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Við vorum að hugsa um þig þegar við framleiddum 
þessa vöru  
 
Velkomin í heim Electrolux  
 
Takk fyrir að velja fyrsta flokks vöru frá Electrolux, sem 
veitir þér vonandi mikla ánægju í framtíðinni. Það er 
metnaður Electrolux að bjóða breitt úrval gæðatækja 
sem gerir þér lífið þægilegra.  Notaðu nokkrar mínútur 
til að skoða þessa handbók, svo að þú getir notið 
þeirra kosta sem nýja tækið þitt hefur upp á að bjóða. 
Við lofum þér því að það veiti þér yfirburða upplifun og 
að það sé þægilegt í notkun. Gangi þér vel!  
 
Eftirfarandi merki eru notuð í þessari handbók.  

 
Mikilvægar upplýsingar varðandi þitt eigið öryggi og 
upplýsingar um það hvernig hægt er að komast hjá 
skemmdum á tækinu.  

 
Almennar upplýsingar og ráð  

 
Upplýsingar varðandi umhverfið 
 

UM ÖRYGGI 
Vegna öryggis og réttrar notkunar á að lesa þessar 
notkunarleiðbeiningar vandlega áður en uppþvottavélin 
er sett upp eða notuð.  

 Með tilliti til þíns öryggis og heimilisins.  

 Með tilliti til umhverfisins,  

 Varðandi rétt not á uppþvottavélinni.  
Geymið leiðbeiningarnar nálægt tækinu, einnig ef þú 
flytur eða selur það.  
Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skaða sem verður 
vegna rangrar uppsetningar og notkunar.  

ÖRYGGI BARNA OG ANNARRA  
 Persónur (þar með talin börn) með takmarkaða 

getu og án reynslu mega ekki nota tækið. Þeir 
verða að vera undir umsjá aðila sem ber ábyrgð á 
þeim eða veitir þeim tilsögn.  

 Ekki láta börn nota tækið án eftirlits, og gætið þess 
að þau leiki sér ekki með tækið.  

 Haldið umbúðunum fjarri börnum Hætta er á 
köfnun.  

 Geymið ávallt uppþvottasápu á öruggum stað. Ekki 
leyfa börnum að eiga við uppþvottasápu.  

 Ekki láta börn eða húsdýr koma of nálægt 
uppþvottavélinni, þegar hurðin er opin.  

ALMENNT UM ÖRYGGI.  
 Ekki má breyta tækinu eða tæknilegri lýsingu þess.  

 Hætta á skaða og skemmdum á tækinu.  

 Fylgið öryggisleiðbeiningum, því þvottaefni fyrir 
uppþvottavélar geta verið ætandi fyrir augu, mun 
og háls.  

 Ekki má drekka vatnið úr uppþvottavélinni.  

 Hætta er á ætandi áhrifum frá leifum af 
uppþvottaefnum í vatninu.  

 Ekki láta hurðina standa opna án eftirlits.  

 Það er til að koma í veg fyrir slys á fólki eða að 
einhver detti um opna hurðina.  

 Varist að sitja eða standa á opinni hurðinni.  

NOTKUN  
 Tækið er aðeins ætlað til matargerðar á heimilum.  

 Það má ekki nota uppþvottavélina til annars en 
hún er ætluð fyrir til að koma í veg fyrir skemmdir á 
húseigninni.  

 Notaðu vélina aðeins fyrir mataráhöld og 
eldhúsáhöld sem henta fyrir þvott í uppþvottavél.  

 Ekki setja brennanlega hluti - eða hluti sem eru 
vættir með brennanlegu efni í uppþvottavélina eða 
nálægt henni. Það er hætta á sprengingu eða 
bruna.  

 Hnífa og önnur oddhvöss áhöld á að setja með 
oddinn snúandi niður.  

 Hægt er að leggja þau lárétt í efri grindina eða í 
hnífaparagrindina (allar gerðir eru ekki með 
hnífaparagrind). 

 Notið aðeins efni (uppþvottasápu, salt og gljáaefni) 
sem er ætlað í uppþvottavélar.  

 Mýkingarkerfið getur skaðast af salti sem ekki er 
ætlað fyrir uppþvottavélar.  

 Fyllið á salti, áður en þvottakerfi er gangsett. (Ath. 
Salt þarf ekki í uppþvottavélar á Íslandi vegna þess 
hve vatnið er mjúkt). Leifar salts í uppþvottavélinni 
geta myndað ryð eða göt á botn 
uppþvottavélarinnar.  

 Ekki setja önnur efni í hólfið fyrir gljáaefni (t.d. 
hreinsiefni fyrir uppþvottavélar, fljótandi sápulög).  

 Slíkt getur skaðað vélina.  

 Athugið. kannið hvort sprautuarmarnir geti snúist 
án hindrana áður en þú setur uppþvottakerfi í 
gang.  

 Varist að opna hurðina þegar vélin er í gangi. Það 
getur streymt út mjög heit gufa. Þetta getur valdið 
hættu á bruna.  

 Ekki taka úr vélinni fyrr en uppþvottaferlið er 
yfirstaðið.  

VIÐHALD OG HREINSUN  
 Áður en farið er í viðhald, slökkvið á tækinu og 

takið það úr sambandi við rafstraum.  

 Notið ekki eldfim efni eða vörur sem geta valdið 
ryði.  

 Notið ekki vélina án þess að síur séu á sínum stað. 
Gætið þess að síur séu rétt settar í. Röng ísetning 
veldur því að þvotturinn verður ekki nægilega 
góður og vélin getur skaðast.  

 Notið ekki háþrýstiþvott né gufu til að hreinsa 
vélina. Það er hætta á raflosti og skemmdum á 
vélinni.  
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UPPSETNING  
 Gangið úr skugga um að tækið hafi ekki skemmst í 

flutningi.  

 Hafi vélin skemmst má ekki undir neinum 
kringumstæðum tengja hana Hafið samband við 
söluaðila.  

 Fjarlægið allar umbúðir áður en það er tekið í 
notkun.  

 Hugsanlega vinnu við rafmagn og pípulagnir vegna 
uppsetningar verða til þess bærir aðilar að 
framkvæma. Með því er hægt að komast hjá skaða 
á fólki og byggingum.  

 Gætið þess að vélin sé ekki í sambandi við 
rafmagn á meðan á uppsetningu stendur.  

 Ekki má bora göt í hliðar vélarinnar. Skemmdir 
geta orðið á hlutum og raflögnum.  

 Sjáið til þess að tækið sé sett undir og við hlið 
stöðugra eininga eldhúsinnréttingar.  

VÖRN GAGNVART FROSTI  
 Varist að staðsetja vélina þar sem hitastig getur 

farið niður fyrir 0°C.  

 Framleiðandinn tekur enga ábyrgð á 
frostskemmdum.  

TENGING VIÐ VATN  
 Notið nýjar slöngur til að tengja vélina við vatn. 

Notið EKKI eldri slöngur sem hafa verið notaðar 
við önnur tæki.  

 Tengið ekki vélina við nýjar röralagnir eða rör sem 
ekki hafa verið notuð um lengri tíma.  

 Látið vatnið renna í nokkrar mínútur, og tengið 
síðan aðrennslisslönguna.  

 Varist að skemma vatnsslöngurnar þegar vélin er 
sett upp.  

 Gangið úr skugga um að samskeyti séu þétt, 
þannig að vatn leki ekki út.  

 Gangið úr skugga um að slöngurnar séu þéttar 
áður vélin er tekin í notkun.  

TENGING VIÐ RAFMAGN  
 Jarðtengja verður uppþvottavélina samkvæmt 

reglugerð.  

 Gætið þess að tæknilýsing rafmagns á 
upplýsingaspjaldi samsvari rafstraum á heimilinu.  

 Notið ávallt rétta gerð af tengli.  

 Það má ekki nota fjöltengi eða 
framlengingarsnúrur.  

 Það er hætta á eldi.  

 Skiptið ekki um rafmagnssnúru. Hafið samband við 
þjónustuverkstæði.  

 Varist að klemma straumsnúruna og kló.  

 Tengilinn þarf að vera aðgengilegur eftir að vélin 
hefur verið sett upp.  

 Ekki draga í snúruna til að taka klóna úr tenglinum.  

 Takið í klóna sjálfa og dragið hana út.  

INNILJÓS  
Þessi uppþvottavél er búin innri lýsingu, sem kviknar 
og slokknar, þegar hurð uppþvottavélarinnar er opnuð 
eða lokuð.  
Viðvörun Ljós frá díóðuperu. Ekki horfa beint í 
ljósgeislann.  
Inniljósið er búið díóðuperu í FLOKKI-2 í samræmi við  
IEC 60825-1: 1993 + A1:1997 + A2:2001.  

Bylgjulengd geislunar ljóss: 450 nm  
Hám. orka: 548 •W:  

 
Ef skipta þarf um inniljósið: Hafið samband við 
þjónustuverkstæði  
Takið vélina úr sambandi við rafstraum ef skipta þarf 
um peru.  

ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI  
 Aðeins viðurkenndur tæknimaður má framkvæma 

viðgerðir eða vinnu við tækið. Hafið samband við 
þjónustuverkstæði.  

 Það á að nota varahluti frá framleiðanda.  

VELINNI FARGAÐ  
 Á eftirfarandi hátt er hægt að koma í veg fyrir 

skaða á fólki eða eignum:  

 Takið vélina úr sambandi við rafmagn.  

 Klippið á straumsnúruna og fargið henni.  

 Fjarlægið hurðarlásinn Þetta kemur í veg fyrir að 
börn eða dýr geti farið inn í uppþvottavélina. Hætta 
er á köfnun.  

 Fargið umbúðum í rétta gáma í móttökustöð 
sveitarfélagsins.  

 
Viðvörun! Uppþvottaefni eru hættuleg og geta valdið 
ætingu!  

 Hafið strax samband við lækni ef óhapp á sér stað 
varðandi þessi uppþvottaefni.  

 Hafið strax samband við lækni ef þessi 
uppþvottaefni lenda í munni.  

 Ef þvottaefni komast í snertingu við augu, skolið 
strax með vatni og hafið samband við lækni.  

 Geymið uppþvottaefni á öruggum stað og þar sem 
börn ná ekki til.  

 Látið hurð uppþvottavélarinnar ekki standa opna 
þegar það er uppþvottasápa í sápuhólfinu.  

 Setjið ekki uppþvottasápu í fyrr en uppþvottakerfi 
er gangsett.  
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LÝSING Á TÆKINU  
 

 
 
 

 Efri grindin  

 Stilling á hörku vatns  

 Saltgeymir  

 Hólf fyrir uppþvottasápu  

 Hólf fyrir gljáaefni  

 Upplýsingaplata  

 Síur  

 Neðri sprautuarmur 

Efri sprautuarmur 
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STJÓRNBORÐ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gaumljós 

 

Salt-ljós Lýsir þegar sérstaka saltið fyrir uppþvottavélar er búið. 1)  
Þegar búið er að fylla á saltgeyminn getur ljósið logað áfram í nokkrar klukkustundir.  
Þetta hefur þó ekki neikvæð áhrif á notkun uppþvottavélarinnar.  

 

Ljós fyrir gljáaefni. Ljós fyrir gljáaefni kviknar þegar bæta þarf á gljáaefni.  

 

Ljós fyrir fjölvirknitöflur. Logar þegar kveikt er á þessari virkni. 

 

Orkusparnaðarljós Logar þegar kveikt er á þessari virkni.  

1) Gaumljós fyrir salt og gljáaefni loga aldrei þegar þvottakerfi er í gangi, jafnvel þótt þörf sé á að bæta við salti eða 
gljáaefni.  

 
 
 
 

 Rofi Á/Af ( kveikja/slökkva )  

 Hnappur til að hætta við (endurstilla)  

 Kerfishnappar  

 Multitab-hnappur  

 Sparnaðarhnappur  

 Hnappur fyrir seinkun á gangsetningu  

 Skjár  

 Virknihnappar  

 Gaumljós  

 Ljós fyrir kerfi  
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HNAPPUR TIL AÐ HÆTTA VIÐ 
(ENDURSTILLA)  
Með þessum hnappi getur þú rofið uppþvottakerfi eða 
niðurtalningu að seinkun á gangsetningu.  
Sjá "Val og gangsetning á uppþvottakerfi".  

HNAPPAR FYRIR VAL Á KERFI  
Ýtið á einn af þessum hnöppum einu sinni eða oftar, 
þar til að ljós fyrir uppþvottakerfið kviknar. Sjá nánar í 
"Uppþvottakerfi".  

Multitab-hnappur  
Ýtið á Multitab-hnapp til að kveikja eða slökkva á 
virkni. Sjá nánar um "Multitab"-virkni  

SPARNAÐARHNAPPUR  
Þessi aðgerð minnkar hitastigið í þurrki. 
Rafmagnsnotkun minnkar um 25%  
Mataráhöld geta verið blaut þegar kerfinu lýkur og 
hurðin er opnuð. Látið hurðina standa lítillega opna í 
nokkrar mínútur til að fá fram betri þurrkun.  
Ýtið á þennan hnapp til að kveikja á virkninni.  
Það kviknar á viðkomandi gaumljósi.  

HNAPPUR FYRIR SEINKUN Á 
GANGSETNINGU  
Notið þennan hnapp til að seinka gangsetningu á 
þvottakerfi frá 1 upp í 24 klst. Sjá "Val og gangsetning 
á uppþvottakerfi".  

SKJÁR  
Skjárinn sýnir:  

 Rafræna stillingu á mýkingarkerfi.  

 Hvort kveikt sé eða slökkt á innstreymi á gljáaefni 
(aðeins þegar kveikt er á Multitab-virkni).  

 Tímalengd kerfis  

 Tíma þar til að kerfi lýkur.  

 Lok þvottakerfis.  

 Skjárinn sýnir núll.  

 Tíma sem er eftir að seinkun á gangsetningu.  

 Villukóða.  

VIRKNIHNAPPAR  
Með þessum hnöppum er hægt:  
Að stilla stig í mýkingarkerfi vatns rafrænt. Sjá nánar 
"Að stilla mýkingarkerfi".  
Opna/loka á innstreymi á gljáaefni (aðeins þegar 
Multitab-virknin er virk). Sjá "Þegar bilun á sér stað".  

STILLINGARVIRKNI  
Vélin á að vera í stillingarvirkni við eftirfarandi 
aðgerðir:  

 Við val og gangsetningu á þvottakerfi og/eða 
seinkun á gangsetningu.  

 Við rafræna stillingu á mýkingarkerfi.  

 Þegar kveikt eða slökkt er á streymi á gljáaefni.  
Ýtið á rofa Á/Af ( kveikja/slökkva). Tækið er í 
stillingarvirkni þegar:  
Kveikt er á öllum gaumljósum.  
Ýtið á rofa Á/Af ( kveikja/slökkva). Tækið er ekki í 
stillingarvirkni þegar:  
Þegar aðeins logar á einu gaumljósi.  
Skjárinn sýnir tímalengd á þvottakerfi eða seinkun á 
gangsetningu.  
- Hætta á við kerfi í gangi eða seinkun á gangsetningu 
og setja á innstillingarvirkni.  
Sjá "Val og gangsetning á uppþvottakerfi'  

 
NOTKUN Á TÆKINU  
1. Athugið hvort stillt stig á mýkingarkerfi passi við 
hörku vatns á staðnum. Ef ekki þarf að stilla 
mýkingarkerfið.  
2. Fyllið saltgeyminn með sérstöku salti fyrir 
uppþvottavélar. (Almennt er ekki þörf á þessu hér á 
landi)  
3. Fyllið á gljáaefni.  
4. Setjið hnífapör og mataráhöld í uppþvottavélina.  

5. Veljið rétt uppþvottakerfi í samræmi við gerða á 
þvotti og stig óhreininda.  
6. Setjið rétt magn af þvottaefni í hólf fyrir þvottaefni.  
7. Gangsetjið þvottakerfið.  

 
Notið "Multitab"-virknina (fjölvirkar þvottaefnistöflur), ef 
verið er að nota Multitab-töflur ("3 í 1", "4 í 1", "5 í 1" 
osv.) (Sjá nánar um  "Multitab"-virkni")  
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STILLING Á MÝKINGARKERFI  
 
Mýkingarkerfið fjarlægir sölt og steinefni úr vatninu. 
Steinefni og sölt geta haft slæm áhrif á notkun 
tækisins.  
Stillið mýkingarkerfi vatns ef það passar ekki við hörku 
vatns á þínu svæði.  

Hafið samráð við vatnsveitu ef vafi leiku á hörku vatns. 
(Ath: Íslenskt vatn er undir 2 og á Reykjavíkursvæðinu 
er það 0,2 til 0,60 °dh eða sérstaklega mjúkt.  Ekki á 
að þurfa nein mýkingarefni eða kalkhreinsi eða sölt í 
þvotta/uppþvottavélar á Íslandi)  
 

Harka vatns Stilling á hörku vatns 

Þýskar gráður (dH°) Franskar gráður (°TH) mmol/l Clarke-gráður handvirkt rafrænt 

51 - 70 91 - 125 9,1 – 12,5 64 - 88 2 ¹) 10 

43 – 50 76 – 90 7,6 – 9,0 53 – 63 2 ¹) 9 

37 – 42 65 – 75 6,5 – 7,5 46 – 52 2 ¹) 8 

29 – 36 51 – 64 5,1 – 6,4 36 – 45 2 ¹) 7 

23 – 28 40 – 50 4,0 – 5,0 28 – 35 2 ¹) 6 

19 – 22 33 – 39 3,3 – 3,9 23 – 27 2 ¹) 5 ¹) 

15 – 18 26 – 32 2,6 – 3,2 18 – 22 1 4 

11 – 14 19 – 25 1,9 – 2,5 13 – 17 1 3 

4 – 10 7 – 18 0,7 – 1,8 5 – 12 1 2 

< 10 < 7 < 0,7 < 5 1 ²) 1 ²) 
1) Stilling frá verksmiðju  
2) Ekki nota salt á þessu stigi  

 Það þarf að stilla mýkingarkerfi bæði handvirkt og á rafrænan hátt.  
 
 
 

HANDVIRK STILLING  
Snúið stillirofa fyrir hörku vatns í stöðu 1 eða 2 (sjá 
töflu).  

 
 

RAFRÆN STILLING  
1. Kveikið á tækinu.  
Gangið úr skugga um að tækið sé í stillingarvirkni.  
2. Ýtið samtímis á virknihnappa (B) og (C) og haldið 
inni þar til að kerfisljós fyrir ofan virknihnappa (A), (B) 
og (C) blikka.  
3. Sleppið virknihnöppum (B) og (C).  
4. Ýtið á virknihnapp (A).  

 Kerfisljós fyrir ofan virknihnappa (B) og (C) 
slokkna.  

 Kerfisljós fyrir ofan virknihnapp (A) heldur áfram að 
blikka.  

 Skjárinn sýnir stillingu á mýkingarkerfi (t.d.  = 
stig 5).  

5. Ýtið á virknihnappinn (A) til að breyta stillingunni.  
6. Slökkvið á vélinni til að staðfesta.  

 
Ef mýkingarkerfið er stillt rafrænt á stig 1, er áfram 
slökkt á ljósi fyrir salt.  

NOTKUN Á SALTI  
Aðferð við að setja salt á saltgeyminn.  
1. Snúið lokinu andsælis til að opna saltgeyminn.  
2. Hellið 1 lítra af vatni í geyminn (aðeins í fyrsta sinn 
þegar vélin er notuð).  
3. Notið trektina til að fylla á geyminn.  
4. Fjarlægið salt frá opinu.  
5. Lokið saltgeyminum með því að snúa lokinu 
réttsælis.  
 

 

 
Hafið ekki áhyggjur þótt vatn flæði úr þegar salti er 
bætt á geyminn. Þetta er eðlilegt.  
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NOTKUN Á ÞVOTTA- OG 
MÝKINGAREFNI  
 

 
 

NOTKUN Á ÞVOTTAEFNI  

 
Það hjálpar til við að draga úr mengun að það sé ekki 
notað meira magn af þvottaefni en þörf er á.  
Fylgið leiðbeiningum framleiðenda sem fram koma á 
pakkningum sápuefnis.  
Aðferð við að fylla á hólf fyrir uppþvottaefni:  

1. Ýtið á losunarhnapp  til að opna lokið  á 
hólfi fyrir þvottaefni.  

2. Setjið þvottaefni í hólf .  
3. Ef uppþvottakerfið er með þrepi fyrir forþvott, er 
smávegis af uppþvottaefni sett í holuna utan á loki fyrir 
uppþvottasápu.  
4. Ef notað er þvottaefni í töfluformi, setjið þá töfluna í 

hólf .  
5. Lokið hólfinu. Þrýstið á lokið þar til að það lokast vel.  
Notið löng þvottakerfi þegar uppþvottaefni í töfluformi 
er notaðar. Þær leysast ekki alveg upp í stuttum 
kerfum og geta dregið úr árangri í þvotti.  
 

NOTKUN Á MÝKINGAREFNI  
Gljáaefni er bætt við í skolvatnið og tryggir betri 
hreinsun, og þurrkun án bletta eða tauma.  
Gljáaefni er bætt við í skolvatnið í síðasta skoli.  
Aðferð til að fylla á hólf fyrir gljáaefni:  

1. Ýtið á losunarhnapp  til að opna lokið á hólfi 

fyrir gljáaefni .  

2. Setjið gljáaefni í hólf . Fyllið aðeins upp að 
"Max"-merkinu.  
3. Þurrkið upp mýkingarefni sem hefur hellst framhjá 
svo að það myndist ekki of mikil froða í næsta þvotti.  
4. Lokið íláti fyrir gljáaefni.  
Þrýstið á lokið þar til að það lokast vel.  

STILLING SKÖMMTUN Á GLJÁAEFNI  
Stilling frá verksmiðju: Staða 3  
Hægt er að stilla skammtastærð á gljáaefni í þrepum 
(þrep 1 minnsti skammtur, þrep 4 hámarksskammtur).  

Snúið valskífu fyrir gljáaefni  til að auka eða 
minnka skömmtunina.  
 

"MULTITAB"-VIRKNI  
"Multitab"-virknin er fyrir fjölvirkt þvottaefni í töfluformi.  
Þessar töflur innihalda uppþvottasápu ásamt 
sameinaðri virkni hreinsiefna, gljáaefnis og salts. 
Nokkrar gerðir geta einnig innihaldið önnur efni, sem 
fer eftir vali á töflum  
Áður en þessi efni eru notuð á að ganga úr skugga um 
að harka vatnsins sé í lagi gagnvart notkun á þessum 
efnum (á varla við um hér á landi, því íslenskt vatn er 
undir 2 og á Reykjavíkursvæðinu er það 0,2 til 0,60 °dh 
eða sérstaklega mjúkt.  Ekki á að þurfa nein 
mýkingarefni eða kalkhreinsi eða sölt í 
þvotta/uppþvottavélar á Íslandi  
Fylgið leiðbeiningum á umbúðum.  
Þegar búið er að velja þessa virkni, helst hún virk þar 
til að slökkt er á henni.  
Þegar þessi virkni er valin, er notkun á gljáaefni og 
salti gerð óvirk.  
"Multitab"-virknin gerir gaumljós fyrir salt og gljáaefni 
sjálfkrafa óvirk.  
Tímalengd þvottakerfis getur orðið lengri, þegar þú 
nota Multitab-virkni.  

 
Veljið Multitab-aðgerðina, áður en þvottakerfi er 
gangsett.  
Þegar kerfi er í gangi er ekki hægt að gangsetja 
Multitab-virkni  
Aðferð við að kveikja á Multitab-virkni:  

 Ýtið á hnapp fyrir Multitab-virkni. Það logar ljós við 
Multitab-hnappinn  

Aðferð við að slökkva á Multitab-virkni  
Aðferð við að skipta til baka yfir venjulegt þvottaefni og 
gljáaefni.  
1. Ýtið á hnapp fyrir Multitab-virkni. Ljós fyrir notkun á 
fjölvirkum töflum (Multitab) slokkar.  
2. Fyllið á hólf fyrir gljáaefni og salt (salt þarf ekki hér á 
landi).  
3. Stillið hörku vatns á hæsta stig.  
4. Þvoið eitt þvottakerfi með tóma vél.  
5. Stillið mýkingarkerfi í samræmi við hörku vatns á 
staðnum.  
6. Stillið skömmtun á gljáaefni.  

AÐ SETJA HNÍFAPÖR OG DISKA Í VÉLINA  
 

RÁÐ  
 Ekki má þvo svampa, klúta eða annað sem dregur 

í sig vatn í uppþvottavélinni.  

 Fjarlægið stærri matarleifar.  

 Mýkið upp viðbrenndan mat í pottum eða pönnum.  

 Snúið holum hlutum á borð við bolla, glös og potta 
þannig að opið vísi niður.  

 Snúið holum hlutum á borð við bolla, glös og potta 
þannig að opið vísi niður og þeir fyllist ekki af vatni.  
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 Diskar eða mataráhöld eiga ekki að liggja hver 
innan í öðrum, eða loka yfir.  

 Til að komast hjá skemmdum á glösum þá eiga 
þau ekki að snertast.  

 Leggið litla hluti í hnífaparagrindina.  

 Blandið skeiðum saman við önnur hnífapör þannig 
að skeiðarnar leggist ekki saman.  

 
 

 Gætið þess að vatnið nái til alls yfirborðs þegar 
hlutum er raðað í vélina.  

 Leggið létta hluti í efri grindina. Gætið þess að 
hlutirnir geti ekki hreyfst til.  

 Hlutir úr plasti og pottar og pönnur með teflonhúð 
eiga til að vera með vatnsdropa eftir þvott.  
 

VAL OG GANGSETNING Á ÞVOTTAKERFI. 

  
STILLING OG GANGSETNING Á KERFI ÁN 
"SEINKUNAR Á GANGSETNINGU"  
1. Kveikið á vélinni  
2. Gangið úr skugga um að uppþvottavélin sé í 
stillingarvirkni.  
3. Veljið þvottakerfi. Sjá "Þvottakerfi".  
Það kviknar á viðkomandi gaumljósi .  
Slökkt er á öðrum kerfisljósum.  
Tímalengd kerfis blikkar á skjánum.  
4. Veljið eina eða fleiri aðgerðir eftir því sem þörf er á.  
5. Lokið hurðinni. Uppþvottakerfið fer sjálfvirkt í gang.  

 
Það er einnig hægt að stilla þvottakerfi þegar hurðin er 
lokuð. Þegar ýtt hefur verið á hnapp fyrir kerfi eru 
aðeins 3 sekúndur til að velja annað kerfi.  
Eftir þessar 3 sekúndur byrjar valið kerfi sjálfkrafa.  
 

STILLING OG GANGSETNING Á KERFI 
MEÐ "SEINKUN Á GANGSETNINGU"  
1. Opnið hurðina.  
2. Kveikið á uppþvottavélinni og veljið þvottakerfi.  
3. Ýtið aftur og aftur á hnapp fyrir seinkun á 
gangsetningu, þar til að skjárinn sýnir æskilegan fjölda 
klukkustunda fyrir seinkun á gangsetningu.  
4. Lokið hurðinni á uppþvottavélinni.  
Niðurtalningin fer sjálfkrafa í gang.  
Þegar niðurtalningu á seinkun á starti er lokið. fer 
uppþvottakerfið sjálfkrafa í gang.  

 
Niðurtalningin hættir ef f hurðin er opnuð.  
Þegar þú lokað hurðinni aftur heldur niðurtalningin 
áfram frá þeim stað sem hún var rofin.  

 
Einnig er hægt að stilla seinkun á gangsetningu, þegar 
hurðin er lokuð. Þegar uppþvottakerfi er valið hefur þú 
aðeins 3 sekúndur til að velja seinkun á gangsetningu. 
Eftir þessar 3 sekúndur byrjar valið kerfi sjálfkrafa.  
 

RJÚFA EÐA HÆTTA VIÐ ÞVOTTAKERFI 
SEM ER Í GANGI  
•Opnið hurðina.  
Kerfið stöðvast,  
Lokið hurðinni á uppþvottavélinni.  
– Þvottakerfið heldur áfram.  
 

Hætt við uppþvottakerfi sem er í gangi eða 
seinkun á gangsetningu.  

 
Ef uppþvottakerfi, eða seinkun á gangsetningu er ekki 
komið í gang þá getur þú breytt stillingunni.  
Þegar kerfi eða seinkun á gangsetningu er í gangi, er 
ekki möguleiki á að breyta stillingunni.  
Til að velja nýja stillingu, verður að hætta við kerfi eða 
seinkun á gangsetningu.  

 
Ef hætt er við seinkun á gangsetningu er valið kerfi 
einnig rofið. Í því tilfelli þarf að velja kerfi á ný.  
1. Ýtið á hnapp til að hætta við (endurstilla), og haldið 
honum niðri þar til að gaumljós lýsa við alla 
kerfishnappa.  
2. Gætið þess að uppþvottasápa sé í sápuhólfi áður en 
þú stillir á nýtt þvottakerfi.  
 

LOK UPPÞVOTTAKERFIS  
Skjárinn sýnir núll, þegar uppþvottakerfið er yfirstaðið.  
1. Slökkvið á uppþvottavélinni.  
2. Opnið hurðina.  

 
Látið hurðina standa lítillega opna í nokkrar mínútur til 
að fá betri þurrkun.  

 
Ef ekki er slökkt á uppþvottavélinni innan 3ja mínútna 
frá því að uppþvottakerfið kláraðist:  
Öll gaumljós slokkna  
Skjárinn sýnir lárétt strik Þetta hjálpar til við að spara 
rafmagn.  
Ýtið á einhvern hnapp (ekki hnapp til að kveikja eða 
slökkva). Það kviknar aftur á skjánum og 
gaumljósunum.  
 

SJÁLFVIRKUR SLÖKKVARI  
Sjálfvirk virkni slökkvara slekkur sjálfvirkt á 
uppþvottavélinni 10 mínútum eftir að uppþvottakerfinu 
lýkur.  
Þetta hjálpar til við að spara rafmagn.  
LOSAÐ ÚR GRINDUNUM  
Leyfið diskum að kólna áður en vélin er tæmd. Diskar 
eru viðkvæmir gagnvart höggi þegar þeir eru mjög 
heitir.   
Byrjið á því að tæma neðri grindina og síðan þá efri.  
Það getur verið vatn á hliðum og loki. Ryðfrítt stál 
kólnar hraðar en diskarnir.  
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KERFI 
Kerfi  Stig óhreininda  Gerð á uppþvotti  Lýsing á kerfi  Orkusparnaður 1)  

Auto 2) 

  

Allar gerðir 
óhreininda  

Diskar, hnífapör, 
pottar og pönnur  

Forþvottur að 
hreinþvotti 45°C eða 
70°C 1 eða 2 
milliskol Lokaskolun 
Þurrkun  

Já, með virkni  

Öflugur  (Intensive) 

 

Mikil óhreinindi  Diskar, hnífapör, 
pottar og pönnur  

Forþvottur 
Aðalþvottur 70 °C 1 
milliskol Lokaskolun 
Þurrkun 

Já, með virkni  

Hratt  3)  

 

Venjuleg eða lítil 
óhreinindi  

Mataráhöld og 
hnífapör 

 Aðalþvottur 60 °C 
Skolun  

Já, án virkni  

Eco  4)  

 

Venjuleg óhreinindi  Mataráhöld og 
hnífapör  

Forþvottur 
Aðalþvottur 50°C 1 
milliskol Lokaskolun 
Þurrkun  

Já, með virkni  

One hour (Ein klst)  

 

Lítil óhreinindi  Mataráhöld og 
hnífapör  

Aðalþvottur 55 °C 1 
milliskol Lokaskolun  

Já, án virkni  

Skolun  

 

Þetta kerfi skolar mataráhöldin létt til að koma 
í veg fyrir að matarleifar festist á þeim og það 
komi slæm lykt úr vélinni. Notið ekki 
uppþvottasápu í þessu kerfi  

1 kalt skol  Já, án virkni  

1) Fyrir þau kerfi sem þetta hefur áhrif á, þá er orkusparnaðurinn 10-25%  
2) Vélin aðlagar sjálf hitastig á vatni og vatnsmagn. Þetta fer eftir því hvort vélin er alveg full eða ekki, og magn óhreininda. 
Tímalengd kerfis og notkunargildi geta verið breytileg.  
3) Þegar uppþvottur er lítill, gefur þetta kerfi tímasparandi lausn með fullkominni útkomu í þvotti.  
4) Prufukerfi, prófunarstofur.  

 
Kerfi  ¹) Orka (kWklst) Vatn (lítrar) 

Auto  

  

0,9 – 1,7 8 -15 

Öflugur  (Intensive) 

 

1,4 – 1,6 13 – 15 

Hratt 

 

0,9 9 

Eco  

 

1,9 – 1,0 9 – 11 

One hour (Ein klst)  

 

1,0 – 1,2 10 - 11 

Skolun  

 

0,1 4 

1) Skjárinn sýnir tímalengd kerfis  
Þessi gildi geta verið breytileg, allt eftir hitastigi vatns og þrýstingi, sveiflum á spennu og magni í þvotti.  
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VIÐHALD OG HREINSUN  
 
AÐFERÐ TIL AÐ FJARLÆGJA OG 
HREINSA SÍUR  
Óhreinar síur gefa laka útkomu í þvotti.  
Skoða þarf síurnar öðru hvoru og hreinsa ef með þarf. 
Óhreinar síur hafa áhrif á það hvernig vélin hreinsar.  
1. Snúið síu (A) andsælis og dragið hana upp úr síu 
(B).  

 
2. Sían (A) samanstendur af tveimur hlutum. Sían er 
tekin í sundur með því að draga hlutana hvorn frá 
öðrum.  
 

 
 

3. Hreinsið hlutana vel með vatni.  
4. Setjið tvískiptu síuna (A) saman og ýtið á. Gangið úr 
skugga um að hlutarnir tveir falli rétt saman.  
5. Fjarlægið síu (B).  
6. Hreinsið síuna (B) vel með vatni.  

7. Setjið síuna (B) aftur í upphaflega stöðu.  
Gætið þess að hún falli rétt undir flipana tvo (C). 
 

 
8. Setjið síuna (A) á sinn stað í síu (B). Snúið síu (A) 
réttsælis, þar til að hún festist. 
 

HREINSUN Á SPRAUTUÖRMUM:  
Ekki losa sprautuarmana  
Hreinsið götin á sprautuörmunum með tannstöngli ef 
þau stíflast.  

HREINSUN AÐ UTAN:  
Vélin að utan og stjórnborðið er aðeins hreinsað með 
mjúkum klút og heitu hreinu vatni.  
Ef notuð er sápa , á hún að vera mild.  
Notið aldrei gróf hreinsiefni, grófa þvottasvampa eð 
leysiefni (td. asetón)  
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Hvað á að gera ef...  
Uppþvottavélin fer ekki í gang eða stöðvast í notkun.  
Reynið fyrst að finna lausn sjálf á vandamálinu ef villa er til staðar (sjá töflu). Hafið samráð við þjónustuverkstæði ef 
ekki finnst lausn á vandamálinu.  
 

Villa  Villukóði  Hugsanleg orsök  Hugsanleg lausn  

Vélin tekur ekki inn vatn.  
Skjárinn sýnir  

Kraninn er stíflaður eða 
kalkaður 

Hreinsið kranann  

  Vatnsþrýstingur er of lágur.  
 

Hafið samband við 
vatnsveituna.  

  Það er skrúfað fyrir vatnið.  Skrúfið frá krananum  

  Sían (ef til staðar) í 
vatnsslöngunni er stífluð  

Hreinsið síuna  

  Vatnsslangan er ekki rétt 
tengd.  

Athugið hvort tengingin sé í 
lagi.  

  Vatnsslangan er skemmd.  
 

Athugið hvort vatnsslangan 
sé í lagi.  

Vélin tæmist ekki  

Skjárinn sýnir  

Vatnslásinn er stíflaður.  Hreinsið vatnslásinn.  

  Frárennslisslangan er ekki 
rétt tengd.  

Athugið hvort tengingin sé í 
lagi.  

  Frárennslisslangan er 
skemmd.  

Athugið hvort 
frárennslisslangan sé í lagi.  

Yfirfallsöryggi er virkt.  

Skjárinn sýnir  

Hurðin er opin.  Lokið hurðinni rétt.  

Þvottakerfið fer ekki í gang.   Rafmagnstengill er ekki í 
sambandi.  

Setjið tengilinn í samband.  

  Öryggi í hústöflu er farið .  
 

Setjið öryggi á eða skiptið 
um öryggi.  

  Tímastillt byrjun hefur verið 
valin  
 

Sjá "Val og gangsetning á 
uppþvottakerfi" ef þú villt 
hætta við seinkun á 
gangsetningu.  

 
 
Kveikið á vélinni að lokinni yfirferð.  
Þvottakerfið heldur áfram.  
Ef sömu villuboð koma á ný: Hafið samband við 
þjónustuverkstæði.  
Ef skjárinn sýnir önnur villuboð: Hafið samband við 
þjónustuverkstæði.  

Nauðsynlegar upplýsingar fyrir þjónustuverkstæðið er 
að finna á upplýsingaplötu.  
Mælt er með að skrá upplýsingarnar hér: 
Gerð (Mod.)    ....................  
Framleiðslunúmer (PNC)  ....................  
Raðnúmer (S.N.)   ....................  
 

ÞVOTTAÁRANGUR ER EKKI FULLNÆGJANDI  
Villa Hugsanleg orsök Hugsanleg lausn 

 Valið hefur verið rangt þvottakerfi 
miðað við gerð á þvotti og óhreinindi.  

Gætið þess að valið þvottakerfi passi við það 
sem á að þvo og magn óhreininda.  

 Sett hefur verið þannig í vélina að 
vatnið hefur ekki náð til allra hluta.  

Setið rétt í grindurnar.  

 Armarnir ná ekki að snúast ef 
mataráhöld eru ekki sett rétt í  

Gangið úr skugga um að rétt röðun á 
mataráhöldum hindri ekki armana.  

 Síurnar í botni vélarinnar eru óhreinar 
eða ekki rétt settar í  

Gangið úr skugga um að síur séu hreinar og 
rétt settar í.  

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

Gangið úr skugga um að notað sé nægilegt 
magn af þvottaefni.  

Kalkblettir eru á 
mataráhöldum  
 

Saltgeymirinn er tómur.  Setjið sérstakt salt fyrir uppþvottavélar í 
saltgeyminn.  

 Mýkingarkerfið er rangt stillt.  Stillið mýkingarkerfið.  

 Lokið á saltgeymi er ekki rétt sett á.  gangið úr skugga um að loka saltgeymisins sé 
rétt skrúfað á.  
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Villa Hugsanleg orsök Hugsanleg lausn 

Rendur, mjólkurhvítir blettir 
eða blámi er á glösum og 
postulíni.  
 

Skömmtun gljáaefnis er of mikil.  Minnkið skammt af gljáaefni.  

Þurrir dropablettir á glösum 
og postulíni.  
 

Skömmtun gljáaefnis er of lítil.  Aukið skömmtun gljáaefni.  

 Uppþvottasápan getur verið orsökin.  Notið aðra gerð af uppþvottasápu.  

Það sem verið er að þvo er 
blautt.  
 

Það hefur verið valið þvottakerfi á 
þurrkunar eða með minni þurrkun.  

Opnið hurðina á uppþvottavélinni og látið 
hana standa lítillega opna og bíðið í nokkrar 
mínútur með að taka það sem var verið að 
þvo úr vélinni.  

Það sem verið er að þvo er 
blautt og matt.  
 

Hólfið fyrir gljáaefnið er tómt.  Setjið gljáaefni í hólfið.  

 Multitab-virknin er virk (það slokknar 
sjálfkrafa á skömmtun gljáaefnis).  

Kveikið á skömmtun á gljáaefni.  
 

 

KVEIKT Á SKÖMMTUN Á GLJÁAEFNI  
1. Kveikið á tækinu. 2. Gangið úr skugga um að tækið 
sé í stillingarvirkni.  
2. Ýtið samtímis á virknihnappa (B) og (C) og haldið 
inni þar til að kerfisljós fyrir ofan virknihnappa (A), (B) 
og (C) blikka. .  
3. Sleppið virknihnöppum (B) og (C).  
4. Ýtið á virknihnapp (B).  
Kerfisljós fyrir ofan virknihnappa (A) og (C) slokkna.  
Kerfisljós fyrir ofan virknihnapp (B) heldur áfram að 
blikka.  
Skjárinn sýnir núverandi stillingu á hólfi fyrir gljáaefni.  
 

 
Skömmtun á gljáaefni er óvirk.  

 

Skömmtun á gljáaefni er virk.  

 
5. Ýtið á virknihnappinn (B) til að breyta stillingunni.  
6. Slökkvið á vélinni til að staðfesta.  
 

TÆKNILÝSING  
 
Stærðir  Breidd  596 mm  

 Hæð  818 - 878 mm  

 Dýpt  580 mm  

Vatnsþrýstingur  Lágmark  0,5 bar (0,05 MPa)  

 Hámark  8 bar (0,8 MPa)  

Tenging við vatn 1)  Kalt vatn eða 
heitt vatn  

Hámark 60°C  

Afköst  Fjöldi diska  12 manns  
1) Tengið slönguna með festiró við vatnskrana með 

utanáliggjandi gengjum (¾”),  

 
Upplýsingar um tengingu við rafmagn er að finna á 
upplýsingaplötu á innri brún á hurð 
uppþvottavélarinnar. 
 

VERNDUN UMHVERFISINS  

Merkið  á vörunni eða pakkningum þýðir að þessa 
vöru má ekki meðhöndla sem venjulegt heimilissorp. Í 
staðinn á að koma henni á viðeigandi söfnunarstað 
fyrir endurvinnslu á raftækjum og rafeindabúnaði. Með 
því að tryggja að þessari vöru er fargað á réttan hátt, 
þá kemur þú í veg fyrir neikvæð áhrif á umhverfið og 
heilsu, sem gæti orsakast af rangri förgun á þessari 
vöru. Varðandi nákvæmari upplýsingar um förgun á 
þessari vöru, hafið samráð við yfirvöld, móttökustað á 
vörum til förgunar eða söluaðila þar sem varan var 
keypt.  

Endurnýtið efni merkt með merkinu . Setjið 
umbúðir í rétta gáma á endurvinnslustöðum  

 
 


