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Advarsler

 Slike advarsler inneholder informasjon som er viktige for sikker-
heten. De advarer mot mulige skader på personer og materiell.
Les advarslene nøye og følg anbefalingene for hva du skal gjøre og
hvordan du skal forholde deg.

Henvisninger

Henvisningene inneholder informasjon som man må ta særskilt
hensyn til.
De kjennetegnes med en bred ramme.

Tilleggsinformasjon og anmerkninger

Tilleggsinformasjon og anmerkninger kjennetegnes av en smal ram-
me. 
Inneholder tilleggsanmerkninger til oppvaskmaskinen og er ikke
nødvendigvis relevant for bruken.

Handlingsskritt
Selve betjeningen av oppvaskmaskinen forklares trinn for trinn ved
hjelp av såkalte handlingsskritt.
Foran hvert handlingsskritt står det et sort kvadrat /en firkant.

Eksempel:
 Åpne døren til oppvaskmaskinen.

Display
Informasjon som vises i displayet til oppvaskmaskinen, er kjenne-
tegnet ved en spesiell skrifttype som ligner displayets.

Eksempel:

Velg Startforvalg og bekreft inntastingen med OK.
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Oversikt over maskinen

a Dørlås
b Øvre spylearm (ikke synlig)
c Skinne til overkurven
d Tilkobling for spylearmen til overkurven
e Nedre spylearm
f Skinne til underkurven
g Identifiseringsskilt

h Glansemiddelbeholder
i Låsehake til dørlås
j Saltbeholder
k Beholder for oppvaskmiddel i pulverform
l Silkombinasjon
m Bakside:

Tilkobling for DOS-moduler
Ekstern doseringspumpe for flytende opp-
vaskmidler (DOS 1)
Ekstern doseringspumpe for glansemiddel
(DOS 4)



Maskinbeskrivelse

7

Betjeningspanel

a Tast  (På/Av)
Inn- og utkobling av oppvaskmaskinen

b Tast 1-3 (programtaster)
Hurtigvalgtaster for favorittprogrammer

c Tast  (flere programmer)
Valg av flere programmer

d Display
Displayvisning

e Tast  og  (piltaster)
Navigering i displayet

f Tast  (avbryte eller tilbake)
Avbryter prosessen i displayet 
(ikke programavbrudd!)

g Start/Stopp-tast
Starter hhv. avbryter et program

h Tast  (dørutløser)
Åpne døren

i Tast OK (kvittere)
Bekrefter valget eller inntastingen i
betjeningspanelet

j Grensesnitt for serviceavdelingen 
Kontroll- og overføringspunkt for Mieles
serviceavdeling
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Denne oppvaskmaskinen for storhusholdning oppfyller de påbudte
sikkerhetskravene. Bruk som ikke er forskriftsmessig, kan imidlertid
føre til skader på personer og gjenstander.

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke oppvask-
maskinen. Den gir viktige opplysninger om sikkerhet, bruk og ved-
likehold. Du beskytter deg selv og forhindrer skader på maskinen.
Ta vare på bruksanvisningen og gi den videre til en eventuell senere
eier.

 På grunn av de korte programtidene og den store rengjøringseffek-
ten er denne oppvaskmaskinen for storhusholdning kun ment for pro-
fesjonell bruk, bl.a.:

- på pensjonater,

- sykehus, aldershjem,

- SFO og

- barnehager

 Oppvaskmaskinen er kun tillatt for anvendelsesområdet «oppvask»
som er nevnt i bruksanvisningen, f.eks. til vask av glass, servise og
bestikk. Enhver annen bruk, ombygginger og endringer er ikke tillatt.

 Oppvaskmaskinen for storhusholdning er kun bestemt for innen-
dørs, stasjonær bruk.

 Spesialinnsatsene skal bare brukes til det de er bestemt for.

 Oppvaskmaskinen skal ikke brukes til rengjøring av medisinsk ut-
styr.

 Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller
pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene
oppvaskmaskinen på en sikker måte, må ikke bruke denne oppvask-
maskinen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person.
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Forskriftsmessig oppstilling

 Maskinen må ikke oppstilles i rom hvor det er fare for eksplosjon
eller frost.

 For å sikre at maskinen står støtt, må innbyggings- og integrerings-
maskiner bare settes opp under en gjennomgående benkeplate, som
er skrudd fast til skapene ved siden av.

 I oppvaskmaskinens omgivelser skal det kun brukes møbler for in-
dustriell bruk, ellers kan de bli skadet på grunn av kondensvann.

Teknisk sikkerhet

 Igangsetting, vedlikehold og reparasjon av oppvaskmaskinen skal
kun foretas av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert per-
sonell. Ved ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner
kan det oppstå betydelig fare for brukeren.

 Betjeningen av oppvaskmaskinen er forbeholdt personer som har
fått opplæring. Personalet bør skoleres regelmessig.

 Kontroller før oppvaskmaskinen oppstilles at den ikke har ytre,
synlige skader. En skadet maskin må ikke oppstilles og tas i bruk. En
skadet oppvaskmaskin kan være farlig å bruke!

 En skadet eller utett oppvaskmaskin må straks skrus av. Ta kontakt
med Mieles serviceavdeling, en autorisert Miele-forhandler eller tilsva-
rende autoriserte fagfolk.

 Defekte deler må bare skiftes ut med originale reservedeler fra
Miele. Bare for disse delene kan Miele garantere at de funksjons- og
sikkerhetskravene som stilles til apparatene, blir oppfylt.

 Sikkerheten for det elektriske anlegget i oppvaskmaskinen garan-
teres kun hvis den kobles til et forskriftsmessig installert jordings-
system. La eventuelt elektrofagfolk kontrollere husinstallasjonen hvis
du er i tvil.

 Følg installasjonsanvisningene i bruksanvisningen og monterings-
veiledningen.

 Før oppvaskmaskinen tilkobles, må tilkoblingsdataene (sikring,
spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for
elektronettet.

 Oppvaskmaskinen må ikke stå foran et støpsel som tilhører et elek-
trisk apparat. Da kan dybden på innbyggingsnisjen bli for liten, og
press på støpselet kan føre til overoppheting. Se kapittelet «Elektro-
tilkobling».

 Tilkobling av oppvaskmaskinen til strømnettet må ikke skje via
flerveisstikkontakter eller skjøteledning, da de ikke ivaretar sikkerhe-
ten på en tilfredsstillende måte (f.eks. brannfare ved overoppheting).
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 Du må aldri åpne kabinettet til oppvaskmaskinen. Hvis strøm-
førende deler blir berørt og den elektriske og mekaniske konstruksjo-
nen forandret, utsettes du for fare og det kan oppstå funksjonsfeil på
maskinen.

 Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må ikke oppvaskmaskinen set-
tes i gang. En skadet tilkoblingsledning må erstattes av en egnet til-
koblingsledning. Av sikkerhetsgrunner skal den kun skiftes ut av
Mieles serviceavdeling eller kvalifiserte fagfolk.

 Koble maskinen fra el-nettet når det skal utføres vedlikehold.

 Koblingsboksen for vanninntaket inneholder to elektriske ventiler.
Boksen må ikke dyppes i vann!

 I inntaksslangen er det spenningsførende ledninger. Du må derfor
ikke gjøre slangen kortere.

 Det innebygde waterproof-systemet gir pålitelig beskyttelse mot
vannskader under følgende forutsetninger:

- Forskriftsmessig installasjon,

- reparasjon av oppvaskmaskinen hhv. utskiftning av deler ved tyde-
lige skader,

- stenging av vannkranene ved lengre fravær (f.eks. ferie).

Waterproof-systemet virker også når maskinen er slått av. Den må
imidlertid ikke være koblet fra el-nettet.
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Forskriftsmessig bruk

 Maskinen er kun beregnet for bruk med vann og oppvaskmidler
som er egnet for oppvaskmaskiner for storhusholdning. Oppvaskma-
skinen må ikke brukes med organiske løsemidler eller antennelige
væsker. 
Det er bl.a. eksplosjonsfare, men også fare for at gummi- og kunst-
stoffdeler blir ødelagt og at det vil renne væsker ut som følge av
dette.

 Bruk kun oppvaskmidler for oppvaskmaskiner. Hvis du bruker
andre oppvaskmidler, er det fare for at serviset og oppvaskmaskinen
blir skadet.

 Ingen må stå eller sette seg på den åpne maskindøren. Oppvask-
maskinen kan velte eller bli ødelagt.

 Etter arbeider på vannledningsnettet må slangene til oppvask-
maskinens vannforsyning luftes, ellers kan komponentene bli skadet.

 Vær spesielt forsiktig når maskinen vasker ved høye temperaturer.
Når døren åpnes, er det stor fare for forbrenning hhv. skålding! Servi-
se, bestikk, kurver og innsatser må avkjøles. Tøm eventuelle rester av
varmt vann fra hule deler i vaskekammeret.

 Vannet i oppvaskmaskinen er ikke drikkevann!

 Forbehandlinger av serviset (f.eks. med håndoppvaskmiddel og
andre rengjøringsmidler), bestemte tilsmussinger og enkelte oppvask-
midler kan forårsake skum. Skum kan forringe rengjøringsresultatet.

 Skum som siver ut av vaskekammeret kan forårsake materiellskade
på oppvaskmaskinen. Avbryt straks programmet hvis det siver ut
skum, og koble maskinen fra el-nettet!

 Ved bruk av oppvaskmidler og spesialprodukter må du følge hen-
visningene fra produsenten av rengjøringsmidlene. Bruk rengjørings-
middelet kun for det bruksområdet som er oppgitt av produsenten,
for å unngå skader på materiale og ev. kraftige kjemiske reaksjoner
(f.eks. knallgassreaksjon).

 Ikke pust inn oppvaskpulver! Ikke svelg oppvaskmiddel! Oppvask-
midler kan forårsake etseskader i nese, munn og svelg. Gå straks til
lege hvis du har pustet inn eller svelget oppvaskmiddel.

 Miele er ikke ansvarlig for kjemiske rengjøringsmidlers påvirkning
på materialet i serviset etc. Følg henvisningene fra produsenten av
rengjøringsmidlene vedrørende lagringsbetingelser, bruk og dosering.

 For å unngå skader på materialer og korrosjon skal det ikke kom-
me syrer, kloridholdige løsninger og korroderende jernholdige materi-
aler i vaskekammeret og på kabinettet.

 Ikke vask servisedeler med aske, sand, voks, smørefett eller farge i
den profesjonelle oppvaskmaskinen. Disse stoffene kan skade
oppvaskmaskinen.
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 Oppvaskmaskinen og området i umiddelbar nærhet må ikke ren-
gjøres med spyling, f.eks. med vannslange eller høytrykksspyler.

 Sørg for at kabinettet ikke kommer i kontakt med syreholdige løs-
ninger/damper for å unngå korrosjonsskader.

 Ved stående plassering av skarpe, spisse gjenstander: Vær opp-
merksom på faren for skade. Plasser bestikkdelene slik at de ikke kan
føre til skader.

 Fjern alle grove matrester før du plasserer serviset i oppvask-
maskinen.

Barn i nærheten

 Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av oppvask-
maskinen. Ikke la barn leke med oppvaskmaskinen. Det er blant
annet fare for at barn kan stenge seg inne i maskinen.

 Barn skal ikke bruke oppvaskmaskinen.

 Barn må ikke komme i kontakt med prosesskjemikalier! Prosess-
kjemikalier kan forårsake etseskader i munn og svelg eller føre til kvel-
ning. Hold derfor barn borte fra en åpen oppvaskmaskin. Det kan
fremdeles være rester av prosesskjemikalier i oppvaskmaskinen.
Oppsøk lege straks dersom barnet har fått prosesskjemikalier i munn-
en.

Tilbehør

 Kun Miele-tilleggsutstyr for vedkommende bruksområde må kobles
til maskinen. Hos Miele kan du få oppgitt typebetegnelsen for det en-
kelte tilbehøret.

 Det må kun brukes kurver og innsatser fra Miele. Ved endring av
Miele-tilbehøret eller ved bruk av andre kurver og innsatser, kan ikke
Miele garantere at det oppnås er tilfredsstillende resultat. Skader som
oppstår som følge av dette, dekkes ikke av garantien eller av service-
avtalen.
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Symboler på oppvaskmaskinen for storhusholdning

Advarsel:
Se bruksanvisningen!

Advarsel:
Fare for elektrisk støt!

Advarsel! Svært varme overflater: 
Ved åpning av døren, kan det være svært
varmt inne i vaskekammeret.

Fare for kuttskader: 
Bruk solide vernehansker ved transport og
oppstilling av rengjøringsautomaten.

Retur og gjenvinning av oppvaskmaskinen

 Av hensyn til sikkerhet og miljøet: Følg sikkerhetsreglene og hen-
visningene fra produsenten av prosesskjemikaliene når du avhender
prosesskjemikalier (bruk vernebriller og hansker!).

 Fjern eller ødelegg også dørlåsen, slik at barn ikke kan stenge seg
inne i maskinen. Deretter må oppvaskmaskinen avhendes forskrifts-
messig (se «Aktivt miljøvern»).

Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikker-
hetsreglene og advarslene ikke blir fulgt.
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Retur og gjenvinning av transportemballasjen
Emballasjen beskytter produktet mot transportskader. Emballasjema-
terialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling
og kan derfor gjenvinnes.

Gjenvinning av emballasjen sparer råstoff og bidrar til mindre avfall.
Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur.

Retur og gjenvinning av gamle apparater
Elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materi-
aler. De innholder imidlertid også skadelige stoffer, blandinger og del-
er, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I
restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helse-
skadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatene som restav-
fall.

Benytt i stedet de offisielle returpunktene for innlevering og gjen-
vinning av slike apparater. Apparatene kan leveres gratis til kommuna-
le gjenvinningsstasjoner, forhandlere av tilsvarende produkter eller til
Miele. For mer informasjon, se www.miele.no
Du er selv juridisk ansvarlig for å slette personlige data som måtte be-
finne seg i de gamle apparatene. Sørg for at apparatene oppbevares
barnesikkert til de kjøres bort.
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Brukergrupper
Brukerne kan deles inn i to grupper:

- Brukere

- Erfarne brukere

Ved å legge inn en kode kan «Flere innstillinger» sperres for vanlig be-
tjening (se kapittel «Flere innstillinger, Kode»).

Brukere Brukerne må instrueres i betjening av og innsetting i oppvask-
maskinen, og skoleres regelmessig for å garantere sikker bruk i det
daglige arbeidet.

Erfarne brukere Erfarne brukere kan dessuten sperre programmer for bruk, tilpasse
programforløp mht. temperatur og holdetid og endre vannmengde.
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Displayets funksjonsmåte

Displayet er ingen berøringsskjerm

Via displayet kan du velge hhv. innstille følgende:

- programmet

- startforvalgstiden

- innstillinger

Under programforløpet vises følgende i displayet:

- programnavnet

- programskrittet / progr./reell temperatur

- antatt resttid

- eventuelle feilmeldinger og råd

Betjening av me-
nyen

Oppvaskmaskinen betjenes kun med tastene på betjeningspanelet.
Tastene (tastefeltene) på siden av displayet er trykket på overflaten av
rustfritt stål. Med et lett trykk på tastene starter den aktuelle funk-
sjonen.

Betjeningen av menyen skjer ved hjelp av tastefeltet på høyre side av
displayet.

- Tasten 
navigerer linje for linje oppover i en meny, eller øker markert verdi.

- Tasten  avbryte eller tilbake 
Med denne tasten avsluttes menyen før tiden. Evt. innstillinger som
du har foretatt lagres ikke. Displayet skifter avslutningsvis til over-
ordnet menynivå.

- Tasten 
navigerer linje for linje nedover i en meny eller reduserer markert
verdi.

- Tasten OK. 
Valget blir bekreftet. Displayet skifter til nest høyeste menynivå eller
til neste posisjon når du skal legge inn verdier. Fremgangsmåten for
innlegging av verdier blir beskrevet i det aktuelle kapittelet.
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Menyvisning
Betjeningsoverflaten til oppvaskmaskinen er delt inn i menyer. Meny-
en vises i det 3-linjede displayet i betjeningspanelet.

Eksempel:

Språk 

,
;(

english (GB)

deutsch

Her er navnet på menyen oppført og maks. to menypunkter. Meny-
punktet som er valgt, er lyst markert.

Enkeltvalg
Startforvalg

Ja
Nei (

Med piltastene  og  kan du navigere gjennom menyen. Med
tasten OK velges markert verdi. Den valgte verdien er huket av . De
andre verdiene velges automatisk bort.

Ved å trykke tasten OK skifter displayet til visning av nest høyeste
menynivå, eller ved inntasting av verdier, til neste siffer som skal leg-
ges inn. Fremgangsmåten for inntasting av verdier blir beskrevet i det
aktuelle kapittelet. Ved å trykke tasten  skifter visningen til nest
høyeste menynivå uten å lagre inntastingen.

Flere valg
Programfrigivelse

Kort
Universal ,

;
9

9

Med piltastene  og  kan du navigere gjennom menyen. Med
tasten OK kan du velge flere verdier etter hverandre innenfor menyen.
En valgt verdi er huket av . 
For å lagre valget, velg Anvend og bekreft med tasten OK.
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Systemmeldinger  Symbolet kjennetegner systemmeldinger. Det gir opplysninger om
den løpende prosessen og oppvaskmaskinens status. System-
meldinger vises enkeltvis på slutten av oppvaskprogrammet. Forelig-
ger det flere systemmeldinger, vises neste systemmelding ved å
trykke tasten OK. Ved å trykke tasten OK under programforløpet, kan
du hente systemmeldingen frem igjen.

Eksempel:



OK

Etterfyll salt

Automatisk utkobling
Oppvaskmaskinen er utstyrt med en automatisk utkobling. Oppvask-
maskinen kobler seg ut etter innstilt tid. Displayet og alle andre LED-
lamper er utkoblet. For å koble oppvaskmaskinen for storhusholdning
inn igjen, trykk tasten  (På/Av).

Den automatiske utkoblingen kan også deaktiveres (se kapittel «Flere
innstillinger, Utkobling etter»). Selv når oppvaskmaskinen er i hvilemo-
dus, er displayet innkoblet.
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Symboler i displayet

Navigasjonspiler


Hvis en meny inneholder mer enn to valgmuligheter, vises to naviga-
sjonspiler ved siden av menypunktene. Med piltastene  og  kan
du scrolle gjennom menypunktene.

Stiplet linje
--------

Hvis menyen inneholder flere enn to valgmuligheter, markerer en sti-
plet linje slutten på listen. Slutten på listen befinner seg over linjen, og
begynnelsen på listen under linjen.

Haker  Hvis du kan velge mellom flere innstillingsmuligheter, markerer haken
 den aktuelle innstillingen.

Eksempel

Startforvalg

Ja
Nei (

Tørking  Når ekstra tørking er aktivert, vises symbolet øverst til høyre ved sid-
en av programnavnet.

Eksempel

Universal
Temperatur
Varighet

G
55 °C
min23

Systemmeldinger


 symbolet kjennetegner systemmeldinger og vises vekselvis med
symbolet . Hvis OK vises nede til høyre i displayet, må systemmel-
dingen bekreftes med tasten OK. Hvis ikke OK vises i displayet, hop-
per styringen til nest høyeste nivå etter noen sekunder

Feilmeldinger  Hvis det skulle foreligge en feil, vises en advarsel i stedet for  sym-
bolet. Den videre fremgangsmåten er beskrevet i kapittelet «Feilret-
ting».
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Igangsetting

Ved første igangsetting må følgende innstilles. Alle innstillinger gjø-
res automatisk etter hverandre og den aktuelle verdien hukes av
med . Ved igangsettingen dreier det seg om en fast prosess, som
ikke kan avbrytes.

Oppvaskmaskinen fører deg automatisk gjennom trinnene du må
gjennomføre.

Regenerering gjennomføres i det første programmet etter igangset-
tingen.

Hvis et program ikke avsluttes helt etter første igangsetting og
oppvaskmaskinen blir slått av, må første igangsetting gjennomføres
på nytt.

Det er mulig å endre følgende inntastinger (unntatt vanntilkoblinger)
senere via menyen «Innstillinger » og «Flere innstillinger».

Innkobling Oppvaskmaskinen må være tilkoblet strømnettet.

 Trykk tasten  inntil LED-lampen i tastefeltet starter å lyse.

Innstilling av 
språk

Første igangsetting starter automatisk med språkinnstilling. Du blir
bedt om å innstille ønsket displayspråk.

Språk 

,
;(

english (GB)

deutsch

 Velg ønsket språk ved å trykke piltastene  og , og bekreft inn-
tastingen med tasten OK.
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Innstilling av tem-
peraturenhet

Displayet skifter til innstilling av temperaturenhet.

Temperaturenhet

°C

°F

(

 Velg ønsket temperaturenhet ved å trykke piltastene  og  og be-
kreft inntastingen med OK.

Innstiling av 
datoformat

Displayet skifter til innstilling av datoformat

Datoformat

DD:MM:ÅÅ

MM:DD:ÅÅ
(

 Velg ønsket datoformat ved å trykke piltastene  og  og bekreft
inntastingen med OK.

Innstilling av 
dato

Displayet skifter til datoinnstilling.

Dato

12 . 07 . 2013

 Innstill dag, måned og år med piltastene  (høyere)  (lavere), og
bekreft inntastingen med OK.

Innstilling av
klokkeslett-
format

Displayet skifter til innstilling av klokkeslettformat.

Tidsformat

(24 t

12 t

 Velg ønsket klokkeslettformat ved å trykke piltastene  og , og
bekreft inntastingen ved å trykke tasten OK.
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Innstilling av 
klokkeslett

Displayet skifter til innstilling av klokkeslett.

Klokkeslett

12 : 00

 Innstill timene og minuttene med piltastene  (høyere)  (lavere) og
bekreft inntastingen med OK.

Hvis du har valgt klokkeslettformatet 12 timer, vises «am» (morgen)
eller «pm» (kveld) bak klokkeslettet.

Innstilling av
vannhardhet

Displayet skifter til innstilling av vannhardheten.

Oppvaskmaskinen for storhusholdning må programmeres nøyaktig til
vannets hardhet.

 Det lokale vannverket gir opplysning om nøyaktig hardhetsgrad for
vannet.

 Hvis vannets hardhet varierer (f.eks. 8 - 17 °dH), programmer alltid
den høyeste verdien (i dette eksempelet 17 °dH).

Ved eventuell senere service letter du arbeidet for teknikeren hvis
vannets hardhet er kjent.

 Før inn vannets hardhet her:

____________________°dH

Fra fabrikken er det programmert en vannhardhet på 19 °dH
(3,4 mmol/l).

Vannhardhet
19

(0 - 70 °dH)

°dH

 Innstill gjeldende hardhetsgrad for vanntilkoblingen med piltastene
 (høyere)  (lavere), og bekreft inntastingen med OK.

Mer informasjon om innstilling av vannhardheten, se kapittel «Innstil-
ling av vannhardhet».
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Vanntil-
koblinger

Displayet skifter til innstilling av vanntilkoblinger.

I tilfelle oppvaskmaskinen ikke kan tilkobles alle tilgjengelige vanntil-
koblinger, kan disse kobles ut.

Hvis noen vanntilkoblinger kobles ut, kan de kun aktiveres igjen av
Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell.

Vanntilkoblinger

Anvend
Kaldtvann ,

;
9

 Velg vanntilkoblingene som ikke er tilkoblet, med piltastene  og
, og bekreft inntastingen med OK.

Haken  blir borte i rubrikken  og vanntilkoblingen er dermed ut-
koblet.

 For å lagre valget, velg Anvend og bekreft inntastingen med tasten
OK.

Første igang-
setting er av-
sluttet

Deretter vises følgende melding i displayet «Første igangsetting vel-
lykket».



OK

Første igangsetting
var vellykket

 Trykk tasten OK.

Oppvaskmaskinen er klar til bruk.

M
PROFESSIONAL

PG 8059

Startbildet vises i 3 sekunder. 
Deretter vises programmet til den første hurtigvalgtasten i displayet.
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Komfort dørlås
Oppvaskmaskinen er utstyrt med en komfort dørlås. 
Denne dørlåsen bidrar til å forbedre tørkingen, da den ved program-
slutt automatisk åpner døren noen cm på gløtt (unntatt programmene
Superkort, Regenerering, Kaldt og Utpumping). Du kan også deaktivere
denne funksjonen (se kapittel «Innstillinger , Tørking»).

Åpne døren 

Døren kan kun åpnes når oppvaskmaskinen er tilkoblet strømnettet
og slått på (LED-lampene i tastefeltet  lyser).

Betjeningspanelet til oppvaskmaskinen fungerer også som håndtak.

 Trykk tasten , for å åpne døren. LED-lampen i tastefeltet slukker
så snart døren er låst opp.

 Ta tak i håndtaket under betjeningspanelet og fell ned døren.

Ved å trykke tasten  under drift, kan programmet avbrytes (se ka-
pittel «Drift, Pause i programmet»).

Et program som allerede er startet, bør kun avbrytes dersom f.eks.
serviset beveger seg kraftig.
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Lukk døren
 Skyv inn kurvene.

 Ha igjen døren og trykk den lett inntil du tydelig hører den fester
seg. Lukkemekanismen lukker den automatisk igjen.

 Ikke stikk fingrene inn mellom dør og kammer når døren lukkes.
Klemfare!

Hvis ikke lukkemekanismen klarer å lukke døren helt fordi den blok-
keres av servisedeler eller lignende, vises meldingen Dør blokkert
eller F 433 i displayet (se kapittel «Feilretting») og lukkemekanismen
åpner døren.

 Fjern blokkeringen i lukkeområdet til døren.

Hvis du smeller igjen døren, åpner lukkemekanismen døren igjen.

Tettheten er kun ivaretatt når døren er skikkelig lukket.
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Åpning av døren med nødåpneren

 Nødåpneren må bare brukes hvis normal åpning av døren ikke
lenger er mulig.

 Hvis nødbryteren betjenes under et programforløp, kan det
strømme svært varmt vann ut.
Det er fare for forbrenning hhv. skålding!

Nødåpneren befinner seg i spalten mellom dør og deksel (hhv. ar-
beidsbenk for innbyggingsmaskiner) til høyre ved siden av dørlåsen.

Verktøyet som brukes til å utløse nødåpneren ligger sammen med
trykksakene som er vedlagt.

 Skyv verktøyet til nødåpneren inn i spalten mellom deksel og dør til
høyre ved siden av dørlåsen. For lettere å orientere seg; må høyre
kant på verktøyet flukte med høyre kant på displayet.

 Trykk hendelen til nødbryteren bakover med verktøyet inntil døren
åpner seg på gløtt.

Hvis du samtidig trykker mot døren til oppvaskmaskinen, trenger du
ikke bruke så mye kraft for å løsne nødbryteren.

Hvis døren blir åpnet via nødbryteren, vises følgende melding i dis-
playet:

Nødåpner -
døren ble åpnet

Henvisningen bekreftes når døren trekkes ut av lukkemekanismen.
Deretter vises det sist brukte programmet i displayet.
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Regenerering
For å oppnå gode rengjøringsresultater, trenger oppvaskmaskinen
bløtt (kalkfattig) vann. Ved hardt ledningsvann avleires det hvitt be-
legg på utensilene og på veggene i vaskekammeret.

Ledningsvann med en hardhet fra 4 °dH (= 0,7 mmol/l) må derfor av-
kalkes. Dette skjer automatisk i det innebygde kalkfilteret. 
Kalkfilteret må derfor innstilles nøyaktig til hardheten på lednings-
vannet.

Det ansvarlige vannverket opplyser om nøyaktig hardhetsgrad for
ledningsvannet 
Ved eventuell senere service letter du arbeidet for teknikeren hvis
vannets hardhet er kjent. Før inn ledningsvannets hardhet her:

______________ °dH eller mmol/l

Kalkfilteret må regenereres med jevne mellomrom. 
Da trenger du et spesielt regenereringssalt.

 Ikke fyll oppvaskmiddel (heller ikke flytende) i saltbeholderen.
Oppvaskmiddel ødelegger kalkfilteret.

Bruk bare spesielt, mest mulig grovkornet regenereringssalt eller
rent, grovt salt.
Egnede produkter finner du i Miele Professionals produktsortiment.
Andre salttyper kan inneholde bestanddeler som ikke løses opp i
vann, og kalkfilterets funksjon kan påvirkes.

Hvis hardheten på vannet alltid ligger under 4 °dH (= 0,7 mmol/l), er
det ikke nødvendig å fylle salt i kalkfilteret. Du må likevel innstille
vannhardheten.
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Innstilling av vannhardhet
Kalkfilteret kan innstilles mellom 0 - 70 °dH (0 - 12,6 mmol/l)

 Velg menyen Flere innstillinger.

 Velg Vannhardhet og bekreft inntastingen med OK.

Vannhardhet
19

(0 - 70 °dH)

°dH

Fra fabrikken er kalkfilteret innstilt med en vannhardhet på 19 °dH
(3,4 mmol/l). 
Ved innstilling, se også tabellen på neste side.

Hvis vannhardheten varierer, innstill alltid den høyeste verdien. Hvis
vannhardheten varierer f.eks. mellom 8 og 17  °dH (1,4 og 3,1 mmol/
l), må vannhardheten innstilles på 17 °dH (3,1 mmol/l).

 Innstill gyldig hardhetsgrad for vanntilkoblingen med piltastene 
(høyere)  (lavere), og bekreft inntastingen med OK.
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Innstillingstabell °dH °f mmol/l Display °dH °f mmol/l Display

  0   0   0   0 36   65   6,5 36

  1   2 0,2   1 37   67   6,7 37

  2   4 0,4   2 38   68   6,8 38

  3   5 0,5   3 39   70   7,0 39

  4   7 0,7   4 40   72   7,2 40

  5   9 0,9   5 41   74   7,4 41

  6 11 1,1   6 42   76   7,6 42

  7 13 1,3   7 43   77   7,7 43

  8 14 1,4   8 44   79   7,9 44

  9 16 1,6   9 45   81   8,1 45

10 18 1,8 10 46   83   8,3 46

11 20 2,0 11 47   85   8,5 47

12 22 2,2 12 48   86   8,6 48

13 23 2,3 13 49   88   8,8 49

14 25 2,5 14 50   90   9,0 50

15 27 2,7 15 51   91   9,1 51

16 29 2,9 16 52   93   9,3 52

17 31 3,1 17 53   95   9,5 53

18 32 3,2 18 54   97   9,7 54

19 34 3,4    19 *) 55   99   9,9 55

20 36 3,6 20 56 100 10,0 56

21 38 3,8 21 57 102 10,2 57

22 40 4,0 22 58 104 10,4 58

23 41 4,1 23 59 106 10,6 59

24 43 4,3 24 60 107 10,7 60

25 45 4,5 25 61 109 10,9 61

26 47 4,7 26 62 111 11,1 62

27 49 4,9 27 63 113 11,3 63

28 50 5,0 28 64 115 11,5 64

29 52 5,2 29 65 116 11,6 65

30 54 5,4 30 66 118 11,8 66

31 56 5,6 31 67 120 12,0 67

32 58 5,8 32 68 122 12,2 68

33 59 5,9 33 69 124 12,4 69

34 61 6,1 34 70 125 12,5 70

35 63 6,3 35

*) Fabrikkinnstilling
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Melding om saltmangel
 Så snart meldingen vises i displayet, skal du etterfylle salt etter pro-

gramslutt.

 Bekreft meldingen med tasten OK.

Hvis det ikke er fylt i salt, vises -symbolet på høyre side av program-
navnet i displayet. Det indikerer en mangel.
Etter hver programslutt vises mangelen på nytt.

Ved å trykke tasten OK under programforløpet, kan mangelsignalene
vises.

Etter å ha fylt i regenereringssalt, slukker -symbolet i displayet, så
sant det ikke foreligger andre mangler.

Visningen av saltmangel er deaktivert når oppvaskmaskinen er pro-
grammert med en vannhardhet på 0 - 4 °dH.

Maskinen er sperret pga. saltmangel
Hvis det etter flere programforløp ikke etterfylles salt, blir oppvask-
maskinen sperret for videre bruk.

Kort tid før vises følgende melding i displayet:

K

OK

Maskinen sperres om
kort tid pga. saltmangel

Avhengig av valgt program og innstilt vannhardhet, er det kun mulig å
starte noen få programforløp.

Oppvaskmaskinen blir sperret for videre bruk, dersom det gjennom-
føres flere programforløp uten at det blir fylt på salt.

K

OK

Maskinen sperret pga.
saltmangel

Sperringen heves etter noen sekunder etter at det er fylt i regene-
reringssalt.
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Påfylling av regenereringssalt

 Åpne døren bare halvveis når du skal fylle på salt, slik at saltet
kommer skikkelig inn i saltbeholderen.

 Trykk åpningstasten på saltbeholderlokket i pilens retning. Dekselet
spretter opp.

 Åpne påfyllingstrakten.

Ikke fyll vann i saltbeholderen!

 Fyll ikke mer salt i beholderen, enn at det er mulig å lukke
påfyllingstrakten uten anstrengelser. Ved første saltpåfylling rommer
beholderen ca. 2 kg salt, avhengig av korningen.
Ved etterfylling er saltopptaket mindre, da det fremdeles er saltrest-
er i beholderen.
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Ikke fyll på mer enn 2 kg salt.

Ved saltpåfylling kan vann bli fortrengt fra beholderen.

 Fjern saltrester fra påfyllingsområdet og pakningen og lukk deretter
saltbeholderlokket.

 Start programmet Kaldt uten servise straks etter saltpåfylling for å
unngå korrosjon i vaskekammeret. Eventuell overflødig salt-
oppløsning blir dermed fortynnet og skylt ut.



Påfylling av avspenningsmiddel (glansemiddel)

33

Avspenningsmiddel (glansemiddel)
Avspenningsmiddel (glansemiddel) er nødvendig for at vannet skal
renne av serviset før tørkingen og for å lette tørkingen.
Avspenningsmiddel (glansemiddel) doseres i beholderen i døren eller
via en ekstern DOS-modul. (Opsjon - se kapittel «DOS-modul»).

 Hvis det fylles oppvaskmiddel (også flytende oppvaskmiddel) i
beholderen for avspenningsmiddel (glansemiddel), blir beholderen
ødelagt! Bruk bare avspenningsmiddel (glansemiddel) for spesial-
oppvaskmaskiner!

Egnede produkter finner du i Miele Professionals produktsortiment.

Omkobling til ekstern DOS-modul må utføres av Mieles service-
avdeling eller annet Miele-autorisert personell.

I programmet Ølglass gjennomføres det en sluttskylling med kaldt
vann uten dosering av avspenningsmiddel (glansemiddel).

Melding om manglende avspenningsmiddel (glanse-
middel)
 Etterfyll avspenningsmiddel etter programslutt, straks meldingen

vises i displayet.

K

OK

Etterfyll glansemiddel

 Bekreft meldingen med tasten OK.

Universal

Temperatur
Varighet

:
55 °C
min23

Hvis det ikke er fylt avspenningsmiddel, vises -symbolet til høyre
ved siden av programnavnet i displayet. Det indikerer mangelen.

Etter hver programslutt vises meldingen på nytt.

Ved å trykke tasten OK under programforløpet, kan mangelsignalene
vises.

Hvis det ikke foreligger flere mangler, slukker -symbolet i displayet
når du etterfyller avspenningsmiddel.
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Påfylling av avspenningsmiddel (glansemiddel)
 Åpne døren helt.

 Skru av lokket på avspennings-/glansemiddelbeholderen.

 Fyll på avspenningsmiddel (glansemiddel) inntil det blir synlig ved
maks. merket i påfyllingsåpningen i påfyllingstrakten.

Beholderen rommer ca. 300 ml.

 Skru på lokket igjen, slik at det ikke kan trenge vann inn i behol-
deren.

 Skyll bort evt. søl med programmet «Kaldt» for å unngå økt skum-
dannelse i det neste programmet.

For å få et optimalt oppvaskresultat, kan du tilpasse doserings-
mengden for avspenningsmiddelet (glansemiddelet) (se kapittel «Fle-
re innstillinger, Tilleggsfunksjoner»).
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Plassering av serviset
Fjern store matrester fra serviset.

Forskylling under rennende vann er ikke nødvendig!

Vær oppmerksom
på følgende

 Rester av syrer og løsemidler, spesielt saltsyre og kloridholdige
løsninger, må ikke komme inn i vaskekammeret.

 Ikke vask servisedeler med aske, sand, voks, smørefett eller far-
ge i den profesjonelle oppvaskmaskinen.
Disse stoffene kan skade oppvaskmaskinen.

Du kan plassere de enkelte servise- og bestikkdelene på plassene
som er beregnet for dem. Vær imidlertid oppmerksom på følgende
råd:

 Plasser serviset slik at alle flater nås av vannet, ellers blir det ikke
ordentlig rent!

 Plassér tallerkener speilvendt med den buede flaten mot midten av
kurven i over- og underkurven (se bildene på de neste sidene).

 Servise- og bestikkdeler må ikke ligge inni hverandre og ikke dekke
hverandre.

 Pass på at alle deler står støtt.

 Hult servise, som kopper, glass, gryter osv., settes med åpningene
vendt nedover i kurvene.

 Plassér høye, slanke, hule deler mest mulig i det midtre området i
kurvene, der nås de best av vannstrålene.

 Servisedeler med dyp bunn plasseres mest mulig skrått, slik at van-
net kan renne av.

 Pass på at spylearmene ikke blokkeres av for høye deler eller deler
som stikker ned fra kurven over. Prøv eventuelt å dreie spylearmen
med hånden.

 Små deler kan falle ned gjennom spilene i kurven. Legg små deler i
bestikkurven.
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Ikke egnet for
maskinoppvask

- Bestikk og servisedeler av tre eller med deler av tre blir utvasket og
lite innbydende. Dessuten er ikke limet egnet for oppvaskmaskin,
slik at treskaft kan løsne.

- Kunsthåndverksgjenstander og antikke, verdifulle vaser eller glass
med dekor tåler ikke maskinoppvask.

- Plastdeler av materialer som ikke er varmebestandige kan bli defor-
mert.

- Gjenstander av kobber, messing, tinn og aluminium kan bli misfar-
get eller matte.

- Dekor utenpå glasur kan blekne etter flere vaskeomganger.

- Ømfintlige glass og krystallgjenstander kan bli matte etter mange
vaskeomganger.

Vi anbefaler - Kjøp servise som er egnet for maskinoppvask og bestikk med be-
tegnelsen «tåler maskinoppvask».

- Glass kan bli matte etter mange omganger i oppvaskmaskinen.
Vask ømfintlige glass i programmer med lave temperaturer (se ka-
pittel «Programoversikt») og egnet oppvaskmiddel. Da er det
mindre fare for at glassene blir matte.

Vær oppmerksom
på dette!

Sølv og aluminium kan misfarges ved kontakt med svovelholdige
matvarer.

 Aluminiumsdeler (f.eks. fettfilter) må ikke vaskes i oppvask-
maskinen med sterkt etsende, alkaliske industrirengjøringsmidler.
Det kan oppstå materiellskader. I ekstreme tilfeller er det fare for en
eksplosjonsartet kjemisk reaksjon (f.eks. knallgassreaksjon).
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Overkurv
Sortér små, lette og ømfintlige deler: skåler, kopper, glass, dessert-
skåler o.l., samt lette, varmebestandige kunststoffdeler osv. i over-
kurven.

O 891 overkurv

med innsats E 810 for f.eks. 20 kopper, 33 skåler eller 17 desserttal-
lerkener.

Koppehylle

Koppehyllens bredde kan innstilles i to trinn, slik at også store kopper
kan plasseres på den.

 Trekk opp koppehyllen og la den feste seg igjen i ønsket bredde.
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Regulering av overkurven
For å få bedre plass til høye servisedeler i over- eller underkurven,
kan du regulere overkurven i to forskjellige høyder i trinn på ca. 5 cm.

 Trekk ut overkurven.

 Løsne låsemutrene på begge sider.

 Hev eller senk kurven til ønsket posisjon.

 Fest låsemutrene igjen.

 Overkurven må være rett og likt innstilt på begge sider.
Hvis kurven er plassert skrått, er det ikke mulig å koble den til
vanntilkoblingen.

 Etter at overkurven er høydejustert, må du tilpasse posisjonen til
vanntilkoblingen før du skyver inn overkurven.

 Drei vanntilkoblingen til overkurven i øvre eller nedre posisjon.
Vanntilkoblingen må feste seg tydelig i riktig posisjon.
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Avhengig av overkurvens innstilling, kan f.eks. tallerkener med
følgende diameter plasseres i kurvene: 
Eksempel overkurv O 891:

Overkurv i stilling Overkurv tallerken-Ø Underkurv tallerken-
Ø

Oppe Maks. 15 cm 33 cm *

Nede Maks. 20 cm 25 cm

* Her må du bruke tallerkeninnsats E 812 i underkurven.



Anvendelsesteknikk

40

Underkurv
Store og tunge deler: tallerkener, gryter, fat osv. plasseres i under-
kurven. 
Plassér tynne, lette glass kun i en spesiell innsats egnet for dette eller
i underkurven!

U 890 underkurv, tom

for plassering av kunststoffkurver, diverse innsatser og bestikkurver.

U 890 underkurv med 2 innsatser E 816 og 2 bestikkurver E 165

Det kan plasseres 16 tallerkener med en diameter på 25 cm og
diverse bestikk i hver. Uten bestikkurver kan det i hver innsats, E 816,
plasseres 19 tallerkener med en diameter på 25 cm.
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U 890 underkurv med en 90 ° dreid innsats E 816

Med bestikkurv E 165 kan det plasseres 16 tallerkener med en dia-
meter på 33 cm og diverse bestikk i hver. Uten bestikkurv kan det i
den oppreiste innsatsen E 816 plasseres 19 tallerkener med en dia-
meter på 33 cm i hver.
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Bruk av kunststoffkurver
Underkurven U 890 tom kan utstyres med kunststoffkurver med mål-
ene 500 x 500 mm.

For bruk av kunststoffkurver i overkurven, må du ha den spesielle
overkurven O 885 tom (maks. høyde for serviset er 130 mm).

Hvis du skal plassere høyere servise i underkurven, trenger du den
spesielle underkurven U 876 tom.

Hvilken kurvkombinasjon som kan brukes, avhenger av type, størrelse
og form på serviset. 
For mer informasjon om kurvsortimentet, ta kontakt med din Miele-
forhandler eller Mieles kundesenter.

Eksempler: (underkurver)

U 525 5-rekkers trådkurv

Trådkurven er beregnet for glass med en diameter på maks. 8 cm.
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U 534 - U 537 kunststoffkurver med inndeling for forskjellige glasshøyder

I dette eksempelet er kunststoffkurven utstyrt med lange forlengere
som er forbundet med topprammen. 
(Kan kun bygges sammen med underkurv U 876 tom).

Oppbygging av
kunststoffkurven

Høyden på grunnkurven  kan endres med topprammen  og valg-
frie, lange  eller korte  forlengere.

 Sett alle fire forlengerne i grunnkurven .

 Trykk topprammen  godt fast på forlengerne.
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Tilsetting av oppvaskmiddel

Bruk kun oppvaskmiddel for storhusholdning.
Egnede produkter finner du i Miele Professionals produktsortiment.

Oppvaskmiddel kan doseres i pulverform via beholderen for oppvask-
pulver, eller doseres flytende via en ekstern DOS-modul (opsjon - se
kapittel «DOS-modul»).

Oppvasktabletter kan brukes, men ikke i programmet «Superkort».
Bruk kun oppvasktabletter som løser seg raskt nok opp. Egnede
tabletter finner du i Miele Professionals produktsortiment.

Oppvaskpulver I beholderen må du kun bruke oppvaskmiddel i pulverform eller
oppvasktabletter.

Før hvert oppvaskprogram (unntatt Superkort, Kaldt, Regenerering og
Utpumping) fyller du pulveroppvaskmiddel eller oppvasktabletter i
beholderen (følg rådene på neste side).

 Dosér oppvaskmiddel etter servisets tilsmussingsgrad i oppvask-
middelbeholderen (følg henvisningen om dosering i kapittelet «Pro-
gramoversikt»).

 Trykk åpningstasten på beholderen i pilretningen. Lokket åpner seg
mot venstre.

Etter et oppvaskprogram er lokket allerede åpent.
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 Fyll oppvaskmiddel i pulverform eller oppvasktabletter i beholderen
og lukk lokket.

Dosering  Følg doseringsrådene fra produsenten av oppvaskmiddelet.

Som doseringshjelp er beholderen merket med 20 og 40. Når døren
er i vannrett stilling, viser markeringene fyllmengden i milliliter. For
oppvaskmiddel i pulverform, angir de ca. fyllmengde i gram avhengig
av produsent og korning.

Beholderen rommer maks. 60 ml oppvaskmiddel.

Henvisninger til programmet Superkort
I programmet Superkort blir ikke sluttskyllingsvannet pumpet ut ved
programslutt. Dette er fordi det skal oppnås så korte programtider
som mulig ved kontinuerlig vasking. 
Oppvaskmiddelet blir ikke spylt ut av beholderen i løpet av den korte
driftstiden.

 Ha oppvaskmiddelet i pulverform direkte på innsiden av døren, hvis
det ikke det doseres flytende oppvaskmiddel.

Oppvaskprogrammet må startes umiddelbart etter doseringen på
innsiden av døren for å unngå korrosjon hhv. misfarginger.
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DOS-modul
I tillegg til de innebygde doseringssystemene kan det tilkobles to
ekstra, eksterne doseringssystemer (DOS-moduler) for flytende
prosesskjemikalier.

Egnede produkter finner du i Miele Professionals produktsortiment.

Mer informasjon om Miele DOS-moduler får du ved henvendelse til
en Miele-forhandler og Mieles kundesenter.

Fargekoding av
sugelansene

Flytende prosesskjemikalier doseres fra eksterne beholdere via suge-
lanser. De er kodet med farger for å tildele doseringspumpene tilsva-
rende sugelanser.

Under noen omstendigheter kan spesielle tilsmussinger gjøre det
nødvendig med andre sammensetninger av rengjørings- og tilset-
ningsmidler. I disse tilfellene vil Mieles serviceavdeling gi deg råd.

Tilkobling av
DOS-moduler

En separat monteringsanvisning er vedlagt DOS-modulen.

 Tilkobling strømforsyning DOS 1 oppvaskmiddel.

 Tilkobling strømforsyning DOS 4 avspenningsmiddel (glanse-
middel).

 Tilkoblinger for doseringsslanger.

 Før montering av DOS-modulen må tilkoblingsdataene (spen-
ning og frekvens) på typeskiltet til modulen sammenlignes med
dataene på typeskiltet til oppvaskmaskinen. Dataene må stemme
overens, slik at modulen ikke blir ødelagt. Ved tvil, ta kontakt med
en autorisert elektroinstallatør.

 Koble til strømforsyningen.

 For å plassere doseringsslangene må du løsne slangeklemmen på
en ledig tilkoblingsstuss og ta av beskyttelseskappen.

 Fest doseringsslangen på den ledige tilkoblingsstussen og fest
slangen med en slangeklemme.

Ubrukte tilkoblinger for doseringsslanger må forsynes med beskyt-
telseskapper, slik at ikke vaskevannet renner ut.
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Innstilling av
doseringskonsen-
trasjon

Innstillingen av doseringskonsentrasjonen blir beskrevet i kapittelet
«Flere innstillinger / Tilleggsfunksjoner / Doseringssystemer».

Fyll beholderen
hhv. bytt den ut

DOS-modulen er utstyrt med en nivåindikator, som viser en melding i
displayet dersom nivået er under minstemerket.

K

OK

Etterfyll DOS 

 Etter programslutt må du skifte ut beholderen med den aktuelle pro-
sesskjemikalien, straks meldingen vises i displayet.

 Bekreft meldingen med tasten OK.

Bytt beholderen ut i tide, slik at den ikke blir sugd helt tom.
Et doseringssystem som er sugd tomt, må luftes før neste pro-
gramstart.

 Sett beholderen på den åpne døren eller på et underlag som er lett
å rengjøre.

 Trekk av lokket på beholderen og ta ut sugelansen. Legg sugelan-
sen på den åpne døren.

 Fyll eller bytt ut beholderen, sett inn doseringslansen og trykk ned
lokket til det fester seg. Vær oppmerksom på fargemerkingen.

 Tilpass doseringslansen ved å skyve den helt ned til bunnen av
beholderen.

 Eventuelt søl fra prosesskjemikalier må tørkes godt bort.

 Sett beholderen på gulvet ved siden av oppvaskmaskinen eller i et
skap ved siden av. Beholderen må plasseres på samme nivå som
maskinen, den må ikke settes over eller på oppvaskmaskinen.

 Avslutningsvis må doseringssystemet luftes.

Kontroll av 
forbruk

Med jevne mellomrom må du ved hjelp av nivåindikatoren i behol-
deren, kontrollere forbruket av prosesskjemikalier som benyttes, for å
avdekke eventuelle uregelmessigheter ved doseringen.
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LED-lamper i tastefeltene
I tastefeltene er det innfelt LED-lamper. De viser oppvaskmaskinens
status. 
Med unntak av Start/Stopp-tasten, som lyser grønt ved normaldrift,
lyser de andre LED-lampene gult.
Ved feil blinker tasten Start/Stopp rødt.

Tastefelt LED Status

Tast  (På/
Av)

PÅ Oppvaskmaskinen er koblet inn.

AV Oppvaskmaskinen er koblet ut.

Tastene
, 
og 
hurtigvalg-
taster

PÅ Det aktuelle programmet ble valgt. LED-
lampene lyser også etter programslutt
inntil et annet program blir valgt.

AV Programmet er ikke valgt, eller det ar-
beides med programinnstillingene.

Tast 
flere pro-
grammer

PÅ Det er valgt et program fra programlis-
ten. LED-lampene lyser også etter pro-
gramslutt inntil et annet program blir
valgt.

AV Det er ikke valgt noe program fra listen,
eller det arbeides med programinnstill-
ingene.

Tast 
Start/Stopp

PÅ Et program kjører

BLINKER
GRØNT

Et program er valgt, men ikke startet en-
da.

BLINKER
RØDT

Det har oppstått en feil.

AV Et program er avsluttet.

Tast 
(dørtast)

PÅ Et program er valgt, men ikke startet en-
da.

BLINKER Et program er avsluttet og døren er luk-
ket.

AV Et program kjører
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Innkobling
 Skru opp vannkranen, hvis den er stengt.

 Trykk tasten  inntil LED-lampen i tastefeltet starter å lyse.

 Lukk døren (LED-lampen til tasten  lyser).

Så snart oppvaskmaskinen er klar til drift, skifter displaybildet og vi-
ser programmet som sist ble valgt, 
f.eks.:

Universal
Temperatur
Varighet

G
55 °C
min23

Velg program
Velg alltid program ut i fra servisetype og hvor skittent serviset er.

Hurtigvalgtaster Du velger programmene du bruker oftest ved å trykke hurtigvalgtast-
ene ,  eller . Du kan lagre dem etter ønske (se kapittel
«Flere innstillinger»).

Fra fabrikken er de tre første programmene i programoversikten (se
«Programoversikt») lagret på hurtigvalgtastene.

 Velg et program via hurtigvalgtastene.

LED-lampen til hurtigvalgtasten lyser, og LED-lampen til tasten Start/
Stopp blinker.
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Programliste Programmene som ikke er tilgjengelige via hurtigvalgtastene, kan du
velge fra programlisten.

 Trykk tasten .

I displayet vises følgende menyvalg:

Superkort

Hygiene Plus ,
;

Velg program

 Velg ønsket program med tastene  og  og bekreft inntastingen
med OK.

I displayet vises valgt program, f.eks.:

Universal

Temperatur
Varighet

55 °C
min23

G

LED-lampen i tastefeltet  lyser, og LED-lampen til tasten Start/
Stopp blinker.

Ved å trykke tasten OK kan du velge tilleggsfunksjonene (se kapit-
telet «Tilleggsfunksjoner»).
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Programstart
 Trykk tasten Start/Stopp.

LED-lampen til tasten Start/Stopp lyser og LED-lampen til tasten 
slukker.

Etter programstart er det ikke mulig å bytte program lenger.
Programmet som er i gang, kan enten stoppes midlertidig (se «Pau-
se i programmet») eller avbrytes (se «Avbryte programmet»).

Visning av
programforløp

Etter programstart vises betegnelsen til vaskefasen i displayet og i
10 sekunder vises Programstart.

Under programforløpet kan du veksle mellom visning av vaskefase og
programmert hhv. reell temperatur med piltastene  og  i andre dis-
playlinje.

I tredje displaylinje vises resttiden.

Universal
Hovedvask
Varighet

G

min23
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Programslutt
Etter en normal avslutning av programmet, slukker LED-lampen til
tasten Start/Stopp og LED-lampen til tasten  blinker. I den
nederste linjen i displayet vises meldingen Programslutt.

Universal
Temperatur
Programslutt

55 °C

I fabrikkinnstillingen høres i tillegg et varselsignal i 3 sekunder. For
innstilling av varselsignal, se kapittel «Innstillinger , Lydstyrke».

Når tørking er aktivert (se kapittel «Innstillinger , Tørking»), åpner
døren seg automatisk noen centimeter.

Når utkoblingsfunksjonen er aktivert, slår oppvaskmaskinen seg
automatisk av etter en tid.
Trykk tasten  for å slå på maskinen.

Utkobling
 Trykk tasten  inntil LED-lampen i tastefeltet slukker.

Uttak av servise
Varmt servise er ømfintlig for støt! La det derfor avkjøles i maskinen til
det er lett å ta i.

Hvis du åpner døren helt etter at du har slått av maskinen, blir servi-
set avkjølt raskere.

Rydd først ut av underkurven, deretter overkurven. På denne måten
unngår du at vanndråper fra overkurven faller ned på serviset i under-
kurven.
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Pause i programmet
Et program som allerede er startet, bør kun avbrytes dersom f.eks.
serviset beveger seg kraftig.

 Forsiktig! Serviset og det innvendige kammeret kan være svært
varmt.
Det er fare for forbrenning hhv. skålding.

 Trykk tasten .

 Hvis kammertemperaturen er høyere enn 70 °C, vises en ad-
varsel i displayet Vaskekammeret er for varmt.

 Bekreft advarselen med tasten OK.

I displayet vises følgende spørsmål.

Åpne døren?
Ja

Nei (

 Velg Ja og bekreft inntastingen med OK.

Programmet avbrytes først når Ja blir bekreftet.
Dersom det ikke foretas noen ny inntasting innen ca. 20 sekunder
etter at du har tastet , vises programforløpet igjen.

Døren blir åpnet og følgende melding vises i displayet:

KProgramavbrudd: Døren
er åpnet

 Plassér serviset slik at det står støtt.

 Lukk døren.

Oppvaskprogrammet fortsetter på det stedet det ble avbrutt.

Displayet går automatisk tilbake til programforløpet.
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Programavbrudd
Et program som allerede er i gang, må kun avbrytes når du f.eks. vil
bytte program.

Ved feil blir programmet automatisk avbrutt.

 Forsiktig! Serviset og det innvendige kammeret kan være svært
varmt.
Det er fare for forbrenning hhv. skålding.

 Trykk tasten Start/Stopp.

Følgende spørsmål vises i displayet:

Avbryt programmet

Ja
Nei (

 Velg Ja og bekreft inntastingen med OK.

Programmet avbrytes først når Ja blir bekreftet.
Dersom det ikke foretas noen ny inntasting innen ca. 20 sekunder
etter at du har tastet Start/Stopp, vises programforløpet igjen.

Følgende melding vises i displayet:

KProgrammet er avbrutt

Hvis du skifter program og lokket til rengjøringsbeholderen allerede
er åpnet, må du ev. etterdosere oppvaskmiddel.
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Startforvalg
Du kan planlegge starttiden til et program på forhånd. Starttiden kan
forskyves mellom 1 minutt og 24 timer.

Startforvalget må være aktivert i menyen innstillinger (se kapittel
«Innstillinger , Startforvalg»).
Når startforvalg er deaktivert, er det ikke lenger synlig når du henter
frem tilleggsfunksjoner.

Ved bruk av oppvaskmiddel i pulverform og startforvalg, må du
være oppmerksom på at oppvaskmiddelbeholderen må være tørr
ved påfylling, ev. tørk den først.
Oppvaskmiddelet kan klumpe seg og blir dermed ikke skylt helt ut.

Innstilling av 
starttid

 Slå på oppvaskmaskinen med tasten .

 Velg ønsket program (se kapittel «Drift, Velg program»). LED-lampen
til tasten Start/Stopp blinker.

 Trykk tasten OK.

 Velg Startforvalg og bekreft inntastingen med OK.

Starttid

-- : --

 Innstill timene og minuttene med piltastene  (høyere)  (lavere) og
bekreft hver inntasting med OK.

 Etter at du har lagt inn starttiden, trykker du tasten Start/Stopp.

Universal

Temperatur 55 °C
12:30Innkobling kl.

G

Deretter vises valgt program med temperatur og starttid.

For å avbryte det innstilte startforvalget før start, slå av oppvask-
maskinen med tasten .
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Ekstra tørking
For å oppnå bedre tørkeresultater, åpnes døren til oppvaskmaskinen
automatisk på gløtt ved programslutt.
Denne funksjonen kan ikke aktiveres for alle programmer (se kapittel
«Programoversikt».)

Ekstra tørking kan aktiveres eller deaktiveres for valgt program, det
gjelder også når «Innstillinger , Tørking» er koblet permanent inn eller
ut.
Innstillingen som er foretatt her, gjelder kun én gang for det valgte
programmet. Etter avsluttet program slettes denne innstillingen.

 Slå på oppvaskmaskinen med tasten .

 Velg ønsket program (se kapittel «Drift, Velg program»). LED-lampen
til tasten Start/Stopp blinker.

 Trykk tasten OK.

Hvis startforvalg er aktivert under «Innstillinger  , Startforvalg», vises
følgende meny:

Utvalg

Ekstra tørking

Startforvalg

 Velg Ekstra tørking og bekreft inntastingen med OK.

Hvis startforvalg er deaktivert under «Innstillinger  , Startforvalg»,
vises straks valgmuligheten for Ekstra tørking.

Tørking

Ja

Nei

(

-   Nei  
Tørking er deaktivert for valgt program.

-   Ja  
Tørking er aktivert for valgt program.

I displayet kan du velge det motsatte av innstillingen som ble gjort
under «Innstillinger  , Tørking».
Ved å trykke tasten OK lagres innstillingen.
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Universal
Temperatur
Varighet

G
55 °C
min23

Når tørking er aktivert, vises tørkesymbolet  ved siden av program-
navnet.

Dersom vasketemperaturen ligger over 67 °C etter siste skylleblokk
(f.eks. i programmet Hygiene Plus), er det en avkjølingsfase før pro-
gramslutt. Først når vasketemperaturen er sunket under 67 °C, er pro-
grammet slutt. 
Det høres et akustisk signal, Programslutt vises i displayet og døren
åpnes automatisk noen centimeter.
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Hente frem menyen «Innstillinger »
Du kan hente frem menyen for systeminnstillinger slik:

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Hold tasten  inne og slå på oppvaskmaskinen med tasten .

Deretter vises f.eks. følgende bilde i displayet:

Meny

Innstillinger 

Flere innstillinger

Hvis du trykker -tasten på dette menynivået, skifter oppvask-
maskinen til normal drift.

 Velg menypunktet Innstillinger  og åpne menyen som hører til ved å
trykke tasten OK.

Opsjoner i 
meny 
Innstillinger 

-   Startforvalg  
Inn- hhv. utkobling av startforvalg (se kapittel «Startforvalg»)

-   Tørking  
Permanent inn hhv. utkobling av tørk og innstilling av tørketid (se
kapittel «Tørking»).

-   Språk   
Velg systemspråk (se kapittel «Innstilling av språk»)

-   Lufting DOS  (Opsjonen er kun synlig når DOS-modulen er aktivert)
Lufting av doseringssystemene (se kapittel «Lufting av DOS»)

-   Dato  
Innstilling av dato og datoformat (se kapittel «Innstilling av dato»)

-   Klokkeslett  
Innstilling av klokkeslett og klokkeslettformat (se kapittel «Klokke-
slett»)

-   Lydstyrke  
Innstilling av lydstyrken til tastene og signaltoner (se kapittel «Inn-
stilling av signaltoner»).
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Menystruktur
Menystrukturen illustrerer fabrikkinnstillingene.

Meny 1. Undermeny 2. Undermeny

1. Startforvalg   Nei   
  Ja 

2. Tørking   Nei  
  Ja  

3. Språk  deutsch  
english (GB) 
etc.....

4. LuftingDOS   DOS  1 
  DOS  4

5. Dato   Datoformat  

  Innstille 

  DD:MM:ÅÅ   
  MM:DD:ÅÅ  

6. Klokkeslett   Innstille 

  Visning  

  Tidsformat  

  Innstille tid 

  Ingen visning   
  På  
  På i 60 sekunder 

  12 t  
  24 t  

7. Lydstyrke   Tastetone 

  Signaltoner   Programslutt  
  Henvisning 
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Startforvalg
Du kan styre visningen av startforvalg i menyen tilleggsfunksjoner. 
Ved valg av opsjonen Nei fjerner du betjening av startforvalg fra me-
nyen tilleggsfunksjoner.
For å kunne forskyve starten av et program, må Ja være valgt for at
det skal kunne vises og velges fra området tilleggsfunksjoner. 
For innstilling av starttid, se kapittelet «Tilleggsfunksjoner, Start-
forvalg».

 Velg menyen Innstillinger .

 Velg Startforvalg og bekreft inntastingen med OK.

Du kan velge mellom følgende innstillingsmuligheter:

Startforvalg

Ja
Nei (

-   Nei  
Startforvalg er deaktivert og dermed ikke lenger synlig under
tilleggsfunksjoner.

-   Ja  
Starforvalg er koblet inn.

 Velg ønsket opsjon og bekreft inntastingen med OK.
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Tørking
Du kan koble inn eller koble ut tørkingen for samtlige programmer
med tørking. 
I tilleggsfunksjoner kan du separat legge til eller velge bort tørking for
enkelte programmer (se kapittel «Tilleggsfunksjoner, Ekstra tørking»).

 Velg menyen Innstillinger .

 Velg Tørking og bekreft inntastingen med OK.

Du kan velge mellom følgende innstillingsmuligheter:

Tørking

Ja

Nei

(

-   Nei  
Tørking er koblet ut.

-   Ja  
Tørking er innkoblet for samtlige programmer som har tørking.
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Innstilling av språk
Det innstilte systemspråket brukes i displayvisningen.

Flagget  bak menyen «Innstillinger» og ordet «Språk» kan brukes
som ledetråd, dersom du har innstilt et språk du ikke forstår. 
Da velger du menypunktet med et flagg bak, helt til undermenyen
«Språk» vises.

 Velg menyen Innstillinger .

 Velg Språk  og bekreft inntastingen med OK.

I displayet vises en liste over alle språkene som ligger i systemet.

Språk 

,
;(

english (GB)

deutsch

 Velg ønsket språk med piltastene  og , og bekreft inntastingen
med tasten OK.
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Lufting av DOS-moduler

Denne opsjonen er kun synlig når en DOS-modul er tilkoblet.

Doseringssystemene for flytende medier kan kun doseres sikkert så
lenge det ikke befinner seg luft i systemet.

Doseringssystemet må luftes når:

- doseringssystemet brukes for første gang,

- beholderen ble byttet ut,

- doseringssystemet ble sugd tomt.

 For å unngå skader på doseringssystemet før luftingen, må du
forsikre deg om at beholderen for oppvaskmiddel eller
avspenningsmiddel er tilstrekkelig fylt og at doseringslansene er
skrudd fast på beholderne.

 Velg menyen Innstillinger .

 Velg Lufting DOS og bekreft inntastingen med OK.

Lufting DOS

DOS1
DOS4

 Velg doseringssystemet som skal luftes med piltastene  og , og
bekreft inntastingen med tasten OK.

Oppvaskmaskinen starter deretter automatisk lufting av valgt
doseringssystem. Så snart denne er avsluttet, vises meldingen Lufting
av dos.system DOS avsluttet i displayet.

 Bekreft meldingen med tasten OK.
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Innstilling av dato
 Velg menyen Innstillinger .

 Velg Dato og bekreft inntastingen med OK.

I følgende meny kan du velge mellom:

Dato
Datoformat

Innstille

-   Datoformat  
Under dette menypunktet er det to varianter av datovisning.

-   Innstille  
Via dette menypunktet innstilles datoen i ønsket format.

Datoformat  Velg Datoformat og bekreft inntastingen med OK.

Datoformat

DD:MM:ÅÅ

MM:DD:ÅÅ
(

DD står for dag
MM står for måned 
ÅÅ står for år

 Velg ønsket datoformat og bekreft inntastingen med tasten OK.

Innstillinger  Velg Innstille og bekreft inntastingen med OK.

Dato

01 . 06 . 2013

 Innstill dag, måned og år med piltastene  (høyere)  (lavere), og
bekreft inntastingen med OK.

Når dag, måned og år er innstilt, skifter visningen automatisk tilbake
til menyen Dato.
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Innstilling av klokkeslett
 Velg menyen Innstillinger .

 Velg Klokkeslett og bekreft inntastingen med OK.

I følgende meny kan du velge mellom:

Klokkeslett

Innstille

Visning ,
;

-   Innstille  
Innstilling av klokkeslett

-   Visning  
Visning av klokkeslett i displayet når oppvaskmaskinen er klar til
drift.

-   Tidsformat  
Innstilling av tidsformat

Klokken i oppvaskmaskinen stiller seg ikke automatisk til sommer-
eller vintertid. Ved behov må dette gjøres manuelt av brukeren.

Innstilling  Velg Innstille og bekreft inntastingen med OK.

Klokkeslett

12 : 00

 Innstill timene og minuttene med piltastene  (høyere)  (lavere) og
bekreft hver inntasting med OK.

Hvis timer og minutter er innstilt, skifter visningen automatisk tilbake
til menyen Klokkeslett.
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Visning Etter at ventetiden (se Flere innstillinger, Utkobling etter) er over, kan
klokkeslettet vises i displayet ved behov. LED-lampen til tasten 
blinker. 
Når klokkeslettet vises, er oppvaskmaskinen klar til drift og kan reak-
tiveres ved å trykke en vilkårlig tast.

 Velg Visning og bekreft inntastingen med OK.

Du kan velge mellom følgende innstillinger:

Visning

Ingen visning

På ,
;(

-   Ingen visning  
Klokkeslettet vises ikke. oppvaskmaskinen slår seg av etter innstilt
ventetid.

-   På  
Klokkeslettet vises kontinuerlig etter at ventetiden er over.

-   På i 60 sekunder  
Klokkeslettet vises i 60 sekunder. Etter de 60 sekundene slår
oppvaskmaskinen seg av.

Velg ønsket innstilling og bekreft med OK.

Tidsformat  Velg Tidsformat og bekreft inntastingen med OK.

For visning av klokkeslettet i displayet, kan du velge mellom følgende
formater:

Tidsformat

(24 t

12 t

-   12 t  (am / pm)

-   24 t 

 Velg ønsket format og bekreft med tasten OK.
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Innstilling av lydstyrken
Oppvaskmaskinen har et integrert akustisk signal. Det sender akus-
tiske signaler ved berøring av betjeningstastene, programslutt og
systemmeldinger.

 Velg menyen Innstillinger .

 Velg Lydstyrke og bekreft inntastingen med OK.

Du kan velge mellom følgende innstillingsmuligheter:

Lydstyrke

Tastetone
Signaltoner

-   Tastetone  
Innstilling av lydstyrken ved berøring av tastene.

-   Signaltoner  
Innstilling av lydstyrken ved programslutt og for henvisninger.

Tastetone  Velg Tastetone og bekreft inntastingen med OK.

 Innstill ønsket lydstyrke (se kapittel «Innstilling av lydstyrke») og be-
kreft inntastingen med tasten OK.

Signaltoner  Velg Signaltoner og bekreft inntastingen med OK.

Du kan velge mellom følgende innstillingsmuligheter:

Signaltoner
Programslutt

Henvisning

-   Programslutt  
Innstilling av signaltonen ved programslutt.

-   Henvisning  
Innstilling av signaltonen ved henvisninger.

 Velg tilsvarende opsjon og bekreft med tasten OK.

 Innstill ønsket lydstyrke (se kapittel «Innstilling av lydstyrke») og be-
kreft inntastingen med tasten OK.
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Innstilling av 
lydstyrke

Lydstyrken stilles alltid inn på samme måte. Visningen i displayet er
også lik, som f.eks.:

z
Tastetone

Lavere Høyere

 Innstill lydstyrken ved hjelp av piltastene  (høyere) og  (lavere).

Lydstyrken vises ved hjelp av et bjelkediagram. I den laveste innstil-
lingen er signalet slått av.

 Bekreft innstilt lydstyrke med tasten OK.

Hvis det ikke foretas en inntasting innen ca. 15 sekunder, hopper
styringen til nest høyeste menynivå, uten å lagre innstillingen.
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Hente frem menyen «Flere innstillinger»
Menyen kan hentes frem slik:

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Hold tasten  inne og slå på oppvaskmaskinen med tasten .

I displayet vises f.eks. dette bildet:

Meny

Innstillinger 

Flere innstillinger

Hvis du trykker -tasten på dette menynivået, skifter oppvask-
maskinen til normal drift.

 Velg Flere innstillinger og åpne tilhørende meny ved å trykke
tasten OK.

Opsjoner i
menyen Flere
innstillinger

Denne menyen kan beskyttes med en PIN-kode (se kapittel «Flere
innstillinger, Kode»).

-   Kode  
PIN-kode tildeling og innstillinger (se kapittel «Kode»)

-   Loggbok  
Visning av forbruket av driftsmidler, samt driftstimer (se kapittel
«Loggbok»)

-   Temperaturenhet  
Innstilling av temperaturenhet mellom °C og °F (se kapittel «Tempe-
raturenhet»)

-   Forskyve program  
Lagre programmer på hurtigvalgtastene (se kapittel «Forskyve pro-
gram»)

-   Tilleggsfunksjoner  
Tilpassing av programparameterne, som vanninntak, mellomskyl-
ling, temperatur og holdetid samt oppvaskmiddelkonsentrasjonen
til DOS-modulene (se kapittelet «Tilleggsfunksjoner»)

-   Programfrigivelse  
Bestemme om enkelte programmer skal være synlige i betjenings-
nivå (se kapittel «Programfrigivelse»)

-   Vannhardhet  
Innstilling av vannhardhet (se kapittel «Vannhardhet» og «Kalkfilter»)

-   Displayvisning  
Innstilling av visning mellom programmert hhv. reell temperatur (se
kapittel «Displayvisning»).

-   Display  
Innstilling av kontrast og lysstyrke i displayet (se kapittel «Display»)
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-   Utkobling etter  
Slå av/ på automatisk utkobling (se kapittel «Utkobling etter»)

-   Fabrikkinnstilling  
Tilbakestilling av alle parameterne til fabrikkinnstillinger (se kapittel
«Gjenopprette fabrikkinnstillinger».

-   Programvareversjon  
Visning av programvareversjonen (se kapittel «Programvareversjon»)
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Menystruktur
Menystrukturen illustrerer fabrikkinnstillingene.

Meny 1. Undermeny 2. Undermeny 3. Undermeny

1. Kode   Frigivelse  

  Endre kode 

  Flere innstillinger  
  Legg inn kode 

  Ja   
  Sperre 

2. Loggbok   Forbruk: Vann  
  Forbruk: Rengjø-
ringsmid.  
  Forbruk: Glanse-
middel  
  Driftstimer  
  Vaskesykluser  
  Serviceintervall 

3. Temperaturenhet °C  
°F

4. Forskyve program 1. Kort
2. Universal
3. Intensiv
etc.

5. Tilleggsfunksjoner   Tilbakestille  

  Økt vannmengde 

  Mellomskylling  

  Doseringssystemer  

  Temperatur / tid  

  Ja  
  Nei  

  Ja  
  Nei  

  DOS2 glansemiddel  
  DOS 1 
  DOS 4 

  Kort  
  Universal  
  Intensiv  
etc.

  Aktiv  
  Inaktiv  
  Lufting DOS  
  Konsentrasjon  
  Endre navn 

  Tilbakestille  
  Hovedvask  
  Sluttskylling 

6. Programfrigivelse   Alle  

  Utvalg    Kort  
  Universal  
   etc.
Importer

7. Vannhardhet
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Meny 1. Undermeny 2. Undermeny 3. Undermeny

8. Displayvisning   Reell temperatur  
  Progr. temperatur 


9. Display   Kontrast  
  Lysstyrke 

  Kontrast   Innstille  
  Lysstyrke   Innstille 

10. Utkobling etter   Ja   
  Nei 

  Innstille tid  

11. Fabrikkinnstilling   Tilbakestille    Nei   
  Kun programinnstil-
linger  
  Alle innstillinger 

12. Programvarever-
sjon

EB Id: XXXX 
EGL Id: XXXX 
EZL Id: XXXX  
EFU Id: XXXX
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Kode
Ved hjelp av en PIN-kode kan forskjellige funksjoner og systeminn-
stillinger til oppvaskmaskinen beskyttes mot uønsket tilgang.

 Velg menyen Flere innstillinger.

 Velg Kode og åpne tilhørende meny ved å trykke tasten OK.

-   Frigivelse  
Begrense adgang til menyen Flere innstillinger til en bruker med
administrative brukerrettigheter (superbruker) eller frigi menyen for
alle brukere.

-   Endre kode  
Fornye PIN-kode

Frigivelse  Velg opsjonen Frigivelse og bekreft inntastingen med OK.

 Velg Flere innstillinger og bekreft inntastingen med OK.

Du kan velge følgende innstillinger:

Flere innstillinger

Ja
Sperre

(

-   Ja  
Menyen er frigitt for alle brukere.

-   Sperre  
Tilgang til menyen er beskyttet med en PIN-kode.

En hake  markerer den aktuelle statusen som er innstilt.

 Velg aktuell opsjon og bekreft inntastingen med tasten OK.

Endre kode  Velg opsjonen Endre kode og bekreft inntastingen med OK.

 Legg først inn den aktuelle PIN-koden (se kapittel «Legg inn PIN-ko-
de»).

 Legg deretter inn den nye PIN-koden.

 Ved å bekrefte det siste tallet blir den nye PIN-koden lagret.
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Legg inn 
PIN-kode

Hvis du har valgt Frigivelse, Sperre eller har beskyttet tilgang til Flere
innstillinger med en kode, må du legge inn PIN-koden. 
Innstillingsmulighetene innenfor menyen Flere innstillinger er forbeholdt
brukere med administrative brukerrettigheter (superbrukere).

Fra fabrikken er PIN-koden innstilt med 8 0 0 0, når tilgangen til Flere
innstillinger er sperret.

Dessuten vises f.eks. følgende bilde i displayet:

Legg inn kode

0 0 0 0

 Innstill tallene med piltastene  og  og bekreft hver inntasting
med OK.

Ved betjening av tasten OK hopper markeringen automatisk videre til
neste inntastingsmulighet.

Tallet du har lagt inn, erstattes med *-symbol.

Når alle tallene er lagt inn riktig, frigis innstillingen som er beskyttet.

Hvis du legger inn feil, vises følgende i displayet:

K

OK

Feil kode

 Bekreft meldingen med tasten OK.

Visningen hopper tilbake til nest høyeste menynivå.
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Loggbok
Styringen i oppvaskmaskinen lagrer forbruk av vann, oppvaskmiddel
og avspenningsmiddel. I tillegg registrerer den driftstimer, program-
forløp og serviceintervaller.

 Velg menyen Flere innstillinger.

 Velg Loggbok og åpne tilhørende meny ved å trykke tasten OK.

Du kan velge følgende visningsmuligheter:

Loggbok

,
;Forbruk: Vann

Forbruk: Rengjøringsmid.

-   Forbruk: Vann  
Visning av totalt vannforbruk i liter.

-   Forbruk: Rengjøringsmid.  
Visning av totalt forbruk av oppvaskmiddel i liter (kun ved dosering
via DOS-modul).

-   Forbruk: Glansemiddel  
Visning av totalt forbruk av avspenningsmiddel (glansemiddel) i liter.

-   Driftstimer  
Visning av totalt antall driftstimer.

-   Vaskesykluser  
Visning av antall programforløp.

-   Serviceintervall  
Datovisning av neste servicetermin.

 Velg ønsket opsjon og bekreft inntastingen med OK.

Verdien vises.

Ved å trykke tasten OK hopper styringen til nest høyeste menynivå.
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Temperaturenhet
Temperaturen kan vises i grader Celsius eller Fahrenheit i displayet.

 Velg menyen Flere innstillinger.

 Velg Temperaturenhet og bekreft inntastingen med OK.

Temperaturenhet

°C

°F

(

-   °C  
Temperaturen vises i grader Celsius

-   °F  
Temperaturen vises i grader Fahrenheit

 Velg ønsket opsjon med piltastene  og  og bekreft inntastingen
med OK.
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Forskyve program
Du kan endre rekkefølgen til programmene og dermed hvor de skal
ligge på hurtigvalgtastene. 
Programmene som du bruker ofte, kan du flytte til programplassene
1-3. Da er de automatisk lagret under hurtigvalgtastene.

 Velg menyen Flere innstillinger.

 Velg Forskyve program og bekreft inntastingen med OK.

Tastetildeling Programmene vises i aktuell rekkefølge.

Forskyve program

1.

2. ,
;Kort

Universal

 Velg programmet du ønsker å forskyve fra programlisten med pil-
tastene  og , og bekreft inntastingen med OK.

En hake  markerer valgt program.

1.

1.

2. ,
;(

Forskyve program

Kort

Universal

 Velg ønsket programplass med piltastene  og , og bekreft med
OK.

Hvis et program blir flyttet frem, sorteres de etterfølgende pro-
grammene en plass bakover. 
Hvis et program flyttes bakover, sorteres programmene foran, en
plass forover.
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Tilleggsfunksjoner
Mulighet for innstilling av enkelte parametere for å tilpasse program-
forløpene til spesielle tilsmussinger og for å optimere rengjøringskvali-
teten.

 Velg menyen Flere innstillinger.

 Velg Tilleggsfunksjoner og åpne menyen som hører til ved å trykke
tasten OK.

I følgende meny kan du velge mellom:

- Tilbakestille
Alle endrede parametere innenfor tilleggsfunksjonene blir tilbakestilt
til fabrikkinnstillinger.

- Økt vannmengde
Økning av vannmengden i alle oppvaskprogrammene.

- Mellomskylling
Ta med en mellomskylling for alle oppvaskprogrammene som har
mellomskyllinger (se kapittel «Programoversikt»).

- Doseringssystemer
Lufting og innstilling av dosering- og navn på DOS-modulene.

- Temperatur / tid
Endring av temperatur og holdetid for vask og sluttskylling i et til-
delt program.

Tilbakestille  Velg opsjonen Tilbakestille og bekreft inntastingen med OK.

Tilbakestille

Ja
Nei (

 Velg opsjonen Ja og bekreft inntastingen med OK.

Alle parameterne som er blitt endret under tilleggsfunksjoner, er til-
bakestilt til fabrikkinnstillinger.
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Økt vannmengde  Velg opsjonen Økt vannmengde og bekreft inntastingen med OK.

Vannmengden oppgis i liter og kan økes i 0,5 liters trinn til 1,5 l.

Økt vannmengde
0,0 l

(0,0 - 1,5 l)

 Velg ønsket vannmengde med piltastene  (mer) og  (mindre) og
bekreft med tasten OK.

Mellomskylling  Velg opsjonen Mellomskylling og bekreft inntastingen med OK.

Du kan velge følgende opsjoner:

Mellomskylling

Ja

Nei (

- Ja
Ekstra mellomskylling er aktivert.

- Nei
Ekstra mellomskylling er deaktivert.

 Velg ønsket opsjon og bekreft inntastingen med OK.
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Doseringssy-
stemer DOS

 Velg opsjonen Doseringssystemer og bekreft inntastingen med OK.

Doseringssystemer

DOS1
;
,

DOS2 glansemiddel

 Velg ønsket doseringssystem og bekreft inntastingen med OK.

Du kan velge følgende innstillinger:

Aktiv
Inaktiv ,

;

DOS1

- Aktiv
Doseringsinnretningen aktiveres.

- Inaktiv
Doseringsinnretningen deaktiveres.

- Lufting DOS
Lufting av doseringssystemet for en sikker dosering.

- Konsentrasjon
Dosering av oppvaskmiddel og/eller avspenningsmiddel kan tilpas-
ses den aktuelle situasjonen.

- Endre navn
Navnet på doseringsinnretningen kan endres.

For DOS2 glansemiddel er det kun menypunktet Konsentrasjon som
vises.

Menypunktene Lufting DOS, Konsentrasjon og Endre navn blir først
synlige når Aktiv er valgt.
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Lufting av DOS  For å unngå skader på doseringssystemet, må du før luftingen,
forsikre deg om at beholderen for oppvaskmiddel eller
avspenningsmiddel er tilstrekkelig fylt og at doseringslansene er
skrudd fast på beholderne.

 Velg Lufting DOS og bekreft inntastingen med OK.

Oppvaskmaskinen starter deretter automatisk lufting av doserings-
systemet. 
Meldingen Lufting av dos.system DOS pågår vises i displayet.

Så snart den er avsluttet, vises meldingen Lufting av dos.system DOS
avsluttet i displayet.

 Bekreft meldingen med tasten OK.

Innstilling av DOS-
konsentrasjon

Følg opplysningene fra produsenten vedrørende dosering.

 Velg Konsentrasjon og bekreft inntastingen med OK.

Konsentrasjonen oppgis i prosent og innstilles fra 0,01 til 2,00 %.

Den innstilte konsentrasjonen påvirker alle programmene.

Melding i displayet ved DOS1:

Konsentrasjon

0,30 %

(0,01 - 2,00 %)

Ved tilkobling av doseringsmodul DOS G 60 må den fabrikkinnstilte
doseringskonsentrasjonen reduseres til halvparten.

Melding i displayet ved DOS2 avspenningsmiddel og DOS4:

Konsentrasjon
0,04 %

(0,01 - 2,00 %)

 Innstill ønsket konsentrasjon med piltastene  (mer)  (mindre) og
bekreft inntastingen med OK.
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Endre navn DOS  Velg Endre navn og bekreft inntastingen med OK.

Endre navn

DOS1

<

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P OK # a ä b c .

I den midterste linjen står navnet. Dette kan du endre med tegnene/
symbolene fra nederste linje. 
Navnet DOS heter det samme og kan ikke endres. 
Den øverste linjen viser det aktuelle tegnet som er valgt.

 Navigér cursoren til ønsket opsjon ved hjelp av piltastene  (navi-
gerer til høyre) og  (navigerer til venstre).

 Bekreft hver opsjon enkeltvis med OK.

Følgende opsjoner er tilgjengelige:

- Bokstaver fra A - Å,
hvert nytt ord starter automatisk med stor bokstav.

- Tall fra 0 - 9

- Mellomrom

- Valg av -symbolet sletter den siste plassen til navnet som vises.

- Med OK blir navnet lagret.

- Symbolet  avslutter navneendringen uten å lagre den.
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Temperatur / tid Temperatur og holdetid i rengjørings- og sluttskyllingsfasen, kan end-
res i noen programmer (se kapittel «Programoversikt»).

 Velg Temperatur / tid og bekreft inntastingen med OK.

Velg program

Kort

Universal ,
;

Du kan velge følgende opsjoner:

Kort

Tilbakestille

Hovedvask ,
;

- Tilbakestille
De endrede verdiene til valgt vaskeprogram tilbakestilles til fabrikk-
innstillinger.

- Hovedvask
Tilpasningsmuligheter for temperatur og holdetid i vaskefasen.

- Sluttskylling
Tilpasningsmuligheter for temperatur og holdetid for sluttskyllings-
fasen.
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Hovedvask /
Sluttskylling

Fremgangsmåtene for innstillinger av Hovedvask og Sluttskylling er all-
tid de samme. Det samme er visningen i displayet.

 Velg opsjonen Hovedvask eller Sluttskylling og bekreft inntastingen
med OK.

Kort

Holdetid
Sluttskyllingstemperatur

,
;

 Velg ønsket vaskeprogram og bekreft inntastingen med OK.

Du kan velge følgende innstillinger:

- Temperatur / Sluttskyll.temp.
Temperaturene i vaskefasen hhv. sluttskyllingsfasen kan endres.

- Holdetid
Temperaturens holdetid kan endres.

Sluttskyllingstem-
peratur

 Velg Temperatur hhv. Sluttskyll.temp. og bekreft inntastingen med
OK.

Temperaturen i vaske- eller sluttskyllingsfasen kan endres fra 30 til
85 °C i trinn på 1 °C.
Temperaturen i programmet Superkort kan kun økes til 70 °C.

50 °C

(30 - 85 °C)

Sluttskyllingstemperatur

 Innstill ønsket temperatur med piltastene  (høyere)  (lavere) og
bekreft inntastingen med OK.
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Holdetid  Velg Holdetid og bekreft inntastingen med OK.

Holdetiden oppgis i minutter og kan endres fra 0 til 10 minutter i 1-mi-
nutts skritt.

For programmet Superkort er holdetiden oppgitt i sekunder og kan
endres i 5-sekundersskritt fra 0 - 300 sekunder.

Holdetid
1 min

(0 - 10 min)

 Innstill ønsket holdetid med piltastene  (høyere)  (lavere) og be-
kreft inntastingen med OK.
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Programfrigivelse
Enkelte programmer kan sperres for bruk i betjeningsnivå. 
Fra fabrikken er alle programmer frigitt.

 Velg menyen Flere innstillinger.

Programfrigivelse
Alle

Utvalg
(

 Velg Programfrigivelse og åpne tilhørende meny ved å trykke tasten
OK.

Du kan velge følgende innstillinger:

-   Alle  
Alle programmer er frigitt for betjening.

-   Utvalg  
Mulighet for å sperre enkelte programmer for betjening.

Sperre program-
mer for betjening

 Velg Utvalg og bekreft inntastingen med OK.

Programfrigivelse

Kort
Universal ,

;
9

9

 Velg programmene som skal sperres i betjeningsnivå og trykk
tasten OK.

Haken  fjernes fra rubrikken  og programmet er sperret for betje-
ning.

 For å lagre valget, velg Anvend på slutten av programlisten og be-
kreft inntastingen med OK

Hvis programmene er sperret for betjening, blir Utvalg valgt neste
gang programfrigivelse blir hentet frem.
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Vannhardhet
Ved hjelp av denne menyen kan du programmere kalkfilteret til hard-
heten på ledningsvannet.

Den videre fremgangsmåten er beskrevet i kapittelet «Påfylling av re-
genereringssalt».

Displayvisning
Under programforløpet kan programmert eller reell temperatur vises i
andre linje i displayet.

 Velg menyen Flere innstillinger.

Displayvisning

Reell temperatur

Progr. temperatur(

 Velg Displayvisning og åpne tilhørende meny ved å trykke tasten OK.

Du kan velge følgende innstillinger:

-   Reell temperatur  
Den aktuelle temperaturen under vaskeprogrammet oppgis (verdien
varierer under programforløpet).

-   Progr. temperatur  
Den programmerte temperaturen for vaskeblokken Hovedvask eller
Sluttskylling oppgis (maksimal verdi vises statisk og oppdateres 
avsnitt for avsnitt).

 Velg ønsket visning og bekreft inntastingen med OK.
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Display
Via displaymenyen kan du tilpasse kontrast og lysstyrke i displayet.

 Velg menyen Flere innstillinger.

Display

Kontrast

Lysstyrke

 Velg Display og åpne tilhørende meny ved å trykke tasten OK.

Du kan velge følgende innstillinger:

-   Kontrast  
Innstille kontrast

-   Lysstyrke  
Innstille lysstyrke

Kontrast  Velg opsjonen Kontrast og bekreft inntastingen med OK.

Kontrastinnstillingen vises ved hjelp av et bjelkediagram i displayet.

{
Kontrast

Lavere Høyere

 Innstill ønsket kontrast ved hjelp av piltastene  (høyere)  (lavere)
og bekreft inntastingen med OK.

Lysstyrke  Velg opsjonen Lysstyrke og bekreft inntastingen med OK.

Innstilling av lysstyrken vises ved hjelp av et bjelkediagram i displayet.

Lysstyrke

{
Mørkere Lysere

 Innstill ønsket lysstyrke ved hjelp av piltastene  (lysere)  (mørke-
re) og bekreft inntastingen med tasten OK.
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Utkobling etter
I pausene mellom vaskeomgangene kan oppvaskmaskinen slås av for
å spare energi, eller settes i standbymodus hvis en opsjon er valgt
under Innstillinger , Klokkeslett, Visning.
I standbymodus vises klokkeslettet i displayet.

 Velg menyen Flere innstillinger.

 Velg Utkobling etter og åpne menyen som hører til ved å trykke
tasten OK.

Du kan velge følgende opsjoner:

Utkobling etter

Ja

Nei
(

-   Ja  
Utkoblingsfunksjonen er koblet inn og det kan legges inn et tidsrom
hvor utkoblingsfunksjonen aktiveres.

-   Nei  
Utkoblingsfunksjonen er deaktivert.

Innstilling av 
utkoblingstiden

 Velg opsjonen Ja og bekreft inntastingen med OK.

Fra fabrikken er utkoblingstiden innstilt på 60 minutter. Den kan inn-
stilles i 5-minutters skritt fra 5 til 60 minutter.

Utkobling etter

60 min

(5 - 60 min)

 Innstill ønsket utkoblingstid ved hjelp av piltastene  (høyere) 
(lavere) og bekreft inntastingen med OK.
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Fabrikkinnstilling
Ved fabrikkinnstilling kan du tilbakestille alle endrede parametere i
oppvaskmaskinen til fabrikkinnstillinger, eller du kan bare tilbakestille
de endrede verdiene til programmene.

 Velg menyen Flere innstillinger.

Fabrikkinnstilling

Tilbakestille

 Velg Fabrikkinnstilling og åpne tilhørende meny ved å trykke
tasten OK.

Du kan velge følgende opsjoner:

Tilbakestille
Nei

Kun programinnstillinger ,
;(

-   Nei  
De endrede parameterne tilbakestilles ikke.

-   Kun programinnstillinger  
Kun endrede verdier i programmene tilbakestilles til fabrikk-
innstillinger.

-   Alle innstillinger  
Alle endrede parametere i oppvaskmaskinen tilbakestilles til fabrikk-
innstillinger.

 Velg ønsket opsjon og bekreft inntastingen med OK.

Ved valg av Kun programinnstillinger eller Alle innstillinger startes
oppvaskmaskinen på nytt. Etter nystart blir du bedt om å legge inn
grunnleggende parametere på nytt, som f.eks. språk, dato, klokke-
slett, vannhardhet osv.

 Legg inn de viste parameterne som språk, dato, klokkeslett osv.

Dataene lagres og deretter vises det siste programmet i displayet.
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Programvareversjon
Visning av versjonene til de enkelte programvareenhetene.

 Velg menyen Flere innstillinger.

 Velg Programvareversjon og åpne tilhørende meny ved å trykke
tasten OK.

Programvareversjon

EB Id: XXXX

EGL Id: XXXX ,
;

Programvaren til de enkelte enhetene vises, XXXX står for versjonen.

- EB Id: XXXX 
Programvareversjonen til visning- og betjeningsenheten.

- EGL Id: XXXX 
Programvareversjonen til styringskortet.

- EZL Id: XXXX 
Programvareversjonen til relékortet.

- EFU Id: XXXX 
Programvareversjonen til frekvensomformeren.

Endringer hhv. oppdateringer av programvareversjoner kan kun
foretas av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert per-
sonell.
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Vedlikehold
For å forlenge levetiden, bør oppvaskmaskinen vedlikeholdes minst
én gang i året av Mieles serviceavdeling.

Vedlikeholdet omfatter følgende punkter:

- Elektrisk sikkerhet iht. VDE 0701/0702

- dørmekanikk og dørpakning

- forskruninger og tilkoblinger i vaskekammeret

- vanninntak og -avløp

- interne og eksterne doseringssystemer

- spylearmer

- Silkombinasjon

- samlebeholder med avløpspumpe og tilbakeslagsventil

- alle kurver og innsatser

Som en del av vedlikeholdet, blir det foretatt funksjonskontroll av
følgende punkter:

- en prøvekjøring av programforløpet

- en tetthetskontroll

- alle sikkerhetsrelevante målingssystemer (feilmeldinger)

- sikkerhetsinnretningene
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 Tilsmussinger på betjeningspanelet og maskinfronten bør fjer-
nes med en gang.
Hvis tilsmussinger får virke lenge, kan de under visse omstendighe-
ter være umulige å fjerne og overflatene kan bli misfarget eller for-
andret.

 Alle overflatene er ømfintlige for riper.
Alle overflater kan bli misfarget eller forandret hvis de kommer i
kontakt med uegnede rengjøringsmidler.

Rengjøring av betjeningspanelet
 Betjeningspanelet må kun rengjøres med en ren svampklut, hånd-

oppvaskmiddel og varmt vann, eller en ren fuktig mikrofiberklut.
Tørk deretter betjeningspanelet med en myk klut.

 Ikke bruk skuremidler!
Disse kan skade betjeningsoverflatene.

Rengjøring av maskinfronten
 Overflaten av rustfritt stål må kun rengjøres med en fuktig klut og

håndoppvaskmiddel, eller med rengjøringsmiddel for rustfritt stål
som ikke skurer.

For å forhindre at overflaten blir raskt tilsmusset igjen (fingeravtrykk
osv.), kan du bruke et pleiemiddel for rustfritt stål (f.eks. Neoblank,
som er å få kjøpt via Mieles serviceavdeling).

 Ikke bruk rengjøringsmidler med salmiakk, heller ikke nitro- og
kunstharpiksfortynner!
Disse midlene kan skade overflaten.

 Oppvaskmaskinen og området i umiddelbar nærhet må ikke
rengjøres med spyling, f.eks. med vannslange eller høytrykksspyler.

Rengjøring av oppvaskmaskinen innvendig
Oppvaskmaskinen er i stor utstrekning selvrensende innvendig, hvis
du alltid bruker riktig mengde oppvaskmiddel.

Hvis f.eks. kalk eller fett likevel har satt seg fast, kan det fjernes med
et spesialrengjøringsmiddel (kan kjøpes i Mieles deleavdeling). Følg
rådene på pakken.
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Rengjøring av dørpakning og dør
 Tørk regelmessig av dørpakningene, også under døren, med en fuk-

tig klut for å fjerne matrester.

 Tørk av mat og drikke som er sølt på sidene av maskindøren og på
hengslene.

 Fjern rester av drikke og mat fra rennen under døren på frittstående
maskiner med sokkelforblending.

 Vær oppmerksom på skarpe kanter ved rengjøringen.
Det er fare for kuttskader.

Disse flatene er ikke en del av vaskekammeret og nås ikke av vann-
strålene. Det kan derfor danne seg mugg.

Rengjøring av silene i vaskekammeret
Silkombinasjonen i bunnen av oppvaskmaskinen holder tilbake større
matrester fra vaskevannet. Dermed kan ikke matrestene havne i
sirkulasjonssystemet, som ville ha ført dem tilbake inn i maskinen
igjen via spylearmene og tilstoppet dem.

 Oppvaskmaskinen må ikke brukes uten at silene er på plass!

Silkombinasjonen må kontrolleres regelmessig og om nødvendig ren-
gjøres.

 Forsiktig! 
Fare for skade ved glass-splinter.

Rengjøring av
grovsilen

 Trykk sammen håndtakene, ta ut grovsilen.

 Skyll silen godt under rennende vann. Bruk evt. en oppvaskbørste
til rengjøring.

 Sett silen inn igjen og sørg for at den fester seg riktig.
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Rengjøring av
bunnsilen og
mikrofinfilteret

 Ta ut grovsilen

 Ta tak i den øvre rammen på mikrofinfilteret og drei den i pilens ret-
ning. 
Ta deretter ut mikrofinfilteret.

 Ta ut bunnsilen.

 Rengjør silene under rennende vann. Bruk evt. en oppvaskbørste til
rengjøring.

Sett silkombinasjonen inn i omvendt rekkefølge, og skru mikrofin-
filteret på plass igjen ved å dreie mot venstre. 
Bunnsilen må ligge glatt på bunnen i vaskekammeret.

Hvis ikke silene er montert riktig, kan det tilstoppe spylearmene.
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Rengjøring av spylearmene
Oppvaskmaskinen er utstyrt med tre forskjellige spylearmer.

Matrester kan sette seg fast i dysene og lageret på spylearmene. Du
bør derfor kontrollere spylearmene regelmessig.

 Slå av oppvaskmaskinen.

 Trekk den øvre spylearmen nedover.

Den midterste og nederste spylearmen er festet med en bajonettlås.

Bajonettlåsen til den nedre spylearmen er gulfarget, for å unngå for-
veksling med den midtre spylearmen når den er demontert.

For å løsne bajonettlåsen går du frem slik:

 Skru den riflete mutteren på den midtre spylearmen mot venstre til
den stopper, trekk den ned og av.

 Trekk ut underkurven.

 Skru den riflete mutteren på den nedre spylearmen i pilens retning
til den stopper, trekk den opp og av.
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 Trykk matrester inn i dysene på spylearmene med en spiss gjen-
stand.

 Skyll spylearmene godt under rennende vann.

Sett spylearmene inn igjen og sjekk om de roterer lett.

Sørg for at spylearmen med den gule bajonettlåsen blir satt inn
nede.
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De fleste problemer som oppstår ved daglig bruk kan du rette på selv. I mange tilfeller kan
du spare både tid og penger, siden du slipper å tilkalle service.

Følgende oversikt skal hjelpe deg å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Vær imid-
lertid oppmerksom på at:

 Av sikkerhetsgrunner skal reparasjoner kun utføres av fagfolk som er autorisert av
Miele eller av Mieles serviceavdeling. Reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til
betydelig fare for brukeren.

Feil ved vanninntak/vannavløp

Problem Årsak og retting

Displayet er mørkt og
start/stopp-tasten blinker
ikke etter at oppvask-
maskinen ble slått på med
tasten .

Støpselet er ikke satt inn.
 Sett inn støpselet.

Sikringen er utløst.
 Aktiver sikringen 

(minste sikring, se typeskiltet).

Oppvaskmaskinen vasker
ikke mer.

Sikringen er utløst.
 Aktiver sikringen (minste sikring, se typeskiltet).
 Tilkall Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert

personell, dersom sikringen utløses på nytt.

Strømbrudd under drift Ved forbigående strømbrudd under et programforløp, be-
høver du ikke iverksette noen tiltak.
Programmet fortsetter der det ble avbrutt.
Hvis temperaturen i vaskekammeret synker under den
nødvendige minsteverdien for programblokken under
strømbruddet, gjentas programblokken.
Ved strømbrudd på ≥ 20 timer gjentas hele programmet.

I displayet vises en av
følgende feil:

Før du retter feilen:
 Slå av oppvaskmaskinen med tasten .

Kontroller vanninntak Feil ved vanninntak.
 Skru vannkranen helt opp.
 Rengjør silen i vanninntaket (se kapittel «Rengjøring og

stell»).
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Avbrudd med feilnummer
Ved et avbrudd med feilnummer, f.eks. Feil XXX (hvor XXX står for et vilkårlig nummer), har
det oppstått en alvorlig teknisk feil.

For hvert avbrudd med feilnummer:

 Slå av oppvaskmaskinen med tasten .

 Vent ca. 10 sekunder før du kobler inn oppvaskmaskinen igjen med tasten .

 Start det sist valgte programmet en gang til.

Hvis feilmeldingen vises på nytt:

 Skriv opp feilmeldingen.

 Slå av oppvaskmaskinen med tasten .

 Ta kontakt med Mieles serviceavdeling.

Følg henvisningene til feilnumrene som følger.

Problem Årsak og retting

Feil 403-405 Når Kontroller vanninntak vises i displayet, sjekker styringen
vanninntaket hvert 30. sekund. Hvis det ikke har kommet
vann inn i oppvaskmaskinen etter tre forsøk, vises én av
disse feilnumrene i displayet og programmet blir avbrutt.
 Skru vannkranen helt opp.

 Slå på oppvaskmaskinen igjen.

 Velg ønsket program.

 Trykk på tasten Start/Stopp.

Feil 406-408 Feil ved vanninntak.
Er minste flytetrykk for lavt, vises et av disse feilnumrene i
displayet og programmet blir avbrutt.
 Flytetrykket i vanntilkoblingen er for lavt (se kapittel «Tek-

niske data»). Spør Mieles serviceavdeling eller annet
Miele-autorisert personell om hjelp.

Feil 412-414 Feil ved vanninntaket.
Er flytetrykket for høyt, vises en av disse feilnumrene i dis-
playet og programmet blir avbrutt.
 Flytetrykket ved vanntilkoblingen er for høyt (se kapittel

«Tekniske data»). Spør Mieles serviceavdeling eller annet
Miele-autorisert personell om hjelp.

Kontroller vannavløp Feil ved vannavløpet. Det er evt. vann i maskinen.
 Rengjør silkombinasjonen (se kapittel «Rengjøring og

stell»).
 Rengjør avløpspumpen (se kapittel «Feilretting»).
 Rengjør tilbakeslagsventilen (se kapittel «Feilretting»).
 Fjern evt. en knekk eller en høytstående sløyfe på av-

løpsslangen.
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Problem Årsak og retting

Feil 433 Døren er blokkert når den skal lukkes og lukkemekanismen
får ikke lukket den.

 Fjern blokkeringen i lukkeområdet til døren.

Feil 438 Tunge gjenstander foran oppvaskmaskinen forhindrer at
døren åpnes automatisk av komfort dørlåsen.
 Ikke plasser (tunge) gjenstander foran døren til oppvask-

maskinen.

Feil 492, 504, 541 Feil ved programstart. Det er ev. vann i maskinen.
 Rengjør silkombinasjonen (se kapittel «Rengjøring og

stell»).
 Rengjør tilbakeslagsventilen (se kapittel «Feilretting»).

Feil 550 Waterproof-systemet har reagert.
 Steng vannkranen.
 Kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autori-

sert personell.

Feil 578 Toppbelastningsutkoblingen varer i mer enn 3 timer.
 Strømnettet og energistyringssystemet må kontrolleres

av fagfolk.

Feil XXX 
(XXX står for et nummer)

Under visse omstendigheter har det oppstått en teknisk
feil.
Etter 10 sekunder:
 Slå på oppvaskmaskinen igjen.
 Velg ønsket program.
 Trykk tasten Start/Stopp.

Hvis feilmeldingen vises på nytt, foreligger det en teknisk
feil.
 Kontakt Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autori-

sert personell.
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Dør

Problem Årsak og retting

Døren åpner seg igjen
etter lukking.

Hvis døren smelles for hardt igjen, åpnes døren av komfort
dørlåsen igjen.
 Sving døren lett igjen slik at den smekker i lås.

Dør blokkert Servisedeler som stikker ut, blokkerer døren
 Plasser servisedelene slik at de ikke stikker ut i dørområ-

det.
 Lukk døren.

Komfort dørlåsen er blokkert.
 Forsøk forsiktig å åpne døren (ikke med makt), ved å

trekke i håndtaket.

Hvis døren fortsatt er blokkert:
 Åpne døren med nødåpneren.
 Lukk døren og forsøk å åpne den igjen med tasten .

Ved ny blokkering:
 Ta kontakt med Mieles serviceavdeling eller annet Miele-

autorisert personell.

Forsiktig! Kammeret er varmt.
Åpne likevel?

Ved betjening av tasten  er temperaturen i vaske-
kammeret over 70 °C.

 Ved åpning av døren, kan det strømme ut glovarm
damp og prosesskjemikalier!

 Døren må kun åpnes når det er absolutt nødvendig.

Døren er åpnet på gløtt og
kan ikke lukkes med
tasten .

Ingen feil!
Komfort dørlåsen har åpnet døren på gløtt etter program-
slutt.
 Åpne døren. Deretter kan du lukke døren helt igjen med

tasten .

Klembeskyttelse Ingen feil!
 Åpne døren, vent litt og lukk den igjen.
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Oppvaskmaskinen oppfører seg unormalt

Problem Årsak og retting

Oppvaskmaskinen rea-
gerer ikke på tastene.
Kontrollampene og dis-
playet er mørkt.

Oppvaskmaskinen har slått seg av etter innstilt utkoblings-
tid for å spare energi.
 Trykk på tasten  for å slå på oppvaskmaskinen igjen.

Følgende feil vises i dis-
playet: 
Lokket til saltbeholderen er
ikke lukket riktig

Lokket på saltbeholderen sitter ikke skikkelig fast.
 Lukk saltbeholderlokket.

Lokket på oppvaskmiddel-
beholderen kan ikke luk-
kes.

Rester av oppvaskmidler sitter fast og blokkerer låsen.
 Fjern oppvaskmiddelrestene.

Etter at et program er slutt
er det en fuktighetsfilm på
innsiden av døren, og
eventuelt på veggene inn-
vendig i maskinen.

Ingen feil! 
Det er normal funksjon for tørkesystemet. 
Fuktigheten forsvinner etter kort tid.

Etter at programmet er av-
sluttet, er det vann innven-
dig i maskinen. 
(Gjelder ikke programmet
«Superkort»).

Før du retter feilen:
 Slå av oppvaskmaskinen med tasten .

Silkombinasjonen i maskinen er tilstoppet.
 Rengjør silkombinasjonen (se kapittel «Rengjøring og

stell»).

Avløpspumpen eller tilbakeslagsventilen er blokkert.
 Rengjør avløpspumpen eller tilbakeslagsventilen (se ka-

pittel «Feilretting»).

Det er knekk på avløpsslangen.
 Fjern knekken på avløpsslangen.

Avløpssifongen på stedet er tilstoppet.
 Kontroller og rengjør avløpssifongen/vannlåsen.

Toppbelastningsutkobling Ingen feil!
Energistyringssystemet har registrert belastningstopper i
strømforsyningen. Enkelte komponenter i oppvask-
maskinen tar en lengre pause så lenge toppbelastningsut-
koblingen varer.
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Støy

Problem Årsak og retting

Bankelyd i maskinen En spylearm slår mot en servisedel.
 Avbryt programmet og flytt servisedelen som hindrer

spylearmen.

Klaprelyd i maskinen Servisedeler beveger seg.
 Avbryt programmet og plasser serviset støtt.

Et fremmedlegeme (f.eks. en kirsebærstein) befinner seg i
avløpspumpen.
 Fjern fremmedlegemet fra avløpspumpen (se kapittel

«Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil»).

Bankelyd i vannledningen Er eventuelt forårsaket av vannledningens plassering eller
at vannledningens tverrsnitt er for lite.
Påvirker ikke funksjonen til oppvaskmaskinen.
 Spør eventuelt en installatør.
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Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat

Problem Årsak og retting

Serviset er ikke rent Serviset er ikke plassert riktig.
 Følg anvisningene i kapittelet »Anvendelsesteknikk, Plas-

sering av servise”.

Programmet svarte ikke til kravene.
 Velg et passende program (se kapittel «Programover-

sikt»).

For lite oppvaskmiddel.
 Bruk mer oppvaskmiddel.

Oppvaskmiddelet er ikke egnet for denne type smuss.
 Bytt oppvaskmiddel.

Spylearmene er blokkert av servisedeler.
 Prøv om du kan svinge spylearmene. Plasser ev. serviset

annerledes.

Silkombinasjonen i oppvaskmaskinen er ikke ren eller er
ikke satt riktig inn. 
Derfor kan også spylearmdysene være tilstoppet.
 Rengjør silkombinasjonen eller sett den inn riktig.
 Rengjør ev. spylearmdysene (se kapittel «Rengjøring og

stell»).

Tilbakeslagsventilen er blokkert i åpnet tilstand. Vaskevann
renner tilbake inn i maskinen.
 Rengjør avløpspumpen og tilbakeslagsventilen, se kapit-

tel «Feilretting».

Endre ev. temperaturen og / eller holdetiden til programmet
du bruker.
 Foreta ønsket tilpasning til programmet (se kapittel «Flere

innstillinger, Tilleggsfunksjoner»)

Striper på glass og be-
stikk, glassene får en blå-
lig glans; belegget kan tør-
kes bort.

Glansemiddelet (avspenningsmiddelet) er innstilt for høyt.
 Reduser doseringsmengden (se kapittel «Flere innstil-

linger, Tilleggsfunksjoner, Doseringssystemer»).

Serviset blir ikke tørt eller
det er flekker på glass og
bestikk.

For lite glansemiddel (avspenningsmiddel) eller glanse-
middelbeholderen er tom.
 Fyll på glansemiddel (avspenningsmiddel), øk doserings-

mengden eller bytt glansemiddeltype ved neste påfylling
(se kapittel «Påfylling av glansemiddel»).
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Problem Årsak og retting

Hvitt belegg på serviset.
Glass og bestikk er blitt
melkeaktige; belegget kan
tørkes av.

For lite avspenningsmiddel/glansemiddel.
 Øk doseringsmengden (se kapittel Meny «Flere innstil-

linger, Tilleggsfunksjoner, Doseringssystemer»).

Det er ikke salt i saltbeholderen.
 Fyll på regenereringssalt (se kapittel «Påfylling av regene-

reringssalt»).

Kalkfilteret er programmert til en for lav vannhardhet.
 Programmer kalkfilteret til riktig verdi (se kapittel «Flere

innstillinger, Vannhardhet»).

Glass får en brunlig-blålig
farge; belegget kan ikke
tørkes av.

Stoffer fra oppvaskmiddelet har satt seg fast.
 Bytt oppvaskmiddel omgående.

Glass blir matte og misfar-
get; belegget kan ikke tør-
kes av.

Glassene tåler ikke maskinoppvask. Overflatene blir for-
andret.
 Kjøp glass som er egnet for oppvaskmaskin.

Te eller leppestift er ikke
fullstendig fjernet.

Det valgte programmet hadde for lav vasketemperatur.
 Velg et program med høyere vasketemperatur.

Oppvaskmiddelet har for svak blekeeffekt.
 Bytt oppvaskmiddel.

Kunststoffdeler er misfar-
get.

Naturfargestoffer, f.eks. fra gulrøtter, tomater eller ketchup
kan være årsaken. Oppvaskmiddelmengden var for liten
eller blekeeffekten for svak for naturfargestoffer.
 Bruk mer oppvaskmiddel (se kapittel «Drift, Oppvask-

middel»).

Allerede fargede deler får ikke tilbake sin opprinnelige far-
ge.

Rustflekker på bestikk. Programmet «Kaldt» ble ikke startet etter påfylling av re-
genereringssalt. Saltrester havnet i oppvaskvannet.
 Start alltid programmet «Kaldt» uten servise etter at du

har fylt på salt.

Bestikkdelene er ikke tilstrekkelig rustfrie.
Kjøp bestikk som tåler maskinoppvask.
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Rengjøring av silen i vanninntaket
For å beskytte vanninntaksventilen er det bygd inn en sil i forskrunin-
gen. Hvis silen er skitten, renner det for lite vann inn i vaskekammeret.

 Koblingsboksen for vanninntaket inneholder en elektrisk ventil.
Boksen må derfor ikke dyppes i vann.

Anbefaling

Hvis erfaringen har vist at vannet inneholder mange partikler som ikke
løser ser opp i vann, anbefaler vi at du bruker et stort vannfilter mel-
lom kranen og skrueforbindelsen til sikkerhetsventilen. 
Dette vannfilteret kan kjøpes hos en Miele-forhandler eller Mieles de-
leavdeling.

Rengjøring av si-
len:

 Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet. 
Slå av oppvaskmaskinen og trekk ut støpselet.

 Steng vannkranen.

 Skru av vanninntaksventilen.

 Ta pakningen ut av forskruningen.

 Trekk ut silen med en kombi- eller nebbtang og rengjør den.

 Sett inn silen og pakningen. Pass på at de er satt ordentlig på plass.

 Skru vanninntaksventilen på vannkranen. Forskruingen må ikke sitte
skjevt.

 Skru opp vannkranen.

Hvis det renner ut vann, har du ikke festet forskruningen godt nok,
eller satt den på skjevt.

 Sett på vanninntaksventilen slik at den er rett, og skru den fast.
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Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil
Hvis det er vann igjen i vaskekammeret etter at programmet er slutt
(unntatt programmet «Surperkort»), er vannet ikke blitt pumpet ut. Av-
løpspumpen og tilbakeslagsventilen kan være blokkert av fremmed-
legemer. Disse er lette å fjerne.

 Koble oppvaskmaskinen fra el-nettet ved å slå av maskinen, trekke
ut støpselet eller skru ut hhv. koble ut sikringen).

 Ta silkombinasjonen ut av oppvaskmaskinen (se kapittel «Rengjør-
ing og stell»).

 Åpne låsebøylen.

 Løft tilbakeslagsventilen opp og skyll den godt under rennende
vann.

 Ventilasjonshullet på utsiden av tilbakeslagsventilen (kun synlig i de-
montert tilstand) må ikke tilstoppes. Frigjør evt. ventilasjonshullet
med en spiss gjenstand.
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Under tilbakeslagsventilen sitter avløpspumpen (pil).

 Før du setter inn tilbakeslagsventilen, se etter om eventuelle
fremmedlegemer blokkerer avløpspumpen.

 Sett tilbakeslagsventilen omhyggelig inn igjen og sikre den med lå-
sebøylen.
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Kundeservice
Hvis du til tross for disse rådene ikke kan rette på feilen selv, vis til
feilkoden i displayet og ta kontakt med:

- Miele-forhandleren eller

- Mieles serviceavdeling

Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruks-
anvisningen.

 Serviceavdelingen trenger oppvaskmaskinens modell- og 8-sifrede
maskinnummer.

Begge opplysningene finner du på typeskiltet som er plassert øverst
i dørfalsen.
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Program Anvendelse Oppvaskmiddel
(når det ikke doseres fly-

tende)
Følgende opplysninger viser til Miele

rengjøringsprodukter
Følg produsentens anvisninger!

Kort
«Hurtigprogram» for lite skittent servise med ferske, ikke størk-
nede matrester.

20 - 25 g 
eller 1 tablett
i beholderen for oppvaskmiddel

Universal
For normalt skittent servise. 20 - 25 g 

eller 1 tablett
i beholderen for oppvaskmiddel

Intensiv
For servise som er veldig skittent. 20 - 25 g 

eller 1 tablett
i beholderen for oppvaskmiddel

Superkort
«Hurtigprogram» for kontinuerlig oppvask av lite skittent servise
med ferske, ikke størknede matrester.

20 - 25 g 
på innsiden av døren

Hygiene Plus
For hygienisk oppvask av serviset. 20 - 25 g 

eller 1 tablett
i beholderen for oppvaskmiddel


Glass

Spesielt glassprogram. 20 - 25 g 
eller 1 tablett
i beholderen for oppvaskmiddel


Ølglass

Spesielt ølglassprogram. 
Glassene tørker ikke av egenvarmen etter programslutt og må ev.
tørkes for hånd.

20 - 25 g 
eller 1 tablett
i beholderen for oppvaskmiddel

Bestikk
Spesielt bestikkprogram. 20 - 25 g 

eller 1 tablett
i beholderen for oppvaskmiddel
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Programforløp

1. 
Forskylling

2. 
Forskylling

3. 
Hovedvask

(1) / (2)

4. 
Mellom-
skylling

5. 
Mellom-
skylling

6. 
Sluttskylling

(1) / (2)

7. 
Tørking

X X 
66 °C
1 min

(X) X 
85 °C
1 min

(X)

X X 
66 °C
1 min

X (X) X 
85 °C
1 min

(X)

X X X 
66 °C
3 min

X (X) X 
85 °C
1 min

(X)

X 
55 °C
30 s

(X) X *)
55 °C 
30 s

X X 
60 °C
3 min

X (X) X 
83 °C
5 min

(X)

X 
50 °C
1 min

X (X) X 
50 °C
1 min

(X)

X 
50 °C
1 min

X (X) X 
- (3) 
1 min

(X)

X X 
60 °C
2 min

X (X) X 
55 °C
1 min

(X)

*) Viktig henvisning for programmet «Superkort» 
I programmet «Superkort» blir ikke vannet fra sluttskyllingen pumpet ut etter programslutt. Det blir brukt som vaskevann i
neste «Superkort»-program. 
Dersom vanntemperaturen synker under 40 °C, eller det blir startet et annet program, blir vaskevannet pumpet auto-
matisk ut ved programstart.

X = programskritt i programmet 
(X) = programskritt som kan velges som tillegg (se «Flere innstillinger, Tilleggsfunksjoner»)

(1) Temperaturendring fra 30 - 85 °C (se «Flere innstillinger, Tilleggsfunksjoner»).
Temperaturøkning for Superkort-programmet inntil maks. 70 °C
(2) Endring i holdetiden fra 0 - 10 minutter (se «Flere innstillinger, Tilleggsfunksjoner»). 
Holdetidsendring for Superkort-programmet fra 0 - 300 sekunder.
(3) Uten nøytraliserende avspenningsmiddel og med kaldtvann.
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Program Anvendelse Oppvaskmiddel
(når det ikke doseres fly-

tende)
Følgende opplysninger viser til Miele

rengjøringsprodukter
Følg produsentens anvisninger!

Kunststoff
Spesielt kunststoffprogram, brukes også for lett servise. 20 - 25 g 

eller 1 tablett
i beholderen for oppvaskmiddel

Energispar
Med hensyn til det kombinerte energi- og vannforbruket, er Ener-
gispar-programmet det mest energieffektive for normalt skittent
servise.

20 - 25 g 
eller 1 tablett
i beholderen for oppvaskmiddel


Regenerering

Manuell gjennomføring av regenerering. 
På denne måten kan du forebygge tvangsregenerering under in-
tensive arbeidsfaser.

Kaldt
Skylling av servise for å forhåndsfjerne sterk tilsmussing eller for
å unngå at smuss stivner.
Fjerning av saltrester etter at saltbeholderen er fylt.

Utpumping
Utpumping av vaskevannet, hvis f.eks. vaskevannet skal fornyes
i Superkort-programmet, eller et program ble avbrutt.
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Programforløp

1. 
Forskylling

2. 
Forskylling

3. 
Hovedvask

(1) / (2)

4. 
Mellom-
skylling

5. 
Mellom-
skylling

6. 
Sluttskylling

(1) / (2)

7. 
Tørking

X X 
50 °C
5 min

X (X) X 
60 °C
1 min

(X)

X 
46 °C
10 min

X (X) X 
50 °C
2 min

(X)

Regenereringsforløp
X

X

X = programskritt i programmet 
(X) = programskritt som kan velges som tillegg (se «Flere innstillinger, Tilleggsfunksjoner»)

(1) Temperaturendring fra 30 - 85 °C (se «Flere innstillinger, Tilleggsfunksjoner»).
(2) Holdetidsendring fra 0 - 10 minutter (se «Flere innstillinger, Tilleggsfunksjoner»).
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Oppstilling

 I oppvaskmaskinens omgivelser må det bare brukes møbler for
industriell bruk, ellers kan de bli skadet på grunn av kondensvann.

Maskinen må stå støtt og vannrett. Ujevnheter i gulvet og maskinens
høyde kan utlignes hhv. tilpasses med de fire skruføttene.

Ved oppstilling av oppvaskmaskinen inntil andre maskiner eller inn-
redning hhv. i en nisje, må oppstillingsplassen være minst 600 mm
bred og 600 mm dyp.

Under benk  For å sikre at maskinen står støtt, må innbyggings- og integrer-
ingsmaskiner bare settes opp under en gjennomgående benke-
plate, som er skrudd fast til skapene ved siden av.

Ved oppstilling av oppvaskmaskinen under en gjennomgående
benkeplate, må innbyggingsrommet være minst 600 mm bredt,
600 mm dypt og 820 mm høyt.

Ved høydejustering må maskinføttene være skrudd ut maks.
60 mm.

Hvis maskinen er utstyrt med et maskindeksel, kan det tas av slik:

 Skru ut begge festeskruene på baksiden av oppvaskmaskinen med
en skrutrekker.

 Åpne døren.

 Skru ut venstre og høyre festeskrue med en skrutrekker.

 Løft av maskindekselet.
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Justering og fast-
skruing av
maskinen

For at maskinen skal stå støtt, må den etter at den er rettet opp, skrus
fast til benkeplaten.

 Skru maskinen fast til den gjennomgående benkeplaten etter at den
er rettet opp.
Åpne døren, skru skruene inn i benkeplaten, gjennom hullene til
venstre og høyre i listen foran på oppvaskmaskinen.

Hvis benkeplaten er av rustfritt stål eller stein må oppvaskmaskinen
festes til venstre og høyre sideskap med to skruer på hver side. 
Spesialskruer (4 x 27 / Torx T20) ligger vedlagt i tilbehørspakken. 
Her må det bores hull i sideveggen som befinner seg foran dørpak-
ningen.

For innbyggingsmaskiner er det viktig at spaltene mellom maskinen
og sideskapene (eller andre maskiner ved siden av) ikke tettes med
silikon, slik at lufting av sirkulasjonspumpen er sikret.

Avhengig av innbyggingssituasjon kan dekkplaten, som følger med
ved levering, plasseres under benkeplaten. Dekkplaten av rustfritt stål
beskytter undersiden av benkeplaten mot skade forårsaket av vann-
damp.
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Endre oppstillingssted
Før flytting av oppvaskmaskinen må de justerbare maskinføttene
skrus helt inn, slik at de ikke blir skadet.

 Ikke løft oppvaskmaskinen i fremspring, som f.eks. betjenings-
panelet.
Det kan blir revet av.

 Transporter oppvaskmaskinen kun i originalforpakningen med
en sekketralle. Ved evt. senere transport må oppvaskmaskinen
plasseres på et gjennomgående underlag, slik at den ikke blir
skadet.
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Elektrotilkobling

 Alle arbeider i forbindelse med elektrotilkoblingen må utføres av
elektrofagfolk.

- Det elektriske anlegget må være utført i henhold til nasjonale el-for-
skrifter!

- Tilkobling til stikkontakt i henhold til nasjonale bestemmelser,
stikkontakten må være tilgjengelig etter at maskinen er montert. En
elektrisk sikkerhetskontroll, f.eks. ved reparasjon eller vedlikehold
kan da enkelt gjennomføres.

- Ved fast tilkobling må det installeres en hovedbryter med en skille-
mekanisme for hver pol og minst 3 mm kontaktåpning på
oppstillingsstedet. Må kunne låses i nullstilling.

- For å øke sikkerheten, anbefales det å koble en jordfeilbryter med
en utløserstrøm på 30 mA til maskinen.

- En potensialutjevning skal gjennomføres hvis nødvendig.

- Ved utskifting av tilkoblingsledningen skal en original Miele-reserve-
del brukes.

- Tekniske data, se typeskiltet eller vedlagte koblingsskjema!

Maskinen må kun brukes med spenning, frekvens og sikring som an-
gitt på typeskiltet.

En omkobling kan foretas i henhold til vedlagte omkoblingstegning
og koblingsskjema.

Omkoblingstegning og typeskilt er vedlagt hhv. festet på oppvask-
maskinen.

Tilkobling av
potensialutjevning

For tilkobling av en potensialutjevning er det en tilkoblingsskrue  på
baksiden av maskinen.
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Utkobling ved toppbelastning
Oppvaskmaskinen er beregnet for integrering i et energistyrings-
system. Da må Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert
personell foreta en teknisk ettermontering i oppvaskmaskinen og pro-
grammere styringen tilsvarende.

Ta kontakt med Mieles serviceavdeling for mer informasjon.

Belastningsstyr-
ing

Ved toppbelastningsutkobling blir enkelte komponenter i oppvask-
maskinen koblet ut midlertidig, f.eks. oppvarming. Oppvaskmaskinen
er fremdeles i gang og programmet blir ikke avbrutt. Dersom det er
bruk for en av de utkoblede komponentene under det aktuelle pro-
gramskrittet, forlenges programtiden like lenge som belastningsutko-
blingen varer.

En belastningsutkobling vises i den tredje linjen i displayet, f.eks.:

Universal

Temperatur
Toppbelastningsutkobling

55 °C
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Tilkobling til vanninntak

 Vannet i oppvaskmaskinen er ikke drikkevann!

Avtagbare slangesett skal ikke brukes om igjen. Bruk slangesettene
som er vedlagt oppvaskmaskinen.

- Oppvaskmaskinen må kobles til vannettet i henhold til de lokale for-
skriftene.

- Vannet som brukes skal minst tilsvare drikkevannskvaliteten iht. den
europeiske drikkevannsbestemmelsen. Høyt innhold av jern kan
føre til fremmedrust på utensiler og på maskinen. Hvis det er et klo-
ridinnhold på over 100 mg/l i drikkevannet, øker risikoen for rust.

- En tilbakeslagsventil er ikke nødvendig; oppvaskmaskinen er i sam-
svar med gjeldende europeiske retningslinjer for beskyttelse av
drikkevann og drikkevannskilder.

- Vanntrykket (flytetrykket) må ha et overtrykk på minst 200 kPa
(100 kPa = 1 bar). Er vanntrykket (flytetrykket) under 200 kPa forlen-
ges vanninntakstiden automatisk. Maks. tillatt statisk trykk er
1000 kPa (overtrykk). Hvis vanntrykket ikke ligger i området fra
200-1000 kPa, spør Mieles serviceavdeling om mulige tiltak.

- Oppvaskmaskinen er som standard utstyrt for tilkobling til kaldt-
vann (blå markering) og varmtvann (rød markering) inntil maks.
65 °C. Inntaksslangene skal kobles til stoppekranene for kaldt- og
varmtvann.

- Hvis ikke varmtvannsledningen er tilgjengelig, må også inntaks-
slangen med den røde markeringen for varmtvannstilkobling kobles
til kaldtvann.

- Inntaksslangen til dampkondensatoren (uten Waterproof-system)
må kobles til en stoppekran for kaldtvann.

- På oppstillingsstedet må det finnes en stoppekran med 3/4" for-
skruning. Kranen må være lett tilgjengelig, da vanninntaket skal
være stengt når maskinen ikke brukes.

- Inntaksslangen er en ca. 1,7 m lang trykkslange. DN 10 med 3/4"
forskruning. En 1,5 m lang, fleksibel metallslange (prøvetrykk
140 bar) kan leveres for forlengelse. Silen i forskruningen må ikke
fjernes.

- Monter flatsilen (ligger vedlagt) mellom stoppekran og inntaksslan-
ge. 
(Bilde, se „Feilretting, Rengjør silene i vanninntaket“).
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 Inntaksslangene må ikke forkortes eller skades

Se også vedlagte monteringsskjema!
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Tilkobling til vannavløp
- Oppvaskmaskinen for storhusholdning har innebygd tilbakeslags-

ventil i avløpet, slik at avløpsvannet ikke kan renne inn i maskinen
igjen via avløpsslangen.

- Oppvaskmaskinen bør helst kobles til et separat avløpssystem på
oppstillingsstedet. Hvis det ikke finnes separat tilkobling, anbefaler
vi å koble maskinen til en dobbeltkammer-vannlås. Tilkoblingen på
stedet må, målt fra underkanten på maskinen, ligge mellom 0,3 m
og 1 m høyde. Ligger tilkoblingen lavere enn 0,3 m, legg avløps-
slangen i bøy på minst 0,3 m høyde.

- Oppvaskmaskinen er utstyrt med en ca. 1,5 m lang, fleksibel av-
løpsslange (innvendig diameter 22 mm). Slangeklemmer som skal
brukes ved tilkobling av slangen er vedlagt oppvaskmaskinen.

- Avløpsslangen må ikke forkortes! Slangen kan forlenges med et
skjøtestykke og en ekstra slange. Avløpsslangen må ikke være
lengre enn 4 m.

- Avløpssystemet må kunne oppta en avløpsmengde på minst 16 l/
min.

 Pass på at avløpsslangen legges uten bøy og at den ikke er ut-
satt for trykk eller blir lagt i strekk!

Se også vedlagte monteringsskjema!
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Høyde 820 mm (justerbar + 60 mm)

Høyde med maskindeksel 835 mm (justerbar + 60 mm)

Bredde 598 mm

Dybde 
Dybde med åpen dør

600 mm
1.200 mm

Vekt (netto) 70 kg

Spenning, tilkoblingsverdi, sikring Se typeskiltet

Tilkoblingskabel Ca. 1,7 m

Vanntemperatur: 
Kaldtvannstilkobling
Varmtvannstilkobling

Maks. 20 °C
Maks. 65 °C

Statisk vanntrykk Maks. 1.000  kPa overtrykk

Anbefalt flytetrykk: 
Kaldt- og varmtvannstilkobling 
Vanntilkobling for dampkondensator

200 kPa overtrykk
100 kPa overtrykk

Minste flytetrykk: 
Kaldtvannstilkobling
Varmtvannstilkobling

100 kPa overtrykk
40 kPa overtrykk

Pumpehøyde Min. 0,3 m, maks. 1,0 m

Pumpelengde Maks. 4,0 m

Omgivelsestemperatur 5 °C til 40 °C

Relativ luftfuktighet 
maks. 
lineær avtagende til

80 % for temperaturer inntil 31 °C 
50 % for temperaturer inntil 40 °C

Høyde over NN Inntil 2.000  m*

Inntaksslanger Ca. 1,7 m

Avløpsslange Ca. 1,5 m

Kapslingsgrad (iht. DIN EN 60529) IP21

Støyutslippsverdier 

Lydeffektnivå LwA
Lydtrykknivå LpA

Innbyggingsmaskin med trelist foran mas-
kinsokkelen i programmet Kort
57 dB (A)
45 dB (A)

Godkjenninger VDE, EMV radiostøybeskyttelse

CE-merket 2006/42/EC Maskindirektivet

Produsentens adresse Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 
33332 Gütersloh, Germany

* På et oppstillingssted over 2.000 m over havet er vaskevannets kokepunkt lavere. I disse tilfellene må oppvaskmaskinen
for storhusholdning tilpasses av Mieles serviceavdeling eller annet Miele-autorisert personell





Produsent:
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Tyskland

Miele AS
Nesbruveien 71
1394 NESBRU
Postboks 194
1378 NESBRU
Telefon 67 17 31 00
Telefax 67 17 31 10
Internett: www.miele.no/professional
E-post: professional@miele.no
Foretaksnr. NO 919 157 089 MVA

Rett til endringer forbeholdes / Utgivelsesdato: 2020-09-28 M.-Nr. 09 802 482 / 01




	Innhold
	Henvisninger til veiledningen
	Advarsler
	Henvisninger
	Tilleggsinformasjon og anmerkninger
	Handlingsskritt
	Display

	Maskinbeskrivelse
	Oversikt over maskinen
	Betjeningspanel

	Forskriftsmessig bruk
	Sikkerhetsregler og advarsler
	Forskriftsmessig oppstilling
	Teknisk sikkerhet
	Forskriftsmessig bruk
	Barn i nærheten
	Tilbehør
	Symboler på oppvaskmaskinen for storhusholdning
	Retur og gjenvinning av oppvaskmaskinen

	Aktivt miljøvern
	Retur og gjenvinning av transportemballasjen
	Retur og gjenvinning av gamle apparater

	Brukerprofiler
	Brukergrupper
	Brukere
	Erfarne brukere


	Råd om betjening
	Displayets funksjonsmåte
	Betjening av menyen

	Menyvisning
	Enkeltvalg
	Flere valg
	Systemmeldinger

	Automatisk utkobling
	Symboler i displayet
	Navigasjonspiler
	Stiplet linje --------
	Haker
	Tørking

	
	Systemmeldinger
	Feilmeldinger


	Igangsetting
	Igangsetting
	Innkobling
	Innstilling av språk
	Innstilling av temperaturenhet
	Innstiling av datoformat
	Innstilling av dato
	Innstilling av klokkeslett- format
	Innstilling av klokkeslett
	Innstilling av vannhardhet
	Vanntil- koblinger
	Første igangsetting er avsluttet


	Åpne og lukke døren
	Komfort dørlås
	Åpne døren
	Lukk døren
	Åpning av døren med nødåpneren
	


	Påfylling av regenereringssalt
	Regenerering
	Innstilling av vannhardhet
	Innstillingstabell

	Melding om saltmangel
	Maskinen er sperret pga. saltmangel
	Påfylling av regenereringssalt

	Påfylling av avspenningsmiddel (glansemiddel)
	Avspenningsmiddel (glansemiddel)
	Melding om manglende avspenningsmiddel (glansemiddel)
	Påfylling av avspenningsmiddel (glansemiddel)

	Anvendelsesteknikk
	Plassering av serviset
	Vær oppmerksom på følgende
	Ikke egnet for maskinoppvask
	Vi anbefaler
	Vær oppmerksom på dette!

	Overkurv
	Koppehylle

	Regulering av overkurven
	Underkurv
	Bruk av kunststoffkurver
	Oppbygging av kunststoffkurven


	Drift
	Tilsetting av oppvaskmiddel
	Oppvaskpulver
	Dosering

	Henvisninger til programmet Superkort
	DOS-modul
	Fargekoding av sugelansene
	Tilkobling av DOS-moduler
	Innstilling av doseringskonsentrasjon
	Fyll beholderen hhv. bytt den ut
	Kontroll av forbruk

	LED-lamper i tastefeltene
	Innkobling
	Velg program
	Hurtigvalgtaster
	Programliste

	Programstart
	Visning av programforløp

	Programslutt
	Utkobling
	Uttak av servise
	Pause i programmet
	Programavbrudd

	Tilleggsfunksjoner
	Startforvalg
	Innstilling av starttid

	Ekstra tørking

	Innstillinger
	Hente frem menyen «Innstillinger »
	Opsjoner i meny Innstillinger 

	Menystruktur
	Startforvalg
	Tørking
	Innstilling av språk
	Lufting av DOS-moduler
	Innstilling av dato
	Datoformat
	Innstillinger

	Innstilling av klokkeslett
	Innstilling
	Visning
	Tidsformat

	Innstilling av lydstyrken
	Tastetone
	Signaltoner
	Innstilling av lydstyrke


	Flere innstillinger
	Hente frem menyen «Flere innstillinger»
	Opsjoner i Flere

	Menystruktur
	Kode
	Frigivelse
	Endre kode
	Legg inn PIN-kode

	Loggbok
	Temperaturenhet
	Forskyve program
	Tastetildeling

	Tilleggsfunksjoner
	Tilbakestille
	Økt vannmengde
	Mellomskylling
	Doseringssystemer DOS
	Lufting av DOS
	Innstilling av DOS-konsentrasjon
	Endre navn DOS

	Temperatur / tid
	Hovedvask / Sluttskylling
	Sluttskyllingstemperatur
	Holdetid


	Programfrigivelse
	Sperre programmer for betjening

	Vannhardhet
	Displayvisning
	Display
	Kontrast
	Lysstyrke

	Utkobling etter
	Innstilling av utkoblingstiden

	Fabrikkinnstilling
	Programvareversjon

	Rengjøring og stell
	Vedlikehold
	Rengjøring av betjeningspanelet
	Rengjøring av maskinfronten
	Rengjøring av oppvaskmaskinen innvendig
	Rengjøring av dørpakning og dør
	Rengjøring av silene i vaskekammeret
	Rengjøring av grovsilen
	Rengjøring av bunnsilen og mikrofinfilteret

	Rengjøring av spylearmene

	Feilretting
	Feil ved vanninntak/vannavløp
	Avbrudd med feilnummer
	Dør
	Oppvaskmaskinen oppfører seg unormalt
	Støy
	Ikke tilfredsstillende oppvaskresultat

	Feilretting
	Rengjøring av silen i vanninntaket
	Rengjøring av silen:

	Rengjøring av avløpspumpe og tilbakeslagsventil

	Service
	Kundeservice

	Programoversikt
	Oppstilling
	Oppstilling
	Under benk
	Justering og fastskruing av maskinen

	Endre oppstillingssted

	Elektrotilkobling
	Elektrotilkobling
	Tilkobling av potensialutjevning
	
	

	Utkobling ved toppbelastning
	Belastningsstyring


	Vanntilkobling
	Tilkobling til vanninntak
	Tilkobling til vannavløp

	Tekniske data


