
 1 

 
 
 
 

Uppþvottavél 
ZZA 414  
45 cm - Stál 
vörunúmer 1850539 
 
 
Handbókin er fyrir eftirfarandi vélar: 

ZZA 414I 
    ZIA 428 
                 414 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 

Notendahandbók                        IO 00382 
 

 

 
Þýðing september 20101 - JR 

 



 2 

Ágæti viðskiptavinur, 
 
Það er nauðsynlegt að lesa þessar leiðbeiningar varðandi uppsetningu og notkun vandlega 
áður en byrjað er að nota vélina. Eftirfarandi leiðbeiningar gætu komið í veg fyrir persónuleg 
meiðsl og/eða skemmdir á vélinni. 
Vinsamlegast geymið handbókina á góðum stað ef þörf er á að grípa til þeirra síðar. 
Þessi notendahandbók er skrifuð fyrir mismunandi vélar og því geta nokkur atriði sem nefnd 
eru í bókinni ekki átt við þína vél. 

 
 

 Lærðu að þekkja vélina þína 

 
Yfirlit yfir vélina 

 

 

1. Efri grind með hillu 

2. Rennibraut fyrir efri grind 

3. Saltgeymir  

4.  Hnífaparagrind 

5. Hólf fyrir uppþvottasápu 

6. Hurð  

7. Stjórnborð  

8. Síur  

9. Neðri sprautuarmur 

10. Neðri grind 

11. Efri sprautuarmur 

12. Hús (fer eftir gerð vélar) 

13. Túrbóvifta fyrir þurrkun (fer eftir gerð) 
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Tæknileg lýsing 

 
Leyfður vatnsþrýstingur: 0,3 –10 bar (= 
3 – 100 N/cm= 0,01-1,0Mpa) 
 
Tenging við rafmagn: 220-240 Volt, 10 
Amps (sjá upplýsingaplötu) 
 
Orkunotkun: 1900-2200 W 
 
Hitaorka: 1800 W 
 

Þetta tæki samsvarar eftirfarandi ES-
tilskipunum: 
 
2006/95/EC: Lágspennutilskipun 
 
2004/108/EC: EMV tilskipun  
DIN EN 50242: Rafdrifin uppþvottavél til 
heimilisnota Prófunaraðferðir fyrir 
raunhæfar notkunaraðstæður. 
 
Vegna þess að við leitumst stöðugt við að 
endurbæta framleiðslu okkar þá geta 
tæknilýsingar breyst án fyrirvara. 
 
 
 

 Öryggisleiðbeiningar 

 
Fyrir uppsetningu 
Athugið vélina varðandi skemmdir í 
flutningi. Setjið aldrei upp eða notið vélar 
sem hafa skemmst. Ef í vafa, hafið samráð 
við söluaðila. 
 
Fyrir fyrstu not 

 Sjá athugasemdir varðandi uppsetningu. 

 Sjáið til þess að rafverktaki sjái um 
örugga jarðtengingu. Framleiðandinn 
getur ekki tekið ábyrgð á skemmdum 
sem verða vegna þess að vélin er notuð 
án viðhlítandi jarðtengingar. 

 Athugið að upplýsingar á 
upplýsingaplötu séu samræmi við 
veitustraum. 

 Uppþvottavélin á ekki að vera í 
sambandi við rafmagn á meðan á 
uppsetningu stendur. 

 Tenging við rafstraum má ekki vera með 
framlengingarsnúru. 
Framlengingarsnúrur veita ekki nægilegt 
öryggi (t.d. varðandi ofhitnun). 

 Notið ávallt tengilinn sem fylgdi vélinni. 

 Gott aðgengi verður að vera að 
tenglinum eftir að vélin hefur verið sett á 
sinn stað. 

 
Öryggi barna 
Leyfið ekki börnum að leika sér með 
vélina. 
Þvottaefni fyrir uppþvottavélar getur haft 
ætandi áhrif á augu, munn og háls. Fylgið 
leiðbeiningum frá framleiðendum 
þvottaefnis. 
Ekki skilja börn eftir án eftirlits þegar vélin 
er opin. Leifar af þvottaefni geta enn verið 
til staðar í vélinni. 

Vatnið í vélinni er ekki drykkjarhæft. Hætta 
á meiðslum vegna ætingar. 
Setjið ávallt langa og beitta hluti (til dæmis 
beitta hnífa) í hnífaparakörfu með oddinn 
niður eða liggjandi flata í efri grind til að 
komast hjá meiðslum. 
 
Varðandi dagleg not 
Notið vélina aðeins á heimilinu, til 
eftirfarandi nota: Til að þvo mataráhöld. 
Notið ekki kemísk leysiefni í vélinni; það 
getur valdið sprengihættu. 
Ekki sitja eða standa á opinni hurðinni, né 
setja þunga hluti á hana, vélin gæti oltið 
fram yfir sig. 
Ekki opna hurðina þegar vélin er í notkun. 
Heitt vatn eða gufa gæti streymt út. 
Ekki skilja hurðina eftir opna – opin hurð 
getur skapað hættu. 
 
Ef kemur til vandamála 
Viðgerðir og lagfæringar á vélinni á aðeins 
að framkvæma af viðurkenndum 
þjónustuaðila. 
Ef upp koma vandamál eða gera þarf við 
vélina, takið hana úr sambandi við 
rafstraum: - takið tengilinn úr sambandi. – 
takið öryggið úr sambandi. 
Ekki taka í rafmagnssnúruna – takið í 
klóna. Skrúfið fyrir vatnskrana. 
 
Það sem ekki á að þvo í 
uppþvottavélinni 
 

 Hluti úr stáli sem eru viðkvæmir fyrir ryði 

 Hnífapör með handföng úr beini eða tré 

 Hnífapör með handföng úr perlumóður 
eða postulíni 

 Plasthluti sem ekki þola hita 

 Diska eða hluti sem búið er að líma 

 Hluti úr kopar, tini eða áli 
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 Viðkvæm skrautglös eða viðkvæma hluti 
úr postulíni 

 Glös úr blýkristal 

 Listmuni og útskorna hluti 

 Ál og silfur gæti breytt um lit 

 Gler og hlutir úr kristal gætu misst 
gljáann með tímanum 

 Svampa og borðklúta 
 
Athugið 

Ekki þvo hluti með sígarettuösku, 
kertavaxi, lakki, málningu eða kemískum 
efnum. 
 
Tilmæli: 
 
Þegar nýr borðbúnaður er keyptur, 
aðgætið þá hvort hann henti fyrir 
uppþvottavélar. (merktur "dishwasher 
proof") 
 
 

  

Leiðbeiningar varðandi 
uppsetningu 
 
Öryggisatriði varðandi uppsetningu 
 
Athugið vélina vel varðandi hugsanlegar 
flutningsskemmdir áður en hún er sett upp 
og tekin í notkun.  
 
Ef vart verður við skemmdir hafið samráð 
við söluaðila. 
 
Setjið ekki upp né notið vél sem hefur 
orðið fyrir skemmdum. 
 
Fylgja verður eftirfarandi leiðbeiningum 
varðandi rétta tengingu á uppþvottavélinni. 
 

 Athugið að upplýsingar á 
upplýsingaplötu séu samræmi við 
veitustraum, áður en vélin er notuð. 

 

 Aðeins má tengja vélina við rétt 
jarðtengdan tengil. Tryggið að 
jarðtenging sé í samræmi við 
reglugerðir. 

 
 

 Tengillinn verður að vera vel 
aðgengilegur og nálægt vélinni. 

 

 Ekki nota framlengingu eða fjöltengi. 
Hætta á yfirhitnun og íkveikju. 

 

 Fasta tengingu við rafstraum má aðeins 
viðurkenndur rafverktaki framkvæma. 

 

 Athugið rafmagnssnúru, slöngu fyrir 
vatnsinntak og aftöppunarslöngu Aðeins 
þjónustuaðili eða viðurkenndur 
rafverktaki má skipta um skemmda hluti. 

 

Uppþvottavélin sett á sinn stað 
 

 Veljið heppilegan stað fyrir 
uppþvottavélina. Sýnið aðgát til að 
tryggja að vélin standi örugglega og 
lárétt. 

 

 Misræmi á gólfi er hægt að jafna með 
stillifótum. Þegar vélin stendur lárétt er 
hægt að loka hurðinni án erfiðleika. 

 

 Koma verður vatnsslöngu og 
frárennslisslöngu þannig fyrir að þær geti 
hreyfst til án þess að beyglast eða 
kremjast. 

 

 Það má ekki setja vélina upp í 
herbergjum þar sem hitastig fer niður 
fyrir 0°C. 

 
Tenging við vatn 
 

 Um er að ræða tvær gerðir á 
inntaksslöngum: 

 
 - Slanga fyrir kalt vatn (allt að 25°C) 
 
 - Slanga fyrir heitt vatn (allt að 60°C) 
vinsamlegast athugið hvað á við varðandi 
þína vél. 
 

 Ef þú vilt tengja vélina þína við vatn frá 
jarðvarmaveitu eða frá húshitun. athugið 
fyrst hvort að inntaksslangan sem þú ert 
með sé heppileg með því að athug tölur 
varðandi hitagildi sem eru skrifaðar á 
slönguna. Ef slangan er ekki heppileg, 
hafið samband við þjónustuaðila til að 
skipta um slöngu. 

 

 Ekki má tengja vélina við vatnshitara eða 
forhitara. 
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Leyfður vatnsþrýstingur: 
Lægsti leyfður vatnsþrýstingur: 0,3 bar = 3 
N/cm² = 30 kPa 
Ef vatnsþrýstingur er fyrir neðan 1 bar, 
hafið samráð við þjónustuaðila. 
Mesti leyfilegur vatnsþrýstingur: 10 bar = 
100N/cm² = 1MPa 
 
Ef vatnsþrýstingur er meiri en 10 bar, 
verður að setja upp þrýstiminnkara. 
 
Tenging á vatnsslöngu 
Aðgætið að vatnsslanga sé ekki beygð 
eða klemmd. Tengið vélina með nýrri 
slöngu, það er ekki ráðlagt að nota gamlar 
slöngur. 
 
Tengið skrúfaða tengið á slöngunni við 
slöngukrana með 3/4 tommu 
utanáliggjandi snitti. Ef þörf krefur notið síu 
á inntaksslöngu til að hreinsa rusl úr 
vatnslögnum.  
Athugið vel að ekki sé leki með 
tengingunni. 
 
Mikilvægt 
Skrúfið fyrir vatnskranann til öryggis eftir 
hvern þvott. 
 

 
 
AQUASAFE+ (fer eftir gerð) 
Aquasafe+ kerfið verndar þig gagnvart  
vatnsskemmdum sem gætu komið frá 
inntaksslöngu.  
Ekki sökkva lokaboxinu í vatn.  Það 
inniheldur rafhluti.  
Í tilfelli skemmda, takið raftengil úr 
sambandi.  
Ekki stytta eða lengja innfellda hluta 
slöngunnar því hann inniheldur 
rafmagnskapla. 

 

Frárennsli vatns 
 
Þegar aftöppunarslanga er tengd. 
 
Gætið þess að slangan sé ekki beygluð 
eða klemmd.  
 
Athugið að aftöppunarslangan sitji 
örugglega á sínum stað. 
 
Framlengingarslöngur 
Það verður að nota slöngu í sömu gæðum, 
ef þörf er á framlengingu á slöngu. 
 
Heildarlengdin má ekki fara yfir 4 metra. 
Notkun á lengri slöngu skilar lakari 
þvottaárangri. 
 
Tenging í vatnslás 
Hæð á niðurfalli verður að vera á milli 50 
og 100 cm fyrir ofan gólf.  
 
Notið hosuklemmu til að festa 
aftöppunarslöngu við vatnslásinn.  
 

 
Tenging við rafmagn 
 
Vinsamlega sjá upplýsingaplötu um 
straum, spennu og öryggi. 
 
Platan er á innri hlið á hurð.  
 
Það verður að vera gott aðgengi að 
raftengli eftir uppsetningu. 
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Förgun 
 
Umbúðir 
Umbúðir og sumir hlutar vélarinnar eru úr 
endurvinnanlegum efnum. Þessi efni eru 
merkt með endurvinnslumerki og 
upplýsingum um gerð efna (PE, PS, 
POM). 
 
Fjarlægið umbúðir og fargið samkvæmt 
reglugerðum áður en vélin er tekin í 
notkun. 
 
Viðvörun 
Umbúðir geta verið hættulegar börnum.  
Endurnýtanlegum efnum á að koma á 
endurvinnslustöðvar. Þú færð frekari 
upplýsingar á endurvinnslustöðvunum. 

 
 
Notuð tæki - athugasemd vegna 
verndunar umhverfisins 
Ekki skyldi farga gömlu tæki með 
venjulegu heimilissorpi.  
Í staðinn ætti að senda það á förgunarstað 
fyrir rafmagnstæki. Merki sýnd á vörunni, í 
notendahandbók eða pakkningum, gefa til 
kynna að það sé heppilegt til endurvinnslu. 
 
Efni sem notuð eru innan í tækinu eru 
endurvinnanleg og merkt í samræmi við 
það. Með endurvinnslu efna eða annarra 
hluta frá notuðum tækjum leggur þú þitt af 
mörkum varðandi verndun umhverfisins. 
 
Upplýsingar um viðeigandi förgunarstaði 
fyrir notuð tæki er að fá hjá yfirvöldum.  
 
Til að minnka hættu á óhöppum á að gera 
vélina ónothæfa þegar henni er fargað. 
Takið hana úr sambandi við rafmagn og 
klippið á rafmagnssnúruna. Gerið 
hurðarlásinn óvirkan. 
 

 Notkun á uppþvottavélinni 

 
Mikilvægt 
 
Tengingar við vatn og rafmagn verða að 
vera í samræmi við leiðbeiningarnar í 
þessari handbók. 
 
Sérstakt salt fyrir uppþvottavélar sett á 
 
Mikilvægt 
 
Notið aðeins sérstaka gerð af salti fyrir 
uppþvottavélar. Framleiðandinn ber ekki 
ábyrgð á skemmdum sem verða vegna 
nota á rangri gerð af salti.  
 
Notið aðeins salt fyrir uppþvottavélar  
Mælt er með miðlungs grófu eða grófu 
salti sem leysast vel upp. Notið aldrei 
matarsalt. Þessar gerðir salts leysast ekki 
eins vel upp í vatni og geta skemmt virkni 
mýkingarbúnaðarins. Ath. Almennt er ekki 
þörf á salti í uppþvottavélar hér á landi). 
 
Fjarlægið neðri grindina úr vélinni.  
 
Opnið skrúflokið á saltgeyminum með því 
að snúa því andsælis (myndir A,B). 
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Við notkun í fyrsta sinn: 
 
Hellið 1 lítra af vatni í saltgeyminn (mynd  
C). 

 
 
Hellið salti í geyminn með því að nota 
trektina sem fylgdi með vélinni (mynd D). 
 

 
 
Hellið nægilegu salti til að fylla geyminn.  
Hann tekur um 2. kg. 
 
Hrærið í með skeið til að hraða því að 
saltið leysist upp. 
 
Herðið lokið vel á aftur. 
Setjið þvottakerfi strax í gang eftir áfyllingu 
á salti. Þetta kemur í veg fyrir skemmdir á 
vélinni af völdum salts eða saltblönduðum 
vökva sem gæti hafa sullast út fyrir. Eftir 
fyrsta þvottaferlið ætti viðvörunarljósið fyrir 
salt að slokkna. 
 
Mikilvægt 
 
Uppleysing á salti í vatni getur tekið 
nokkrar klukkustundir, en það fer eftir 
stærð korna í mismunandi gerðum salts á 
markaði, eiginleikum og hörku vatns.  
 
Því getur gaumljós fyrir salt haldið áfram 
að loga eftir að salt hefur verið sett á 
vélina. (fyrir gerðir með gaumljós fyrir salt)  
 
 

Fyllt á hólf fyrir gljáaefni 
 
Gljáaefni lætur vatnið renna betur af 
mataráhöldum og kemur í veg fyrir 
ummerki vatnsdropa eða rendur á diskum.  
Notið aðeins gljáaefni sem ætlað er í 
uppþvottavélar. 
 
Athugið 
 
Ef þú notar “2 í 1” eða “3 í 1“ 
uppþvottasápu / töflur, þá þarftu ekki að 
nota gljáaefni til viðbótar. 
 
Opnið hólf fyrir gljáaefni með því að ýta á 
læsingu (B). 
 

 
 
Hellið gljáaefni varlega upp að MAX 
merkinu. Lokið aftur þar til að lokið smellur 
(3). 
 

 
 
Þurrkið vandlega upp gljáaefni sem hellst 
hefur framhjá.  
Umfram gljáaefni getur myndað froðu sem 
hindrar þvott. 
 
Stilla skammt af gljáaefni 
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Hægt er að stilla skammt á gljáaefni með 
skammtara á sviði 1 til 6 ( sjá 4) á mynd 
hér að framan.  
Vélin þín er forstillt í verksmiðju á stillingu 
3. 
 
Breytið því aðeins stillingu ef eftirfarandi 
gerist í þvotti: 
 

 Vatnsmerki sjást á áhöldum: Setjið á 
hærri stillingu.  

 Rendur sjást á áhöldum: Setið á lægri 
stillingu. 

 
Fyllt á sápuhólfið 
 
Athugið 
 
Notið aðeins þvottaefni sem ætlað er í 
uppþvottavélar. 
 
Opnið sápuhólf með því að ýta læsingu til 
hægri (A).  
 

 
 
Línur í sápuhólfinu gefa til kynna magn af 
sápuefni.  
 
Sápuhólfið tekur alls um 40 cm³ af 
þvottaefni  
 

 
 
Ef uppþvottavélin er fullhlaðin og 
mataráhöld eru óhrein er mælt með að 
setja sápuefni upp að 25 cm³ merkinu. Ef 
óhreinindi eru minni er nægilegt að setja 
sápu upp að 15 cm³ merkinu.  

Ef áhöldin hafa verið lengi í vélinni og eru 
mjög óhrein er mælt með að bæta við 
sápuefni í litla hólfið (2). 
 
Magn af þvottaefni fyrir mismunandi 
þvottakerfi er sýnt í þvottatöflu.  
 
Frávik eru möguleg vegna mikilla 
óhreininda eða vegna hörku vatns á þínu 
svæði.  
 
Þvottaefni 
 
Notið aðeins þvottaefni sem ætlað er í 
uppþvottavélar í vélinni þinni. 
 
Geymið ávallt opnar pakkningar fyrir 
þvottaefni á stað sem er þurr og þar sem 
börn ná ekki til. 
 
Hellið þvottaefni í sápuhólfið rétt áður en 
kveikt er á vélinni. 
 
Notið ávallt þvottaefni í duftformi í stuttum 
þvottakerfum án forþvotts.  
Setjið þvottaefni í duftformi í hólf nr. 2 með 
ristarloki eins og sýnt er á myndinni og 
lokið hólfinu. Þegar hólfið er fullt þá 
inniheldur það 6 grömm af sápudufti. 
 
Notið ekki sápuefni í töfluformi í stuttum 
þvottakerfum því hitastig og tími hefur áhrif 
á það hversu fljótt töflurnar leysast upp. 
 
Gætið þess að hólf fyrir sápuefni sé vel 
lokað þegar notaðar eru töflur í 
þvottakerfum með forþvotti og háu 
hitastigi. 
 
Of mikið þvottaefni getur orðið til þess að 
það leysist ekki upp að fullu og að diskar 
geti rispast. 
 
Fjölþætt þvottaefni 
 
Þú nærð bestum árangri í uppþvottavélinni 
ef þú notar aðskilin þvottaefni, gljáaefni og 
mýkingarsalt. 
 
Framleiðendur þvottaefna framleiða einnig 
samtvinnuð þvottaefni sem þekkt eru sem 
"fjölþætt þvottaefni" því þau virka einnig 
sem mýking vatns og/eða með gljáaefni 
auk þess að vera þvottaefni.  
Sumar gerðir þessara þvottaefna geta 
einnig innihaldið sérstök viðbótarefni eins 
og varnarefni fyrir gler og ryðfrítt stál. 
 
fjölþætt þvottaefni sem eru algeng á 
markaði: 
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2 í 1: Þessi þvottaefni innihalda þvottaefni 
og gljáaefni eða mýkingarsalt. 
3 í 1: Þessi þvottaefni innihalda þvottaefni, 
gljáaefni og mýkingarsalt. 
4 í 1: Þessi þvottaefni innihalda varnarefni 
fyrir gler í viðbót við  þvottaefni, gljáaefni 
og mýkingarsalt. 
5 í 1: Þessi þvottaefni innihalda varnarefni 
fyrir gler og ryðfrítt stál í viðbót við  
þvottaefni, gljáaefni og mýkingarsalt. 
 
Fjölþætt þvottaefni gefa fullnægjandi 
árangur við sérstakar notkunaraðstæður. 
Fylgið leiðbeiningum á pakkningum þegar 
þessi þvottaefni eru notuð. 
 
Ef hætt er að nota þess gerð þvottaefna: 
 
Gangið úr skugga að bæði salgeymir og 
hólf fyrir gljáaefni séu full. 
 
Setjið stillingu fyrir hörku vatns á efsta 
þrep og látið vélina þvo einu sinni án 
mataráhalda. 
 
Eftir þvott með tómri vél, setjið stillingu fyrir 
hörku vatns til baka í rétta stillingu eins og 
sýnt er í handbókinni. 
 
Setjið stillingu fyrir gljáaefni í rétt stig. 
 
Það fer eftir gerð, en það gæti þurft að 
kveikja á gaumljósum fyrir salt og/eða 
gljáaefni, hafi verið slökkt á þeim áður. 
 

Sett í uppþvottavélina 
 
Almennt: 
Áður en hlaðið er í uppþvottavélina 
 

 Fjarlægið grófar matarleifar 

 Látið öll ílát, svo sem glös, bolla og potta 
snúa með opið niður (svo að vatn safnist 
ekki í þau) 

 Ekki setja diska og hnífapör hvort ofan á 
annað 

 Látið glös ekki snertast 

 Gætið þess að snúningur arma sé ekki 
hindraður 

 Setjið alla stóra og mjög óhreina hluti í 
neðri grindina 

 Minni og léttari hlutir geta farið í efri 
grindina 

 Langir og mjóir hlutir eru settir í miðjar 
grindur 

 
Athugið 

Hnífar og önnur oddmjó áhöld á að setja í 
hnífaparaskúffu með mjóa endann niður 
eða liggjandi lárétt í efri grindinni til að 
komast hjá meiðslum. 
 
Ekki yfirhlaða uppþvottavélina og gætið 
þess að nota diska sem má þvo í 
uppþvottavél. 
 
Aðeins með þessum hætti er hægt að ná 
fram hámarksárangri í þvotti með 
skynsamlegri orkunotkun. 
 
Ráðleggingar varðandi hleðslu á 
uppþvottavélinni 
 
Notið neðri grindina fyrir diska, skálar, 
potta og slíkt. 
 

 
 
2 raðir tinda fyrir diska sem hægt er að 
leggja niður (fer eftir gerð) 
 
Það eru tvær aðskildar raðir tinda fyrir 
stuðning við diska í neðri grindinni, sem 
eru hannaðir til að gefa meira pláss og 
taka við stærri skálum og pottum í neðri 
grindinni. Þú getur lagt þær niður hvora 
fyrir sig (1,2) eða báðar í einu til að skapa 
meira pláss. Takið einfaldlega í 
handföngin (A) og leggið þær niður. 
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Hnífaparagrind 
 

 
 

 
 
Tillögur um hleðslu 
Notið efri grindina fyrir kökudiska, bolla, 
glös og slíkan borðbúnað. 
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Hæðarstilling á tómri grind (fer eftir 
gerð)  
 
Í þessari gerð er hægt að breyta 
hæðarstillingu á efri grind með því að nota 
brautahjól sem eru á tveimur hæðum. 
 
Losið hespur á bæði hægri og vinstri braut 
með því að snúa þeim út á við (C). 
 

 
 

 
 
Dragið grindina alveg út (D). 
 

 
 
Setjið grindina inn í brautirnar á ný í 
æskilegri hæð (E). 
 
Læsið hespunum á ný í réttri stöðu. 
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 Hvernig hreinsa á uppþvottavélina 

 
Regluleg hreinsun á vélinni tryggir langa 
endingu dregur úr hættu á vandamálum. 
 
Viðvörun 
Takið vélina ávallt úr sambandi við 
rafmagn og skrúfið fyrir vatnið áður en hún 
er hreinsuð.  
Notið mildan hreingerningarlög til að 
hreinsa vélina að utan ásamt þéttiköntum. 
Hreinsið stjórnborðið aðeins með rökum 
klút og hreinu vatni. 
 
Hreinsun á síum 
 
Hreinsið síur og sprautuarmana reglulega. 
Óhrein vél hefur neikvæð áhrif á útkomuna 
úr þvotti. 
 
1. Aðalsía 
2. Grófsía 
3. Fínsía 
 
1. Fjarlægið neðri grindina úr vélinni. 
 
2. Snúið grófu síunni til hægri og dragið 
hana upp á við (A).  
 
3. Dragið aðalsíu út (B). 
 
4. Ýtið á tvo flipa á grófsíu og dragið 
fínsíuna út (C). 
 
5. Hreinsið síurnar vel undir rennandi 
vatni. Notið bursta ef þörf krefur. 
 
6. Setjið aðalsíuna í aftur. 
 
7. Setjið fínsíu og grófsíu aftur í aðalsíu.  
Snúið réttsælis þar til að hún smellur. 
 
Viðvörun 
 
Ekki nota uppþvottavélina án síu. Gangið 
úr skugga um að síur séu rétt settar í. 
Hreinsið síur reglulega. 
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Hreinsun á sprautuörmum 
 
Óhreinindi eða kalk geta stíflað stúta á 
sprautuarmi. Athugið sprautustútana 
reglulega vegna þessa. 
 
1. Neðri sprautuarmur 
 
2. Efri sprautuarmur 
 
1. Fjarlægið neðri grind úr vélinni 
 
2. Dragið neðri arminn af upp á við (A). 
 
3. Losið festiskrúfu á efri armi af og dragið 
arminn af (B). 
 
4. Hreinsið armana undir rennandi vatni. 
 
5. Setjið armana á aftur. 
 
Viðvörun 
Gangið úr skugga um að festiskrúfur séu 
vel hertar. 
 

 
 

 
Hreinsun á síu í inntaksslöngu fyrir 
vatn (fer eftir gerð) 
 
Óhreinindi frá seti í vatnslögnum eru síuð 
frá með síu í inntaksslöngu fyrir vatn. 
Athugið síuna reglulega. 
 
1. Skrúfið fyrir vatnskrana og losið 
vatnsslönguna af. 
 
2. Takið síuna úr og hreinsið undir 
rennandi vatni. 
 
3. Setjið hreina síuna í aftur. 
 
4. Festið vatnsslönguna á vatnskranann 
aftur. 
 

 Villuleit 

 
Hvað ef uppþvottavélin gengur ekki: 
 

 Er vélin í sambandi 

 Eru öll öryggi í lagi 

 Er að fullu skrúfað frá vatnskrana? 

 Er hurðin að fullu lokuð? 

 Hefur verið ýtt á Á/Af hnappinn? 

 Eru síur stíflaðar? 
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Árangur í þvotti er óásættanlegur 

 

 

Diskar verða ekki hreinir 

Hugsanleg orsök Úrbætur 

- Ekki rétt raðað í vélina Raðið í vélina eins og ráðlagt er í leiðbeiningunum 

- Rangt val á þvottakerfi 
Veljið kerfi sem þvær á hærra hitastigi eða á lengri 
tíma 

- Sprautuarmar snúast ekki Athugið hvort sprautuarmar snúist léttilega 

- Stíflaðar síur Hreinsið síur eins og lýst er í handbókinni 

- Síur eru ekki á réttum stað Athugið hvort síur hafi ekki verið settar rétt í 

- Stútar á sprautuörmum eru stíflaðir 
Hreinsið stúta á sprautuörmum eins og lýst er í 
handbókinni  

- Grindur yfirhlaðnar Ekki setja of mikið í grindurnar 

- Uppþvottasápa rök eða klesst 
Geymið uppþvottaefni á þurrum stað. Lokið 
brúsanum vandlega 

- Of lítið að þvottaefni 
Aukið magn á þvottaefni eins og fram kemur í töflu 
yfir þvottakerfi 

- Of lítið af gljáaefni Aukið skammt af gljáaefni / fyllið á gljáaefni  

- Lok á þvottaefnishólfi var opið 
Gangið ávallt úr skugga um að þvottaefnishólf sé 
lokað eftir að fyllt er á það 

- Notkun á hnífapörum með lélegum 
gæðum yfirborðs 

Hnífapör af þessari gerð eru ekki heppileg fyrir 
uppþvottavélar 
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 Diskar verða ekki þurrir 
Hugsanleg orsök Úrbætur 

Röng hleðsla á vélinni Raðið í vélina eins og ráðlagt er í leiðbeiningunum 

Ekki nægilega mikið af 
gljáaefni 

Aukið skammt af gljáaefni / fyllið á gljáaefni 

Diskar eru fjarlægðir of fljótt 

Ekki tæma vélina strax eftir þvott. Opnið hurðina lítillega svo 
að gufa streymi út. Byrjið að tæma vélina þegar diskar eru 
orðnir handheitir. Byrjið á að tæma neðri grindina. Þetta 
kemur í veg fyrir að vatn drjúpi af diskum í efri grindinni. 

Rangt val á þvottakerfi 
Hitastig í þvotti og þvottahæfni er minni í stuttum 
þvottakerfum. Veljið kerfi með lengri þvottatíma. 

Hnífapör með lélegum 
yfirborðsgæðum eru notuð 

Vatn er lengur að þorna á þessum borðbúnaði. Hnífapör af 
þessari gerð eru ekki heppileg fyrir uppþvottavélar.  

 

Te- og kaffiblettir og aðrir blettir 

 
Hugsanleg orsök 

Úrbætur 

Rangt val á þvottakerfi Veljið kerfi sem þvær á hærra hitastigi eða á lengri tíma 

Uppþvottasápa rök eða klesst 
Bleikiefni missa eiginleika þegar geymd á óheppilegum 
stöðum. Geymið uppþvottaefni á þurrum stað. Lokið 
brúsanum vandlega 

Notkun á hnífapörum með 
lélegum gæðum yfirborðs 

Erfitt að ná þessum hlutum hreinum vegna hönnunar 
yfirborðs. Hnífapör af þessari gerð eru ekki heppileg fyrir 
uppþvottavélar 

 

Kalktaumar, grátt yfirborð 

 
Hugsanleg orsök 

Úrbætur 

Of lítið af gljáaefni Aukið skammt af gljáaefni / fyllið á gljáaefni  

Harka vatns er ekki rétt valin; 
of lítið salt er notað 

Athugið hvort stillingar séu í samræmi við upplýsingar um 
hörku vatns á þínu svæði. 

Salt eyðist 
Athugið hvort lok á saltgeymi sé örugglega vel lokað. Notið 
trekt til að fylla á salt. Notið kerfi fyrir forþvott þegar búið er að 
setja á salt. Athugð hvort lokið hafi losnað eftir þvottinn. 
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 Lykt 
Hugsanleg orsök Úrbætur 

Lykt af nýrri vél Lykt af nýrri vél hverfur eftir nokkra þvotta. 

Síu eru óhreinar Hreinsið síur eins og lýst er í handbókinni 

Diskar eru látnir bíða í vélinni í 
nokkra daga án þess að vera 
þvegnir. 
 

Fjarlægið laus óhreinindi undir rennandi vatni og 
framkvæmi forþvott án sápu á tveggja daga fresti. 
Lokið hurðinni til að komast hjá lykt. 

 

Mjólkurlitur á yfirborði eða 
bláleit útfelling á glösum 
(tæring á glösum) 

 
Hugsanleg orsök 

Úrbætur 

Mikil notkun á þvottaefni þegar 
harka vatns er lág, hitastig í þvotti er 
of hátt 
 

Veljið þvottakerfi með lágu hitastigi og notið minni 
skammt af þvottaefni. Athugið hörku á vatni. 

 

Ryðblettir, skemmdir á 
yfirborði 

 
Hugsanleg orsök 

Úrbætur 

Lok á saltgeymi hefur ekki lokast 
nægilega vel 

Salt getur skemmt yfirborð málms og valdið 
ryðskemmdum. 
Athugið hvort lok á saltgeymi sé örugglega vel lokað. 
Notið trekt til að fylla á salt. Notið kerfi fyrir forþvott 
þegar búið er að setja á salt. Athugð hvort lokið hafi 
losnað eftir þvottinn 

Matarleifar eru of lengi á yfirborði 
Fjarlægið laus óhreinindi undir rennandi vatni og 
framkvæmið forþvott án sápu á tveggja daga fresti. 

Jarðtenging á vél er ekki nægilega 
góð. 

Athugið jarðtenginguna. Stöðurafmagn getur étið göt 
á yfirborð málma og valdið skemmdum. 

Hlutar hnífapara úr ryðfríu stáli í 
lágum gæðaflokki 

Ekki er hægt að varast ryð á slíkum hlutum. Hnífapör 
eða mataráhöld af þessari gerð eru ekki heppileg fyrir 
uppþvottavélar. 

Diskar með ryðblettum 
Ryðgaðir hlutir geta “litað” aðra hluti. Hnífapör eða 
mataráhöld af þessari gerð eru ekki heppileg fyrir 
uppþvottavélar. 
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Leifar af þvottaefni í 
þvottaefnishólfi 

Hugsanleg orsök Úrbætur 

Raki í þvottaefnishólfi 
Gangið úr skugga um að hólfið sé þurrt áður en fyllt er 
á það. 

Þvottaefni of lengi í hólfinu Setjið þvottaefnið í rétt fyrir þvott. 

Loka á þvottaefnishólfi opnast ekki 
Gætið þess að lokið opnist ekki óvart þegar sett er í 
vélina. 

Þvottaefni er rakt eða klesst 
Geymið uppþvottaefni á þurrum stað. Lokið brúsanum 
vandlega. 

Sprautustútar eru stíflaðir 
Hreinsið stúta á sprautuörmum eins og lýst er í 
handbókinni. 

 

Upplitun á skreytingum 

Hugsanleg orsök Úrbætur 

Upplitun á skreytingum á glösum 
og diskum 

Glös, postulín og hnífapör af þessari gerð henta ekki 
fyrir uppþvottavélar. 
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Rispur 

Hugsanleg orsök Úrbætur 

Diskar og hlutir sem eru úr áli 
Diskar og hnífapör af þessari gerð henta ekki fyrir 
uppþvottavélar. 

Lok á saltgeymi hefur ekki 
lokast nægilega vel 

Athugið hvort lok á saltgeymi sé örugglega vel lokað. Notið 
trekt til að fylla á salt. Notið kerfi fyrir forþvott þegar búið er 
að setja á salt. Athugð hvort lokið hafi losnað eftir þvottinn 

Harka vatns er ekki rétt valin; 
of lítið salt er notað 

Athugið hvort stillingar séu í samræmi við upplýsingar um 
hörku vatns á þínu svæði. 

Þvottaefni geymt við 
óæskilegar aðstæður 

Það á ekki að geyma þvottaefni lengur en 2 mánuði. Geymið 
það á þurrum stað. Lokið íláti vandlega. 

Yfirhlaðnar grindur 
Gangið úr skugga um að einstök glös og diskar snertist ekki. 
Þau geta lamist við hvort annað í þvottaferlinu og valdið 
rispum. 

 

Mataráhöld brotna 

Hugsanleg orsök Úrbætur 

Röng hleðsla Hlaðið uppþvottavélina eins og ráðlagt er í leiðbeiningum. 

Yfirhlaðnar grindur 
Yfirhlaðið ekki grindurnar. Mataráhöld geta rekist í og 
brotnað. 
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Froða 

Hugsanleg orsök Úrbætur 

Diskar hafa verið forþvegnir með 
miklu magni af sápulegi 

Ekki er þörf á að forþvo diska. Grófar matarleifar 
má fjarlægja með klút eða bursta og skola með 
vatni. 

Gljáaefni gæti hafa lekið í vélina 
Ef gljáaefni hefur sullast niður við áfyllingu, 
fjarlægið með þurrku eða svampi. 

Lok á gljáaefnisgeymi hefur ekki 
verið lokað 

Gangið ávallt úr skugga um að lokið sé þétt lokað 
eftir áfyllingu á gljáaefni. 

 

Vatn helst í vélinni eftir 
skolun 

Hugsanleg orsök Úrbætur 

Stíflaðar síur Hreinsið síur eins og lýst er í handbókinni 

Aftöppunarslanga stífluð eða 
beygluð 

Gangið úr skugga um að aftöppunarslanga sé rétt 
staðsett. 

 


