
 

Oppvaskmaskin 

Bruksanvisning 

DEL I: Allmennversjon 

BTP36810W 

Les bruksanvisningen nøye før du 
bruker oppvaskmaskinen, og 
oppbevar den for fremtidig bruk.



 

INNHOLD 

SIKKERHETSINFORMASJON 

PRODUKTOVERSIKT 

BRUK AV OPPVASKMASKINEN 

Fylle salt i avkalkningskammeret 

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 

Ekstern pleie 

Intern pleie 

Stell av oppvaskmaskinen 

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 

Om strømforbindelsen 

Vanntilførsel og avløp 

Tilkopling av avløpsslanger 

Posisjonering av apparat 

Innbyggingsinstallasjon (Integrert modell) 

FEILSØKINGSTIPS 

INNLASTING AV KURVENE 

MERK: 
• Delen med feilsøkingstips hjelper deg med selv å løse noen 

vanlige problemer. 
• Dersom du ikke kan løse problemene selv, kan du be om hjelp 

fra en profesjonell tekniker. 
• Produsenten, som følger retningslinjer om kontinuerlig utvikling og 

oppdatering av produktet, kan gjøre endringer uten forvarsel. 
• Dersom bruksanvisningen går tapt eller er utdatert, kan du motta en 

ny bruksanvisning fra produsenten eller ansvarlig leverandør. 



SIKKERHETSINFORMASJON 
 

 

• Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og 

lignende bruksområder som: 
-kjøkkenområder med personell i butikker, 
kontorer og andre arbeidsmiljøer; 
-gårdshus; 
-av kunder i hoteller, moteller og andre boligmiljøer; 
-overnattingssteder med frokost. 

• Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og 
oppover og personer med redusert fysisk eller psykisk 
helse eller som mangler erfaring og kunnskap, dersom 
de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet 
på en sikker måte og forstår farene som kan oppstå. 
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og 
brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, uten under 
overvåking. (For EN60335-1) 

• Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer 
(inkludert barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller 
mentale evne eller mangel på erfaring eller kunnskap 
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ADVARSEL 

Følg forsiktighetsreglene nedenfor 
når du bruker oppvaskmaskinen: 



mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, 
med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om 
bruk av apparatet fra en person som står ansvarlig for 
deres sikkerhet. (For IEC60335-1 ) 

• Emballasjen kan være farlig for barn! 
• Dette apparatet er kun tiltenkt husholdningsbruk 

innendørs. 
For å hindre risiko for elektriske støt må man ikke 
senke enheten, ledningen eller støpselet i vann eller 
annen væske. 

• Trekk ut støpselet før du rengjør og utfører 
vedlikehold på apparatet. 

• Bruk en myk klut fuktet med mild såpe, og tørk den 
av igjen med en tørr klut. 

 

 

• Apparatet må jordes. Ved funksjonsfeil eller 
sammenbrudd reduserer jording risikoen for 
elektrisk støt ved å gi en minste motstands vei for 
elektrisk spenning. Dette apparatet er utstyrt med 
jordet støpsel. 

• Støpselet må være koplet til et egnet strømuttak 
som er installert og jordet i samsvar med lokale 
koder og bestemmelser. 

• Feil tilkopling av utstyrets jordkabel kan føre til fare 
for elektriske støt. 

• Kontakt en kvalifisert elektriker eller 
sørvisrepresentant dersom du er i tvil om at 
apparatet er riktig jordet. 
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Jordingsinstruksjoner 



• Ikke modifiser støpselet som fulgte med apparatet; 

dersom det ikke passer til stikkontakten. 

• Få en riktig stikkontakt installert av kvalifisert 
elektriker. 

• Ikke misbruk, sett deg på eller stå oppå døren eller 
kurvene i oppvaskmaskinen. 

•  Ikke bruk oppvaskmaskinen med mindre alle 
kapslingspanelene er riktig på plass. 

• Åpne døren med forsiktighet dersom 
oppvaskmaskinen er i bruk. Vann kan sprute ut. 

• Ikke plasser tunge gjenstander på eller stå på 
døren når den er åpen. Apparatet kan velte 
fremover. 

• Når du setter inn gjenstander som skal vaskes: 
 

1) Sørg for at skarpe gjenstander ikke sannsynlig 
kan skader dørpakningen; 

2) Advarsel: Kniver og andre redskaper med 
skarpe punkter må legges i kurven med 
spissene ned eller plasseres vannrett. 

• Enkelte oppvaskmidler er sterkt basiske. 

Disse kan være ekstremt farlige ved svelging. 

Unngå kontakt med hud og øyne og hold barn 
borte fra oppvaskmaskinen når døren er åpen. 

• Kontroller at vaskemiddelkammeret er tomt etter 
at vaskesyklusen er fullført. 

 

 

 

5 



• Ikke vask plastgjenstander med mindre de er 
merket "oppvaskmaskinsikker" eller tilsvarende. 

• For plastgjenstander som ikke er merket som 
vaskemaskinsikre, sjekk produsentens 
anbefalinger. 

• Bruk kun vaskemiddel og skyllemidler som 
anbefales i en automatisk oppvaskmaskin. 

• Bruk aldri såpe, vaskemiddel eller håndvaskmiddel 
i oppvaskmaskinen. 

• Døren skal ikke stå åpen, da dette kan øke 
risikoen for å snuble. 
Dersom strømledningen er skadd, må den 
erstattes av produsent eller forhandler eller 
tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare. 

• Under installasjon må ikke strømforsyningen 
bøyes eller flates for mye eller på en farlig måte. 

• Unngå å tukle med kontrollene. 
• Apparatet må koples til hovedvannventilen ved 

hjelp av nye slangesett. Gamle sett bør ikke 
brukes på nytt. 

• For å spare energi slår apparatet seg av 

automatisk i standbymodus etter 15 minutter uten 
bruk. 
Maksimalt antall kuverter som kan vaskes er 
åtte. 
Maksimalt tillatt innløpstrykk (vann) er 1 MPa. 

Minste tillatte innløpstrykk (vann) er 0,04 
MPa. 
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• Emballasjen og apparatet skal 
avhendes ved et 
gjenvinningssenter. Kople derfor 
strømforsyningskabelen fra og 
gjør dørlukkenheten ubrukelig. 

• Pappemballasje er produsert av resirkulert 
papir og skal kastes i papirkurv for gjenvinning. 

• Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet 
bidrar du til å forebygge negative konsekvenser 
for miljø og helse, som ellers kan forårsakes av 
feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. 

• For mer detaljert informasjon om resirkulering 
av produktet, ber vi deg kontakte din lokale 
kommunale sørvisavdeling, og 
renovasjonsvesenet. 

• AVHENDING: Ikke avhend dette produktet 
som usortert kommunalt avfall. Slikt avfall 
må samles separat for spesiell behandling. 
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Avhending 



 

PRODUKTOVERSIKT 

VIKTIG: 
For å få best mulig ytelse fra oppvaskmaskinen, les alle 
bruksinstruksjonene før du bruker den første gang. 

Sprayarm 

Saltbeholder Filterenhet 

Dispenser 

øvre spredningsarm 

Øvre kurv Bestikkhylle Nedre kurv 

MERK: 
Bilder er kun for referanse. Ulike modeller kan være 
forskjellige. Ikke eksperimenter med bruksmåtene. 



 

BRUK AV OPPVASKMASKINEN 

Før du bruker oppvaskmaskinen: 

Innsiden Utsiden 

1. Fyll avkalkingsmiddel 

2. Fylle salt i avkalkningskammeret 
3. Fylling av kurv 

4. Fyll beholderen 

Sjekk avsnitt 1 «Avkalkningmiddel» i DEL II:    Spesiell versjon, Dersom 

du trenger å stille inn avkalkningmiddel. 

Fylle salt i avkalkningskammeret 

MERK: 
Dersom modellen din ikke har noe avkalkningkammer, kan du hoppe 
over denne delen. Bruk alltid salt beregnet på oppvaskmaskin. 

Saltbeholderen er plassert under kurven og skal fylles som forklart i det 
følgende: 

ADVARSEL 

• Bruk kun salt spesiallaget for oppvaskmaskiner! 
Alle andre typer salt som ikke er designet for oppvaskmaskin, 
spesielt bordsalt, skader avkalkningkammeret. Ved skader 
forårsaket av bruk av uegnet salt gir produsenten ingen garanti og 
er heller ikke ansvarlig for skader som forårsakes. 

• Fyll kun salt på før du kjører en syklus. 
Dette hindrer at saltkorn eller saltvann som har blitt sølt, samler seg 
på bunnen av maskinen, noe som kan forårsake korrosjon. 



Følg trinnene nedenfor for å fylle på oppvaskmaskinsalt: 

 
1.Fjern nedre kurv og skru av beholderhetten.  
2. Plasser enden av trakten (hvis den leveres) i hullet og hell i ca. 1 kg 

oppvaskmaskinssalt. 
3. 3.Fyll saltbeholderen til den maksimale grensen med vann før første 

vask. Det er normalt at en liten mengde vann kommer ut av 
saltbeholderen. 

4. Etter at du har fylt beholderen, skru hetten godt fast. 
5. Saltvarslingslampen slutter å lyse etter at saltbeholderen er fylt med salt. 

6. Etter at saltet er fylt i saltbeholderen, bør et vaskeprogram startes (vi 
foreslår å bruke et kortprogram). Ellers kan filtersystemet, pumpen eller 
andre viktige deler av maskinen bli skadd av saltvann. Dette dekkes ikke 
av garantien. 

 MERK: 

• Saltbeholderen må kun fylles igjen når saltvarsellampen ( ) i 
kontrollpanelet tennes. Avhengig av hvor godt saltet løser seg opp, kan 
saltvarsellampen fortsette å lyse, selv om saltbeholderen er fylt. 
Dersom ikke saltvarsel vises på kontrollpanelet (enkelte modeller), kan 
du anslå når du skal fylle saltet i skyllemidlet etter syklusene som 
oppvaskmaskinen har kjørt. 

• Dersom salt har blitt sølt, kjør et bløte- eller hurtigprogram for å fjerne 
det. 
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VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 

Ekstern pleie 

Døren og dørpakningen 
Rengjør dørpakningene regelmessig med en myk, fuktig klut for å fjerne 
matavleiringer. Når du fyller oppvaskmaskinen, kan det dryppe rester av mat og 
drikke på sidene av oppvaskmaskindøren. Disse overflatene er utenfor 
vaskeskapet og blir ikke eksponert for vann fra sprayarmen. Eventuelle avleiringer 
bør tørkes av før døren lukkes. 

Kontrollpanelet 
Dersom rengjøring er nødvendig, må betjeningspanelet kun tørkes av med en myk, 
fuktig klut. 

ADVARSEL 

• For å unngå at vann trenger inn i dørlåsen og elektriske 
komponenter, må det ikke brukes sprayrensemiddel av noe slag. 

• Bruk aldri skuremidler eller skureputer på de ytre overflatene, da 
disse kan skade overflaten. Enkelte typer papirhåndklær kan 
også ripe eller etterlate merker på overflaten. 

Intern pleie 

Filtreringssystem 

Filtreringssystemet i bunnen av vaskeskapet samler opp grovt smuss fra 
vaskesyklusen. Oppsamling av grovt smuss kan føre til at filtrene tetter seg. 
Kontroller filtrene regelmessig og rengjør dem under rennende vann, om 
nødvendig. Følg trinnene nedenfor for å rengjøre filtrene i vaskeskapet. 

MERK: 
Bildene er kun tiltenkt referanseformål. Forskjellige modeller av 
filtreringssystemet og sprayarmen kan være forskjellige. Ikke eksperimenter 
med bruksmåtene. 



 

Fint filter 

Hovedfilter 

Åpen 

Hold i grovfilteret og vri det 
moturs for å låse opp filteret. 
Løft filteret oppover og ut av 
oppvaskmaskinen. 

Løft fint filter opp fra hovedfilteret. 

Større matrester kan rengjøres 
ved å skylle filteret under 
rennende vann. 
Bruk en myk rengjøringsbørste 
for grundigere rengjøring. 

Sett sammen filtrene i omvendt 
rekkefølge av demontering, bytt ut 
filterinnsatsen og roter medurs til 
lukkepilen. 

ADVARSEL 

• Ikke stram filtrene for mye. Sett filtrene trygt tilbake i rekkefølge, ellers 
kan grovt smuss komme inn i systemet og forårsake blokkering. 

• Bruk aldri oppvaskmaskinen uten at filtre er på plass. Feil utskifting av 
filteret kan redusere apparatets ytelsesnivå og skade servise og 
kjøkkenutstyr. 



 

Sprayarmer 

Sprayarmen må rengjøres regelmessig fordi kjemikalier i hardt vann tetter 
sprayarmene og lagrene. 

Følg instruksjonene nedenfor for å rengjøre sprayarmen: 

For å fjerne nedre sprayarm, trekk 
sprayarmen oppover. 

For å fjerne øvre sprayarm, hold 
mutteren i midten stille og roter 
sprayarmen moturs. 

Vask armene i varmt såpevann 
og bruk en myk børste for å 
rengjøre strålene. Bytt dem etter 
å ha skylt dem grundig. 



 

 

Tiltak mot frost 
ta tiltak mot frost på oppvaskmaskinen om vinteren. Gjøre følgende etter hver 
vaskesyklus: 
1. Kutt av strømmen til oppvaskmaskinen ved forsyningskilden. 

2. Slå av vanntilførselen og kople vanninnløpsrøret fra vannventilen. 
3. Tapp ut vannet fra innløpsrøret og vannventilen. (Bruk en panne til å 

samle vannet) 
4. Kople vanninnløpssrøret til vannventilen. 
5. Fjern filteret i bunnen av karet og bruk en svamp til å suge opp vann i 

kummen. 

Etter hver vask 

Etter hver vask må du slå av apparatets vanntilførsel og la døren stå litt åpen slik at 
fukt og lukt ikke blir fanget i apparatet. 

Fjern støpselet 
Før du rengjør eller utfører vedlikehold, må du alltid ta støpselet ut av kontakten. 

Bruk verken løsemidler eller skuremidler 

For å rengjøre oppvaskmaskinens utside og gummideler, må du verken bruke 
løsemidler eller skuremidler. Bruk kun en klut med varmt såpevann. 
For å fjerner flekker fra overflaten av interiøret bruker du en klut fuktet med vann og 
litt eddik, eller et rengjøringsprodukt laget spesielt for oppvaskmaskiner. 

Når oppvaskmaskinen ikke brukes over lenger tid 

Det anbefales at du kjører en vaskesyklus med oppvaskmaskinen tom og deretter 
tar ut støpselet fra stikkontakten, samt slår av vannforsyningen og lar døren til 
apparatet være på gløtt. Dette vil hjelpe dørpakningene med å vare lenger og hindre 
at det dannes lukt i apparatet. 

Flytting av apparatet 
Dersom apparatet må flyttes, prøv å holde det i loddrett stilling. Dersom absolutt 
nødvendig, kan den legges på ryggen. 
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Stell av oppvaskmaskinen 
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INSTALLASJONSINSTRUKSJONER 

ADVARSEL 

Fare for elektriske støt 

Kople fra strømmen før du 
installerer oppvaskmaskin. 
Unnlatelse å gjøre dette kan føre til 
død eller elektrisk støt. 

Viktig 

Installasjon av rørene og elektrisk utstyr skal utføres av fagfolk. 

ADVARSEL 

Elektriske krav 

Se på merkelappen for å finne ut spenningskravet og kople oppvaskmaskinen til 
riktig strømforsyning. Bruk nødvendige sikringer 10A/13A/16A, anbefalt 
forsinkelsessikring eller jordfeilbryter, og sørg for at det er en separat krets som kun 
betjener dette apparatet. 

Elektrisk tilkopling 

Forsikre deg om at spenningen og frekvensen tilsvarer de som er fremsatt på 
typegodkjenningen. Sett kun støpselet i en stikkontakt som er riktig jordet. Dersom 
stikkontakten apparatet må kobles til, ikke passer til stikkontakten, må 
stikkontakten byttes ut i stedet for å bruke adaptere eller skjøteledninger, da disse 
kan forårsake overoppheting og forbrenning. 

Forsikre deg om at riktig jording eksisterer før bruk 

Om strømforbindelsen 

For personlig sikkerhet: 
• Ikke bruk en skjøteledning eller en adapterplugg 

sammen med dette apparatet. 

• Du må under ingen omstendigheterkutte eller fjerne 

jordforbindelsen fra strømledningen. 
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Vanntilførsel og avløp 

Kaldtvannsforbindelse 
Kople kaldtvannsslangen til en 
gjenget 3/4 (tommers) kupling og 
sørg for at den er festet godt på 
plass. 
Dersom vannrørene er nye eller ikke 
har vært brukt over lengre tid, la 
vannet renne for å sikre at vannet er 
rent. Denne forholdsregelen er 
nødvendig for å unngå risiko for at 
vanninnløpet blokkeres og skader 
apparatet. 

vanlig tilførselsslange 

sikkerhetsforsyningsslange 

Om sikkerhetsforsyningsslangen 

Sikkerhetsforsyningsslangen har doble vegger. Slangens system garanterer at 
inngrep ved å blokkere vannstrømmen i tilfelle tilførselsslangen går i stykker og 
når luftrommet mellom selve tilførselsslangen og den ytre korrugerte slangen er 
full av vann. 

ADVARSEL 

En slange som er montert på en vaskspray kan sprekke Dersom den er 
installert på samme vannledning som oppvaskmaskinen. Dersom vasken 
din har en, anbefales det at slangen koples fra og hullet plugges. 

Hvordan kople til sikkerhetsforsyningsslangen 

1. Trekk sikkerhetsforsyningsslangene helt ut av oppbevaringsrommet på 
baksiden av oppvaskmaskinen. 

2. Stram sikkerhetsforsyningsslangen til kranen med 3/4 toms gjenger. 

3. Slå på vann før du starter oppvaskmaskinen. 

Hvordan kople fra sikkerhetsforsyningsslangen 

1. Slå av vannet. 

2. Skru av sikkerhetsforsyningsslangen fra kranen. 
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Tilkopling av avløpsslanger 

Sett avløpsslangen inn i et avløpsrør med minimumsdiameter på 4 cm, eller la 
den gå inn i vasken, og unngå å bøye eller krympe den. Avløpsrørets høyde må 
være mindre enn 750mm. Den løse enden av slangen må ikke senkes i vann for 
å unngå tilbakestrømning. 

Fest avløpsslangen sikkert i posisjon A eller posisjon B 

Benken 

Vanninntak 

Avløpsrør 

Strømkabel 

Baksiden av oppvaskmaskinen 

Dreneringsslange 



Hvordan tømme overflødig vann fra slangene 
Dersom utslagsvasken er 1000 høyere enn gulvet, kan ikke overflødig vann i 
slangene tappes direkte inn i vasken. Det vil være nødvendig å tømme overflødig 
vann fra slangene i en bolle eller egnet beholder som holdes utenfor og lavere enn 
vasken. 

Vannavløp 
Kople til avløpsslange. Avløpsslangen må være riktig montert for å unngå 
vannlekkasje. Forsikre deg om at vannavløpsslangen verken er bøyd eller klemt. 

Forlengningsslange 

Hvis du trenger en forlengelse av avløpsslangen, må du bruke en lignende 
avløpsslange. 
Det må ikke være lenger enn fire meter; ellers kan oppvaskmaskinens 
rengjøringseffekt reduseres. 

Heverttilkopling 
Avfallstilkoplingen må være i en høyde lavere enn 100 cm (maksimum) fra 
bunnen av benken. Avøpsslangen bør fikses. 

 

Plasser apparatet på ønsket sted. Ryggen skal hvile mot veggen bak, og sidene, 
langs de tilstøtende skapene eller veggene. Oppvaskmaskinen er utstyrt med 
vannforsynings- og avløpsslanger som kan plasseres enten til høyre eller venstre 
side for å lette riktig montering. 
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Posisjonering av apparat 
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Innebygget (Integrert modell) 

Trinn 1. Velg best plassering for oppvaskmaskinen 
Oppvaskmaskinens installasjonssted skal være nær eksisterende innløps- og 
avløpsslanger og strømledning. 
Illustrasjoner av skapets dimensjoner og oppstillingsposisjonen til 
oppvaskmaskinen.  
1. Mindre enn fem mm mellom toppen av oppvaskmaskinen og skapet og 

ytterdøren på linje med skapet. 

Elektriske 
innganger, avløp 
og vannforsyning 

Mellomrom mellom 
skapbunn og gulv 

2. Hvis oppvaskmaskinen står fast i hjørnet av skapet, 
bør det være litt plass når døren åpnes. 

Skap 

Oppvaskma
skinens dør 

Oppvaskma
skin 

Minste mellomrom 50 mm 
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Trinn 2. Installere oppvaskmaskinen i et skap 



 
 

Før du ringer sørvis 

Se kartene på de følgende sidene for eventuelt å unngå å måtte ringe 
sørvis. 

Problem Mulige årsaker Løsning 
Oppvaskmaskin 
starter ikke 

Sikringen gikk, eller 
jordfeilbryteren løste ut. 

Bytt sikring eller tilbakestill 
strømbryteren. Fjern andre apparater 
som deler samme krets med 
oppvaskmaskinen. 

 Strømforsyningen er 
ikke på. 

Forsikre deg om at oppvaskmaskinen er 
slått på og at døren er lukket ordentlig. 
Forsikre deg at støpselet er riktig satt inn i 
stikkontakten. 

 Døren til 
oppvaskmaskinen er 
ikke ordentlig lukket. 

Sørg for å lukke døren og låse den. 

Vann pumpes ikke ut Knekk i 
dreneringsslangen 

Sjekk dreneringsslangen. 

fra oppvaskmaskin Filter tilstoppet. Sjekk grovfilteret. 
(se avsnitt med tittelen «Intern pleie») 

 Kjøkkenvask tilstoppet. Sjekk kjøkkenvasken for å forsikre deg 
om at den drenerer godt. Dersom 
problemet er at kjøkkenvasken ikke 
tømmes, trenger du kanskje en 
rørlegger i stedet for en sørvistekniker 
for oppvaskmaskiner. 

Skum i karet Feil vaskemiddel Bruk kun spesielt oppvaskmiddel for å 
unngå skum. Dersom dette skjedde, må du 
åpne oppvaskmaskinen og la skummen 
fordampe. Tilsett en liter kaldt vann i karet. 
Lukk og lås oppvaskmaskinen, og start 
deretter en vaskesyklus for å tømme 
vannet. Gjenta om nødvendig. 

 Sølt skyllemiddel. Tørk umiddelbart skyllemiddel 
som søles . 

Flekker på 
oppvaskmaskinens 
indre 

Vaskemiddel med 
fargestoff kan ha 
blitt brukt. 

Forsikre deg om at vaskemiddelet ikke 
har noe fargestoff. 

Hvit film på 
innsiden 

Mineraler med hardt 
vann. 

Bruk en fuktig svamp med oppvaskmiddel 
og gummihansker for å rengjøre interiøret. 
Bruk aldri annet rengjøringsmiddel enn 
oppvaskmiddel da dette kan føre til 
skumdannelse. 
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FEILSØKINGSTIPS 



Problem Mulige årsaker Hva du skal gjøre 
Rustflekker på 
bestikket 

De berørte 
elementene er ikke 
korrosjonsbestandige. 

Unngå å vaske gjenstander som 
ikke er rustfrie i oppvaskmaskinen. 

 Et program ble ikke 
kjørt etter at salt ble 
tilsatt i 
oppvaskmaskinen. 
Spor av salt har 
kommet inn i 
vaskesyklusen. 

Kjør alltid hurtigvaskprogrammet. 
Uten servise i oppvaskmaskinen og 
uten å velge turbo-funksjonen 
(dersom den fins), etter å ha tilsatt 
salt til oppvaskmaskinen. 

 Lokket på 
avkalkningskammeret 
er løst. 

Sjekk flappen. Sjekk at den sitter 
godt. 

Bankestøy i 
oppvaskmaskinen 

Sprayarmen dunker 
bort en gjenstand i en 
kurv. 

Avbryt programmet, og flytt 
artiklene som blokkerer 
sprayarmen. 

Skranglende støy i 
vaskeskapet 

Servise er løst i 
vaskeskapet. 

Avbryt programmet, og flytt servise. 

Bankestøy i 
vannrørene 

Dette kan skyldes 
installasjonen på 
stedet eller 
rørdiameteren. 

Dette har ingen innflytelse på 
oppvaskmaskinens funksjon. 
Dersom du er i tvil, kontakt en 
kvalifisert rørlegger. 

Tallerknene 
blir ikke rene 

Tallerknene ble ikke 
plassert riktig. 

Se DEL II  "Klargjøre og legge inn 
tallerkener". 

 Vaskeprogrammet var 
ikke kraftig nok. 

Velg et mer intensivt program. 

 Det ble ikke avlevert 
tilstrekkelig 
vaskemiddel. 

Bruk mer vaskemiddel, eller 
bytt vaskemiddel. 

 Elementet blokkerer 
sprayarmenes bane. 

Flytt artiklene slik at sprayarmene 
kan rotere fritt. 

 Filterkombinasjonen i 
bunnen av 
vaskeskapet er 
verken ren eller riktig 
montert. Dette kan 
føre til at 
sprayarmstrålene 
blokkeres. 

Rengjør og/eller monter filteret 
riktig. Rengjør sprayarmstrålene. 
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Problem Mulige årsaker Hva du skal gjøre 
Uklare glass. Kombinasjon av 

mykt vann og for 
mye vaskemiddel. 

Bruk mindre vaskemiddel Dersom 
du har mykt vann, velg en kortere 
syklus for å vaske glassene og gjøre 
dem rene. 

Svarte eller grå 
merker på 
tallerkener 

Aluminiumsredskap
er har gnidd mot 
tallerknene 

Bruk et mildt slipende 
rengjøringsmiddel for å eliminere 
disse merkene. 

Vaskemiddel 
igjen i 
dispenserkopper 

Tallerkner blokkerer 
vaskemiddelkammere
t 

Legg tallerknene ordentlig inn på nytt 
. 

Tallerknene 
tørker ikke 

Feil innlasting Fyll oppvaskmaskinen som anbefalt i 
instruksjonene. 

 Tallerknene fjernes 
for tidlig 

Ikke tøm oppvaskmaskinen 
umiddelbart etter vask. Åpne døren 
litt slik at dampen kan slippe ut. 
Begynn å tømme oppvaskmaskinen 
kun når tallerknene knapt er varme å 
ta på. Tøm den nederste kurven 
først. Dette forhindrer at det drypper 
vann fra oppvasken i øvre kurv. 

 Feil program er 
valgt. 

I korte programmer er 
vasketemperaturen lavere. Dette 
reduserer også rengjøringsytelsen. 
Velg et program med lang vasketid. 

 Bruk av bestikk med 
belegg av lav 
kvalitet. 

Vanndrenering er vanskeligere med 
disse artiklene. Bestikk eller servise 
av denne typen er ikke egnet for å 
vaskes i oppvaskmaskinen. 
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Nummer Enhet 

1 Kopper 

2 Tefat 

3 Glass 

4 Krus 

LASTING AV KURVENE IHT. 
EN60436: 

1. Øvre kurv: 

2. Bestikkurv: 

Nummer Enhet 

5 Dessertskåler 

6 Glasskåler 

7 Dessertallerkener 

8 Middagstallerkener 

9 Suppetallerkener 

10 Desserttallerkener med 

melaminbelegg 

11 Melaminskål 

12 Ovale tallerkener 

13 Liten gryte 
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Nummer Enhet 

1 Suppeskjeer 

2 Gafler 

3 Kniver 

4 Teskjeer 

5 Dessertskjeer 

6 Serveringsskjeer 

7 Serveringsgafler 

8 Sauseøser 

3. Bestikkstativ: 

Oppestativ 

Nedestativ 

Informasjon for sammenlignbarhet 
tester i samsvar med EN60436 
Kapasitet: 8 kuverter 
Øvre kurvs posisjon: nedre posisjon 
Program: ECO 
Skyllemiddelinnstillinger: 6 
Avkalkingsmiddelinnstillinger: H4 



 

Oppvaskmaskin 

Bruksanvisning 

DEL II: Spesialversjon 

BTP36810W 

Les bruksanvisningen nøye før du bruker 
oppvaskmaskinen, og oppbevar den for 
fremtidig bruk. 



 

INNHOLD 

BRUK AV OPPVASKMASKINEN 

Kontrollpanel 

Avkalkningmiddel 

Klargjøring og lasting av tallerkner 

Skyllemiddelets og vaskemiddelets funksjon 

Fylling av skyllemiddelbeholderen 

Fylle vaskemiddelbeholderen 

PROGRAMMERING AV OPPVASKMASKINEN 

Vaskesyklustabell 

Starte en syklusvask 

Endre programmet midt i syklusen 

Glemt å legge inn en tallerken? 

FEILKODER 

TEKNISK INFORMASJON 

MERK: 
• Dersom du ikke kan løse problemene selv, kan du be om hjelp 

fra en profesjonell tekniker. 
• Produsenten, som følger retningslinjer om kontinuerlig utvikling og 

oppdatering av produktet, kan gjøre endringer uten forvarsel. 
• Dersom bruksanvisningen går tapt eller er utdatert, kan du motta en 

ny bruksanvisning fra produsenten eller ansvarlig leverandør. 
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HURTIGVEILEDNING 

Les det tilsvarende innholdet i bruksanvisningen for detaljert bruksmåte. 

Installer oppvaskmaskinen 
(Se avsnitt 5 “INSTALLASJONSINSTRUKSJON” i DEL I: 

Allmennversjon.) 

Innsiden Utsiden 

Fjern det meste av restene på 
bestikket 

Innlasting av kurvene 

Velge et program og kjøre 
oppvaskmaskinen 

Fylling av beholderen 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betjening (knapp) 

 
Effekt 

Trykk på knappen for å slå på oppvaskmaskinen. Skjermen 
lyser. 

 

Program 
Trykk på denne knappen for å velge riktig vaskeprogram, den 
valgte programindikatoren vil lyse. 

 

Forsinket 
Trykk på denne knappen for å stille inn forsinket vask. Du kan 
utsette vaskeprogrammet i 24 timer. Ett trykk på denne 
knappen forsinker programmet med en time. 

 

BARNESIKRI
NG 

Dette alternativet lar deg låse knappene på kontrollpanelet - unntatt 
strømknappen - slik at barn ikke ved et uhell kan starte 
oppvaskmaskinen ved å trykke på knappene på panelet. 
Å låse eller låse opp knappene på kontrollpanelet, trykk og hold inne 
halvlast-knappen + forsinkelse av stjerneknappen i tre sekunder 
samtidig. 

 

Start/pause 
Å starte det valgte vaskeprogrammet eller sette det på 
pause når oppvaskmaskinen fungerer. 
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BRUK AV OPPVASKMASKINEN 

Kontrollpanel 



Skjerm   

 

 
 
 
 
Varselsi
ndikator 

 

Skyllemiddel 

Dersom indikatoren " " lyser, betyr det at 
oppvaskmaskinen har lite skyllemiddel og trenger 
påfyll. 

 

Salt 

Dersom " "-indikatoren lyser, betyr det at 
oppvaskmaskinen har lite salt og må fylles. 

  

 

Intensiv 
Tungt skitne gjenstander inkluderer gryter og 
panner. Med inntørket mat. 

  

 

Universelt 
For normalt tilsmusset oppvask, for eksempel 
gryter, tallerkener, glass og lett skitne panner. 

 

 
 
 
Syklusin
dikator  

ECO 
Dette er standardprogrammet som passer for 
normalt tilsmusset bestikk, for eksempel gryter, 
tallerkener, glass og lett tilsmussede panner. 

  

 

Glass 
For lett tilsmusset servise og glass. 

  

 

90 min 
For normalt tilsmusset oppvask som trenger hurtig 
vask. 

  

 

Hurtig 
En kortere vask for lett tilsmusset oppvask 
som ikke må tørkes. 

  

 

Self-cleaning 
Dette programmet sørger for en effektiv 
rengjøring av selve oppvaskmaskinen. 

 

 
 
 
Skjerm 

For å vise påminnelsestid og tilstand (kjører tilstand, 
forsinkelsestid og sjekk melding osv.). 
Dersom det oppstår et problem under en operasjon, 
vises en kontrollmelding med en advarsellyd. 
Se avsnittet "Feilkoder". 
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Avkalkningmiddelet må stilles inn manuelt ved hjelp av vannhardhetshjulet. 
Avkalkningmiddelet er laget for å fjerne mineraler og salter fra vannet, noe som kan 
ha en skadelig eller negativ innvirkning på apparatets drift. 
Jo flere mineraler det er i vannet, jo hardere er vannet. 
Avkalkningmiddelet skal justeres i henhold til vannets hardhet i ditt område. 
Din lokale vannmyndighet kan gi deg råd om vannets hardhet i ditt område. 

Justere saltforbruket 
Oppvaskmaskinen er designet for å tillate justering av saltforbruket basert på 
hardheten til vannet som brukes. Dette er ment å skulle optimere og tilpasse 
nivået på saltforbruket. 

Følg trinnene nedenfor for justering av saltforbruket. 
1. Slå på apparatet; 
2. Trykk på Program-knappen i mer enn fem sekunder for å starte settet med 

vannmykner innen 60 sekunder etter at apparatet ble slått på; 
3. Trykk på Program-knappen for å velge riktig sett i henhold til ditt lokale 

miljø, settene vil endres i følgende rekkefølge: H4->H5->H6->H1->H2-
>H3->H4; 

4. Uten noen som helst operasjon i fem sekunder, vil maskinen gå ut av 
innstillingsmodus, maskinen er i standbystatus. Innstillingsutstyret lagres av 
programmet. Eller når du trykker på av/på-knappen, kan innstillingsutstyret 
også huskes. 

 

VANNHARDHET Avkalkingsmi
ddelinnstilling
er 

Regenerering 
skjer hver X 
programsekv
ens

4
) 

Digitale 
displayboder dH 

1) Mmol/l 
2) 

0 - 5 0 - 0.9 1 NO H1 

6 - 11 1,0 - 2,0 2 10 H2 

12 - 17 2,1 - 3,0 3 5 H3 

18 - 22 3,1 - 4,0 4* 3 H4 

23 - 34 4,1 - 6,1 5 2 H5 

35 - 45 6,2 - 8,0 6 1 H6 

1) Tysk målingsgrad for vannhardheten 

2) millimol, internasjonal enhet for vannhardhet 

3) Regenerering av avkalkningmiddel. Avkalkningmiddelet må regenereres 
regelmessig for å opprettholde bløtefunksjonen. Under hver regenerering kreves 
det ytterligere 2.0 liter vann, energiforbruket øker med 0.02 kWh og programmet 
utvides med 4 minutter. 
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Avkalkningmiddel 



 

 

For å vaske følgende bestikk/servise 

Er ikke egnet 

• Bestikk med tre, hornporselen eller perlemorhåndtak 

• Plastgjenstander som ikke er varmebestandige 
• Eldre bestikk med limte deler som ikke er temperaturbestandige 
• Sammensatt bestikk eller dekketøy 
• Tinn- eller kobbergjenstander 
• Krystallglass 
• Stålgjenstander som kan ruste 
• Tretallerkener 
• Gjenstander laget av syntetiske fibre 

Har begrenset egnethet 
• Noen typer glass kan bli sløve etter et stort antall vaskeprogram 
• Sølv og aluminium har en tendens til å misfarges under vask 
• Glaserte mønstre kan falme dersom det vaskes ofte i maskin 

7 

*       fabrikkinnstillinger 

Se avsnitt 3 «Fylle salt i avkalkningmiddelet» i DEL II: 
Allmennversjon, dersom oppvaskmaskinen din mangler salt. 

MERK: 
Dersom modellen din ikke har noe avkalkningkammer, kan du 
hoppe over denne delen. Avkalkningmiddel 
Vannets hardhet varierer fra sted til sted. Dersom det brukes hardt 
vann i oppvaskmaskinen, vil det dannes avleiringer på oppvasken og 
kjøkkenredskapene. 
Apparatet er utstyrt med et spesielt avkalkningmiddel som bruker 
en saltbeholder som er spesielt designet for å eliminere kalk og 
mineraler fra vannet. 

• Vurder å kjøpe kjøkkenredskaper som er identifisert som 
oppvaskmaskinsikre. 

• For bestemte gjenstander velger du et program med lavest mulig 
temperatur. 

• For å unngå skader må du ikke ta glass og bestikk ut av 
oppvaskmaskinen umiddelbart etter at programmet er avsluttet. 

Klargjøring og lasting av tallerkner 



Anbefalinger for lasting av oppvaskmaskin 

Skrap av store mengder matrester. Bløtgjør restene av brent mat i panner. 
Det er ikke nødvendig å skylle oppvasken under rennende vann. 
Følg disse retningslinjene for best mulig ytelse av oppvaskmaskinen. 

(Kurvene og bestikkurvenes egenskaper og utseende kan 
variere fra modell til modell.) 
Plassér gjenstander i oppvaskmaskinen på følgende måte: 

• Elementer som kopper, glass, gryter/panner osv. vender nedover. 
• Buede gjenstander, eller de med kanter, bør lastes opp på skrå slik at 

vannet kan renne av. 
• Alt kjøkkenutstyr skal stables og ikke kunne velte. 
• Alt kjøkkenutstyr er plassert slik at sprayarmene kan rotere fritt under 

vask. 
• Legg inn hule gjenstander som kopper, glass, panner osv. Med 

åpningen nedover slik at vann ikke kan samle seg i beholderen 
eller i bunnen. 

• Servise og bestikk må ikke ligge inne i hverandre, eller dekke hverandre. 
• For å unngå skader bør ikke glass berøre hverandre. 
• Øvre kurv er designet for å holde mer delikat og lettere servise som 

glass, kaffe- og tekopper. 
• Langbladede kniver lagret i oppreist stilling er en potensiell fare! 
• Lange og/eller skarpe bestikkdeler, som f.eks. forskjærkniver, må 

plasseres vannrett i  øvre kurv. 
• Ikke legg for mye i oppvaskmaskinen. Dette er viktig for gode resultater 

og for et rimelig forbruk av energi. 

 MERK: 

Svært små gjenstander bør ikke vaskes i oppvaskmaskinen, da de lett kan 
falle ut av kurven. 

Fjerning av oppvasken 

For å hindre at det drypper vann fra nedre kurv, anbefaler vi at du 
tømmer nedre kurv først, etterfulgt av øvre kurv. 
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ADVARSEL 
Artiklene er varme! For å unngå skader må du vente i 15 
minutter etter at programmet er avsluttet før du tar glass og 
bestikk ut av oppvaskmaskinen. 

panner.Det
panner.Det


 

Lasting av øvre kurv 

Øvre kurv er designet for å inneholde mer delikate og 
lettere servise som glass, kaffe- og tekopper og 
tallerkener, i tillegg til tallerkener, små skåler og 
grunne panner (så lenge de ikke er for skitne), slik at 
de ikke blir rørt av vannsprayen. 

Lasting av nedre kurv 

Vi foreslår at du plasserer store gjenstander, og de 
vanskeligst rengjorte tingene legges i nedre kurv: for 
eksempel gryter, panner, lokk, serveringsfat og boller, 
som vist i figuren nedenfor. Det er å foretrekke å 
plassere serveringsfat og lokk på siden av kurvene for 
å unngå å blokkere rotasjonen på øverste sprayarm. 
Maksimumsdiameteren som anbefales for tallerkner 
foran vaskemiddeldispenseren er 19 cm, ikke for å ikke 
hindre åpningen av den. 

Lasting av bestikkstativet 
Bestikk bør plasseres i bestikkstativet atskilt fra hverandre i riktig posisjon, og 
pass på at kjøkkenutstyret ikke hekter seg sammen, da det kan føre til dårlig 
ytelse. 

ADVARSEL 

Ikke la noen gjenstander stikke 
gjennom bunnen. 
Sett alltid skarpe redskaper inn 
med den spissen ned! 

For å oppnå best mulig vaskeeffekt, fyll kurvene i henhold til 

standard alternativer i siste del av DEL II: Allmennversjon 
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Skyllemiddelets og vaskemiddelets funksjon 

Skyllemiddelet frigjøres under siste skylling for å forhindre at det dannes vanndråper på 
tallerknene dine, noe som kan etterlate seg flekker og striper. Det forbedrer også tørkingen 
ved å la vannet rulle av tallerknene. Oppvaskmaskinen din er designet for å bruke flytende 
skyllemiddel. 

ADVARSEL 

Bruk kun skyllemiddelet med merkevare for oppvaskmaskin. Fyll aldri 
skyllemiddelbeholderen med andre stoffer (f.eks. rengjøringsmiddel for 
oppvaskmaskin, flytende vaskemiddel). Dette kan skade apparatet. 

Når du skal fylle på skyllemiddeldispenseren 

Med mindre varsellampen for skyllemiddel ( ) på kontrollpanelet er på, kan du 
alltid fastslå mengden fra fargen på den optiske nivåindikatoren ved siden av 
lokket. Når skyllemiddelbeholderen er full, er indikatoren helt mørk. Størrelsen på 
den mørke prikken reduseres når skyllemiddelet reduseres. Du bør aldri la 
skyllemiddelnivået synke under 1/4 fullt. 
Når skyllemiddelet reduseres, endres størrelsen på den svarte prikken på 
indikatoren for skyllemiddelnivået, som illustrert nedenfor. 

Tom Full 3/4 full 1/2 full 1/4 full 

Vaskemiddelets funksjon 

De kjemiske ingrediensene som består av vaskemiddelet er nødvendig for å 
fjerne, knuse og skylle all skitt ut av oppvaskmaskinen. De fleste kommersielle 
kvalitetsvaskemidler er egnet for dette formålet. 

ADVARSEL 

• Riktig bruk av vaskemiddel 
Bruk kun vaskemiddel laget spesielt for oppvaskmaskiner. Hold vaskemiddelet ferskt 
og tørt. 
Ikke tilsett vaskemiddel i pulverform i dispenseren før du er klar til å vaske opp. 

Oppvaskmiddel er etsende! Oppvaskmiddel må 

oppbevares utilgjengelig for barn. 
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Fylling av skyllemiddelbeholderen 

Skyllemiddelindikator 

For å åpne beholderen, vri hetten 
til "åpen" (venstre) pil og løft den 
ut. 

Hell skyllemiddelet forsiktig opp i 
beholderen. Vær forsiktig så det 
ikke renner over. 

MERK: 
Rengjør sølt skyllemiddel med 
en absorberende klut for å 
unngå overdreven 
skumdannelse under neste 
vask. 

Sett på plass lokket ved å sette 
den inn på linje med "åpen" pil og 
vri den til den lukkede (høyre) 
pilen. 

Justering av skyllemiddelbeholderen 

Vri indikatorhjulet til et nummer for skyllemiddel. Jo høyere 
nummer, jo mer skyllemiddel bruker oppvaskmaskinen. 
Dersom oppvasken ikke tørker ordentlig eller blir oppdaget, 
justerer du hjulet til neste høyere nummer til oppvasken er 
flekkfri. Reduser det dersom det er klissete hvite flekker på 
oppvasken eller en blålig film på glass eller knivblad. 
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Fylle vaskemiddelbeholderen 

Skyv låsen for å åpne 

Trykk på utløserknappen på 
vaskemiddelbeholderen for å åpne 
lokket. 

Tilsett vaskemiddel i det større 
hulrommet (A) for 
hovedvaskesyklusen. For mer 
skitten oppvask, tilsett også litt 
vaskemiddel i det mindre 
hulrommet (B) for forvask. 

Lukk dekselet og trykk til det låses 
på plass. 

MERK: 
• Vær oppmerksom på at innstillingene kan være forskjellig, avhengig av 

tilsmussing av vann. 

• Følg produsentens anbefalinger om vaskemiddelemballasje. 



 

 

Program Beskrivelse 
av syklus 

Vaskemidd
el 
forvask/hov
edvask 

Kjøretid 
(min) 

Energi 
(Kwh) 

Vann 
(L) 

Skylle
midd
el 

 

Forvask (50°C) 
Vask (65°C) 
Skyll 

4/12g 160 1.250 12.5 

 
Intensiv Skyll 

Skyll (70°C) 
Tørking 

(1 stk) 

 

Forvask (45°C) 
Vask (60°C) 
Skyll 
Skyll (70°C) 
Tørking 

4/12g 150 1.050 12.5 

 Universelt (1 stk) 

 

Forvask 
Vask (45°C) 
Skyll (65°C) 
Tørking 

4/12g 220 0.723 8.0 

 (*EN 6 
0436) 

(1 stk) 

 

Forvask 
Vask (45°C) 
Skyll 
Skyll (60°C) 
Tørking 

4/12g 95 0.700 10.5 

 
Glass (1 stk) 

 

Vask (55°C) 
Vask (65°C) 
Skyll (70°C) 
Tørking 

16g 90 1.150 11.0 

 90 Min (1 stk) 

 

Vask (50°C) 
Skyll (45°C) 
Skyll (45°C) 

10g 30 0.540 7.0 

 
Hurtig (1 stk) 

 

Forvask 
Vask (60°C) 
Skyll 
Skyll (60°C) 
Tørking 

16g 145 0.736 9.5 

 Self-
cleaning 

(1 stk) 

 

 
MERK: 

 ECO  : Dette programmet er testsyklusen. Informasjonen for 
sammenlignbarhetstest i (*EN60436)   i samsvar med EN60436. 
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PROGRAMMERING AV OPPVASKMASKINEN 

Tabellen nedenfor viser hvilke programmer som er best for nivået av matrester 
som ligger på dem og hvor mye vaskemiddel som trengs. Det viser også 
forskjellig informasjon om programmene. 

Betyr: Skyllemiddel må fylles på i skyllemiddelbeholderen. 

Vaskesyklustabell 
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Starte en syklusvask 

1. Trekk ut nedre og øvre kurv, last inn oppvasken og skyv den tilbake. Det 
anbefales å fylle nedre kurv først, deretter den øvre. 

2. Hell i vaskemiddelet. 
3. Sett inn støpselet i stikkontakten. The power supply refer to last page”Product 

fiche”. Forsikre deg om at vannforsyningen er slått på for fullt trykk. 
4. Lukk døren, trykk på av/på-knappen for å slå på maskinen. 
5. Velg et program, svarlampen vil lyse. Trykk deretter på Start/Pause-

knappen, oppvaskmaskinen starter syklusen. 

Endre programmet midt i syklusen 

En vaskesyklus kan kun endres dersom den har kjørt i kort tid, ellers kan det 
være at oppvaskmiddelet allerede er løst ut og oppvaskmaskinen allerede har 
tappet ut vannet. Dersom dette er tilfellet, må oppvaskmaskinen tilbakestilles og 
vaskemiddeldispenseren fylles på nytt.    Følg instruksjonene nedenfor for å 
tilbakestille oppvaskmaskinen: 
1. Trykk på Start/Pause-knappen for å sette vasken på pause. 

2. Trykk på Program-knappen i mer enn tre sekunder - programmet avbrytes. 

3. Trykk Program-knappen etter at du har valgt ønsket program. 

4. Trykk på Start/Pause-knappen, oppvaskmaskinen starter. 

Tre sek 
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Glemt å legge inn en tallerken? 

En glemt tallerken kan tilsettes når som helst før vaskemiddeldispenseren 
åpnes.    Dersom dette er tilfelle, følg instruksjonene nedenfor: 
1. Trykk på Start/Pause-knappen for å sette vasken på pause. 

2. Vent i fem sekunder, og åpne deretter døren. 
3. Legg til glemte tallerkner. 

4. Lukk døren. 

5. Trykk på Start/Pause-knappen etter ti sekunder, oppvaskmaskinen starter. 

Etter fem sek 

ADVARSEL 

Det er farlig å åpne døren midt 
i syklusen, da du kan bli 
skåldet av varm damp. 
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Koder Betydninger Mulige årsaker 

E1 Lengre innløpstid. Kraner åpnes ikke, eller vanninntaket 
er begrenset, eller vanntrykket er for 
lavt. 

E3 Oppnår ikke ønsket 
temperatur. 

Feil på varmeelementet. 

E4 Overflyt. Et av elementene av oppvaskmaskinen 
lekker. 

Ed Feil i kommunikasjonen 
mellom hovedkort og 
skjermkort. 

Åpne krets eller bryt ledningene 
for kommunikasjonen. 

FEILKODER 

Dersom det oppstår en feil, viser oppvaskmaskinen deg feilkoder for å identifisere disse: 

ADVARSEL 
• Dersom overflyt oppstår, må du slå av hovedvannforsyningen før du ringer til en 
tjeneste.  
•  Dersom det er vann i bunnpannen på grunn av overfylling eller liten lekkasje, bør 
vannet fjernes før du starter oppvaskmaskinen på nytt. 
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Høyde (H) 590 mm 

Bredde (B) 550 mm 

Dybde (D1) 500 mm (med døren lukket) 

Dybde (D2) 964 mm (med døren åpnet 90°) 

TEKNISK INFORMASJON 



Teknisk datablad (EN60436)  

  
Leverandørens navn eller varemerke:    BLOMBERG  
Leverandørens adresse (

b
):  Arctic S.A    Gaesti, Dambovita, 13 Decembrie Street, No 210, 

Romania 
Modellidentifikator:          BTP36810W  
Generelle produktparametere:  
Parametre Verdi Parametre Verdi 

 8 Dimensjoner i cm Høyde 59,0 

Nominell kapasitet ( 
a
 ) (ps) Bredde 55,0 

 Dybde 50,0 

EEI ( 
a
 ) 61,8 Energieffektivitetsklasse ( 

a
 ) F    ( c) 

Rengjøringsytelsesindeks (
a
 ) 1,13 Tørkeytelsesindeks ( 

a
 ) 1,07 

Energiforbruk i kWh [per 
syklus], basert på 
miljøprogrammet ved bruk av 
kaldtvannfylling. Faktisk 
energiforbruk avhenger av 
hvordan apparatet brukes. 

0.723 Vannforbruk i liter [per syklus], 
basert på miljøprogrammet. 
Det faktiske vannforbruket vil 
avhenge av hvordan apparatet 
brukes og av vannets hardhet. 

8,0 

Programvarighet ( 
a
 ) (t:min) 3:40 Type Frittstående 

Luftbåret akustisk støyutslipp 
(
a
) (dB(A) re 1 pW) 

49 Luftbåren akustisk 
støyutslippsklasse ( 

a
 ) 

C ( c ) 

Av-modus (W) 0,49 Standby-modus (W) I/R 
Forsinkelsesstart (W) (Dersom 
aktuelt) 

1,00 Nettverksstandby (W) 
(Dersom aktuelt) 

I/R 

Minimum varighet av garantien som tilbys av leverandøren ( 
b
 ): 24 måneder 

Ytterligere informasjon:  
Weblink til leverandørens nettside, der informasjonen i punkt 6 i vedlegg II til kommisjonsforordning 
(EU) 2019/202219/2022 (

1
) (

b
) finnes: http: //support.blombergappliances.com 

( 
a
 ) for the eco program. 

(b)endringer i disse punktene skal ikke anses å være relevante for formålene i artikkel 4 nr. 4 i 
forordning (EU) 2017/1369. 
(
c
) hvis produktdatabasen automatisk genererer det endelige innholdet i denne cellen, skal ikke 

leverandøren legge inn disse dataene. 
(
1
) Kommisjonsforordning (EU) 2019/2022 av 1. oktober 2019 om krav til miljøvennlig utforming for 

husholdningsoppvaskmaskiner i henhold til europaparlaments- og rådets direktiv 2009/125/EF om 
endring av kommisjonsforordning (EF ) nr. 1275/2008 og om opphevelse av kommisjonsforordning 
(EU) nr. 1016/2010 (se side 267 i denne offisielle journalen). 
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http://support.blombergappliances.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER/WARNING 
Noen (enkle) feil kan håndteres tilstrekkelig av sluttbrukeren uten at det oppstår noe sikkerhetsproblem eller 
usikker bruk, forutsatt at de utføres innenfor grensene og i samsvar med følgende instruksjoner (se delen 
"Selvreparasjon"). 
Derfor, med mindre annet er godkjent i avsnittet "Selvreparasjon" nedenfor, skal reparasjoner rettes til 
registrerte profesjonelle teknikere for å unngå sikkerhetsproblemer. En registrert profesjonell tekniker er en 
profesjonell tekniker som har fått tilgang til instruksjonene og reservedelslisten for dette produktet av 
produsenten i henhold til metodene beskrevet i lovgivning i henhold til direktiv 2009/125/EF. 
Imidlertid er det kun serviceagenten (dvs. autoriserte profesjonelle teknikere) som du kan nå gjennom 
telefonnummeret som er oppgitt i bruksanvisningen/garantikortet eller gjennom din autoriserte 
forhandler, som kan gi sørvis under garantibetingelsene. Vær derfor oppmerksom på at reparasjoner av 
profesjonelle reparatører (som ikke er autorisert av Blomberg) skal annullere ~ garantien. 
Selvreparasjon 
Selvreparasjon kan gjøres av sluttbrukeren med hensyn til følgende reservedeler: Pakninger, filtre, dørhengsler, 
kurver, propeller, plasttilbehør osv. (En oppdatert liste er også tilgjengelig på support.blombergappliances.com 
fra 1 mars 2021). 
For å sikre produktsikkerhet og for å forhindre risiko for alvorlig personskade, skal videre nevnte selvreparasjon 
gjøres etter instruksjonene i brukerhåndboken for selvreparasjon eller som er tilgjengelige i 
support.blombergappliances.com Av hensyn til egen sikkerhet, trekk ut produktet før du prøver selvreparasjon. 
Reparasjons- og reparasjonsforsøk av sluttbrukere for deler som ikke er oppført i en slik liste og / eller som ikke 
følger instruksjonene i brukerhåndbøkene for selvreparasjon eller som er tilgjengelige på 
support.blombergappliances.com, kan gi sikkerhetsproblemer som ikke kan tilskrives Blomberg, og vil annullere 
garantien på produktet. 
Derfor anbefales det sterkt at sluttbrukere avstår fra forsøket på å utføre reparasjoner som faller utenfor nevnte 
liste over reservedeler, og i slike tilfeller kontakter autoriserte profesjonelle teknikere eller registrerte 
profesjonelle teknikere. Tvert imot, kan slike forsøk fra sluttbrukere forårsake sikkerhetsproblemer og skade 
produktet og deretter føre til brann, flom, elektriske støt og alvorlige personskader. 
Reparasjoner av følgende, men ikke utelukkende, må rettes til autoriserte teknikere eller registrerte 
profesjonelle teknikere: motor, sirkulasjonspumpe, avløpspumpe, varmepumpe, varmeovner, rør, slanger, 
klemmer, ventilfiltre, vannstopp, dør, panel, elektroniske kort, displaykort, vannivåbrytere, strømningsmålere, 
termostater, temperatursensorer osv. 
Produsenten/selgeren kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig der sluttbrukere ikke overholder ovenstående. 
Tilgjengeligheten av reservedeler til oppvaskmaskinen du kjøpte er 10 år. I løpet av denne perioden er originale 
reservedeler tilgjengelige for å betjene oppvaskmaskinen riktig. 
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Modellinformasjonen som er lagret 
i produktdatabasen, kan nås ved å 
gå inn på følgende nettside og 
søke etter modellidentifikatoren (*) 
på energimerket. 

support.blombergappliances.com
support.blombergappliances.com
support.blombergappliances.com


 
 


