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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 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  

 

Öryggisupplýsingar 

 
Lestu þessa notendahandbók með þitt 
öryggi í huga og til að tryggja rétt not, áður 
en tækið er sett upp. Það kemur í veg fyrir 
óhöpp og tryggir rétta notkun á vélinni. Til 
að komast hjá ónauðsynlegum mistökum 
og slysum, er mikilvægt að tryggja að allir 
aðilar sem nota tækið séu fyllilega 
meðvitaðir um virkni þess og öryggisatriði.  
Geymið þessar leiðbeiningar og tryggið að  
þær fylgi tækinu sé það flutt eða selt, svo 
að allir sem nota það séu rétt upplýstir um 
notkun tækisins og öryggi.  
 
Rétt notkun.  
 
• Þvoið aðeins venjuleg eldhúsáhöld í 

uppþvottavélinni, sem ætluð eru til 
þvotta í uppþvottavél.  

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

• hnífa og önnur oddhvöss áhöld á að 
setja með oddinn snúandi niður, eða 
leggja þau lárétt í efri grindina.  

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

• Varist að opna hurðina þegar vélin er í 
gangi. Það getur streymt út mjög heit 
gufa.  

• Takið ekki mataráhöldin úr 
uppþvottavélinni, fyrr en þvottaferlið er 
yfirstaðið.  

• Skrúfið ávallt fyrir vatnið ef farið er frá 
vélinni um lengri tíma, til dæmis í 
sumarfrí.  

• Aðeins viðurkenndur þjónustuaðili má 
þjónusta vélina og það á að nota 
varahluti frá framleiðanda.  

 
Almennt um öryggi.  
 
• Þvottaefni fyrir uppþvottavélar geta 

verið ætandi fyrir augu, mun og hálsi og 
geta valdið köfnun.  

• Þau geta verið lífshættuleg. Fylgið 
öryggisleiðbeiningum frá 
framleiðendum efnanna.  

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

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

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

 
Öryggi barna  
 
• Vélin er ætluð til nota af fullorðnum. 

Ekki láta börn nota vélina án eftirlits.  
• Haldið umbúðunum fjarri börnum. 

Hætta er á köfnun.  
• Geymið uppþvottaefni á öruggum stað, 

þar sem börn ná ekki til.  
• Ekki láta börn koma of nálægt 

uppþvottavélinni, þegar hurðin er opin.  
 
Uppsetning  
 
• 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.  

• Fjarlægið allar umbúðir áður en vélin er 
tekin í notkun.  

 
• Hugsanlega vinnu við rafmagn og 

pípulagnir vegna uppsetningar verða til 
þess bærir aðilar að framkvæma.  

• Breytingar á uppþvottavélinni eru ekki 
leyfilegar með öryggi í huga  

• 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.  

• Hafið samband við þjónustuverkstæði 
til að komast hjá hættu.  

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

 

 
Fylgið leiðbeiningum varðandi tengingar 
við vatn og rafmagn.  
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Lýsing á tækinu  
 

 
 
 

 Efri grind  

 Stilling á hörku vatns  

 Saltgeymir  

 Hólf fyrir uppþvottasápu  
 Hólf fyrir gljáaefni  
 Upplýsingaplata  
 Síur  
 Neðri sprautuarmur  
 Efri sprautuarmur  

 

 
Þessi uppþvottavél er búin innri lýsingu, 
sem kviknar og slokknar, þegar hurð 
uppþvottavélarinnar er opnuð eða lokuð. 
  
Inniljósið er búið díóðuperu í FLOKKI-1 í 
samræmi við   EN 60825-1.: 1994 + 
A1:2002 + A2:2001  
 
Hafið samráð við þjónustuverkstæði ef 
skipta þarf um peruna.  
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Stjórnborð  

 
 

 Rofi Á/Af ( kveikja/slökkva ) 

 Hnappar fyrir val á kerfi  

 Hnappur fyrir “bið á starti”:  

 Hnappur fyrir sparnaðarþurrkun (Eco) 

 Hnappur fyrir “3 í 1” 

 Gaumljós 

 Skjár 
 

 
Hnappur fyrir sparnaðarþurrkun (Eco) 
Gerir mögulegt að stytta þurrkkerfið. Þessi 
aðgerð er ekki aðgengileg í öllum 
uppþvottakerfum (sjá töflu 
"Uppþvottakerfi").  

 

 
Stafræni skjárinn sýnir:  

• Stig á hörku vatns sem 
mýkingarkerfi vatns er stillt á.  

• Þann tíma sem er um það bil eftir 
á kerfi sem er í gangi  

• Virkni/aftengingu á skömmtun á 
gljáaefni (aðeins þegar "virkni fyrir 
fjölvirknitöflur (3 í 1)" er á.  

• Lok þvottakerfis (núll birtist á 
skjánum)  

• Niðurtalningu á seinkun á 
gangsetningu.  

• Villukóða sem eiga við um bilun í 
uppþvottavélinni.  
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Gaumljós 

Forþvottur 

 
Logar þegar kerfi fyrir forþvott er í gangi. 

Þvottur 

 
Logar þegar kerfi fyrir þvott er í gangi.  

Skolun 

 
Logar þegar kerfi fyrir skolun er í gangi. 

Þurrkun 

 
Kviknar þegar ferli þurrkunar er í gangi.  

Kerfi lokið  

 

Kviknar þegar kerfi er lokið.  
Þar til viðbótar gefur ljósið merki um:  
- stillingu á mýkingarkerfi vatns.  
- viðvörun vegna bilunar í vélinni.  

Salt  
 

Lýsir þegar sérstaka saltið fyrir uppþvottavélar er búið.  

Gljáaefni  

 
Lýsir þegar gljáaefnið er búið.  

Krani lokaður 

 
 

Sía 

 

Kviknar öðru hvoru, fer eftir magni óhreinida í síunni og þegar þörf er á 
hreinsun. 

Hurð opin 

 

Kviknar þegar hurðin er ekki almennilega lokuð.  
 

 
 

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

 
Gaumljósið fyrir salt getur logað í 2-6 klst, 
eftir að búið er að fylla á salti, ef kveikt er 
áfram á uppþvottavélinni.  
Ef notað er salt sem er lengur að leysast 
upp, getur það tekið lengri tíma. Þetta 
hefur engin áhrif á notagildi vélarinnar.  
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Háttur stillingar  
 

 
Hafið ávallt í huga, að við:  
 
- stillingu á mýkingarkerfi  
- opnun/lokun á hólfi fyrir gljáaefni 
 
VERÐUR stillingarvirkni að vera valin:  
 

• Ýtið á Á/Af-hnappinn, ÖLL 
hnappaljós fyrir kerfi loga = vélin 
er í hætti stillingar.  

 
• Ýtið á rofa Á/Af-hnappinn. Það 

logar AÐEINS ljós við einn 
kerfishnapp = það kerfi sem var 
síðast í gangi eða valið er virkt. Í 
þessu tilfelli þarf að hætta við 
kerfið svo að hægt sé að fara í 
stillingarvirkni.  

 
Hætt við stillt kerfi, eða kerfi í gangi  
 
Ýtið samtímis á kerfishnappa sem eru fyrir 
ofan orðið "Cancel", þar til að öll kerfisljós 
kvikna.  
Hætt hefur verið við kerfið, og vélin er 
núna stillt á stillingarvirkni.  
 

 
 

Fyrstu not  
 
Áður en uppþvottavélin er notuð í fyrsta 
sinn:  
• Gangið úr skugga um að tengingar við 

rafmagn og vatn eru í samræmi við 
leiðbeiningar um uppsetningu.  

• Fjarlægið allar pakkningar innan úr 
vélinni.  

• Stillið mýkt á vatni  
• Hellið 1 lítra af vatni í saltgeyminn og 

fyllið á salti.  
• Fyllið á gljáaefni  

 
Ef notaðar eru fjölvirknitöflur á borð við: “3 
í 1”, “4 í 1”, “5 í 1” o.sv.frv., á að stilla á 
virkni “3 í 1” (sjá nánar um virkni “3 í 1”).  
 
Stilling á mýkingarkerfi  
Uppþvottavélin er búin mýkingu á vatni 
sem er ætlað að fjarlægja steinefni og sölt 
úr vatni, sem geta haft neikvæð áhrif á 
virkni vélarinnar.  
Því hærra sem innihald þessara efna er, 
því harðar er vatnið.  
 Harka vatns er mæld í mælikvörðum, 
þýskum gráðum, frönskum gráðum og 
PPM (hlutar úr milljón).  
Stilla á mýkingarbúnaðinn í samræmi við 
hörku vatns á þínu svæði.  
Upplýsingar um hörku vatns fást hjá 
vatnsveitu.  
 

Harka vatns  
Stilling á hörku 
vatns  
 

°dH  °TH  mmol/l  Hand
-virkt  

Raf-
rænt 

Notkun 
á salti  
 

51-70 91-125 9,0-12,5 2 Þrep 
10 Já 

43-50 76-90 7,6-8,9 2 Þrep 9 Já 
37-42 65-75 6,5-7,5 2 Þrep 8 Já 
29-36 51-64 5,1-6,4 2 Þrep 7 Já 
23-28 40-50 4,0-5,0 2 Þrep 6 Já 
19-22 33-39 3,3-3,9 2 Þrep 5 Já 
15-18 26-32 2,6-3,2 1 Þrep 4 Já 
11-14 19-25 1,9-2,5 1 Þrep 3 Já 
4-10 7-18 0,7-1,8 1 Þrep 2 Já 
< 4 < 7 < 0,7 1 Þrep 1 Nei * 
* ekki er þörf á salti 
 
Mýkingarkerfið er stillt á tvo vegu: 
handvirkt, þar sem snúningshnappur fyrir 
stillingu á hörku vatns er notaður, og 
rafrænt þar sem nokkrir hnappanna á 
stjórnborðinu eru notaðir.  
 
Handvirk stilling  
Uppþvottavélin er stillt í stöðu 2 þegar hún 
fer frá verksmiðju.  
 
1. Opnið hurð uppþvottavélarinnar  
2. Fjarlægið neðri grindina úr vélinni.  
3. Snúið stillirofa fyrir hörku vatns í stöðu 1 
eða 2 (sjá töflu).  
4. Setjið neðri grindina í aftur. 
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Rafræn stilling 
 
Uppþvottavélin er stillt á stig 5 þegar 
hún fer frá verksmiðju.  

 
 
Rafræn stilling á mýkingarkerfi er AÐEINS 
möguleg þegar virknin 3 í 1 er óvirk.  
 
1. Ýtið á rofa "kveikja/slökkva"  
Þvottavélin þarf að vera stillt á 
stillingarvirkni  
2. Ýtið samtímis á virknihnappa 2 og 3 og 
haldið inni, þá byrja gaumljós við 
virknihnappa 1, 2 og 3 að blikka.  
 

 
3. Ýtið á virknihnapp 1. Gaumljós við 
hnappa 2 og 3 slokkna, en gaumljós við 
hnapp 1 heldur áfram að blikka.  
Það stig sem er í gildi sést á skjánum.  
 

 
Dæmi:  
 

 á skjánum = stig 5  
á skjánum = stig 10  

 
4. Til að breyta um stig, ýtið á hnapp 1. Í 
hvert sinn sem ýtt er á hnappinn breytist 
stigið. (sjá töflu varðandi val á nýju stigi)  
 
Dæmi:  
Ef gildandi stilling er 5, og ýtt er á hnapp 1 
einu sinni er stig 6 valið.  
Ef gildandi stilling er 10, og ýtt er á hnapp 
1 einu sinni er stig 1 valið.  
 
5. Til að vista aðgerðina er slökkt á 
þvottavélinni með Á/Af hnappi  
 
 
 
 
 

Áfylling á salti  
 

 
Notið aðeins salt sem er sérstaklega ætlað 
á uppþvottavélar.  
Allar aðrar gerðir af salti, sem eru ekki 
gerðar fyrir uppþvottavélar, sérstaklega 
borðsalt, skemmir mýkingarbúnaðinn.  
Bætið aðeins salti við, rétt áður en byrjað 
er á heilu þvottaferli.  
Þetta kemur í veg fyrir að salt sem gæti 
hafa farið framhjá við áfyllingu liggi á 
botninum og myndi tæringu.  
 
Að fylla á:  
 
1. Opnið hurðina, fjarlægið neðri grindina 
og losið lokið af saltgeyminum með því að 
snúa honum andsælis.  
2. Hellið einum lítra af vatni í geyminn 
(þetta er nauðsynlegt þegar fyllt er á í 
fyrsta sinn).  
3. Notið trektina sem fylgir og hellið salti 
þar til að geymirinn er fullur.  
 

 
 
4. Setjið tappann á aftur og gætið þess að 
ekki sé salt á skrúfgangi eða pakkningu.  
5. Skrúfið lokið þétt á réttsælis þar til að 
það stöðvast með smellu.  
 

 
 
Hafið ekki áhyggjur þótt vatn flæði úr 
þegar salti er bætt á geyminn. Þetta er 
eðlilegt.  
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Gljáaefni sett á  
 
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.  
 
1. Opnið hólfið með því að ýta á 
láshnappinn (A).  
 

 
 
2. Bætið við gljáaefni þar til að hólfið er 
alveg fullt. Fyllið aðeins að "max" merkinu.  
 

 
 
Hólfið tekur um það bil 110 ml af gljáaefni, 
sem dugar í 16 til 40 uppþvottaferla, sem 
fer eftir skammtastærð.  
Hægt er að stilla skammtastærð á gljáaefni 
eftir því hvernig mataráhöld koma úr þvotti 
og þurrki. Stillingin er í sex þrepum (þrep 1 
minnsti skammtur, þrep 6 
hámarksskammtur).  
 

 

 
Skammtastærð er stillt á 4 þegar 
uppþvottavélin fer frá verksmiðju.  
 
Aukið við skammtinn ef vatnsdropar eða 
blettir eru á diskum eftir þvott.  
Minnkið skammtinn ef límkenndir hvítir 
taumar sjást á diskunum, eða glös eða 
hnífar eru bláleit eftir þvott..  
 
3. Gangið úr skugga um að lokið sé lokað 
eftir hverja áfyllingu.  
 

 
Hreinsið upp allt gljáaefni sem hefur 
sullast niður með klút til að komast hjá 
froðu í næsta þvotti.  
Notið aðeins sérstök gljáaefni fyrir 
uppþvottavélar.  
Ekki setja önnur efni í hólfið fyrir 
gljáaefni (t.d. hreinsiefni fyrir 
uppþvottavélar, fljótandi sápulög). 
Þetta getur skemmt vélina.  
 

Dagleg notkun  
• Athugið hvort bæta þurfi við gljáaefni 

(eða salti)  
• Setjið hnífapör og diska í 

uppþvottavélina.  
• Fyllið á uppþvottasápu.  
• Veljið þvottakerfi sem hentar 

hnífapörum og diskum.  
• Gangsetjið þvottakerfið.  
 
Að setja hnífapör og diska í vélina  
Ekki má þvo svampa, klúta eða annað 
sem dregur í sig vatn í uppþvottavélinni.  
• Áður en þú hleður diskum í vélina, áttu 

að:  
- Fjarlægja stærri matarleifar.  
- Mýkja upp viðbrenndan mat í pottum 

eða pönnum.  
• Þegar diskar og mataráhöld eru sett í 

vélina á að hafa eftirfarandi í huga: 
- Diskar og hnífapör hindri ekki snúning 

úðaarmanna.  
- Snúið holum hlutum á borð við bolla, 

glös og potta þannig að opið vísi niður 
og þeir fyllist ekki af vatni.  

- 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.  



10 

• Hlutir úr plasti og pottar og pönnur með 
teflonhúð eiga til að vera með 
vatnsdropa eftir þvott. Þessir hlutir 
þorna ekki eins vel og hlutir úr postulíni 
eða stáli.  

 
Við þvott í uppþvottavél eru eftirfarandi áhöld og 
diskar  
Ekki heppileg:  - Hnífapör með handföng úr 

tré, beini, postulíni eða 
perlumóður  

- Hlutir úr plasti sem þolir ekki 
vel hita  

- Eldri áhöld sem er búið er að 
líma og eru ekki hitaþolin  

- Samanlímd áhöld eða diskar  
- Hlutir úr tini eða kopar  
- Glös úr blýkristal  
- Hlutir úr stáli sem geta 

ryðgað  
- Tréplattar  
- Hlutir úr gerviefnaþráðum  

 
Henta ekki 
eins vel  
 

- Þvoið því aðeins steinleir í 
uppþvottavél að hluturinn sé 
merktur öruggur til þvotta í 
uppþvottavél af framleiðanda  

- Gljáandi mynstur geta dofnað 
ef þvegin oft  

- Hlutir úr silfri og áli geta 
breytt um lit við þvott: 
Matarleifar, t.d. eggjahvíta, 
eggjarauða og sinnep getur 
valdið litabreytingu og 
blettum á silfri. Því þarf ávallt 
að hreinsa matarleifar strax 
af silfri, ef það er ekki þvegið 
strax eftir notkun.  

 
 
Opnið hurðina og rennið grindunum fram 
til að setja diskana í.  

Neðri grindin  
 
Neðri grindin er hönnuð til að taka við 
pönnum, pottlokum, diskum, salatskálum 
ofl.  
Koma á matarfötum og stórum lokum út 
við brúnina þannig að þau trufli ekki 
snúning armanna.  

 

 
Hægt er að leggja niður prjónana í aftari 
röðinni til að gefa betra pláss fyrir potta, 
pönnur og skálar.  
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Hnífaparagrind  
 

 
Hnífar með langa egg, sem eru geymdir 
standandi geta valdið hættu.  
Langir og/eða beittir hlutir, svo sem 
kjöthnífar verður að setja lárétta í efri 
grind.  
Sýnið aðgát þegar beittir hlutir eru 
meðhöndlaðir.  
 
Hnífapör á að setja í hnífaparagrindina, 
gafflar og skeiðar með handföng niður og 
hnífa með handföng upp.  
 

 
 
 
Gætið þess að hnífapörin hindri ekki 
snúning armanna, og ef þörf krefur snúið 
hnífapörunum við.  
Blandið skeiðum saman við önnur hnífapör 
þannig að skeiðarnar leggist ekki saman.  
 
Árangurinn er bestur þegar notað er 
meðfylgjandi gatalok fyrir hnífapör.  
 

 
 
 
 
Mælt er með að leggja handfang á 
hnífaparagrind niður svo léttara sé að 
koma hnífapörum fyrir. (mynd. 2).  
 
 
Árangurinn er bestur þegar notað er 
meðfylgjandi gatalok fyrir hnífapör.  
Ef stærð og form hnífapara gefur ekki 
tilefni til að nota lokið er auðvelt að setja 
það til hliðar. (mynd 3).  
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Hnífaparagrindin er tvískipt, sem hægt er 
að aðkilja til að fá meiri sveigjanleika við 
notkun. Til að skilja hlutana að, eru þeir 
dregnir lárétt hvor frá öðrum (mynd. 4).  
 

 
Grindin er sett saman í öfugri röð.  
 
Efri grindin  
 
Efri grindin er hönnuð fyrir diska 
(eftirréttadiska, undirskálar, matardiska, 
salatskálar, bolla, glös, potta og lok.  
Raðið hlutum þannig að vatn nái til allra 
hluta.  
 

 
 
Hægt er að láta bollahillur standa í þremur 
mismunandi hæðum, svo að þær séu 
sveigjanlegri í notkun.  
 

 
 
Glös á háum fæti er hægt að setja á hvolf í 
bollagrindina.  
Fyrir stærri hluti er hægt að leggja 
bollagrindina upp.  
 

 
 
Létta hluti (á borð við plastskálar ofl) 
verður að setja í efri grindina og ganga 
þannig frá þeim að þeir hreyfist ekki til.  
 
Hægt er að setja glasahaldara í vinstri eða 
hægri stöðu fyrir glös á háum fæti (fer eftir 
stærð og formi).  
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Áður en hurðinni er lokað, gangið úr 
skugga um að armarnir snúist léttilega.  
 

Að stilla hæð á efri grind  
 
Ef það þarf að þvo mjög stóra diska, er 
hægt að gera það í neðri grindinni eftir að 
efri grindin hefur verið færð í efri stöðu.  
 
Hámarkshæð á diskum í neðri grind:  
Með efri grind í 
hækkaðri stöðu  31 sm 

Með efri grind í 
lækkaðri stöðu  
 

27 sm 

 
Til að færa í efri stöðu framkvæmið 
eftirfarandi:  
 
1. Dragið grindina eins langt út og hægt er.  
2. Lyftið upp varlega beggja megin, þar til 
að grindin setjist í "grip" og sé stöðug.  
 

 
 
Framkvæmið eftirfarandi til að setja 
grindina í upphaflega stöðu:  
 
1. Dragið grindina eins langt út og hægt er.  
2. Lyftið varlega upp beggja megin og 
haldið á meðan læsingin fellur hægt á sinn 
stað.  
 

 
Aldrei má lyfta grindinni eða láta hana síga 
bara öðru megin.  
Þegar grindin er í efstu stöðu, er ekki hægt 
að nota bollahillurnar.  
 

Lokið ávallt hurðinni þegar búið er að setja 
í vélina, því opin hurð skapar hættu.  
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Notkun á þvottaefni  

 
Notið aðeins þvottaefni sem er sérstaklega 
framleitt til nota í uppþvottavélum.  
Notið ekki meira magn en mælt er með til 
þess að draga úr mengun.  
 

Það hjálpar til við að draga úr mengun að 
það sé ekki notað meira magn af 
þvottaefni en þörf er á.  
 
Fyllið á uppþvottasápu  
1. Opnið lokið.  
 

 
 
2. Fyllið hólfið (1) með þvottaefni.  
Merkingar eiga við um skammtastærðir:  
20 = um það bil 20 grömm af þvottaefni.  
30 = um það bil 30 grömm af þvottaefni. 
 

 
  
3. Öll þvottakerfi með forþvotti þarfnast 
lítils magns af þvottaefni ( 5 til 10 grömm) í 
hliðarhólfið (2).  
Þetta þvottaefni er notað í forþvottaferli.  
Ef notað er þvottaefni í töfluformi, setjið þá 
töfluna í hólf (1).  
 

 
 
4. Lokið hólfinu og þrýstið á lokið þar til að 
það lokast vel.  
 
 

 
 
Þvottaefnistöflur  
Þvottaefnistöflur af mismunandi gerðum 
leysast upp á mismunandi hraða. Vegna 
þessarar ástæðu leysast sumar gerðir af 
töflum ekki upp í stuttum þvottaferlum og 
ná því ekki upp fullri virkni. Notið því þess 
vegna löng þvottakerfi þegar töflur eru 
notaðar, til þess að tryggja að matarleifar 
losni örugglega.  
 
 
"3 í 1-hnappur"  
 
Þessi vél er búin virkninni "3 í 1", sem gerir 
mögulegt að nota "3 í 1” sambyggð 
þvottaefni.  
 
Þessi efni eru þvottaefni með innbyggðu 
þvottaefni/gljáaefni og saltvirkni. þau geta 
einnig innihaldið önnur efni, sem fer eftir 
vali á töflum sem eru valdar 8"3 í 1", "4 í 
1", "5 í 1" o.sv.frv.).  
 
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). Fylgið leiðbeiningum á 
umbúðum.  
 
Þessa virkni er hægt að nota með öllum 
þvottakerfum.  
Þegar þessi virkni er valin, er notkun á 
gljáaefni og salti gerð óvirk, og samhliða 
verða gaumljós fyrir salt og gljáaefni óvirk.  
 
Veljið aðgerðina 3 í 1" áður en þvottakerfi 
er gangsett.  
Þegar búið er að velja þessa virkni 
(gaumljós logar), helst hún virk í 
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eftirfarandi kerfum. Ýtið á hnappinn til að 
slökkva á virkninni (gaumljósið slokknar).  
 
Tímalengd kerfa getur verið breytileg 
þegar "3 í 1" virknin er notuð. Í þessu tilfelli 
uppfærist tímalengd á völdu kerfi 
reglulega.  
 
Þegar kerfi er í gangi er ekki hægt lengur 
að breyta virkni "3 í 1". Ef óskað er eftir því 
að sleppa virkni "3 í 1", á fyrst að gera 
stillingu á kerfi óvirka, og síðan að gera 
virknina "3 í 1" óvirka.  
 
Í þessu tilfelli á að stilla kerfi fyrir 
þvottakerfi (ásamt æskilegum 
möguleikum).  
 

 
Ef útkoma í þurrki er ekki ásættanleg, 
mælum við með:  
 
 
1. Fyllið á hólf fyrir gljáaefni.  
2. Gerið skömmtun á gljáaefni virka.  
3. Stillið skömmtun á gljáaefni í stöðu 2.  
• Þessi aðgerð að gera virkni fyrir 

gljáaefni virka/óvirka er aðeins 
möguleg, þegar virknin "3 í 1" er virk.  

 
Opnun/lokun á hólfi fyrir gljáaefni  
 
1. Ýtið á rofa "kveikja/slökkva". Ljós 
kviknar við rofa "kveikja/slökkva".  
Þvottavélin þarf að vera stillt á 
stillingarvirkni  
2. Ýtið samtímis á virknihnappa 1 og 2 og 
haldið inni, þá byrja gaumljós við 
virknihnappa 1, 2 og 3 að blikka.  
 

 
 
3. Ýtið á virknihnapp 2. Gaumljós við 
hnappa 2 og 3 slokkna, en gaumljós við 
hnapp 1 heldur áfram að blikka  
Skjárinn sýnir valda stillingu.  
 

 
 
4. Ýtið aftur á hnapp 2 til að breyta 
stillingunni. Skjárinn sýnir nýju stillinguna.  
 

 
Skömmtun á gljáaefni er óvirk  

 
Skömmtun á gljáaefni er virk  
 
5. Til að vista aðgerðina er slökkt á 
þvottavélinni með Á/Af hnappi  
 

 
Ef þú hverfur síðan aftur til baka í 
notkun á staðalþvottakerfi mælum við 
með eftirfarandi:  
 
1. Gerið virkni "3 í 1" óvirka.  
2. Fyllið á bæði geymi fyrir salt og 
gljáaefni.  
3. Stillið á mestu hörku vatns og þvoið 
einu sinni á hefðbundnu þvottakerfi án 
þvotts.  
4. Stillið síðan hörku vatns í samræmi við 
hörku vatns á þínu svæði (hér á landi gildir 
lægsta stilling).  
5. Stillið skömmtun á gljáaefni.  
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Val og gangsetning á 
þvottakerfi.  
 

 
Veljið þvottakerfi og tímastillta seinkun á 
starti með hurðina aðeins opna. Kerfið eða 
niðurtalning á tíma byrjar ekki fyrr en 
hurðinni er lokað.  
Fram að þeim tíma er hægt að breyta 
stillingum.  
 
1. Gangið úr skugga um að diskar og 
hnífapör séu þannig sett í vélina að 
sprautuarmarnir verði ekki fyrri hindrun.  
2. Athugið að það sé skrúfað alveg frá 
vatnskrananum.  
3. Ýtið á rofa "kveikja/slökkva".  
Ljós kviknar við rofa "kveikja/slökkva".  
Uppþvottavélin þarf að vera stillt á 
stillingarvirkni.  
4. Ýtið á þann hnapp sem á við um 
æskilegt þvottakerfi (sjá töflu yfir 
þvottakerfi).  
Þegar búið er að velja kerfi kviknar á 
viðeigandi gaumljósi.  
Gaumljós fyrir kerfi og gaumljós fyrir 
"tímalengd kerfis" (tími til loka) loga.  
 
Ef óskað er, þá er hægt að velja 
"sparnaðarþurrkun" (Eco).  
Þegar hurð uppþvottavélarinnar er lokað 
fer þvottakerfið sjálfkrafa í gang.  
 
Gaumljós fyrir "tímalengd kerfis" (tími til 
loka) helst logandi og það slokknar á öllum 
gaumljósum kerfis, nema á því kerfi sem 
er í gangi.  
 
Stilling og gangsetning á kerfi með 
"seinkun á gangsetningu" 
  
1. Þegar búið er að velja uppþvottakerfi er 
ýtt á hnapp fyrir "seinkun á gangsetningu" 
(Delay), þar til að sá fjöldi klst sem óskað 
er eftir fyrir seinkun á gangsetningu birtist. 
Hægt er að velja frá 1 til 19 klst seinkun.  
2. Niðurtalning á tíma byrjar sjálfvirkt um 
leið og hurð uppþvottavélarinnar er lokað.  
Talan á skjánum hættir að blikka en logar 
stöðugt.  
3. Niðurtalningin fer fram í 1 klst skrefum.  
4. Ef hurðin sé opnuð rýfur það ekki 
niðurtalninguna né slekkur á henni.  
5. Þegar biðtíminn er liðinn þá fer kerfið 
sjálfkrafa í gang  
 

 
 
Þegar búið er að stilla inn seinkun á 
gangsetningu þá logar ekki á ljósi fyrir 
framgang kerfisins. Þegar biðtíminn er 
liðinn þá fer kerfið sjálfkrafa í gang, og það 
kviknar á gaumljósi fyrir framgang kerfis.  
 

 
 
Það er líka hægt að velja um kerfi og 
seinkun á starti þegar hurðin er lokuð.  
Hafið í huga að á þennan hátt eru AÐEINS 
3 sekúndur, eftir að ýtt er á hnapp fyrir 
kerfi, til að velja annað kerfi eða seinkun á 
gangsetningu. Í kjölfarið fer valið kerfi 
sjálfvirkt í gang.  
 
Hætt við "seinkun á kerfi"  
 
• Ef hætta á við seinkun á starti eftir að 

niðurtalning er hafin, verður að núllstilla 
vélina.  

• Ýtið samtímis á tvo kerfishnappa, sem 
eru fyrir ofan "Cancel", og haldið þeim 
niðri þar til að gaumljós lýsa við alla 
kerfishnappa.  

 

 
 
• Þegar hætt er við seinkun á starti, þá 

dettur einnig kerfi sem stillt var á út. Í 
því tilfelli verður að stilla á kerfið á ný.  

 

 
 
Rjúfið eða hættið AÐEINS við 
uppþvottakerfi, sem er í gangi, ef það er 
algerlega nauðsynlegt.  
Athugið! Það getur streymt út heit gufa 
þegar hurðin er opnuð. Opnið hurðina 
varlega.  
 
Rjúfa eða hætta við þvottakerfi sem er í 
gangi 
 
• Opnið hurð uppþvottavélarinnar Kerfið 

stöðvast. Lokið hurðinni. Kerfið heldur 
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áfram frá þeim stað þar sem það 
stöðvaðist.  

• Ýtið á rofa "kveikja/slökkva", og öll 
gaumljósin slokkna. Ýtið aftur á rofa 
"kveikja/slökkva". Kerfið heldur áfram 
frá þeim stað þar sem það stöðvaðist.  

 
Hætt við uppþvottakerfi sem er í gangi  
 
• Ýtið samtímis á tvo kerfishnappa, sem 

eru fyrir ofan "Cancel", og haldið þeim 
niðri þar til að gaumljós lýsa við alla 
kerfishnappa. Uppþvottakerfið hættir.  

• Ef velja á nýtt þvottakerfi, athugið þá 
hvort uppþvottasápa er í hólfinu.  

 
Uppþvottakerfi er lokið  
 
• Uppþvottavélin stöðvast sjálfvirkt og 

gaumljós fyrir kerfi í gangi slokknar. 
•  Gaumljós fyrir lok kerfis kviknar.  
• Gaumljós fyrir það kerfi sem var að 

klárast helst áfram logandi.  
• Skjárinn sýnir núll.  
 

 
Þurrkkerfi uppþvottavélarinnar er með 
búnaði sem leyfir hringrás lofts um innra 
rými vélarinnar til að hindra að 
afgangsgufa þéttist á diskunum sem 
vatnsdropar.  
Þessi búnaður fer í gang um leið og 
þvottakerfinu er lokið og stendur yfir öðru 

hvoru í 20 mínútur, svo fremi að kveikt sé 
á uppþvottavélinni.  
Ef ýtt er á Á/Af-hnappinn eða hurðin er 
opnuð á þessu 20 mínútna tímabili þá 
stöðvast þessi aðgerð.  
 
1. Slökkvið á uppþvottavélinni með því að 
ýta á rofa "kveikja/slökkva",  
2. 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. Á þennan hátt ná 
mataráhöldin að kólna og þorna betur.  
 
Vélin tæmd  
 
• Heitt postulín og gler þolir illa högg. 

Leyfið því að kólna áður en vélin er 
tæmd.  

• 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.  

• Það getur safnast vatn á hliðar og hurð 
vélarinnar, því ryðfrítt stál kólnar hraðar 
en diskarnir.  

 

 
Framleiðandinn mæli með að þegar 
þvottakerfi er yfirstaðið að 
uppþvottvélin sé tekin úr sambandi og 
skrúfað sé fyrir vatnskrana.  
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Uppþvottakerfi 
Kerfi  Stig óhreininda Gerð á uppþvotti  Lýsing á kerfi 

 
Kraftmikið 

Mikil óhreinindi  Diskar, hnífapör, 
pottar og pönnur 

Forþvottur  
Þvottur að 70°C  
2 milliskolanir  
Lokaskolun  
Þurrkun  

 
Venjulegt 

Venjuleg óhreinindi Diskar, hnífapör, 
pottar og pönnur 

Forþvottur  
Þvottur að 50°til 
65°C  
2 milliskolanir  
Lokaskolun  
Þurrkun 

 
Fljótvirkt 

Lítið óhrein Mataráhöld og 
hnífapör  

Þvottur að 60°C  
Lokaskolun  

 
Sparnaður * 

Venjuleg óhreinindi  Mataráhöld og 
hnífapör  

Forþvottur  
Þvottur að 50°C  
1 milliskolun  
Lokaskolun  
Þurrkun  

 
Glös * 

Venjuleg óhreinindi  Viðkvæm mataráhöld 
og glervörur  

Þvottur að 45°C  
1 milliskolun  
Lokaskolun  
Þurrkun  

 
Forþvottur 

Öll.  
Að hluta /fyllt á yfir daginn).  

1 köld skolun (til að 
hindar að matarleifar 
klessist saman). Það 
er ekki notuð 
uppþvottasápa í 
þessu kerfi.  
 

* Virknin "sparnaðarþurrkun" er tiltæk í þessu uppþvottakerfi.  
 

Upplýsingar um þvottakerfi  
 
Sjálfvirk þvottakerfi  
 
Með sjálfvirkum þvottakerfum 
(AUTOMATIK) er fylgst með því með því 
að skoða hversu óhreint þvottavatnið er 
hve mikil óhreinindi eru á 
mataráhöldunum.  
 
Ef uppþvottavélin er ekki alveg full, og 
mataráhöldin eru ekki mjög óhrein, styttast 
þvottakerfin “forþvottur”, “hreinþvottur” og 
“milliskol” og vatnsnotkun verður minni.  
 

Ef uppþvottavélin er alveg full, og 
mataráhöldin eru mjög óhrein, lengjast 
þvottakerfin “forþvottur”, “hreinþvottur” og 
“milliskol” og vatnsnotkun verður meiri.  
 
Vegna þessa getur tímalengd á kerfi 
ásamt notkun á vatni og orku verið 
breytileg innan uppgefins sviðs fyrir 
sjálfvirka kerfið.  
 
Þegar sjálfvirku þvottakerfin eru notuð er 
hitastig þvottavatnsins aðlagað sjálfvirkt á 
milli 50 °C og 65 °C, allt eftir hversu óhrein 
mataráhöldin eru. 
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Viðhald og hreinsun  
 
Hreinsun á síum  
Skoða þarf síurnar öðru hvoru og hreinsa 
ef með þarf. Óhreinar síur hafa áhrif á það 
hvernig vélin hreinsar.  
 

 
Áður en síur eru hreinsaðar verður að 
ganga úr skugga um að slökkt sé á 
vélinni. 
 
1. Hurðin opnuð og neðri grindin er tekin 
úr.  
2. Síukerfi uppþvottavélarinnar 
samanstendur af grófsíu (A), míkrósíu (B) 
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 grófsíuna (A) með því að taka í 
griphringinn og dragið hana út úr 
míkrósíunni (B).  
5. Hreinsið allar síur vel undir rennandi 
vatni.  
6. Flata sían er tekin út úr botni vélarinnar 
og hreinsuð vel á báðum hliðum  

7. Setjið flötu síuna á sinn stað í botni 
vélarinnar og gangið úr skugga um að hún 
falli rétt undir stýringar (C).  
 

 
 
8. Setjið grófsíuna (A) í míkrósíuna (B) og 
smellið þeim saman.  
9. Setjið síusamstæðuna á sinn stað og 
læsið með því að snúa handfanginu 
réttsælis, eins langt og hægt er. Verið á 
verði gagnvart því að flata sían sitji ekki 
skakkt á botni vélarinnar.  
 

 
Án síu má ekki undir nokkrum 
kringumstæðum þvo í vélinni. Ef síur eru 
settar rangt í, dregur það úr útkomunni úr 
uppþvottinum.  
 

 
Reynið ALDREI að fjarlægja efri arminn.  
 
Ef leifar óhreininda hafa stíflað götin, 
hreinsið þau með tannstöngli.  
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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 (asetón, 
tríklóretýlen o.fl.)  
 
Innri hlutar, hurðarþétting og skúffur fyrir 
uppþvottasápu og mýkingarefni þarf að 
skoða öðru hvoru og jafnvel að hreinsa 
með rökum klút.  
 
Mælt er með að framkvæma þvott á 3ja 
mánaða fresti á 65°C án mataráhalda.  
 
Ef vélin er ekki notuð um lengri tíma  
 
Ef þú ætlar ekki að nota vélina í lengri 
tíma, er ráðlegt:  
 
1. Taka vélina úr sambandi við straum og 
skrúfa fyrir vatnið.  
2. Skiljið hurðina eftir lítillega opna til að 
hinda myndun á óþægilegri lykt.  
3. Þurrkið af vélinni að innan.  
 
Vörn gagnvart frosti  
 
Varist að staðsetja vélina þar sem hitastig 
getur farið niður fyrir 0°C.  
Ef ekki er komist hjá þessu, tæmið vélina, 
lokið hurðinni, aftengið vatnsslöngu og 
tæmið hana.  
 
Ef flytja þarf vélina  
 
Ef færa þarf vélina til (flytja á milli húsa):  
 
1. Takið vélina úr sambandi við straum.  
2. Skrúfið fyrir vatnið.  
3. Losið innstreymisslöngu vatns og 
frárennslisslöngu.  
4. Dragið vélina fram með slöngunum.  
Varist að halla vélinni í flutningi.  
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Vandamál  
 
Uppþvottavélin fer ekki í gang eða stöðvast í notkun.  
Sum vandamál eru vegna skorts á viðhaldi eða gleymsku. Þau er hægt að leysa með 
upplýsingum í töflunni án þess að kalla til viðgerðarmann. 
Slökkvið á vélinni, opnið hurðina og fylgið þeim ráðum sem fram koma hér á eftir. 
 

 
Villukóði 

 
Villa Hugsanleg orsök Lausn 

• Gaumljós fyrir kerfi í 
gangi blikkar stöðugt  

• Gaumljós fyrir "krani 
lokaður" logar.  

•  birtist á skjánum  
 

Vélin tekur ekki inn vatn.  
 

• Kraninn er stíflaður 
eða kalkaður  

• Skrúfað er fyrir 
kranann  

• Sían (ef til staðar) í 
vatnsslöngunni er 
stífluð 

• Vatnsslangan liggur 
ekki rétt,eða er 
beygluð eða klemmd  

 

• Hreinsið kranann  
 
• Skrúfið frá krananum  
• Hreinsið síuna í 

vatnsslöngunni.  
 
 
• Athugið tengingu á 

frárennslisslöngu  
 

• Gaumljós fyrir kerfi í 
gangi blikkar stöðugt  

•  birtist á skjánum 
 

Vélin tæmist ekki  
 

• Vatnslásinn er stíflaður 
• Frárennslisslangan 

liggur ekki rétt, er 
beygð eða klemmd.  

• Hreinsið vatnslásinn.  
• Athugið tengingu á 

frárennslisslöngu  
 

• Gaumljós fyrir kerfi í 
gangi blikkar stöðugt  

•  birtist á skjánum 

Vatnsverndarkerfið er virkt   • Skrúfið fyrir 
vatnskranann og hafið 
samband við 
þjónustuaðila  

 
 Þvottakerfið fer ekki í gang • Hurðin á 

uppþvottavélinni er 
ekki rétt lokuð  

• Rafmagnstengill er 
ekki í sambandi  

• Öryggi í hústöflu er 
farið  

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

• Lokið hurðinni  
 
 
• Setjið tengilinn í 

samband  
• Skiptið um öryggi  
 
• Ef þvo á strax það 

sem er í vélinni: 
Tímastillt byrjun á 
þvottakerfi er tekin út.  

 
Þegar búið er að athuga þessi atriði er 
hurðinni lokað og kveikt á 
uppþvottavélinni. Ýtið á hnapp fyrir það 
þvottakerfi sem var í gangi áður en 
viðvörun kom fram.  
Þvottakerfið heldur áfram.  
Ef sömu villuboð koma á ný: Hafið 
samband við þjónustuaðila  
Við öll önnur villuboð, en þau hér að 
framan: Hafið samband við þjónustuaðila 
og gefið upp villuboðin sem koma á 
skjáinn.  
 
Hafið samband við þjónustuverkstæði 
Húsasmiðjunnar, og hafið tiltæk eftirfarandi 
númer: Gerð (Mod), framleiðslunúmer 
(Prod) og raðnúmer (S.N.).  
Þessar upplýsingar er að finna á 
upplýsingaplötu á hlið hurðarinnar  
 

Skrifið númerin hér í reitina svo að þau séu 
ávallt tiltæk.  
 
Gerð (Mod.): : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Framleiðslunr. (PNC): . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .  
Raðnúmer (S.N.): :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . .  
 



22 

 
Þvottaárangur er ekki fullnægjandi 

Mataráhöld verða ekki hrein  • Valið hefur verið rangt þvottakerfi.  
• Sett hefur verið þannig í vélina að vatnið hefur ekki náð til allra 

hluta. Ekki má setja of mikið í grindurnar.  
• Armarnir ná ekki að snúast ef mataráhöld eru ekki sett rétt í.  
• Síurnar í botni vélarinnar eru óhreinar eða ekki rétt settar í.  
• Ekki hefur verið notað rétt þvottaefni eða skammturinn verið of 

lítill.  
• Ef kalkblettir eru á mataráhöldum: Saltgeymirinn er tómur eða 

að mýkingarkerfi vatns er ranglega stillt.  
• Affallsslangan er ekki rétt staðsett.  
• Lokið á saltgeymi er ekki rétt sett á. 

Mataráhöld þorna ekki eða eru 
ekki glansandi.  

• Það hefur ekki verið notað rétt gljáaefni.  
• Hólfið fyrir gljáaefnið er tómt.  

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

• Minnka þarf skammt af gljáaefni.  

Þurrir dropablettir á glösum og 
postulíni  
 

• Hækka þarf skammtinn af gljáaefni.  
• Uppþvottasápan getur verið orsökin. Hafið samband við 

söluaðila þvottaefnis.  
Ef vandamálið leysist ekki eftir þessa skoðun, á að hafa samband við þjónustuverkstæði.  

Tæknilýsing  
 
Stærðir Breidd  

Hæð  
Dýpt  

59,6 sm  
81,8 - 87,8 sm  
61 sm  

Spenna  
- heildarorkunotkun  
- öryggi  

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

Vatnsþrýstingur Lágmark 
Hámark 

0,05 MPa  
0,8 MPa  

Afköst borðbúnaður fyrir 12 manns 
Hám. þyngd  40 kg  
Hljóðmörk  43 dB (A)  

Réttur áskilinn til breytinga án viðvörunar.           
 

Notkunargildi 
Kerfi  Tímalengd kerfis 

(í mínútum) 
Orkunotkun 

(í kWklst) Vatnsnotkun í lítrum 

Kraftmikið * 1,7 - 1,9 23 – 25 
Auto * 1,1 – 1,5 12 – 25 
Fljótvirkt * 0,8 9 
Eco (Sparnaður)  
(einnig prófunarkerfi) * 1,05 14 

Glös * 0,8 – 0,9 14 - 16 
Forskolun * 0,1 4 
* * Eftir að kerfi hefur verið valið, birtist tímalengd þess á skjánum  
 

 
Notkunargildin, í þessu yfirliti, eru einungis til viðmiðunar, þar sem notkun er breytileg eftir 
vatnsþrýstingi, hitastigi á vatni sem vélin tekur inn á sig, spennusveiflum og magni sem á að 
þvo.  
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Röðun í efri grind  
 

 
 
Röðun í neðri grind  
 

 
 
Röðun í hnífaparagrind  
 
Full hleðsla: Borðbúnaður fyrir 12 manns  
Þvottaefni sem þörf 
er fyrir: 

5 g + 25 g (gerð B)  

Stilling á skömmtun 
á gljáaefni: 

stilling 4 (Type III)  

 
 

Uppsetning  
 

 
Öll vinna við raflagnir og/eða pípulagnir 
verður að vera framkvæmd af  
rafvirkja og/eða pípulagnamanni eða til 
þess hæfum aðila.  
 
Fjarlægið allar pakkningar áður en vélin er 
staðsett. 
Ef hægt er á að staðsetja vélina sem næst 
vatni og niðurfalli. 
 
Vélin þarfnast ekki sérstakrar útloftunar. 
Það þarf bara að vera pláss fyrir 
straumsnúru, vatnsslöngu og 
frárennslislögn. 
 
Uppþvottavélin er með stillifætur, sem gerir 
það mögulegt að stilla hæðina. 
Ef vinna þarf við innri búnað hluta 
uppþvottavélarinnar verður ávallt að taka 
hana úr sambandi. 
 
Þegar vélin er sett inn, gætið þess að ekki 
komi brot á vatnsslöngu, affallsslöngu eða 
rafmagnssnúru. 
 
Festing við skápaeiningar til hliðar  
 
Festa verður uppþvottavélina svo að hún 
velti ekki fram yfir sig.  
Gangið því úr skugga um að borðplatan 
sem hún er fest undir, sé tryggilega fest 
við skápa til hliðar eða vegginn.  
 
Tenging við vatn  
 
Hægt er að tengja þessa uppþvottavél við 
kalt eða heitt vatn (hám 60°C) Við mælum 
samt sem áður með tengingu við kalt vatn.  
 
Heitt vatn hentar ekki eins vel varðandi 
óhreinan borðbúnað, því það styttir 
þvottaferlið töluvert.  
 
 
Tengið slönguna með festiró við 
vatnskrana með utanáliggjandi gengjum 
(¾”), eða hraðtengikrana, svo sem Press-
block.  
 
Vatnsþrýstingur verður að vera innan 
þeirra marka sem gefinn er upp í 
"Tæknilýsingu". Vatnsveitan getur upplýst 
um meðalþrýsting á svæðinu.  
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Inntaksslangan má ekki vera beygð, 
kramin eða flækt þegar hún er tengd.  
 
Uppþvottavélin er búin áfyllingar- og 
aftöppunarslöngum sem hægt er að snúa 
til hægri eða vinstri með lásró. Herða 
verður lásróna vel til að hindra leka.  
 
(Athugið! Ekki ALLAR gerðir uppþvottavéla 
eru búnar slöngum með lásró. Í þessum 
tilfellum er ekki hægt að gera eins og lýst 
var hér að framan).  
 
Ef tengja á vélina við nýjar vatnslagnir eða 
lagnir sem ekki hafa verið notaðar um 
langan tíma, ætti að láta vatnið renna í 
nokkrar mínútur áður en vélin er tengd.  
Notið EKKI eldri slöngur sem hafa verið 
notaðar við önnur tæki.  
 

 
Þessi vél er búin öryggisbúnaði sem 
tryggir að vatn sem notað er í vélinni renni 
til baka inn í drykkjarvatnslagnir. 
 
 
Tenging við frárennsli  
 
Hægt er að tengja 
 tæmingarslöngu á eftirfarandi vegu:  
 
1. Við vatnslás á vaski, ef slangan er fest 
undir borðplötuna, Það kemur í veg fyrir að 
vatn úr vaskinum geti streymt inn í vélina.  
2. Í rör með öndun, minnsta innanmál 4 
sm. Tenging við frárennsli verður að vera á 
bilinu 30 sm (lágmark) og 100 sm 
(hámark) frá botni uppþvottavélarinnar.  
 
Frárennslisslanga uppþvottavélarinnar 
getur ýmist snúið til hægri eða vinstri. 
Gangið úr skugga um að slangan sé ekki 
beygð eða klemmd, því það getur hindrað 
eða hægt á frárennsli vatns.  
 
Tappinn má ekki vera í eldhúsvaskinum, 
þegar vélin er tæmd af vatni, því þá gæti 
vatnið sogast til baka inn í vélina.  
 
Ef notuð er framlengingarslanga, þá má 
hún ekki vera lengdri en 2 metrar, og 
innanmál hennar má ekki vera minna en 
þvermál á meðfylgjandi slöngu.  
 

 
 
Sömuleiðis mega slöngutengi, sem notuð 
eru fyrir frárennsli vélarinnar, ekki vera 
mjórri en þvermál á meðfylgjandi slöngu.  
 
 

Electrolux-tæki eru með öryggisbúnaði 
sem tryggir að óhreint vatn streymi ekki inn 
í vélina á ný.  
Ef vatnslás eldhúsvasksins er búinn 
bakflæðiloka getur það hindrað að 
uppþvottavélin tæmist almennileg af vatni.  
Það er því mælt með að fjarlægja 
bakflæðilokann.  
 
Tenging við rafmagn  
 
Í samræmi við reglugerðir um rafmagn 
á þessi vél að vera jarðtengd.  
Framleiðandinn hafnar allri ábyrgð á 
skemmdum eða meiðslum sem varða 
vegna þess að framagreindum 
öryggisvarúðarleiðbeiningum er ekki 
fylgt.  
 
Athugið hvort spenna og gerð straums 
sem fram kemur á upplýsingaplötu sé í 
samræmi við  raflögn heimilisins. Gerð 
á öryggi kemur einnig fram á 
upplýsingaplötu.  
 
Tengið vélina við jarðtengdan tengil.  
Það má ekki nota fjöltengi eða 
framlengingarsnúrur.  
Brunahætta getur skapast af yfirhitun.  
 
Ef þörf krefur gæti þurft að skipta um 
viðeigandi innstungu.  
Hafið samband við þjónustuaðila ef 
skipta þarf um straumsnúru.  
 
Tengilinn þarf að vera aðgengilegur 
eftir að vélin hefur verið sett upp.  
Ekki draga í rafmagnssnúruna til að 
taka klóna úr innstungu. Takið ávallt í 
sjálfa klóna til þess.  
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Innbyggð uppþvottavél  
 
Reiknað er með að vélin sé sett undir 
borðplötu í eldhúsinnréttingu.  
 
Það er mjög mikilvægt að fylgt sé málum 
sem fram koma á teikningunni.  
Vélin þarfnast ekki sérstakrar útloftunar. 
Það þarf bara að vera pláss fyrir 
straumsnúru, vatnsslöngu og 
frárennslislögn.  
 
Hæðin á gatinu þar sem vélin er sett upp, 
getur verið á bilinu 820 til 880 mm frá gólfi, 
því vélin er með stillanlega fætur (hám. 60 
mm).  
 
Það þurfa að vera 2 mm frá efri brún á vél 
að neðri brún á borðplötu.  
 

 
 
Hæðarstilling á uppþvottavélinni  
 
Hæðin er stillt á eftirfarandi hátt:  
 
1. Losið eða herðið framfæturna.  
2. Losið og fjarlægið stillanlega sökkulinn.  
3. Stillið afturfætur með því að snúa 
stilliskrúfu í miðju á sökklinum til vinstri eða 
hægri. Rétt stilling tryggir að hurðin lokist 
rétt og þétt. Þegar hurðin er alveg lárétt þá 
rekst hurðin ekki utan í hliðar á skápum.  
 
Ef hurðin lokast ekki rétt, eru stilliskrúfur 
hertar eða losaðar þar til að vélin stendur 
alveg lárétt.  
 
Stilling á sökkulhæð.  
 
Það er mikilvægt að vélin standi alveg 
lárétt svo að hurðin lokist rétt.  
 
Snúa þarf stillifótum til vinstri eða hægri 
þar til að vélin stendur alveg lárétt.  
 
Ef bil myndast við botn vélarinnar, er hægt 
að loka því með því að lækka sökkulinn.  

 

 
 
Festing á þéttilista  
 
Skrúfið þéttilista þvert yfir á frambrún á 
borðplötu með skrúfum sem fylgja.  
 

 
 
Festing við skápaeiningar til hliðar  
 
Festið uppþvottavélina á sinn stað með því 
að skrúfa hana fasta undir borðplötuna 
eða við skápaeininguna við hliðina. Notið 
meðfylgjandi vinkla sem eru festir í raufar 
efst á vélinni (sjá mynd).  
 
Festið vélina á sinn stað (upp eða til 
hliðar) með meðfylgjandi skrúfum (3,5 x 16 
mm).  
 
Festið skrúfurnar, svo að vélin geti ekki 
oltið framyfir sig og valdið skaða þegar 
hurðin er opin.  
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Festa á vélina við neðri brún á 
borðplötu eða við eldhúsinnréttingu til 
hliðar.  
Notið meðfylgjandi festingar.  
Annars er hætta á skaða á fólki eða 
hlutum.  
Það má ekki undir neinum 
kringumstæðum bora í hliðar vélarinnar 
því slíkt gæti skaðað vélbúnaðinn.  
 

Varðandi umhverfið  
 
Umbúðir  
 
Allar umbúðir eru óskaðlegar fyrir 
umhverfið og eru endurnýtanlegar. 
Plasthlutir eru með merkingum, t.d. >PE<, 
>PS< o.sv.frv. Setjið umbúðir í rétta gáma 
á endurvinnslustöðum  
 

 
Þegar vélinni er fargað:  
- Takið vélina úr sambandi við rafmagn.  
- Klippið á kapalinn og fargið honum.  
- Fjarlægið láspinnann úr hurðinni. 

Þetta kemur í veg fyrir að börn geti 
lokast inni í vélinni og lent í lífshættu.  

 
Gamalt tæki  
 

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.  
 
 


