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Ágæti viðskiptavinur!  

Vinsamlegast lesið þessa notendahandbók vel, sérstaklega kaflann um öryggi á fyrstu 
síðunum. Geymið handbókina til nota síðar. Látið handbókina fylgja vélinni, fari hún til nýrra 
eigenda.  

 
Öryggisleiðbeiningar  

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

 

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. 

 

Uppsetningu og tengingar eiga aðilar að framkvæma, sem hafa næga þekkingu á 
tenginum við vatn og niðurfall, eins og lýst er í þessum leiðbeiningum. 

 

Breytingar á uppþvottavélinni eru ekki leyfilegar með öryggi í huga. Notið aðeins 

 

Gætið þess að vélin standi ekki á rafmagnskaplinum. 

 

Aldrei má bora í hliðar vélarinnar því slíkt gæti skemmt vökvakerfið.  

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. 

 

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

 

Haldið þvottaefnum fjarri börnum.  

Uppþvottavélin þín í daglegri 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. 

 

Þú átt ekki að opna vélina þegar hún er í gangi, sérstaklega í þvottaferli, vegna þess 
að heitt vatn gæti lekið út. Á hinn bóginn, ef hurðin er opnuð sér öryggisbúnaður til 
þess að vélin stöðvast. 

 

Notið aðeins þvottaefni og önnur efni sem sérstaklega eru ætluð til nota í 
uppþvottavélum. 

 

Hnífar með löngu blaði sem settir eru í upprétta stöðu geta verið hættulegir. 

 

Löng og/eða beitt verkfæri á að setja lárétt í efri grindina. 

 

Þegar búið er að setja í vélina eða losa hana, lokið hurðinni, vegna þess að opin hurð 
getur skapað hættu. 

 

Ekki sitja eða standa á opinni hurðinni. 

 

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. Notið aðeins ekta varahluti. 

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.  
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Förgun á vél sem lokið hefur þjónustu 

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

 
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.  

Leiðbeiningar varðandi uppsetningu 
Uppsetningu og tengingar eiga aðilar að framkvæma, sem hafa næga þekkingu á tenginum 
við vatn og niðurfall, eins og lýst er í þessum leiðbeiningum. 
Fjarlægið allar pakkningar áður en vélin er staðsett. 
Ef hægt er, staðsetjið vélina nálægt vatnskrana og niðurfalli.  

Innbygging 
Þessi vél er hönnuð til að falla inn í eldhúsinnréttingu eða undir vinnuborð. 
Athugið!  
Fylgið nákvæmlega stærðarblaði sem fylgir varðandi innbyggingu og ásetningu á áfellu 
framan á hurð. 
Ekki er þörf á frekari loftræstingu fyrir vélina, aðeins er þörf á opi fyrir vatnsslöngu, affall og 
tengingu við rafmagn. 
Uppþvottavélin er með stillifætur fyrir stillingu á hæð. 
Við alla vinnu sem þarfnast aðgengis að innri hluta vélarinnar verður að taka hana úr 
sambandi við rafmagn. 
Þegar vélin er sett inn, gætið þess að ekki komi brot á vatnsslöngu, affallsslöngu eða 
rafmagnssnúru.  

Vélin stillt af 
Góð lárétt stilling er nauðsynleg fyrir rétta lokun og þéttingu á hurð. 
Þegar vélin er rétt stillt af rekst hurðin ekki á skápa til hliðar. 
Ef hurðin lokast ekki rétt, losið eða herðir stillifætur þar til að vélin stendur fullkomlega lárétt.  

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 
Tengja verður þessa uppþvottavél við kalt eða heitt vatn (hám 50°C) 
Við mælum samt sem áður með tengingu við kalt vatn, þar eð heitt vatn hentar ekki eins vel 
varðandi óhreinan borðbúnað, því það styttir þvottaferlið. 
Við tengingu má ekki vera brot í vatnsslöngunni, hún má ekki klemmast né hnútur vera á 
slöngunni.  
Tengið slönguna með tengi 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 herða með verkfæri. Gangið úr skugga um það 
sjónrænt að slangan sé nægileg vel hert (athugið að ekki leki við kranann). 
Ef þörf er á lengri vatnsslöngu má nota slöngusett sem standast viðurkenndar kröfur.  
Tenging við frárennsli 
Hægt er að tengja tæmingarslöngu á eftirfarandi vegu: 

1. Við vatnslás á vaski. Festið slönguna undir borðplötuna, það kemur í veg fyrir að vatn 
úr vaskinum geti streymt inn í vélina. 

2. Krækt yfir brún á vaski með því að nota sérstaka beygða plaststýringu fyrir slöngu (ef 
hún fylgir vélinni). 

3. Í rör með öndun, minnsta innanmál 4 sm.  
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Tenging við frárennsli verður að vera á bilinu 30 sm (lágmark) og 100 sm (hámark) frá botni 
uppþvottavélarinnar.  

  

Tenging við rafmagn 
Upplýsingar varðandi tenginu við rafmagn eru gefnar á upplýsingaplötu á brún hurðarinnar 
hægra megin. 
Gangið úr skugga um að raflögn hússins og viðkomandi öryggi sé af nægilegum styrkleika.  
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Lýsing á uppþvottavélinni 
1. Stopp á efri grind 
2. Stilling á hörku vatns 
3. Saltgeymir 
4. Hólf fyrir 
5. Stjórnborð 
6. Upplýsingaplata 
7. Hólf fyrir gljáaefni 
8. Sigti 
9. Neðri sprautuarmur 
10. Efri sprautuarmur 
11. Efri grind  

  

Stjórnborð  

 

Valhnappar fyrir virkni: Til viðbótar við valið þvottakerfi er einnig hægt að stilla eftirfarandi 
atriði með hjálp þessara hnappa: 

- stillingu á mýkingu vatns 
- gera innflæði á gljáaefni óvirkt/virkt 
- Hætta við þvottakerfi í gangi 
- gera hljóðmerki óvirkt/virkt  

Hnappur fyrir bið á starti : Þessi kostur leyfir að gangsetning á þvottakerfi sé seinkað um 3, 6 
eða 9 klst.  

Gaumljós: hafa eftirfarandi merkingu: 

 gaumljós fyrir áfyllingu á salti, kviknar þegar fylla þarf á salt. 

 gaumljós fyrir lok þvottakerfis: kviknar þegar þvottakerfi er yfirstaðið.  

Það hefur einnig virkni í sýnilegri merkjagjöf: 
- eitthvað er ekki í lagi með vélina 
- gera innflæði á gljáaefni og hljóðmerki óvirkt/virkt 
- stillingu á mýkingu vatns 
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Hljóðmerki 
Hljóðmerkjum hefur verið bætt við til að hjálpa við að skilgreina hvaða virkni 
uppþvottavélarinnar er í gangi:  

Lok þvottakerfis

 
Stilling á mýkingu vatns

 
Eitthvað er ekki í lagi

  

Til að gera hljóðmerki óvirk 
1. Þegar slökkt er á vélinni og ýtt er á hnappinn Á/Af, kviknar ljós við alla hnappa 

þvottakerfis (stillihamur). 
2. Ýtið samtímis á virknihnappa 2 og 3, þá byrja gaumljós við virknihnappa 1, 2 og 3 að 

blikka. 
3. Ýtið á virknihnapp 3, gaumljós við hnappa 1 og 2 slokkna, en gaumljós við hnapp 3 

heldur áfram að blikka og samtímis logar gaumljós við lok þvottakerfis sem gefur til 
kynna að hljóðmerki er virkt. 

4. Til að gera hljóðmerki óvirk, ýtið aftur á virknihnapp 3, gaumljós við lok þvottakerfis 
slokknar, sem gefur til kynna að slökkt hafi verið á hljóðmerki. 

5. Til að vista aðgerðina er slökkt á þvottavélinni með Á/Af hnappi eða beðið í 60 
sekúndur og þá fer þvottvélin sjálfkrafa í stilliham.   

Fyrir fyrstu not  

Áður en uppþvottavélin er notuð í 
fyrsta sinn: 
1. Gangið úr skugga um að tengingar 

við rafmagn og vatn eru í 
samræmi við leiðbeiningar um 
uppsetningu. 

2. Fjarlægið allar pakkningar innan úr 
vélinni. 

3. Stillið mýkt á vatni 
4. Hellið 1 lítra af vatni í saltgeyminn 

og fyllið af vatni. 
5. Fyllið á gljáaefni.  

Stilling á mýkt á vatni 
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. 
Stilla verður búnaðinn á tvo vegu: 
handvirkt, með notkun á stillirofa fyrir 
hörku, og á rafrænan hátt, með notkun 
virknihnappa á stjórnborði. 
Ef harka vatns á þínu svæði er þegar 
á stigi 1, er það mjúkt og engin þörf á 
að nota salt.  

a) Handvirk stilling 
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 grind aftur á sinn stað.  

Uppþvottavélin er stilt í stöðu 2 þegar hún 
fer frá verksmiðju.  

  

b) Rafræn stilling 
(það verður að vera slökkt á 
vélinni)  

Uppþvottavélin er stillt á stig 5 
þegar hún fer úr verksmiðju.  
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1. Ýtið á hnappinn Á/Af, ljós kviknar 
við alla hnappa þvottakerfis 
(stillihamur). 

2. Ýtið samtímis á virknihnappa 2 og 
3, 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 og samtímis byrjar 
gaumljós við lok þvottakerfis að 
blikka ásamt ferli hljóðmerkja, sem 
gefa til kynna gildandi stillingu á 
mýkingu. 

Gildandi stig mýkingar er gefið til 
kynna með fjölda blikka og 
hljóðmerkja.  

4. Til að breyta um stig, ýtið á hnapp 
1. Í hvert sinn sem ýtt er á 
hnappinn breytist stigið. 
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 eða 
beðið í 60 sekúndur og þá fer 
þvottvélin sjálfkrafa í stilliham.  

Harka vatns Stilling á hörku vatns 

°dH 
(þýskar 
gráður) 

°TH 
(franskar 
gráður) 

PPM 
(hlutar pr 
milljón) 

Handvirkt Rafrænt 

Fjöldi á blikki og 
hljóðmerkjum 

Notkun á 
salti 

51 - 70 91  125 901  1250 2 Stig 10 10 Já 
43  50 76  90 751  900 2 Stig 9 9 Já 
37  42 65  75 641  750 2 Stig 8 8 Já 
29  36 51  64 501  640 2 Stig 7 7 Já 
23  28 40  50 391  500 2 Stig 6 6 Já 
19  22 33  39 321  390 1 Stig 5 5 Já 
15  18 26  32 251  320 1 Stig 4 4 Já 
11  14 19  25 181  250 1 Stig 3 3 Já 
4  10 7  18 70  180 1 Stig 2 2 Já 

< 4 < 7 < 70 1 Stig 1 1 Nei 

  

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. 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.  

Þörf er á að fylla á salti öðru hvoru. 
Þú færð áminningu um þetta með 
gaumljósi fyrir salt á stjórnborði, sem 
kviknar þegar saltið er búið.  

Gaumljós fyrir salt getur logað 
áfram í 2-6 klst eftir að búið er að 
bæta við salti, að því gefnu að 
kveikt sé áfram á uppþvottavélinni. 
Ef þú ert að nota salt sem tengur 
lengri tíma að leysast upp getur 
þetta tekið lengri tíma. Þetta hefur 
ekki áhrif á virkni vélarinnar.  

Hafið ekki áhyggjur þótt vatn flæði úr 
þegar salti er bætt á geyminn. 
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Gljáaefni 
Gljáaefni er bætt við í skolvatnið í 
síðasta skoli, og tryggir betri hreinsun, 
og þurrkun án bletta eða tauma. 
Hólfið fyrir gljáaefnið, sem er innan á 
hurðinni, geymir 110 ml af gljáaefni, 
sem dugar í 16 til 40 þvotta, sem fer 
eftir stilltri skammtastærð.  

Áfylling gljáaefnis 
1. Opnið hólfið með því að ýta á 

láshnappinn (A). 
2. Bætið við gljáaefni þar til að hólfið 

er alveg fullt. Hámarksmagn er 
gefið til kynna með max .  

  

Tryggið að hólfið sé vel lokað eftir 
hverja áfyllingu  

Stilling á 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).  

Aukið við skammtinn ef vatnsdropar 
eða blettir eru á diskum eftir þvott.  

Skammtastærð er stillt á 4 þegar 
uppþvottavélin fer frá verksmiðju. 
Minnkið skammtinn ef límkenndir hvítir 
taumar sjást á diskunum.  

  

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 tækið.  

Bætið við gljáaefni þegar hæðarglerið 
(B) verður glært.  

  

Innflæði á gljáaefni gert virkt/óvirkt 
(það verður að vera slökkt á 
uppþvottavélinni)  

1. Ýtið á Á/Af-hnappinn, öll gátljós 
hnappa fyrir þvottakerfi kvikna 
(stillihamur) 

2. Ýtið samtímis á virknihnappa 2 og 
3, þá byrja gaumljós við 
virknihnappa 1, 2 og 3 að blikka.  

3. Ýtið á virknihnapp 2, gaumljós við 
hnappa 1 og 3 slokkna, en 
gaumljós við hnapp 2 heldur áfram 
að blikka og samtímis byrjar 
gaumljós við lok þvottakerfis að 
blikka ásamt ferli hljóðmerkja, sem 
gefa til kynna gildandi stillingu á 
mýkingu. 

4. Til að gera innflæði á gljáaefni 
óvirkt, ýtið aftur á virknihnapp 2, 
gaumljós við lok þvottakerfis 
slokknar, sem gefur til kynna að 
slökkt hafi verið á hljóðmerki. 

5. Til að vista aðgerðina er slökkt á 
þvottavélinni með Á/Af hnappi eða 
beðið í 60 sekúndur og þá fer 
þvottvélin sjálfkrafa í stilliham.  

Til að virkja innflæði á gljáaefni, fylgið 
leiðbeiningum hér að framan, þar til að 
gaumljós við lok þvottakerfis 
kviknar. 
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Við dagleg not 

 
Athugið hvort bæta þurfi við gljáaefni (eða salti) 

 
Setjið hnífapör og diska í uppþvottavélina. 

 
Fyllið á uppþvottasápuefni. 

 
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 eða hnífapör eru sett í vélina, gætið að: 
- 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.  

 

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 Henta ekki eins vel 

- 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 

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

- Gljáandi mynstur geta döfnað 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 etr 
ekki þvegið strax eftir notkun. 

- Sumargerðir af glösum geta orðið mattar eftir mikinn 
fjölda þvotta. 

 

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.  

Til að láta prjóna niður: 
- Dragið þá upp á við og látið þá síga á 

ný. 
- Til að koma þeim aftur fyrir í uppréttri 

stöðu á bara að draga þá upp á ný. 
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Hnífaparagrind 
Hnífar 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.  

Hnífaparagrind 
Langa og/eða beitta hluti, svo sem 
kjöthnífa verður að setja lárétta í lausa 
hnífagrind, sem er staðsett aftarlega í efri 
grindinni. 

  

Hnífapör á að setja í hnífaparagrindina 
með handföng niður 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. 
Fyrir bestan árangur mælum við með því 
að nota netið ofan á grindina (ef stærð 
hnífaparanna leyfir).  

  

Hnífaparagrindina er hægt að hafa hvort 
sem er, hægra eða vinstra megin í neðri 
grindinni.   

Efri grindin  

Efri grindin er hönnuð fyrir diska 
(eftirréttadiska, undirskálar, matardiska 
upp að 24 sm í þvermál), salatskálar, bolla 
og glös. Raðið hlutum þannig að vatn nái 
til allra hluta. 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.  

   

Þegar diskum er raðað í efri grindina:  

Setjið þá í þannig að byrjað sé að 
innanverðu og þeim hallað eilítið fram á 
við. Sleppt að setja næst hurðinni.  

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 

 

Efri grind Neðri grind 
Með efri grind í 
hækkaðri stöðu 

20 sm 31 sm 

Með efri grind í 
lækkaðri stöðu 

24 sm 27 sm 

 

Til að færa í efri stöðu framkvæmið 
eftirfarandi:  

1. Færið fremri stoppara (A) á efri 
grind út og dragið grindina út. 

2. Setjið grindina í efri stöðu og setjið 
stoppara (A) í fyrri stöðu.  

  

Þegar grindin er í efri stöðu er ekki hægt 
að nota bollagrindina.  

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. 
Setjið þvottaefni í fyrir upphaf þvottakerfis 
(ekki fyrir skol og bið). Þvottaefnið 
blandast vatninu í þvottaferli. 
Fylgið meðmælum framleiðanda varðandi 
skammta og geymsluaðferð sem fram 
koma á umbúðum þvottaefnisins.  

Áfylling þvottaefnis  

1. Ef lokið er lokað. Ýtið á 
losunarhnapp (1). Lokið smellur 
upp. 

2. Fyllið hólfið 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 (3). 

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

Mismunandi gerðir af þvottaefni 
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. 
Ekki setja töflur beint í vélina eða í 
hnífaparagrindina, þar eð þetta getur 
orsakað lakari útkomu í þvotti. Setja á 
töflurnar í þvottaefnishólfið.  

Sterkara þvottaefni 
Hægt er að skipta þvottaefni fyrir 
uppþvottavélar í tvennt, byggt á 
efnafræðilegri samsetningu: 
- hefðbundin alkalísk þvottaefni með 

ætandi innihaldi. 
- Sterkari þvottaefni með lágu 

alkalíinnihaldi og náttúrulegum 
ensímum.  

Notkun á 50°C þvottakerfum ásamt 
sterkari þvottaefnum dregur úr mengun og 
fer vel með mataráhöld og diska. 
Þvottakerfin mæta sérstaklega 
óhreinindalosunarvirkni ensíma í sterkari 
þvottaefnunum. Vegna þessa geta 
þvottakerfi á 50°C náð sama árangri og 
annars hefði þurft með 65°C þvottakerfi.  

Sambyggð þvottaefni 
Ef þú ert að nota þvottaefni fyrir 
uppþvottavélar sem er með innbyggt     

gljáaefni, á að setja það í hólfið fyrir 
þvottaefni. Ef slík efni eru notuð á að gera 
innstreymi á gljáaefni óvirkt, til að komast 
hjá tvöföldum skammti.  

Notkun á 3 í 1 sambyggðum 
þvottaefnum  

Almennar ráðleggingar 
Þessi efni eru þvottaefni með innbyggðu 
þvottaefni/gljáaefni og saltvirkni.  

1. 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). 

2. Aðeins á að nota þessi efni í 
samræmi við leiðbeiningar frá 
framleiðanda þvottaefnisins. 

3. Ef vandamál koma upp við notkun 
á þessum efnum á að hafa 
samráð við söluaðila á 
þvottaefninu.  

Sérstök ráðlegging 
Þegar notuð eru 3 í 1 efni á að velja 
lægstu hugsanlega stillingu á hörku vatns. 
Ef þú hverfur síðan aftur til baka í notkun á 
staðalþvottakerfi mælum við með 
eftirfarandi: 
Fyllið á bæði geymi fyrir salt og gljáaefni. 
Stillið á mestu hörku vatns og þvoið á 
hefðbundnu þvottakerfi án þvotts. 
Stillið síðan hörku vatns í samræmi við 
hörku vatns á þínu svæði (hér á landi gildir 
lægsta stilling). 
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Uppþvottakerfi 
(3) Notkunargildi Kerfi Magn 

óhreininda og 
gerð þvotts 

Ýtið á 
kerfishnapp 

Lýsing á 
þvottaferli Lengd kerfis 

(í mínútum) 
Orkunotkun 

(kWklst) 
Vatnsnotkun

 
(í lítrum) 

Mikill þvottur 
70°C 

 
Mjög óhreint. 
Mataráhöld, 

pottar og 
pönnur 

 
Heitur 
forþvottur 
Aðalþvottur 
upp að 70°C 
2 volg skol 
1 heitt skol 
Þurrkur 

80 - 90 1,65  1,85 22  24 

Venjulegur 
þvottur 65°C 

 

Eðlileg 
óhreinindi. 
Mataráhöld 

 

Heitur 
forþvottur 
Aðalþvottur 
upp að 65°C 
2 volg skol 
1 heitt skol 
Þurrkur 

95 - 105 1,5  1,7 24  26 

(1) Hraðþvottur 
60°C 

 

Nýleg 
óhreinindi. 
Mataráhöld 

 

Aðalþvottur 
upp að 60°C 
1 heitt skol 30 0,8 9 

(2) Sparnaðar-
þvottur 50°C 

 

Eðlileg 
óhreinindi. 
Mataráhöld 

 

Kaldur 
forþvottur 
Aðalþvottur 
upp að 50°C 
1 kalt skol 
1 heitt skol 
Þurrkur 

155 - 165 0,95  1,05 13  15 

Skol og bið 

 

Hvað sem er. 
Hluti áhalda 

(lokið við síðar 
um daginn) 

 

1 kalt skol (til 
að hindra að 
matarleifar 
festist saman) 

12 0,1 4 

 

(1) Hentar vel við þvott á mataráhöldum (diskum og hnífapörum) eftir máltíðir (nýlega 
óhreint). Einkennist af stuttri tímalengd. Heppilegt daglegt þvottakerfi, tilvalið fyrir 4 
manna fjölskyldu sem vill þvo mataráhöld eftir máltíðir.  

(2) Prófunarþvottaferli fyrir EN 50242 (sjá kafla um prófanir). Þetta þvottakerfi, sem er 
þróað fyrir þvottaefni með ensímum, nær með minni orkunotkun sama árangri í þvotti 
á mataráhöldum og næst á þvottakerfi á 65°C hita og með hefðbundnum 
þvottaefnum. Til að mæta lægra hitastigi er búið að lengja tímann á þvotti og þurrkun.   

(3) Notkunargildi eru aðeins til viðmiðunar og byggjast á vatnsþrýstingi, hitastigi vatns og 
breytinga á orku. 
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Gangsetning á þvottakerfi  

Þessi innbyggða uppþvottavél er með 
stjórnborð á efri brún hurðarinnar. Þegar 
þvottakerfi er valið verður hurðin að vera 
lítillega opin.  

1. Athugið að grindur hafi 
verið settar rétt í og 
armarnir geti snúist 
léttilega.  

2. Skrúfið frá vatnskrana  

3. Ýtið á Á/Af-hnappinn 
Öll gátljós við hnappa loga 
(stillihamur).  

4. Stilla og gangsetja 
þvottakerfi 
Ýtið á viðeigandi hnapp fyrir 
þvottakerfi (sjá yfirlit yfir 
þvottakerfi).  Gátljósið sem á við 
þvottakerfið helst logandi en ljósin 
fyrir hin þvottakerfin slokkna.  
Þvottakerfið fer aðeins í gang 
þegar búið er að loka hurðinni. 
Fram að þeim tíma er hægt að 
breyta um þvottakerfi með því einu 
að ýta á hnapp fyrir annað kerfi.  
Þegar hurð uppþvottavélarinnar er 
lokað fer þvottakerfið sjálfkrafa í 
gang.  

5. Rjúfa, breyta eða hætta við 
þvottakerfi 
Rjúfið virkni þvottakerfis, stöðvið 
eða hættið við, AÐEINS ef það er 
algerlega nauðsynlegt. 
Athugið! Heit gufa gæti streymt út 
þegar hurðin er opnuð. Opnið 
hurðina gætilega.  

Til að rjúfa þvottakerfi 
a) opnið hurðina á 

uppþvottavélinni; þvottakerfið 
stöðvast. Lokið hurðinni og 
kerfið heldur áfram frá þeim 
stað þar sem það stöðvaði.  

b) Ýtið á Á/Af-hnappinn (nú 
slokknar á öllum gátljósum). 
Ýtið aftur á Á/Af-hnappinn og 
kerfið heldur áfram frá þeim 
stað þar sem það var rofið.  

Til að breyta þvottakerfi 
Opnið hurðina á uppþvottavélinni. 

Ýtið á hnapp þess kerfis sem þú 
vilt velja í um það bil 6 sekúndur, 
og þá byrjar gátljós fyrir það kerfi 
sem er í gangi að blikka. 
Gátljós fyrir kerfið sem er í gangi 
slokknar og samtímis kviknar á 
gátljósi fyrir kerfið sem var verið 
að velja. 
Nýja kerfið fer í gang um leið og 
hurðinni er lokað.  

Til að hætta við þvottakerfi 
Opnið hurðina á uppþvottavélinni. 
Ýtið samtímis á virknihnappa 2 og 
3 í um það bil 2 sekúndur, og þá 
byrjar gátljós fyrir það kerfi sem er 
í gangi að blikka. Eftir um það bil 2 
sekúndur kviknar á öllum 
gátljósum fyrir valhnappa 
þvottakerfa sem gefur til kynna að 
hætt hefur verið við kerfi í gangi og 
vélin sé komin á stillingarstig. 
Núna er hægt að velja og 
gangsetja nýtt þvottakerfi.  

6. Stilla/hætta við seinkun á 
starti

 

Stilling á seinkun á starti er 
framkvæmd eftir að búið er að 
velja þvottakerfi. 
Seinkun á starti stillt 

Ýtið á hnapp fyrir seinkun á starti 
þar til að gátljós fyrir valinn tíma 
blikkar (3, 6 eða 9 klst.) 
Niðurtalningin byrjar þegar 
hurðinni er lokað, fram að þeim 
tíma er enn hægt að breyta 
stillingunni. Ef niðurtalning er ekki 
enn hafin (búið að loka hurðinni), 
er hægt að hætta við með því að 
ýta á hnappinn fyrir seinkun á 
starti þar til að gátljós fyrir valinn 
tíma slokknar. (Í þessu tilfelli fer 
valið þvottakerfi í gang um leið og 
hurðinni er lokað). 
Um leið og hurðinni er lokað byrjar 
niðurtalningin sjálfkrafa. 
Niðurtalningin telur niður í 3ja klst 
þrepum. Þótt hurð sé opnuð 
stöðvar það ekki niðurtalninguna. 
Þegar valinn tími er liðinn fer 
þvottakerfið sjálfkrafa í gang. 
Hætt við seinkun á starti sem er 
komin í gang 
Til að hætta við tímastillta seinkun 
á starti verður að fylgja sömu 
aðferð og þegar hætt er við 
þvottakerfi í gangi.  
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Í þessu tilfelli verður að 
framkvæma stillingu á þvottakerfi 
upp á nýtt.  

7. Lok þvottakerfis 
Uppþvottavélin stöðvast sjálfkrafa 
og slitrótt hljóðmerki heyrist sem 
gefur til kynna að þvottakerfi sé 
lokið. 
Opnið hurðina, gátljós á því 
þvottakerfi sem var að ljúka helst 
logandi og gátljós sem sýnir lok 
kerfis logar. 
Slökkvið á uppþvottavélinni með 
Á/Af-hnappnum. 
Bíðið í nokkrar mínútur að losa 
vélina, með þeim hætti kólna 
diskarnir og þurrkun verður betri. 

Vatnsdropar get verið á hliðum og 
hurð vélarinnar því ryðfrítt stálið 
verður kaldara en diskarnir.   

Uppþvottavélin losuð 
Heitir diskar eru viðkvæmir fyrir 
höggi. Því ætti að leyfa þeim að 
kólna áður en þeir eru teknir úr 
vélinni. 
Tæmið neðri grindina fyrst og 
síðan þá efri. Þetta kemur í veg 
fyrir að dropar falli úr efri grindinni 
niður í þá lægri.  

Framleiðandinn mæli með að 
þegar þvottakerfi er yfirstaðið að 
uppþvottvélin sé tekin úr sambandi 
og skrúfað sé fyrir vatnskrana. 
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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 með rökum klút. 
Mælt er með að framkvæma þvott á 3ja mánaða fresti á 65°C án mataráhalda.  

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 (A/B), míkrósíu (C) og flatri síu (D). Sumar 

þvottavélar eru aðeins með grófsíu (A), míkrósíu (C) og flatri síu (D). 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 (A/B) með því að taka í griphringinn og dragið hana út úr míkrósíunni (C). 
5. Hreinsið allar síur vel undir rennandi vatni. 
6. Flata sían (D) 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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Reynið ALDREI að fjarlægja efri arminn.  
Ef leifar óhreininda hafa stíflað götin, hreinsið þau með tannstöngli.  

Ef vélin er ekki notuð um lengri tíma 
Ef þú ætlar ekki að nota vélina í lengri tíma, er ráðlegt: 
1. Takið vélina úr sambandi við rafmagn og skrúfið fyri vatnið. 
2. Fyllið á hólf fyrir gljáaefni. 
3. Skiljið hurðina eftir lítillega opna til að hinda myndun á óþægilegri lykt. 
4. Sjáið til þess að vélin sé hrein 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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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 viðgerðarmanna, þar er átt við 
bilanir sem þú hefðir getað lagfært með því að skoða töfluna.  

þegar blikkandi gátljós sýnir villuboð.  

Uppþvottavélin fer ekki í gang eða stöðvast í notkun. Allir stjórnhnappar eru óvirkir nema Á/Af-hnappurinn. 
Bilanakóðar eru gefnir til kynna með blikkandi gátljósum og hljóðmerkjum, eins og útskýrt er í töflunni. Opnið 
hurðina, ýtið á Á/Af-hnappinn og framkvæmið aðgerðir sem lýst er.   

Vandamál Hugsanleg orsök Lagfæring 

Kraninn er stíflaður eða 
kalkaður Hreinsið kranann 

Sían (ef til staðar) í 
vatnsslöngunni er stífluð Hreinsið síuna 

Gátljós fyrir þvottakerfi í gangi 
blikkar 
1 slitrótt hljóðmerki 
Gátljós fyrir lok þvottakerfis 
blikkar einu sinni  

Vélin tekur ekki inn vatn.  Fæðislangan er ekki rétt 
staðsett 

Athugið legu slöngunnar 

Vatnslásinn er stíflaður Hreinsið vatnslásinn Gátljós fyrir þvottakerfi í gangi 
blikkar 
2 slitrótt hljóðmerki 
Gátljós fyrir lok þvottakerfis 
blikkar tvisvar  

Vélin tekur ekki inn vatn 

Afrennslisslangan er ekki rétt 
staðsett Athugið legu slöngunnar 

 

Gátljós fyrir þvottakerfi í gangi 
blikkar 
3 slitrótt hljóðmerki 
Gátljós fyrir lok þvottakerfis 
blikkar þrisvar   

Vatnsverndarkerfið er virkt 

Skrúfið fyrir vatnskranann og 
hafið samband við 
þjónustuaðila 

 

Við öll önnur villuboð: Hafið samband við þjónustuaðila og gefið upp villuboðin sem koma á skjáinn.  

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 

 

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. 

     

Þvottakerfið fer ekki í 
gang  

Skrúfið lokið á saltgeyminn betur á 
Píphljóð heyrist þegar 
vélin er að þvo Píphljóðið er ekki til að hafa 

áhyggjur af Notið annað uppþvottaefni 
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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 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.   

Ef vandamálið er enn til staðar eftir þessi próf, hafið þá 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 (sjá mynd)  

Til þess að auðvelda málið er mælt með að skrá númerin hér að neðan:  

Gerð (Mod)........................................................  
Framleiðslunúmer (Prod) .................................... 
Raðnúmer (S.N.)..................................................  
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