórnborði
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Stjórnborð 
 

 
 
 
Stjórnsvæðið samanstendur af hnappi til að kveikja og slökkva (Á/Af) og 
prógrammhnöppum sem stýra virkni ásamt gaumljósum. 
 
Hnappar fyrir virkni á mýkingarkerfi: Til viðbótar þvottaprógrömmum eru fremstu tveir 
hnapparnir notaðir til að stilla virkni mýkingarkerfis og kveikja og slökkva á gaumljósi 
fyrir gljáaefni.  
 
Gaumljósin 3 fyrir ýmsa virkni sýna: 
 

• Stöðu viðkomandi þvottakerfis 
• Skilaboð um virkni eða bilun 

 
  Efsta ljósið 
  Miðljósið 
  Neðsta ljósið 

 
Gaumljósin sýna eftirfarandi: 
 

 Fyllið á salt 

 Fyllið á gljáaefni 
 

 Þessi gaumljós kvikna aldrei í miðju þvottakerfi 
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Áður en vélin er sett í gang í fyrsta sinn 
 
Fjarlægið allar klemmur sem halda körfunum á sínum stað í flutningi. 
Framkvæmið því næst eftirfarandi: 
1. Stillið mýkingarferli vatns. 
2. Setjið sérstakt salt fyrir mýkingarferlið á sinn stað (ekki þörf á því hér á landi). 
3. Fyllið á gljáaefni. 

 
Mýkingarkerfi 
 
Til að komast hjá kalkútfellingum á 
mataráhöldum og í uppþvottavélinni þarf 
að skola það sem þvegið er með mjúku 
(kalklitlu) vatni. Því er uppþvottavélin búin 
mýkingarkerfi sem með hjálp sérstaks 
salts eyðir áhrifum kalks í hörðu vatni.  

  Hægt er að leita upplýsinga 
um hörku vatns hjá vatnsveitum. Hér á 
landi er vatn yfirleitt í mýkri kantinum 
þannig að þetta er ekki eins mikið 
vandamál og á meginlandi Evrópu. 
Mýkingarkerfið er stillt með stilli-
hnappi fyrir kerfið í vélinni og með 
hnöppum á stjórnborði.

 
Harka Stilling á hörku 

Handvirkt Elektróniskt 

Hversu 
oft 
ljósið 
blikkar 

Í °d¹         í mmol/l²        
svæði 

41 - 50 7,3 - 9,0 IV 

 
 
 
1 

5 5 

30 - 40 5,3 - 7,2 IV  
4 

4 

19 - 29 3,3 – 
5,2 

III/IV 3 * 3 

4-18 0,7 - 3,2 I/II/III 2 3 

Undir 4 Undir 
0,7 

I 

 
 
 
 

0 * 

1 
ekki þörf á 

salti 

1 

1) (°d) þýsk mælieining, mælir hörku vatns. 
2) (mmol/l) millímol pr lítra, alþjóðleg mælieining á hörku vatns. 
3) Með þessari stillingu er hægt að hnika virkni prógrammsins til lítillega. 
*    Stilling frá verksmiðju. 
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Stilling á mýkingarkerfi 
 
Notið töfluna til að stilla virkni mýkingarkerfisins eftir hörku vatns þar sem þú býrð.  
 

 Það er aðeins hægt að breyta stillingu ef þvottakerfi hefur ekki verið valið. 
 

 
 

1. Það verður að vera slökkt á uppþvottavélinni. 
2. Handvirk stilling: Opnið hurð uppþvottavélarinnar. 
3. Takið neðri körfuna úr uppþvottavélinni. 
4. Setjið handvirku stillinguna á 0 eða 1 (sjá töfluna) 
5. Setjið neðri körfuna í aftur. 
6. Elektrónísk stilling: Ýtið á hnapp fyrir mýkingarkerfi og virknistýringu samtímis 

(hnapp 1 og 2) og haldið þeim inni. 
7. Ýtið einnig á hnappinn til að kveikja á vélinni. 
8. Gaumljósin fyrir ofan mýkingarhnappinn og virknihnappinn blikka. 
9. Ýtið aftur á hnappinn fyrir stillingu á mýkingarkerfi.  

—  Gaumljósið fyrir mýkingarhnappinn lýsir fyrst stöðugt í 5 sekúndur og byrjar síðan að 
blikka.  

—  Fjöldi blikka samsvarar hörkustigi sem valið er.  
—  Þetta blikkferli er endurtekið eftir 5 sekúnda bið aftur og aftur. 

10. Í hvert sinn sem ýtt er á mýkingarhnappinn eykst hörkustigið um eitt þrep 
(Undantekning: Á eftir hörkustigi 5 kemur hörkustig 1). 

—  Þegar breytt er um hörkustig lýsir gaumljósið fyrst stöðugt í 5 sekúndur og byrjar 
síðan að blikka.  

—  Fjöldi blikka samsvarar hörkustigi sem valið er.  
—  Þetta blikkferli er endurtekið eftir 5 sekúnda bið aftur og aftur. 

11. Þegar búið er að stilla rétt hörkustig á að ýta á hnappinn til að kveikja á vélinni. Þar 
með er stilling á hörkustigi vistuð. 
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Salt fyrir mýkingakerfi vatns 
 

 
Notið aðeins sérstakt salt sem 
ætlað er til nota í uppþvottavélum. 
Setjið aldrei aðra gerð af salti, til 
dæmis borðsalt, né uppþvottasápu 
í saltgeyminn. Þetta mun 
eyðileggja mýkingarkerfið. 
Athugið í hvert sinn sem fyllt er á 
saltgeyminn að þið séuð örugglega 
með rétta gerð af salti. 
 

Að setja sérstakt salt í saltgeyminn 
 
Ef notuð er uppþvottasápa og 
sérstakt salt í sitt hvoru lagi, verður 
að setja sérstakt salt á 
saltgeyminn: 

• Áður en uppþvottavélin er 
tekin í notkun í fyrsta sinn. 

• Þegar gaumljósið fyrir salt 

lýsir á stjórnborðinu. 

Ef þú býrð á svæði þar sem harka 
vatns er undir 4 °d, er ekki nauðsynlegt 
að mýkja vatnið í uppþvottavélinni 
þinni, þannig að ekki er þörf á salti eða 
öðrum mýkingarefnum. (Þetta á 
væntanlega við um flestar vatnsveitur 
hér á landi) 

 
1. Opnið hurðina og takið neðri 

körfuna úr. 
2. Snúið lokinu á saltgeyminum 

andsælis til að opna það. 
3. Aðeins þegar vélin er tekin í 

notkun í fyrsta sinn:  
Fyllið saltgeyminn með vatni 
 

. 

 
 
4. Setjið trektina sem fylgdi með 

vélinni í gatið. Hellið saltinu í 
geyminn um gatið. Magnið fer 
eftir kornastærð, um það bil 1,0 
til 1,5 kg. Ekki fylla geyminn um 
of með salti.  

 Vatnið sem er fyrir í 
saltgeyminum rennur út í 
botninn á uppþvottavélinni. 
Þetta gerir ekkert til því að 
vatninu er dælt út þegar 
næsta þvottakerfi fer í gang. 

 
5. Fjarlægið salt frá brúnum 

opsins. 
6. Setjið lokið á og snúið því 

réttsælis þar til að það stöðvast, 
því ella er hætta á því að salt 
komist í skolvatnið. Setjið 
þvottakerfi af stað eftir áfyllingu 
á salti. Þar með skolast saltkorn 
og saltvatn í burtu. 

 

 Það fer eftir kornastærð salts 
hversu langur tími líður þar til 
að saltið leysist upp, og 

gaumljósið slokknar. 
Stilling á mýkingarkerfinu og þar 
með saltnotkunin fer eftir hörku 
vatnsins á staðnum.
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Gljáaefni 
 

Gljáaefnið sér til þess að við fáum gljáandi hrein mataráhöld og tær glös úr vélinni 
að loknum þvotti. 
 
Hægt er að setja gljáaefni í á tvo vegu: 

• Ef notuð er uppþvottasápa og gljáaefni sitt í hvoru lagi á að setja gljáaefni í 
hólfið fyrir gljáaefni. 

Ef þetta er raunin hafið þá eftirfarandi í huga: 
 Hólfið fyrir gljáaefnið má aldrei vera tómt 
 Stilla þarf þarf inngjöf á gljáaefni. 

 
 

• Ef notuð er uppþvottasápa sem þegar inniheldur gljáaefni, er sápan (og 
gljáaefnið sett í sápuhólfið á vélinni. 

 Í þessu tilfelli á hólf fyrir gljáaefni að vera tómt.. 
 

 Það er hægt að slökkva á gaumljósi  sem sýnir að hólf fyrir 
gljáaefni er tómt. Annars lýsir gaumljósið stöðugt. 

 

 
Notið aðeins gljáaefni sem ætluð eru til nota í uppþvottavélum. Setjið aldrei önnur 
efni (til dæmis edik) eða uppþvottasápu í hólfið fyrir gljáaefnið. Uppþvottavélin 
getur hlotið skaða af. 
 

Slökkt á gaumljósi fyrir gljáaefni 
 

1. Gætið þess að slökkt sé á vélinni.  
2. Ýtið samtímis á hnappa 1 og 2 (hnapp fyrir mýkingarstýringu og virknistýringu).  

Gaumljós á hnöppum 1 og 2 blikka. 
3. Ýtið einnig hnappinn til að kveikja á vélinni.  

Gaumljós við hnapp 2 blikkar.  
Skjárinn sýnir valda stillingu: 

4. Ýtið á ný á virknihnappinn. Gaumljósið við hnappinn blikkar. 

5. Gaumljósið við  merkið sýnir stillinguna sem er virk: 
 

 blikkar: 
Kveikt er á gaumljósi fyrir gljáaefni 

 blikkar ekki: 
Slökkt er á gaumljósi fyrir gljáaefni 

 
6. Hægt er að kveikja á gaumljósi fyrir gljáaefni eða slökkva af eða setja hana á með 

því að ýta á hnapp 2. 
7. Ýtið að rofann Á/AF þegar rétt stilling er komin á. Með því geymist stillingin í minni. 
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Að setja á gljáaefni 
 
Þegar notuð er uppþvottasápa og 
gljáaefni í sitt hvoru lagi er gljáaefni 
sett á: 

• Þegar vélin er tekin í notkun í 
fyrsta sinn. 

• Þegar gaumljósið lýsir á 
stjórnborðinu.  

•  
Hólfið fyrir gljáaefnið er innan á 
hurðinni. 

 
1. Opnið hurðina. 
2. Ýtið með fingri á láshnappinn á 

hólfinu fyrir gljáaefnið. 
 

 
 
3. Opnið hólfið upp á gátt. 
 

 
 
4. Hellið gljáaefni upp að “maks” 

merkinu; þetta samsvarar um 140 
millílítrum. 

5. Ýtið lokinu til baka og ýtið því þar 
til að það smellur. 

6. Þurrkið gljáaefni sem hefur runnið 
framhjá með klút. Annars myndast 
of mikil froða í næsta þvotti. 

 
Stilling á magni af gljáaefni 

 
Á meðan á þvotti stendur er gljáaefni 
skammtað í þvottavatnið. Hægt er að 
stilla inngjöf frá 1 upp í 6. Í verksmiðju 
er skammturinn stilltur á “4”. Aðeins á 
að breyta stillingunni ef rendur eða 
mjólkurlitir blettir, eða merki eftir þurra 
vatnsdropa myndast á diskum og 
glösum eftir þvott. 
 
1. Opnið hurðina á uppþvottavélinni. 
2. Ýtið með fingri á láshnappinn á 

hólfinu fyrir gljáaefnið. 
3. Opnið hólfið upp á gátt. 
 

 
 
4. Stillið skammtinn 
5. Ýtið lokinu til baka og ýtið því þar 

til að það smellur. 
6. Þurrkið gljáaefni sem hefur runnið 

út með klút. 
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Notkun á vélinni 
 

Svampa og hluti sem drekka í sig vatn á ekki að þvo í vélinni 
 

Þegar þvegið er í uppþvottavélinni gildir eftirfarandi um hnífapör/mataráhöld 
Ekki heppilegt að þvo í vél Má þvo í vél með skilyrðum 

o Hnífapör og áhöld með skafti úr tré, 
beini, postulín eða perluskel 

o Plasthlutir sem þola ekki hita 
o Eldri áhöld sem þola illa mikinn hita 
o Hlutir úr postulíni, gleri eða hnífapör 

sem búið er að líma. 
o Hlutir úr tini eða kopar. 
o Kristalsglös 
o Hlutir úr stáli sem geta ryðgað. 
o Bretti úr tré 
o Listmunir 

o Málaðir hlutir, ef upplýsingar gefa 
ótvírætt til kynna að það sé hægt. 

o Mynstur á gleri eða postulíni getur 
dofnað ef það er þvegið oft í vélinni.

o Hlutir úr silfri eða áli geta mislitast 
þegar þeir eru þvegnir í vél. 
Matarleifar, eins og til dæmis 
eggjahvíta, eggjarauða og sinnep 
geta valdið mislitun eða blettum á 
silfri. Því á að hreinsa matarleifar af 
silfri ef það er ekki þvegið strax eftir 
notkun. 

o Sumar gerðir af glösum geta 
dökknað eftir að hafa verið þvegin 
oft í vél. 

 
• Áður en mataráhöld eru sett í vélina 

verður að: 
o Fjarlægja stærri matarleifar. 
o Leggja potta og skálar með 

innbrenndum matarleifum í bleyti. 
 
• Þegar mataráhöld eru sett í vélina 

verður að athuga: 
o Glös, diskar og hnífapör mega ekki 

hindra snúning skolarmanna. 
o Holir hlutir, svo sem bollar, glös, pottar 

og þess háttar á að snmúa með opið 
niður þannig að vatn setjist ekki í 
botninn. 

o Ekki setja diska eða hnífapör of þétt 
saman. 

o Til þess að komast hjá skemmdum á 
glösum mega þau ekki snerta hvort 
annað.  

o Litlir hlutir (til dæmis lok) eru settir í 
hnífaparakörfuna. 

 
Flokkið hnífapörin 

 

 Langir oddhvassir hlutir geta 
myndað hættu í hnífaparakörfunni – 
sérstaklega fyrir börnin. Þessa hluti ætti 
því að setja í efri grindina. 
Til þess að öll hnífapör skolist vel er mælt 
með: 

1. Að nota grindina ofan á 
hnífaparakörfunni. 

2. að setja stutta hnífa, gaffla og skeiðar 
með haldið niður í gegn um grindina. 

 
Sumar gerðir uppþvottavéla eru með 
hnífaparakörfur án grindar. 

 

 Uppþvottavél Electrolux  ESF 6230 
  Síða 14 af 32 



Að setja potta, pönnur og stóra diska í vélina 
 
Stór og mjög óhrein eldhúsáhöld eru 
sett í neðri grindina (diskar allt að 29 
sm í þvermál). 
 
Neðri grindin er til í tveimur útgáfum: 
 
Útgáfa 1: Hægt er að taka öftustu 
diskagrindina í neðri grind úr. 
 

 
 

 Til þess að auðveldara sé að 
setja stærri mataráhöld í grindina er 
hægt: 

- að taka öftustu 
diskagrindina úr neðri 
grindinni. 

- Að renna 
hnífaparakörfunni til 
hliðar. 

 
Útgáfa 2: Hægt að leggja öftustu 
diskagrindina í neðri grind niður. 
 

 
 

 Til þess að auðveldara sé að setja 
stærri mataráhöld í grindina er hægt: 

- að leggja tvær raðir 
af pinnum í aftari 
diskagrindinni niður. 

- Hnífaparakörfunni er 
rennt til hliðar. 

 
Að setja kaffibolla, glös og kaffistell í 
vélina 

 
Minni og viðkvæmari hlutir eru settri í 
efri grindina og langir og oddhvassir 
hlutir eru settir í hnífaskúffuna. 

• Setjið bolla og glös þannig að 
þau standist ekki á í efri og 
neðri hilluna, þannig að vatn 
nái til allra hluta. 

• Hægt er að lyfta hillunum upp til 
að gefa hærri glösum pláss. 

• Vínglös, kampavíns- og 
koníaksglös eru látin hallast 
upp að eða hengd á grópar í 
hillunni. 

• Hægt er að setja glös, krúsir og 
þess háttar á báðar 
tindagrindurnar vinstra megin í 
efri grindinni. 
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Hæðarstilling á efri grind 
 
 
 Mesta hæð mataráhalda í 

            efri körfu                      neðri körfu 
Með efri körfu í lyftri stöðu 22 sm 30 sm 
Með efri körfu í lækkaðri stöðu 24 sm 29 sm 
 
 

 Hægt er að breyta 
hæðarstillingu þótt grind sé full. 
 
 
Að lækka efri grind: 
1. Dragið efri grindina alveg út. 
2. Lyftir efri grindinni upp með gripinu 

þar til að hún stöðvast og látið 
hana síga í neðstu stöðu. 

 
Að lyfta efri grind: 

1. Dragið efri grindina alveg út 
2. Lyftið efri grindinni upp með 

gripinu þar til að hún stöðvast og 
látið hana síga lóðrétt. Efri grindin 
er nú í efstu stöðu. 
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Að setja uppþvottasápu 

 Notið aðeins uppþvottasápu sem 
er ætluð til nota í uppþvottavélum. 
 
Að setja uppþvottasápu: 
Áður en þvottakerfi er sett í gang 
(þetta á ekki við um forskolun). 
Þvottaefnið blandast þvottavatninu á 
meðan þvottinum stendur. 

 Fylgið leiðbeiningum 
framleiðanda á umbúðunum varðandi 
magn og geymsluaðferðir. 
 
 
Hólfið fyrir þvottaefnið er innan á 
hurðinni. 
 
1. Ef hólfið er lokað: Ýtið á 

láshnappinn (1). Lokið smellur 
upp. 

 
 

2. Setjið þvottaefnið í hólfið. 
Marklínurnar eru ætlaðar til 
aðstoðar við skammtastærð: 
“20” samsvarar ca 20 ml af 
þvottaefni. 
“30” samsvarar ca 30 ml af 
þvottaefni. 

 
3. Smellið lokinu til baka og ýtið á 

það þar til að það læsist. 

 

 Ef mataráhöld eru sérlega 
óhrein er hægt að setja uppþvottaefni 
í hólfið við hliðina (2). Þetta þvottaefni 
nýtist strax við forþvottinn. 
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Notkun á “3 í 1”  uppþvottaefnistöflum 

 
Almenn ráð 
 
Þetta eru töflur sem sameina 
uppþvottasápu/gljáaefni og salt. 
 
1. Áður en þessi efni eru tekin í notkun 

þarf að kanna hvort harka vatnsins sé 
rétt fyrir notkun á þessum efnum, eins 
og lýst er á umbúðunum. 

2. Þessi efni á eingöngu að nota 
samkvæmt leiðbeiningum 
framleiðanda þvottaefnisins. 

Töflurnar á ekki að setja í grindurnar 
né í hnífaparakörfuna, því það gefur 
lakari útkomu í þvotti. Töflurnar á að 
setja í hólfið fyrir þvottaefnin. 

 
3. Ef fram koma vandamál þegar “3 í 1” 

þvottaefni eru notuð í fyrsta sinn þarf 
að leita upplýsinga hjá söluaðila 
þvottaefnisins. 

 
Sértæk ráð 
 
Þegar notuð eru sameinuð þvottaefni 
nýtast gaumljós fyrir gljáaefni og salt ekki 
lengur. Það gæti því reynst betra að 
slökkva á gaumljósi fyrir gljáaefni – 
athugið að það er ekki hægt að gera í 
öllum gerðum þvottavéla – og velja 
lægstu stillingu á vatnshörku. 
 
Sjá notkunarleiðbeiningarnar varðandi 
frekari upplýsingar. 
 
Ef þú ákveður að nota hefðbundna 
uppþvottasápu á nýjan leik, verður að 
hafa í huga: 
Setja salt og gljáavökva í sín hólf. 
Setja stillingu fyrir vatnshörku í hæstu 
mögulegu stillingu og þvo þrisvar með 
tóma vél. 
Stilla þvínæst mýkingarkerfi vatns í 
samræmi við þá hörku vatns sem er á 
þínu svæði. 

 
Sparþvottaefni 
Hægt er að skipta þvottaefni fyrir 
uppþvottavélar í tvær grunngerðir: 
Alkalísk þvottaefni með klór 
Lágalkalísk sparþvottaefni með ensímum. 
 

 50 °C þvottakerfi sem nota 
sparuppþvottaefni vernda bæði umhverfið 
og eldhúsáhöldin þín, því þessi 
þvottakerfi eru sérstaklega aðlöguð að 
þeim eiginleikum sem ensímin í 
sparþvottaefninu hafa til að leysa upp 
óhreinindin. Þannig geta 50 °C þvottakerfi 
náð sama árangri sem ella er aðeins 
hægt að ná með þvottakerfi á 65 °C. 
 
Uppþvottasápa í töfluformi 

 Uppþvottasápa í töfluformi leysast 
misvel upp. Þess vegna ná sumar 
þvottaefnistöflur ekki að leysast upp á 
stuttum þvottakerfum. Notið því 
þvottakerfi með forskolun þegar 
uppþvottasápa í töfluformi er notuð. 
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Val á þvottakerfi (prógrammtafla) 
 

Veljið það þvottakerfi sem best á við með tilvísun til töflunnar hér að neðan: 
 

Gerð: Matarstell og eldhúsáhöld Matarstell án 
potta 

ásamt - - Matarstell viðkvæm fyrir hita - 
 
 

Venjuleg óhreinindi 

Mataráhöld 
sem nýbúið er 
að nota, lítil 
upp í venjuleg 
óhreinindi 

 
Tegund 
óhreininda 

Mjög óhreint; 
þurrar 
matarleifar 

Mjög óhreint 
og upp í 
venjuleg 
óhreinindi; 
þurrar 
matarleifar Hentar vel fyrir sparþvottaefni 

      
Heppilegt 
þvottakerfi 

     
 
Ferli 
þvottakerfa: 

 

Forskolun 
Hreinþvottur 
2x milliskolun 
Hreinskolun 
Þurrkun 

Forskolun 
Hreinþvottur 
Milliskolun 
Hreinskolun 
Þurrkun 

Forskolun 
Hreinþvottur 
Milliskolun 
Hreinskolun 
Þurrkun 

- 
Hreinþvottur 
Milliskolun 
Hreinskolun 
Þurrkun 

- 
Hreinþvottur 
- 
Hreinskolun 
- 

Notkunargildi: 
 

     

Tími 105 – 115 
mínútur 

95 – 105 
mínútur 

120 – 130 
mínútur 

75 – 85 
mínútur 

30 mínútur 

Orka 1,75 – 1,95 
kWklst 

1,35 – 1,55 
kWklst 

0,95 – 1,05 
kWklst 

1,05 – 1,24 
kWklst 

0,8 kWklst 

Vatn 17 – 19 lítrar 14 – 16 lítrar 14 – 16 lítrar 11 – 13 lítrar °8 lítrar 
 

 
1) Þvottakerfin eru með mismunandi hljóðstyrk, þar eð mataráhöldin eru þvegin með meiri krafti stutta stund til að ná betri hreinsun. 
2) Notkunargildin eru fundin með venjulegri notkun. Þau byggja á því að uppfylla einfalda kúrvu. Breytingar geta átt sér stað, sem 

afleiðing af mismunandi vinnureglu. 
3) Þvottakerfi til að prófa vélina. 

4) Þvottakerfið  þvær venjuleg óhreinindi af mataráhöldum með lítilli orkunotkun. Ef þvo á í styttri tíma er hægt að nota . 
5) Þetta þvottakerfi hentar ekki fyrir þornaðar matarleifar. 
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Setja þvottakerfi í gang 
 

1. Gangið úr skugga um að diskar og 
hnífapör séu þannig sett í vélina að 
sprautuarmarnir verði ekki fyrri 
hindrun. 

2. Skrúfið alveg frá vatnskrananum. 
3. Lokið hurðinni. 
4. Ýtið á hnappinn til að kveikja á vélinni. 

Gaumljósið við hnappinn logar 
5. Veljið þvottakerfi (sjá töflu yfir 

þvottakerfi). Gaumljósið fyrir 
þvottakerfi lýsir. Gaumljósin fyrir ýmsa 
virkni blikka, annað hvort eitt eða tvö 
ljós. Á þessum tímapunkti er enn 
hægt að breyta um þvottakerfi. Eftir 
um það bil 6 sekúndur byrjar það 
þvottakerfi sem var valið. Gaumljósin 
sýna raunstöðu þvottakerfisins. 

 

 Ef efsta og/eða miðljósið loga áfram 
eftir að þvottakerfi er komið í gang, leitið 
þá nánari upplýsinga í kaflanum “Hvað á 
að gera, ef …” 
 

Hætt við / stöðvun á þvottakerfi 

 Skiptið aðeins um eða stöðvið 
þvottakerfi, sé til þess alger nauðsyn. Þegar 
vélinni er lokað á ný hitnar loftið sem komst 
inn í vélina og þenst út. Þar með getur komið 
vatn inn í botninn og jafnvel sett mýkingarkerfi 
vatns í gang. 

 
Að rjúfa þvottakerfi með því að opna 
hurðina 

 Þegar hurðin er opnuð getur heit gufa 
sloppið út. Hætta á því að brenna sig! Opnið 
hurðina varlega. 

1. Hurð uppþvottavélarinnar er opnuð. 
Þvottakerfið stoppar. 

2. Gaumljós fyrir  
3. Lokið hurðinni. Þvottakerfið heldur 

áfram. 

Sett á bið 

 Aðeins er hægt að setja á bið áður en 
þvottakerfið er komið að þurrkstillingu. Ef sett 
er á bið á meðan vélin er að þurrka er slökkt 
á þvottakerfinu. 

1. Ýtið á hnappinn til að kveikja á vélinni 
(Á/Af) 

2. Öll gaumljós slokkna. 
3. Ef halda á áfram að þvo eftir stutta 

stund er ýtt aftur á Á/Af hnappinnð. 
Þegar kveikt er á vélinni á ný heldur 
þvottakerfið áfram. 

 
Magnskynjun 
Þegar þvottakerfi er sett í gang, og jafnvel 
þótt efri eða neðri grind sé aðeins hálffull, sér 
rafeindatæknin um að stilla þvottakerfin af, 
miðað við magnið. Með þessu er hægt að þvo 
minna magn hraðar og hagkvæmar. Þegar 
vélin er hálffull (borðbúnaður fyrir 6 manns) er 
sparnaðurinn 2 lítrar af vatni og 0,2 kW. 
 
Stilla inn eða breyta tímastilltri byrjun 
Með þessari aðgerð er hægt að stilla hvenær 
tímastillt byrjun gangsetur þvottakerfið eftir 3, 
6 eða 9 klukkustundir. 
 
Tímastillt byrjun sett á: 

1. Ýtið á hnappinn til að kveikja á vélinni 

2. Ýtið á hnapp  þar til að gaumljós 
við hlið klukkustundafjölda sem líður 
þar til að valið þvottakerfi fer í gang 
kviknar. 

 
Breyting á tímastilltri byrjun 
Svo lengi sem þvottakerfið er ekki komið í 
gang er hægt að breyta um starttíma með því 

að ýta á hnappinn  
 
Hætt við tímastillta byrjun 
Svo lengi sem þvottakerfið er ekki komið í 
gang er hægt að hætta við tímastillta byrjun. 

Ýtið á hnapp  þar til að ekkert 
gaumljósanna þriggja logar lengur. Valið 
þvottakerfi byrjar strax. 

3. Ýtið á það þvottakerfi sem óskað er 
eftir. Gaumljósið fyrir valið þvottakerfi 
logar. 

4. Þegar sá tími sem valinn var er liðinn 
fer vélin í gang. 
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Slökkt á uppþvottavélinni 
Slökkvið ekki á uppþvottavélinn fyrr en 

gaumljósið við  merkið kviknar. 
 

1. Ýtið á hnappinn sem kveikir og 
slekkur á vélinni . Gaumljósið 
fyrir  hnappinn slokknar.  

 Þegar hurðin er opnuð strax eftir 
að þvottakerfi er lokið getur heit gufa 
streymt út. 
 
2. Opnið hurðina varlega. 
 
 

Vélin tæmd 
 

 
Heitt postulín og gler þolir illa högg. Leyfið 
því að kólna áður en vélin er tæmd. 
Látið matardiska bíða í 15 mínútur eftir að 
þvottakerfi er lokið, þannig að þeir kólni 
og þorni. 
Byrjið á því að tæma neðri grindina og 
síðan þá efri. Með því móti kemst maður 
hjá því að vatnsdropar falli úr efri grindinni 
niður í þá neðri og myndi vatnsbletti. 
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Viðhald og hreinsun 
 Notið aldrei hreinsiefni fyrir húsgögn 

eða sterk eða ætandi hreinsiefni. 
Stjórnborð er aðeins hreinsað með 
mjúkum klút og heitu hreinu vatni. 
Innri hlutar, hurðarþétting og aðrennsli 
vatns þarf að skoða öðru hvoru og jafnvel 
að hreinsa. 
 
Hreinsun á síum 

 Síurnar í botni vélarinnar eru að 
nokkru leyti sjálfhreinsandi. Samt sem 
áður þarf að skoða þær öðru hvoru og 
hreinsa ef með þarf. Óhreinar síur hafa 
áhrif á það hvernig vélin hreinsar. 
 

1. Hurðin opnuð og neðri grindin er 
tekin úr. 

2. Síukerfi uppþvottavélarinnar 
samanstendur af gróf- /fínsíu, 
míkrósíu og flatri síu. Síukerfið er 
losað með handfangi á míkrósíunni 
og fjarlægt. 

3. Snúið handfanginu um það bil ¼ úr 
hring rangsælis og lyftið því upp. 

 

 
 
4. Takið í gróf- /fínsíuna (1/2) með 

því að taka í griphringinn og dragið 
hana út úr míkrósíunni (3). 

 

 
 
5. Hreinsið allar síur vel undir 

rennandi vatni. 
6. Flata sían (4) er tekin út úr botni 

vélarinnar og hreinsuð vel á 
báðum hliðum. 

 

 
 

7. Setjið flötu síuna á sinn stað í botni 
vélarinnar. 

8. Gróf-/fínsían er sett í míkrósíuna 
og sett saman. 

9. Síusamstæðan sett í og fest með 
því að snúa handfanginu réttsælis, 
þar til að hún sest í hak. Verið á 
verði gagnvart því að flata sían sitji 
ekki skakkt á botni vélarinnar. 

 Án síu má ekki þvo í vélinni. 
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Hvað á að gera , ef … 
 
Reynið sjálf að komast fyrir 
smágalla í uppþvottavélinni með 
aðstoð leiðbeininganna hér að 
neðan, þar eð ábyrgðin greiðir ekki 
fyrir ótímabær útköll viðgerðar-
manna, þar er átt við bilanir sem 
þú hefðir getað lagfært með því að 
skoða töfluna. 
 
…skjárinn sýnir villuboð. 
 
Þegar gaumljósin sem lýst er í töflunni lýsa eða blikka, getur þú jafnvel sjálfur lagfært 
vandann: 
 

Vandamál Hugsanleg orsök Lagfæring 
Kraninn er stíflaður eða 
kalkaður 

Hreinsið kranann 

Lokað er fyrir kranann Opnið kranann 
Sían (ef til staðar) í 
vatnsslöngunni er stífluð 

Hreinsið síuna 

Efsta gaumljósið fyrir ýmsa 
virkni blikkar 

 
 
Vélin tekur ekki inn vatn. 

Fæðislangan er ekki rétt 
staðsett 

Athugið legu slöngunnar 

Vatnslásinn er stíflaður Hreinsið vatnslásinn Gaumljósið í miðjunni fyrir 
ýmsa virkni blikkar 

 

Afrennslisslangan er ekki rétt 
staðsett 

Athugið legu slöngunnar 

Efsta gaumljósið og gaumljósið 
í miðjunni fyrir ýmsa virkni 
blikka 

 

 
Öryggisventill á vatnsslöngu er 
virkur 

Skrúfið fyrir vatnskranann og 
hafið samband við 
þjónustuaðila 
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… þegar vandamál koma upp varðandi uppþvottavélina 
 

Vandamál Hugsanleg orsök Úrræði 
Hurðin á uppþvottavélinni er ekki 
rétt lokuð 

Lokið hurðinni 

Rafmagnstengill er ekki í 
sambandi 

Setjið tengilinn í samband 

Öryggi á hústöflu eru ekki í lagi Skiptið um eða lagfærið öryggi 

 
 
 
 
 
Þvottakerfið fer ekki í gang  

Í tilfelli uppþvottavéla með vali á 
tímastillingu: Tímastillt byrjun 
hefur verið valin 

Ef þvo á strax það sem er í vélinni:
Tímastillt byrjun á þvottakerfi er 
tekin út. 

Þvoið aðeins hnífapör og 
mataráhöld sem henta til þvotta í 
uppþvottavél 

 
 
Það sjást ryðblettir í 
uppþvottavélinni 

Vélin er úr ryðfríu stáli. Ryðblettir í 
vélinni eiga upptök sín frá 
utanaðkomandi ryði (ryði úr 
vatnslögn, pottum og hnífapörum). 
Fjarlægið ryðbletti með venjulegu 
hreinsiefni fyrir ryðfrítt stál. 

Skrúfið lokið á saltgeyminn betur á 

Píphljóð heyrist þegar vélin er að 
þvo 

Píphljóðið hefur engin áhrif  Notið annað uppþvottaefni 

 
… þvottaárangur er ekki fullnægjandi. 
 
Mataráhöld verða ekki hrein 

o Valið hefur verið rangt þvottakerfi 
o Sett hefur verið þannig í vélina að 

vatnið hefur ekki náð til allra hluta. 
Ekki má setja of mikið í grindurnar. 

o Síurnar í botni vélarinnar eru 
óhreinar eða ekki rétt settar í. 

o Ekki hefur verið notað rétt 
þvottaefni eða skammturinn verið 
of lítill. 

o Kalkblettir á mataráhöldum: 
Saltgeymirinn er tómur eða að 
mýkingarkerfi vatns er ranglega 
stillt. 

o Affallsslangan er ekki rétt staðsett. 
 

Mataráhöld þorna ekki eða eru ekki 
glansandi. 

o Það hefur ekki verið notað rétt 
gljáaefni. 

o Hólfið fyrir gljáaefnið er tómt. 
 
Rendur, mjólkurhvítir blettir eða blámi 
er á glösum og postulíni. 

o Minnka þarf skammt af gljáaefni. 
 
Þurrir dropablettir á glösum og 
postulíni 

o Hækka þarf skammtinn af 
gljáaefni. 

o Uppþvottasápan getur verið 
orsökin. Hafið samband við 
söluaðila þvottaefnis.

o  
 



Tæknilegar upplýsingar 
 
Afköst Mataráhöld fyrir 12 manns  
Leyfilegur 
vatnsþrýstingur 

1 – 10 bar (=10-100 N/sm² = 0,1 – 1,0 Mpa) 

Tenging við rafmagn Upplýsingar um raftengingu er að finna hægra megin innan á 
ramma hurðarinnar á uppþvottavélinni. 

Staðalgerð uppþvottavéla 
Mál 850 x 600 x 600 (Hæð x breidd x dýpt í mm) 
Mesta þyngd 54 kg. 
Vélar til að byggja undir borð og að hluta innbyggjanlegar 
Mál 820 – 880 x 596 x 570 (Hæð x breidd x dýpt í mm) 
Mesta þyngd 50 kg. 
Vélar til að byggja inn í innréttingar 
Mál 820 – 880  x 596 x 546 – 550 (Hæð x breidd x dýpt í mm) 
Mesta þyngd 50 kg. 
 

 Þessi vél uppfyllir eftirfarandi reglugerðir Evrópusambandsins:  
• 73/23/EØF frá 19. 02. 1973 – Reglugerð um lágspennu 
• 89/336/EØF frá 03. 05. 1989 (innifalin breyting á reglugerð 92/31/EØF) – EMC-reglugerð 
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Tilvísun til prófana 
 
Athugun samkvæmt staðli EN 60704 er framkvæmd með þvottakerfi til að prófa vélina (sjá 
töflu yfir þvottakerfi) með fullri vél. 
Athugun samkvæmt staðli EN 50242  er framkvæmd með fullt salthólf, fullt hólf af gljáaefni 
og með þvottakerfi til að prófa vélina (sjá töflu yfir þvottakerfi) 
 
 Full vél 

12 manna matarstell með 
hnífapörum 

Hálffull vél 
6 staðal matardiskar með 
hnífapörum, annað hvert 
pláss er autt 

Skammtur af þvottaefni 5gr + 25 gr (gerð B) 20 gr (gerð B) 
Stilling á gljáaefni 4 (gerð III) 4 (gerð III) 
 
Dæmi um röðun í efri grind  
 

 
 
Dæmi um röðun í efri grind * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dæmi um röðun í neðri grind 
 

 
 
 
Dæmi um röðun í hnífaparakörfu 
 
Sumar uppþvottavélar eru með 
hnífaparakörfu sem ekki er með grind fyrir 
hnífapör 
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Uppsetning og tenging 
 
Uppsetning á uppþvottavélinni 
 

• Uppþvottavélin er sett lárétt á stöðugt undirlag. 
• Til að mæta ójöfnum á gólfi og jafna hæðina við borð innréttingarinnar eru stillifætur 

skrúfaðir út með skrúfjárni. 
• Á uppþvottavélum sem ætlaðar eru til innbyggingar í innréttingar eru aftari stillifætur 

stilltir með skrúfjárni framan á vélinni. 
• Setjið affallsslöngu, fæðislöngu og rafmagnskapal þannig að þær bögglist ekki og 

séu lausar. 
• Skrúfa verður uppþvottavélina fasta við borðplötuna eða skápana við hliðina. Þetta 

er mikilvægt til að koma í veg fyrir að vélin velti ekki fram yfir sig. 
 

 
 
Uppþvottavél á að setja upp á eftirfarandi hátt: 
 
Innfelld uppþvottavél 
(sjá meðfylgjandi skapalón) 
 

 Hurðin getur verið með áfellu með eftirfarandi málum: 
 
Breidd 591 – 594 mm  
Þykkt 16 – 24 mm  
Hæð 
(breytileg) 

Byggist á Hæð á gati 
Hæð á sökkli 
Aðlögun að fúgu á 
skápunum við hliðina. 
Nákvæm mál á að taka á 
staðnum miðað við skápana 
til hliðar 

Þyngd Mest 8 kg.  
 

 Ef skápahurðirnar eru lengri en 600 mm er ekki hægt að opna hurð vélarinnar að fullu 
(áfellan rekst í sökkulinn) 
Ef þetta er raunin á að laga sökkulinn til, eða nota lamasett fyrir hærri hurð (BLT 60) 
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Innbyggð uppþvottavél 
(sjá leiðbeiningar sem fylgja vélinni) 
 
 
Frístandandi uppþvottavélar 
 

 Er hægt að setja á sinn stað án auka festingar. 
Ef uppþvottavélin er sett við hlið eldavélar þarf að setja plötu úr óeldfimu hitaeinangrandi efni á milli eldavélar 
og uppþvottavélar upp í sömu hæð og borðplötu (dýpt 57,5 sm). Platan á að vera með álfólíu á þeirri hlið 
sem snýr að eldavélinni. 
 
Ef uppþvottavélin er sett undir borðplötu á að fjarlægja borðplötu uppþvottavélarinnar á eftirfarandi hátt: 

1. Skrúfið skrúfurnar úr festingunum að aftan (1) 
 

 
 
Ýtið borðplötu vélarinnar aftur sem nemur 1 sentimetra (2) 
 

 
 
Lyftið að framan og takið plötuna af. 
 

 
 

 Ef síðar á að nota uppþvottavélina sem frístandandi vél þarf að setja borðplötuna á aftur. 
 

 Ekki er hægt að stilla sökkulinn á frístandandi uppþvottavélum 
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Tenging á uppþvottavél 
 
Tenging við vatn 
 
Uppþvottavélin er búin öryggisbúnaði sem tryggir að uppþvottavatn streymi ekki til baka inn í 
drykkjarvatnslögnina. Þessi öryggisbúnaður uppfyllir allar reglugerðir sem eru í gildi í þessum efnum. 
Hægt er að tengja uppþvottavélina við kalt eða heitt vatn að hámarki 60 °C. 
Það má ekki tengja uppþvottavélina við vatnshitara eða varmaskipti. 
 
Leyfilegur vatnsþrýstingur 
 
Minnsti vatnsþrýstingur: 
1 bar (10 N/sm² = 100 kPa) 

Ef vatnsþrýstingur er minni en 1 bar ætti að hafa 
samband við pípulagningarmann 

Mesti leyfður vatnsþrýstingur 
10 bar (100 N/sm² = 1 MPa) 

Ef vatnsþrýstingur fer yfir 10 bar þarf að setja 
þrýstiminnkara fyrir framan tenginguna (fæst hjá 
aðilum sem selja vörur til pípulagna) 

 
Tenging á aðstreymisslöngu 
 

 Við tengingu má ekki vera brot í 
vatnsslöngunni, hún má ekki klemmast né hnútur 
vera á slöngunni. 
 
Tengið slönguna með tengi (ISO 228-1:2000) við 
vatnskrana með utanáliggjandi gengjum (¾”). 
Vatnsslangan er með festiró úr plastefni eða 
málmi: 
Festiró úr plasti má aðeins herða fasta með hendi. 
Festiró vatnslöngu úr málmi á alltaf að gerða með 
verkfæri. Gangið úr skugga um það sjónrænt að 
slangan sé nægileg vel hert (athugið að ekki leki 
við kranann). 
 
 

 Til að tryggja minnstan möguleika á 
skemmdum vegna vatnsleka í eldhúsinu er ráðlagt 
að setja sér vatnskrana eða aukatengingu á 
núverandi krana. 
 
Ef þörf er á lengri vatnsslöngu má nota slöngusett 
sem standast viðurkenndar kröfur. 
 

 Eftirfarandi kafli á aðeins við um 
uppþvottavélar sem eru með öryggisventli við 
kranatengið á vatnsslöngunni: 
 
Vatnsslanga með öryggisventli 
 
Þegar vatnsslangan er tengd við krana er 
öryggisventillinn beintengdur við kranann. Því er 
aðeins þrýstingur á vatnsslöngunni þegar skrúfað 
er frá. Ef leki kemur á slönguna rýfur 
öryggisventillinn vatnsstreymið og dælan í vélinni 
fer í gang. 
 

 
 

 Ef vatnsslangan er flutt til þarf að hafa 
eftirfarandi atriði í huga: 

o Það eiga að vera minnst 30 sm 
hæðarmunur frá öryggisventli að gólfhæð 
sem vélin stendur á. 

o Leiðslan að öryggisventlinum er innbyggð 
í tvöfalda vatnsslönguna. Hvorki slangan 
né ventillinn mega lenda í vatni. 

o Taka verður vélina úr sambandi við 
rafmagn ef slangan eða ventillinn verða 
fyrir skemmdum. 

o Aðeins fagmaður eða þjónustuaðili mega 
skipta um vatnsslöngu með öryggisventli. 

o Vatnsslangan má aldrei liggja hærra en 
neðri brún á öryggisventli. 
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Frárennsli 
 
Tæmingarslanga 
 

 Við tengingu má ekki vera brot í tæmingarslöngunni, hún má ekki klemmast né hnútur vera á 
slöngunni. 

• Tenging á tæmingarslöngu: 
o Mesta leyfileg hæð: 1 metri 
o Minnsta nauðsynleg hæð: 40 sentímetrum yfir botni vélarinnar. 

 
Framlengingarslöngur 

• Hægt er að fá framlengingarslöngur hjá söluaðila uppþvottavéla. Innra þvermál 
framlengingarslöngu verður að vera minnst 19 mm til þess að virkni vélarinnar haldist 
óbreytt. 

• Framlengingarslanga má lengst vera 3 metrar og hámarkshæð á tengingu tæmingarslöngu 
er 85 sentímetrar. 

 

 
 
Tenging við vatnslás 
 

• Endinn á slöngunni passar í allar algengustu staðalstærðir á vatnslásum. Ytra þvermál á tengingu 
við vatnslás á að vera minnst 15 mm. 

• Tæmingarslangan er tengd við vatnslástenginguna með meðfylgjandi slönguklemmu. 
 
Afrennsli frá hástæðri uppþvottavél 
Ef tenging á tæmingarslöngu frá hástæðri uppþvottavél er minna en 30 sentimetrum fyrir ofan neðri brún 
uppþvottavélar þarf að láta þjónustuaðila setja tengibúnaðinn ET 111099520 á slönguna. 
 
Tæming í vask 
Ef tæmingarslangan er sett í vask er slönguklemma sem sett er á slönguna notuð. Hana er hægt að fá hjá 
söluaðilum Electrolux. 

1. Setjið klemmuna á slönguna 
2. Gengið er þannig frá slöngunni að hún renni ekki á vaskkantinum. Dragið band í gegn um 

slönguklemmuna og bindið við vegginn eða kranann. 
 
Vatnsöryggi 
Vélin er búin vatnsöryggi. Komi til bilunar sér búnaðurinn um að loka fyrir vatnsstreymið og tæmingardælan 
fer í gang. Því ætti vatn ekki að renna út eða leka niður. Yfirfallsvatni í vélinni er dælt sjálfvirkt í burtu. 

 Vatnsöryggið virkar jafnt þótt slökkt sé á vélinni. 
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Tenging við rafmagn 
 

 Aðeins löggiltur rafverktaki má annast fasta tengingu vð rafmagn. 
 
Hafið gildandi lög og reglugerðir í huga 
 
Upplýsingar um raftengingu er að finna á einkennisplötu sem er á innri kanti hægra megin á hurðinni. Fylgja 
verður upplýsingum straum og spennu sem fram koma á plötunni, og ganga úr skugga um að þær samsvari 
straum og spennu sem er á staðnum þar sem vélin er sett upp. Stærð á nauðsynlegu öryggi kemur einnig 
fram á einkennisplötunni. 
 
Til að aftengja vélina frá straum á að taka klóna úr tenglinum. Tengilinn þarf einnig að vera aðgengilegur eftir 
að vélin hefur verið sett upp. 
 
Tengingar 
 
Tengingar á vatnsslöngu og frárennslisslöngu ásamt rafmagnstengli eiga að vera í skáp við hlið 
uppþvottavélarinnar, þar eð ekki er pláss fyrir aftan vélina. 
Teikningin sýnir aðeins dæmi um tengingar á vatni og rafmagni. Þetta getur verið breytilegt frá einum stað til 
þess næsta. 
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Ábyrgðarskilmálar 
 
Um þetta tæki gilda almennar reglur um ábyrgð. Ábyrgðin tekur til hluta og galla í framleiðslu gagnvart 
venjulegri notkun á heimilum. 
 
Ábyrgðin tekur ekki til atriða sem verða vegna rangrar notkunar, misnotkunar, rangra tenginga eða 
uppsetningar, breytinga á rafmagni eða hlutum, galla í raflögnum eða bilaðra öryggja. 
 

• Ábyrgðin gildir ekki ef eftirfarandi atriði eiga þátt í skaðanum: 
• Að uppsetning var ekki framkvæmd í samræmi við leiðbeiningar varðandi uppsetningu. 
• Að tækið hafi verið notað til annarra hluta en ætlast var til. 
• Að öryggis- og uppsetningartilmælum í þessari handbók hafi ekki verið fylgt. 
• Að annar aðili en viðurkenndur viðgerðaraðili hafi framkvæmt viðgerðir. 
• Að notaðir hafi verið varahlutir frá öðrum aðilum. 
• Að skaðinn hafi orðið vegna flutnings á síðari stigum, til dæmis vegna flutninga eiganda eða 

endursölu. 
• Að skaðinn hafi orðið vegna atriða sem stríða gegn almennri skynsemi. 
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