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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV BESLAG, GÅNGJÄRN 
OCH TÄTLISTER

Skötsel av beslag 

För att produkten ska fungera tillfredsställande fordras normalt att beslagen rengörs och smörjs minst 
en gång om året. Låskolvar
och låshus smörjs med tunn siliconolja eller annan vattenfri olja. 

Smörjning av gångjärn

1. Öppna gångjärnets ”hatt” och applicera smörjmedel direkt på insexskruven.
2. Stäng hatten.

Skötsel av tätlister

Tätlister ska hållas rena och hela. Skadade lister nedsätter i betydande grad isoleringsförmågan och 
skall bytas ut.

Elitfönster AB • Box 153, 574 22 Vetlanda • 360 73 Lenhovda • tel 010 451 40 00
info@elitfonster.se • www.elitfonster.se



BILAGA 1 ORDNINGSREGLER 

För den gemensamma trivseln förbinder sig samtliga hyresgäster: 

• att inte spela musik så att störningar uppkommer för kringboende,

• att inte spika eller borra mellan kl. 20.00 och 08.00,

• att bidra till kvälls- och nattefrid genom att inte orsaka störande ljud mellan kl.22.00 och 07.00,

• att undvika vattenspolning sena kvällar och nätter,

• att undvika att använda hushållsmaskiner som dammsugare, tvätt- och diskmaskin etc. under sena 
kvällar och nätter,

• att efter varje användning stänga av flödet för inkommande vatten till diskmaskinen,

• att inte placera föremål som till exempel möbler, mattor, cyklar, barnvagnar, pulkor eller annat 
som kan hindra framkomligheten vid entré, i trapphus, utrymningsväg, vinds- eller källargångar. 
Om hyresvärden tvingas ta bort dessa föremål svarar hyresgästen för eventuella magasinerings- 

och/eller bortforslingskostnader,

• att genast anmäla fel eller brister som uppstår i lägenheten. Om ett fel uppstår med en större 
skada som följd, och hyresgästen inte anmält det, kan hyresgästen bli ersättningsskyldig,

• att utan anmodan skriftligen informera Hyresvärden om man har eller avser införskaffa husdjur,

• att ha tillsyn över husdjur så att inte djuret skadar eller förorenar lekplatser, trädgårdsytor eller 

andra utrymmen samt att djuret inte springer löst inom fastigheten eller orsakar störande oljud,

• att inte mata fåglar från fönster, balkong eller på marken,

• att inte utan hyresvärdens tillstånd sätta upp parabolantenner, utomhusantenner, skyltar, 
markiser eller dylikt,

• att inte grilla på balkong, altan, takterrass eller utomhus i närheten av huset,

• att inte parkera fordon inom fastigheten såvida parkeringsavtal inte innehas,

• att undvika att köra bil, moped eller andra fordon in på fastigheten. Om det är nödvändigt ska 
fordonet föras fram med hänsyn, försiktighet och särskild uppmärksamhet på lekande barn,

• att inte lägga ut mat till djur inom fastigheten eller på gården,

• att tillse att ljus, spisplattor och liknande släckt/av när hyresgästen lämnar bostaden,

• att kontinuerligt kontrollera att brandvarnaren fungerar,

• att inte placera blomlådor på utsida av balkong- eller altanräcke samt att inte skaka mattor och 
sängkläder från fönster, loftgång eller balkong.

Ordningsreglerna uppdateras kontinuerligt. Hyresgästen är skyldig att hålla sig uppdaterad på gällande 

ordningsregler. Uppdaterad version finns på hyresvärdens hemsida.  
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VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer fler tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genialt og stilig, og det er
designet med tanke på deg. Så uansett når du bruker det, kan du være trygg på
at du får gode resultater hver gang.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettsiden vår for å:

Få råd om bruk, brosjyrer, løse problemer, service- og
reparasjonsinformasjon:
www.electrolux.com/support
Registrer produktet for bedre service:
www.registerelectrolux.com

Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til apparatet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
opplysninger for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
 Generell informasjon og tips
 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.

1.  SIKKERHETSINFORMASJON
Les medfølgende instruksjoner grundig før du installerer
og bruker apparatet. Produsenten er ikke ansvarlig for
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personskader eller andre skader som følge av feilaktig
montering eller bruk. Hold alltid instruksjonene på et
trygt og tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og

oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.

• Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand fra produktet med mindre de er
under tilsyn hele tiden.

• Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra
produktet hvis de ikke er under tilsyn hele tiden.

• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar alle vaskemidler utilgjengelig for barn.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er

åpen.
• Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke

utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet
• Dette apparatet er ment å brukes i husholdninger og

lignende applikasjoner som:
– gårdshus; personalkjøkken i butikker, på kontorer

og andre arbeidsmiljøer;
– av gjester på hoteller, moteller, pensjonater og

andre boligtyper.
• Dette apparatets spesifikasjoner må ikke endres.
• Driftsvanntrykket (minimum og maksimum) må være

mellom 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
• Overhold maksimalt antall 13 kuverter.
• Hvis strømkabelen blir skadet, må den skiftes av

produsenten, autorisert servicesenter eller annen
kvalifisert person for å unngå risiko.
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• Legg bestikket i bestikkurven med de skarpe spissene
nedover, eller legg dem i bestikkskuffen i vannrett
posisjon med de skarpe kantene nedover.

• Ikke la apparet stå med åpen dør uten tilsyn for å
unngå at den ved et uhell skulle bli tråkket på.

• Slå av apparatet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe vedlikehold.

• Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre
apparatet.

• Hvis produktet har ventilasjonsåpninger på basen, må
de ikke blokkeres av f.eks. et teppe.

• Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.

2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon

ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.

• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet

produkt.
• Bruk ikke apparatet før du installerer

det i en innebygget enhet med hensyn
til sikkerhet.

• Følg installasjonsanvisningene som
følger med produktet.

• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.

• Ikke monter eller bruk produktet på
steder der temperaturen er lavere enn
0 °C.

• Monter produktet på et trygt og egnet
sted som oppfyller monteringskrav.

2.2 Elektrisk tilkobling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.

• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på

typeskiltet er kompatible med de

elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.

• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.

• Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.

• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.

• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Påse at det er
tilgang til stikkontakten etter
monteringen.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.

• Dette apparatet er utstyrt med en 13
A-stikkontakt. Skulle det bli nødvendig
å skifte sikringen i stikkontakten, bruk
en 13 A ASTA (BS 1362) sikring (kun
Storbrittania og Irland).

2.3 Vanntilkopling
• Ikke påfør skade på vannslangene.
• La vannet renne til det er rent og klart

før du kopler til nye rør eller rør som
ikke er blitt brukt på lengre tid, der
reparasjonsarbeid er blitt utført eller
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nye enheter er blitt montert
(vannmålere osv.).

• Sørg for at det ikke er synlige
vannlekkasjer under og etter første
gangs bruk av apparatet.

• Vanninntaksslangen har en
sikkerhetsventil og en dobbel mantel
med en indre strømledning.

ADVARSEL!
Farlig spenning.

• Hvis vanninntaksslangen er defekt,
må du umiddelbart stenge
vannkranen og trekke ut støpselet.
Kontakt servicesenteret for å bytte ut
vanninntaksslangen.

2.4 Bruk
• Legg ikke brennbare produkter, eller

gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av apparatet.

• Oppvaskmidler er farlig. Følg
sikkerhetsanvisningene på
vaskemiddelpakken.

• Ikke drikk og lek med vann i
produktet.

• Ikke ta ut oppvasken fra produktet før
oppvaskprogrammet er ferdig. Det
kan ligge igjen vaskemiddel på
oppvasken.

• Ikke oppbevar gjenstander eller påfør
trykk på den åpne døren til produktet.

• Produktet kan slippe ut varm damp
hvis du åpner døren mens et program
er i bruk.

2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Skaderisiko.

• Angående lampen(e) i dette produktet
og reservedeler som selges separat:
Disse lampene er ment å motstå

ekstreme fysiske forhold i
husholdningsprodukter, for eksempel
temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller
er ment å signalisere informasjon om
produktets driftsstatus. De er ikke
ment å brukes i andre bruksområder
og egner seg ikke til rombelysning.

• Ta kontakt med servicesenteret for å
bytte ut innvendig belysning.

2.6 Service
• Kontakt det autoriserte

servicesenteret for å reparere
produktet. Det skal bare brukes
originale reservedeler.

• Vær oppmerksom på at
selvreparasjon eller ikke-profesjonell
reparasjon kan ha sikkerhetsmessige
konsekvenser og gjøre garantien
ugyldig.

• Følgende reservedeler er tilgjengelig i
7 år etter at modellen er blitt avviklet:
motor, sirkulasjons- og avløpspumpe,
varmeelementer, inkludert
varmepumper, rørledninger og
tilhørende utstyr inkludert slanger,
ventiler, filtre og akvastopper,
strukturelle og indre deler relatert til
dørenheter, trykte kretskort,
elektroniske skjermer, trykkbrytere,
termostater og sensorer, programvare
og fastvare inkludert
nullstillingsprogramvare. Vær
oppmerksom på at noen av disse
reservedelene bare er tilgjengelige for
profesjonelle reparatører, og at ikke
alle reservedeler er relevante for alle
modeller.

• Følgende reservedeler vil være
tilgjengelige i 10 år etter at modellen
er avviklet: dørhengsel og tetninger,
andre tetninger, sprayarmer,
avløpsfiltre, innvendige stativer og
periferiutstyr i plastikk slik som kurver
og lokk.

2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.

• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn

og dyr stenger seg inne i produktet.
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3. PRODUKTBESKRIVELSE
Grafikken nedenfor viser kun
en generell produktoversikt.
For mer detaljert
informasjon, se andre
kapitler og/eller dokumenter
som følger med produktet.

4 37 9 8           10 56

11 

1 2

1 Øvre spylearm
2 Nedre spylearm
3 Filtre
4 Typeskilt
5 Saltbeholder
6 Ventilasjonsåpningen

7 Skyllemiddelbeholder
8 Oppvaskmiddelbeholder
9 Bestikkurv

10 Nedre kurv
11 Øvre kurv
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4. BETJENINGSPANEL
1

2 3 4 5

678

1 På/Av-knapp
2 Programs-knapp
3 Programindikatorer
4 Display
5 Delay-knapp

6 Start-knapp
7 Indikatorer
8 Options-knapp

4.1 Indikatorer

Indikator Beskrivelse
Vaskefase. Den tennes når oppvaskfasen er i bruk.

Tørkefase. Den tennes når tørkefasen er i bruk.

TimeManager-indikator.

XtraDry-indikator.

Skyllemiddelindikator. Den er av når programmet er i bruk.

Saltindikator. Den er av når programmet er i bruk.

5. PROGRAMMER
Rekkefølgen av programmene i tabellen henviser ikke nødvendigvis til sekvensen de
har på betjeningspanelet.
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Program Grad av smuss
Type vask

Programfaser Tilvalg

 1) • Normalt skittent
• Servise og be‐

stikk

• Forvask
• Vask 50 °C
• Skylling
• Tørk

• XtraDry

 2) • Alle
• Servise, be‐

stikk, kjeler og
panner

• Forvask
• Vask fra 45 °C til

70 °C
• Skylling
• Tørk

• XtraDry

• Svært skittent
• Servise, be‐

stikk, kjeler og
panner

• Forvask
• Vask 70 °C
• Skylling
• Tørk

• TimeManager
• XtraDry

 3) • Nytt smuss
• Servise og be‐

stikk

• Vask 60 °C eller
65 °C

• Skylling

• XtraDry

• Normalt eller
lett skittent

• Ømfintlige ser‐
vise og glass

• Vask 45 °C
• Skylling
• Tørk

• XtraDry

 4) • Alle • Forvask -

1) Dette programmet gir deg mest mulig effektivt vann- og energiforbruk for normalt skittent
bestikk og servise. Dette er standardprogrammet for testinstitutter. Dette programmet bru‐
kes til å vurdere samsvar med kommisjonsforordningen om miljøvennlig utforming (EU)
2019/2022.
2) Apparatet registrerer hvor mye oppvask som er satt i kurvene, og hvor skitten den er.
Den regulerer vanntemperaturen og -mengden, energiforbruket og programtiden automa‐
tisk.
3) Dette programmet er egnet for å vaske en vask eller en halv mengde med nytt smuss.
Det gir gode oppvaskresultater på kort tid.
4) Med dette programmet kan du raskt skylle av matrester fra oppvasken og forhindre at det
dannes lukt i apparatet. Ikke bruk oppvaskmiddel med dette programmet.

5.1 Forbruksverdier

Program 1) 2) Vannforbruk
(l)

Strøm
(kWh)

Varighet
(min)

9.93) / 9.94) 0.9203) / 0.9364) 2373) / 2274)

9 - 12.8 0.694 - 1.223 120 - 170

11.1 - 13.6 1.052 - 1.285 160

9.2 - 11.2 0.556 - 0.680 30
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Program 1) 2) Vannforbruk
(l)

Strøm
(kWh)

Varighet
(min)

10.5 - 12.8 0.792 - 0.968 105

3.4 - 4.2 0.012 - 0.015 15

1) Vanntrykk og -temperatur, variasjoner i strømtilførsel samt tilvalg, mengden oppvask som
er satt inn og hvor tilsmuttet den er kan endre verdiene.
2) Verdiene for andre programmer enn ECO er kun indikasjoner.
3) I henhold til forordningen 1016/2010.
4) I henhold til forordningen 2019/2022.

5.2 Informasjon for testinstitutter
For å motta nødvendig informasjon for å utføre ytelsestest (f.eks. i henhold til
EN60436 ), send en e-post til:
info.test@dishwasher-production.com
Inkluderer produktnummerkoden (PNC) som du finner på klassifiseringsskiltet.
For andre spørsmål vedrørende oppvaskmaskinen, se serviceboken som fulgte med
produktet.

6. INNSTILLINGER
6.1 Programvalgmodus og
brukermodus
Når produktet er i programvalgmodus er
det mulig å stille inn et program og å gå
inn i brukermodus.
Innstillingene som er tilgjengelige i
brukermodusen:
• Nivået på vannmykner i henhold til

vannhardheten.
• Aktivering eller deaktivering av

varsling om tomt for skyllemiddel.
• Aktivering eller deaktivering av AirDry.
Etter hvert som produktet lagrer de
lagrede innstillingene, er det ikke
nødvendig å konfigurere det før hver
syklus.

Hvordan stille inn
programvalgmodus
Produktet er i programvalgmodus når
programindikatoren  er på og
displayet viser programvarighet.
Etter aktivering, går produktet i
programvalgmodus som standard.

Dersom det ikke gjør det, stiller du inn
programvalgmodus på følgende måte:
Trykk og hold samtidig Programs og 
Options til produktet er i
programvalgmodus.

For å gå til brukermodus
Sørg for at produktet er i
programvalgmodus.
For å aktivere brukermodus, trykk inn og
hold Delay og Start samtidig til ,

 og  blinker og displayet er
tomt.

6.2 Vannmykneren
Vannmykneren fjerner mineraler fra
vannforsyningen, som ellers ville ha
negativ effekt på vaskeresultatene og
produktet.
Jo mer vannet inneholder av disse
mineralene, dess hardere er vannet.
Vannhardhet måles i tilsvarende skalaer.
Vannmykneren må justeres i henhold til
vannhardheten der du bor. Det lokale
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vannverket kan gi opplysninger om
hardheten til vannet der du bor. Det er

viktig å stille riktig nivå på vannmykneren
for å sikre gode vaskeresultater.

Hardhet vann
Tyske grader

(°dH)
Franske gra‐

der (°fH)
mmol/l Clarke-gra‐

der
Vannmyknernivå

47 – 50 84 – 90 8,4 – 9,0 58 – 63 10

43 – 46 76 – 83 7,6 – 8,3 53 – 57 9

37 – 42 65 – 75 6,5 – 7,5 46 – 52 8

29 – 36 51 – 64 5,1 – 6,4 36 – 45 7

23 – 28 40 – 50 4,0 – 5,0 28 – 35 6

19 – 22 33 – 39 3,3 – 3,9 23 – 27 5 1)

15 – 18 26 – 32 2,6 – 3,2 18 – 22 4

11 – 14 19 – 25 1,9 – 2,5 13 – 17 3

4 – 10 7 – 18 0,7 – 1,8 5 – 12 2

< 4 < 7 < 0,7 < 5 1 2)

1) Fabrikkinnstilling.
2) Ikke bruk salt på dette nivået.

Uavhengig av type oppvaskmiddel
som brukes, angir du egnet nivå på
hardhet for å holde indikatoren for
påfylling av salt aktivert.

Multi-tabletter med salt er
ikke effektive nok til å mykne
hardt vann.

Regenereringsprosess
For riktig vannmyknerdrift må harpiksen
til myknerenheten regenereres
regelmessig. Denne prosessen er
automatisk og er en del av den normale
driften til oppvaskmaskinens.
Når den foreskrevne mengden vann (se
verdier i tabellen) har blitt brukt siden
forrige regenereringsprosess, vil en ny
regenereringsprosess bli satt i gang
mellom avsluttende skylling og
programslutt.

Vannmyknernivå Mengde vann (l)
1 250

2 100

Vannmyknernivå Mengde vann (l)
3 62

4 47

5 25

6 17

7 10

8 5

9 3

10 3

I tilfelle den høye vanmyknerinnstillingen
er brukt, kan det også oppstå i midten av
programmet, før skyllingen (to ganger i
løpet av et program).
Regenereringsinitiering har ingen
innvirkning på syklusens varighet, med
mindre det skjer midt i et program eller
på slutten av et program med en kort
tørkefase. I slike tilfeller forlenger
regenereringen den totale varigheten av
et program med ytterligere 5 minutter.
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Deretter kan skyllingen av
vannmykneren som varer i 5 minutter,
begynne i samme syklus eller i
begynnelsen av neste program. Denne
aktiviteten øker det totale vannforbruket
til et program med ytterligere 4 liter og
det totale energiforbruket til et program
med ytterligere 2 Wh. Skyllingen av
mykneren ender med en fullstendig
drenering.
Hver utført vannmyknerskylling (muligens
mer enn én i samme syklus) kan forlenge
programvarigheten med ytterligere 5
minutter når den oppstår når som helst i
begynnelsen eller i midten av et
program.

Alle forbruksverdiene nevnt i
dette avsnittet bestemmes i
samsvar med gjeldende
standard i laboratorieforhold
med vannhardhet 2,5 mmol/l
i henhold til forordningen
2019/2022 (vannmykner:
nivå 3).
Vanntrykk og -temperatur og
tilførsel fra strømnettet kan
endre verdiene.

Hvordan stille inn vannhardhet
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk Programs.

• Indikatorene  og  er
av.

• Indikatoren  blinker
fortsatt.

• Displayet viser den gjeldende
vannhardhetsinnstillingen f.eks.

 = nivå 5.
2. Trykk på Programs gjentatte ganger

for å endre innstillingen.
3. Trykk på på-/av-knappen for å

bekrefte innstillingen.

6.3 Varsling om tom
skyllemiddelbeholder
Skyllemiddel bidrar til å tørke oppvasken
uten striper og flekker.
Skyllemiddelet porsjoneres automatisk ut
under den varme skyllefasen.

Når skyllemiddelkammeret er tomt, vil
skyllemiddelindikatoren slå seg på og be
deg om å fylle på skyllemiddel. Dersom
tørkeresultatene er tilfredsstillende når
du bare bruker multi-tabletter, kan du
deaktivere varsel for påfylling av
skyllemiddel. Bruk imidlertid alltid
skyllemiddel for best mulig tørkeresultat.
Hvis du bruker standard oppvaskmiddel
eller multi-tabletter uten skyllemiddel,
aktiverer du varslingen å holde
indikatoren for påfylling av skyllemiddel
aktivert.

Slik deaktiverer du varsel om
tømming av skyllemiddel
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk Options.

• Indikatorene  og  er av.
• Indikatoren  blinker

fortsatt.
• Displayet viser gjeldende

innstilling.
–  = varsel om tømming av

skyllemiddel er aktivert.
–  = varsel om tømming av

skyllemiddel er deaktivert.
2. Trykk på Options for å endre

innstillingen.
3. Trykk av/på for å bekrefte

innstillingen.

6.4 AirDry
AirDry forbedrer tørkeresultatet med
mindre strømforbruk. Døren åpner seg
automatisk og blir holdt på gløtt i løpet av
tørkesyklusen.
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FORSIKTIG!
Ikke prøv å lukke
apparatdøren innen 2
minutter etter en automatisk
åpning. Dette kan skade
apparatet.

AirDry aktiveres automatisk med alle
programmene, bortsett fra  (hvis
aktuelt).
Tørkefasens varighet og dørens
åpningstid varierer avhengig av valgt
program og alternativer.
Når AirDry åpner døren, viser displayet
gjenværende tid for programmet som er
satt i gang.
For å forbedre tørkeytelsen, kan du se til
tilvalget XtraDry eller aktivere AirDry.

FORSIKTIG!
Hvis barn har tilkomst til
vaskemaskinen er det
anbefalt å deaktivere AirDry
siden døråpningen kan
utgjøre en fare.

Slik deaktiverer du AirDry
Sørg for at produktet er i brukermodus.
1. Trykk Delay.

• Indikatorene  og
 er av.

• Indikatoren  blinker fortsatt.
• Displayet viser gjeldende

innstilling:  = AirDry aktivert.
2. Trykk på Delay for å endre

innstillingen:  = AirDry deaktivert.
3. Trykk av/på for å bekrefte

innstillingen.

7. ALTERNATIVER
Ønskede Tilvalg må
aktiveres hver gang før du
starter et program.
Det er ikke mulig å aktivere
eller deaktivere alternativer
mens et program er i bruk.

Options-knappen veksler
mellom de tilgjengelige
tilvalgene og deres mulige
kombinasjoner.

Ikke alle alternativer er
kompatible med hverandre.
Hvis du velger alternativer
som ikke er kompatible, så
vil produktet automatisk
deaktivere ett eller flere av
dem. Bare indikatorene for
alternativene som fortsatt er
aktive er på.

Hvis et tilvalg ikke er
tilgjengelig for et
programmet, vil tilhørende
indikator være av eller blinke
hurtig i noen sekunder og
deretter slukke.

Aktivering av tilvalg kan
påvirke vann- og
energiforbruk i tillegg til
programmets varighet.

7.1 XtraDry
Aktiver dette tilvalget for å forbedre
tørkeresultatet. Når XtraDry er på, kan
noen enkelte programvarigheter,
vannforbruk og den siste
skylletemperaturen bli påvirket.
XtraDry er et permanent alternativ for alle
programmer unntatt  og behøver
ikke å velges til hver syklus.
I andre programmer er innstillingen
XtraDry permanent og brukes automatisk
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i de neste syklusene. Denne
konfigurasjonen kan endres når som
helst.

Hver gang  blir
aktivert, er XtraDry av og må
velges manuelt.

Aktivering av XtraDry deaktiverer
TimeManager og visa versa.

Hvordan slå på XtraDry
Trykk Options til indikatoren  tennes.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.

7.2 TimeManager
Dette tilvalget øker trykket og
temperaturen på vannet. Vaske- og
tørkefasene er kortere.

Den totale programvarigheten reduseres
med ca. 50 %.
Vaskeresultatene er det samme som
med normal programvarighet.
Tørkeresultatene kan reduseres.

Hvordan slå på TimeManager
Trykk Options til indikatoren  tennes.
Displayet viser den oppdaterte
programvarigheten.

8. FØR FØRSTEGANGS BRUK
1. Sikre at nivået på vannmykneren

passer til hardheten av
vannforsyningen. Hvis ikke, juster
nivået på vannmykneren.

2. Fyll saltbeholderen.
3. Fyll skyllemiddelbeholderen.
4. Åpne vannkranen.
5. Start et program for å fjerne

eventuelle vaskemiddelrester som
fortsatt kan befinne seg i apparatet.
Bruk ikke oppvaskmiddel og sett ikke
oppvask i kurvene.

Når du starter et program, kan apparatet
bruke opptil 5 minutter på å lade
harpiksen i vannmykneren på nytt.
Vaskefasen starer bare etter at denne
prosedyren er fullført. Prosedyren
gjentas med jevne mellomrom.

8.1 Saltbeholderen
FORSIKTIG!
Bruk salt som bare er
beregnet for
oppvaskmaskiner. Fint salt
øker faren for korrosjon.

Saltet brukes til å lade opp harpiksen i
vannmykneren, og til å sikre gode
vaskeresultater i daglig bruk.

Hvordan fyller du
saltbeholderen
1. Drei lokket på saltbeholderen mot

klokken og fjern det.
2. Fyll 1 liter vann i saltbeholderen (kun

første gang).
3. Fyll saltbeholderen med 1 kg salt (til

den er full).

4. Trakten forsiktig ved håndtaket for å
få ut de siste kornene.

5. Fjern saltsøl rundt åpningen på
saltbeholderen.
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6. Lukk saltbeholderen ved å dreie
lokket med klokken.

FORSIKTIG!
Det kan komme vann og salt
ut av saltbeholderen når du
fyller den. For å forhindre
korrosjon, må du starte et
program umiddelbart etter at
du har fylt saltbeholderen.

8.2 Slik fyller du
skyllemiddelbeholderen

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

FORSIKTIG!
Rommet (A) er kun for
skyllemiddel. Ikke fyll det
med vaskemiddel.

FORSIKTIG!
Bruk kun skyllemiddel som
er spesifikt beregnet på
oppvaskmaskiner.

1. Trykk på utløserknappen (D) for å
åpne lokket (C).

2. Hell skyllemiddelet i dispenseren (A)
til det når nivået «max».

3. Tørk bort skyllemiddelsøl med en
absorberende klut for å unngå at det
dannes mye skum.

4. Lukk lokket. Sørg for at
utløserknappen låses på plass.

Du kan dreie på
programvelgeren for
utsluppet mengde (B)
mellom posisjon 1 (lavest
mengde) og posisjon 4 eller
6 (høyeste mengde).

9. DAGLIG BRUK
1. Åpne vannkranen.
2. Trykk på av/på-knappen for å slå på

produktet.
Sikre at produktet er i
programvalgmodus.

• Fyll saltbeholderen hvis
saltindikatoren er på.

• Fyll skyllemiddelbeholderen hvis
skyllemiddel-indikatoren er på.

3. Fyll kurvene.
4. Tilsett oppvaskmaskinmiddel.
5. Velg og start riktig program for den

aktuelle oppvasktypen og
smussgrad.

9.1 Bruke oppvaskmiddel
B

C

A

1. Trykk på utløserknappen (B) for å
åpne lokket (C).
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2. Fyll vaskemiddel i pulver eller
tabletter i beholderen (A).

3. Hvis oppvaskprogrammet har en
forskyllingsfase, må du tilsette litt
oppvaskmiddel på innsiden av døren.

4. Lukk lokket. Sørg for at
utløserknappen låses på plass.

For informasjon om
vaskemiddeldose, se
produsentens anvisninger på
emballasjen til produktet.
Vanligvis er 20–25 ml
gelvaskemiddel tilstrekkelig
for å vaske en vask med
normalt skittent oppvask.

Ikke fyll seksjonen (A) med
mer enn 30 ml
gelvaskemiddel.

9.2 Stille inn og starte et
program

Auto Off Funksjonen
Denne funksjonen reduserer
energiforbruket ved å deaktivere
apparatet automatisk når det ikke er i
bruk.
Funksjonen er i bruk:
• Når programmet er ferdig.
• Etter 5 minutter hvis et program ikke

har startet.

Starte et program
1. Trykk på av/på-knappen for å slå på

produktet. Sikre at produktet er i
programvalgmodus.

2. Lukk produktets dør.
3. Trykk på Programs gjentatte ganger

til indikatoren til programmet du
ønsker å bruke tennes.

Displayet viser programvarigheten.
4. Still inn de relevante tilvalgene.
5. Trykk Start for å starte programmet.

• Indikatoren for vaskefase tennes.
• Programvarigheten starter med å

telle ned i trinn på 1 minutt.

Starte et program med
starttidsforvalg
1. Still inn et program.
2. Trykk på Delay gjentatte ganger til

displayet viser starttidsforvalget som
du ønsker å starte fra (fra 1 til 24
timer).

Indikatoren for det valgte programmet
blinker.
3. Trykk Start.
4. Lukk produktets dør for å starte

nedtellingen.
Når nedtellingen er ferdig, vil
programmet starte og indikatoren for
vaskefase tennes.

Åpning av døren når apparatet
er i bruk
Hvis du åpner døren mens et program
går, vil produktet stoppe. Det kan påvirke
energiforbruket og programvarigheten.
Etter at du lukker døren fortsetter
apparatet fra avbruddspunktet.

Hvis døren åpnes i mer enn
30 sekunder i tørkefasen,
avsluttes det kjørende
programmet. Dette skjer ikke
dersom døren blir åpnet av
AirDry-funksjonen.

Ikke prøv å lukke produktets
dør innen 2 minutter etter
AirDry åpner den
automatisk, siden dette kan
føre til skade på produktet.
Etterpå lukkes døren i minst
3 minutter til, og programmet
slutter.

Avbryte starttidsforvalget mens
nedtellingen er i gang
Når du avbryter starttidsforvalget, må du
angi programmet og tilvalgene igjen.
Trykk og hold samtidig Programs og 
Options til produktet er i
programvalgmodus.
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Avbryte programmet
Trykk og hold samtidig Programs og 
Options til produktet er i
programvalgmodus.
Kontroller at det er oppvaskmiddel i
oppvaskmiddelbeholderen før du starter
et nytt program.

Programslutt
Når oppvaskprogrammet er ferdig, viser
displayet 0:00. Programfaseindikatorene
er av.

Alle knapper er inaktive unntatt på-/av-
knappen.
1. Trykk på av/på-knappen eller vent til

Auto Off-funksjonen deaktiverer
produktet automatisk.
Dersom du åpner døren før
aktivering av Auto Off, deaktiveres
produktet automatisk.

2. Steng vannkranen.

10. RÅD OG TIPS
10.1 Generelt
Følg rådene nedenfor for å sørge for
optimale rengjørings- og tørkeresultater i
daglig bruk for å beskytte miljøet.
• Å vaske tallerkener i

oppvaskmaskinen slik det er
beskrevet i brukerhåndboken, bruker
vanligvis mindre vann og energi enn å
vaske tallerkener for hånd.

• Last oppvaskmaskinen til full
kapasitet for å spare vann og energi.
For best mulig rengjøringsresultat,
ordne gjenstander i kurvene som
beskrevet i bruksanvisningen og ikke
overbelast kurvene.

• Ikke forhåndsvask for hånd. Vann- og
strømforbruket øker. Ved behov kan
du velge et program med en
forvaskfase.

• Fjern større matrester fra tallerkenene
og tøm kopper og glass før du setter
dem i produktet.

• Bløtlegg og forsiktig skur kokekar med
fastbrent mat før du vasker det i
produktet.

• Sørg for at gjenstander i kurvene ikke
berører eller dekker hverandre. Bare
da kan vannet helt nå og vaske opp.

• Du kan bruke oppvaskmiddel,
skyllemiddel og salt separat eller
bruke multitablettene (f.eks. «All in
1»). Følg alltid instruksjonene på
emballasjen.

• Velg program i henhold til hva slags
vask det er og hvor skittent det er.

 gir mest effektiv bruk av vann
og energiforbruk.

• For å forhindre at kalkbelegg bygger
seg opp inni produktet:
– Fyll saltbeholderen når det er

nødvendig.
– Bruk anbefalt dosering av

oppvaskmiddel og skyllemiddel.
– Sikre at nivået på vannmykneren

passer til hardheten av
vannforsyningen.

– Følg instruksjonene i kapittelet 
«Stell og rengjøring».

10.2 Bruk salt, skyllemiddel og
såpe
• Bare bruk salt, skyllemiddel og såpe

som er beregnet på
oppvaskmaskiner. Andre produkter
kan skade produktet.

• I områder med hardt og veldig hardt
vann anbefaler vi å bruke enkelt
oppvaskmiddel (pudder, gele,
tabletter uten tilleggsfunksjoner),
skyllemiddel og salt separat for
optimale rengjørings- og
tørkeresultater.

• Minst én gang i måneden bør
produktet brukes med et rensemiddel
som er spesielt tilpasset dette
formålet.

• Oppvaskmiddeltablettene vil ikke
løses helt opp ved bruk av korte
programmer. For å forhindre rester på
serviset, anbefaler vi at du bruker
tabletter sammen med lange
programmer.

• Bruk alltid riktig mengde vaskemiddel.
Utilstrekkelig dosering av vaskemiddel
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kan føre til dårlige
rengjøringsresultater og
hardvannsfilm eller flekker på
gjenstandene. Hvis du bruker for mye
vaskemiddel med mykt eller myknet
vann, resulterer det i
vaskemiddelrester på oppvasken.
Juster mengden vaskemiddel basert
på vannets hardhet. Les anvisningene
fra produsenten på oppvaskmiddelet.

• Bruk alltid riktig mengde skyllemiddel.
Utilstrekkelig dosering av skyllemiddel
reduserer tørkeresultatene. Å bruke
for mye skyllemiddel resulterer i
blålige lag på gjenstandene.

• Forsikre deg om at vannmyknernivået
er korrekt. Hvis nivået er for høyt, kan
den økte mengden salt i vannet føre
til rust på bestikk.

10.3 Slik gjør du om du ikke
lenger ønsker å bruke
multitabletter
Utfør følgende prosedyre før du
begynner å bruke separat
rengjøringsmiddel, salt og skyllemiddel.
1. Still inn det høyeste nivået på

vannmykneren.
2. Sikre at beholderne for salt og

skyllemiddel er fulle.
3. Start det korteste programmet med

en skyllefase. Ikke tilsett vaskemiddel
og ikke sett noe i kurvene.

4. Når programmet er ferdig, juster
vannmykneren i henhold til
vannhardheten der du bor.

5. Juster mengden skyllemiddel som
slippes ut.

6. Aktiver varsel om tømming av
skyllemiddel.

10.4 Slik fyller du kurvene
• Bruk alltid hele plassen i kurvene.
• Produktet skal bare brukes til å vaske

artikler som er egnet for
oppvaskmaskin.

• Bruk ikke produktet til å vaske
gjenstander som er laget av tre, horn,

aluminium, tinn eller kobber da de kan
sprekke, fordreie, bli misfarget eller
hakkete.

• Du må ikke vaske vannabsorberende
gjenstander i produktet (svamper,
kjøkkenhåndklær).

• Sett dype gjenstander (kopper, glass
og kjeler) med åpningen vendt ned.

• Forsikre deg om at ikke glassene ikke
berører hverandre.

• Plasser lette redskaper i den øvre
kurven. Forsikre deg om at
gjenstandene ikke kan bevege seg
fritt.

• Legg bestikk og små gjenstander i
bestikkurven.

• Forsikre deg om at spylearmene kan
rotere fritt før du starter et program.

10.5 Før start av et program
Før du starter det valgte programmet må
du sørge for at:
• Filtrene er rene og korrekt installert.
• Lokket på saltbeholderen sitter stramt

på.
• Spylearmenes dyser ikke er tette.
• Det er nok salt og skyllemiddel (med

mindre du bruker kombi-
oppvaskmiddeltabletter).

• Ordningen av gjenstandene i kurvene
er korrekt.

• Programmet er egnet for typen
servise og smussgrad.

• Korrekt mengde vaskemiddel er brukt.

10.6 Tømme kurvene
1. La serviset avkjøle seg før du tar det

ut av produktet. Varme elementer
kan lett bli skadet.

2. Tøm den nedre kurven først, og
deretter den øvre.

Når programmet er slutt, kan
det fortsatt være vann på
innsideoverflatene av
produktet.
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11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Slå av produktet og trekk
støpselet ut av stikkontakten
før det utføres noe
vedlikehold.

Møkkete filtre og tette
spylearmer vil redusere
vaskeresultatet. Kontroller
jevnlig, og rengjør dem etter
behov.

11.1 Rengjøre filtrene
Filtersystemet består av 3 deler.

C

B

A

1. Drei filteret (B) mot klokken og fjern
det.

2. Fjern filteret (C) ut av filteret (B). 
3. Fjern det flatfilteret (A).

4. Vask filtrene.

5. Påse at det ikke er rester av mat eller
skitt på eller rundt kanten av
bunnpannen.

6. Sett det flate filteret tilbake på plass
(A). Sikre at det er korrekt plassert
under de 2 lederne.

7. Monter filtrene (B) og (C) igjen.
8. Sett tilbake filteret (B) i det flatfilteret

(A). Drei det med klokken til det
låses.
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FORSIKTIG!
Feil plassering av filtrene
kan føre til dårlig
vaskeresultat og skade
produktet.

11.2 Rengjøre spylearmene
Ikke fjern spylearmene. Hvis matrester
blokkerer hullene i spylearmene, kan du
fjerne dem med en tynn og spiss
gjenstand.

11.3 Utvendig rengjøring
• Rengjør produktet med en fuktig, myk

klut.
• Bare kun nøytrale rengjøringsmidler.
• Du må aldri bruke skurende

oppvaskmidler, skuresvamper eller
løsemidler.

11.4 Innvendig rengjøring
• Rengjør produktet forsiktig med en

myk, fuktig klut, inkludert
gummipakningen på døren.

• Hvis du vanligvis bruker kortvarige
programmer, kan disse etterlate rester
av fett og kalk inne i produktet. For å
unngå dette, anbefaler vi å kjøre
langvarige programmer minst 2
ganger per måned.

• For å opprettholde optimal ytelsen for
produktet, anbefaler vi å bruke et
spesifikt rengjøringsprodukt for
oppvaskmaskiner hver måned. Følg
instruksjonene på produktpakningen
nøye.

11.5 Fjerne fremmedlegemer
Kontroller filtrene og bunnpannen etter
hver bruk av oppvaskmaskinen.
Fremmedlegemer (f.eks. glass, plast,
bein eller tannpirkere osv.) reduserer
effektiviteten av rengjøringen og kan
forårsake skade på avløpspumpen.

FORSIKTIG!
Hvis du ikke kan fjerne
fremmedlegemene, må du
kontakte et autorisert
servicesenter.

1. Demonter filtersystemet som
beskrevet i dette kapittelet.

2. Fjern eventuelle fremmedlegemer
manuelt.

3. Sett inn filtrene igjen som beskrevet i
dette kapittelet.

12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Uriktig reparasjon av
apparatet kan utgjøre en
fare for brukerens sikkerhet.
Alle reparasjoner må utføres
av kvalifisert personell.

De aller fleste problemene som
oppstår under daglig bruk kan løses

uten å måtte ta kontakt med et
autorisert servicesenter.
Se tabellen under for informasjon om
mulige problemer.
Ved enkelte problemer viser displayet en
alarmkode.
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Problem og alarmkode Mulig årsak og løsning
Produktet starter ikke. • Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten.

• Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsska‐
pet.

Programmet starter ikke. • Sørg for at apparatdøren er lukket.
• Trykk Start.
• Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent

til nedtellingen avsluttes.
• Apparatet gjenlader harpiksen i vannmykneren. Va‐

righeten til prosedyren er omtrent 5 minutter.

Apparatet tar ikke inn
vann.
Displayet viser i10 eller 
i11.

• Sørg for at vannkranen er åpen.
• Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt.

Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne in‐
formasjonen.

• Kontroller at vannkranen ikke er tett.
• Kontroller at filteret i inntaksslangen ikke er tett.
• Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt eller bøyd.

Produktet tømmes ikke for
vann.
Displayet viser i20.

• Sørg for at avløpsrøret ikke er tett.
• Kontroller at det innvendige filtersystemet ikke er tett.
• Kontroller at avløpsslangen ikke er knekt eller bøyd.

Lekkasjestoppsystemet er
på.
Displayet viser i30.

• Steng vannkranen.
• Se til at apparatet er riktig installert.
• Sørg for at kurvene er lastet som anvist i brukervei‐

ledningen.

Feil i deteksjonssensoren
for vannivå.
Displayet viser i41 - i44.

• Kontroller at filtrene er rene.
• Slå apparatet av og på.

Feil i vaskepumpen eller
avløpspumpen.
Displayet viser i51 - i59 el‐
ler i5A - i5F.

• Slå apparatet av og på.

Temperaturen på vannet
inne i apparatet er for høy,
eller det oppsto en feil på
temperatursensoren.
Displayet viser i61 eller 
i69.

• Sørg for at inntaksvannets temperatur ikke overstiger
60 °C.

• Slå apparatet av og på.

Teknisk feilfunksjon i appa‐
ratet.
Displayet viser iC0 eller 
iC3.

• Slå apparatet av og på.

Vannivået i apparatet er for
høyt.
Displayet viser iF1.

• Slå apparatet av og på.
• Kontroller at filtrene er rene.
• Kontroller at uttaksslangen er montert i riktig høyde

over gulvet. Se installasjonsanvisningene.
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Problem og alarmkode Mulig årsak og løsning
Apparatet stopper og star‐
ter flere ganger under
bruk.

• Det er normalt. Det gir beste vaskeresultat, og sparer
energi.

Programmet varer for len‐
ge.

• Velg TimeManager -tilvalget for å korte ned program‐
varigheten.

• Hvis starttidsforvalg er valgt, avbryt innstillingen eller
vent til slutten av nedtellingen.

Den viste programvarighe‐
ten er forskjellig fra varig‐
heten i tabellen for for‐
bruksverdier.

• Se tabellen over forbruksverdier i kapittelet «Pro‐
grammer».

Tid som gjenstår i display‐
et øker og hopper til ne‐
sten slutten av programti‐
den.

• Dette er ikke en feil. Produktet fungerer som det skal.

Liten lekkasje fra appara‐
tets dør.

• Apparatet står ikke i vater. Løsne eller stram de re‐
gulerbare bena (hvis nødvendig).

• Døren til apparatet står ikke sentrert i forhold til karet.
Juster den bakre foten (hvis nødvendig).

Døren til apparatet er van‐
skelig å lukke.

• Apparatet står ikke i vater. Løsne eller stram de re‐
gulerbare bena (hvis nødvendig).

• Deler av serviset stikker ut av kurvene.

Produktets dør åpnes un‐
der vaskesyklusen.

• Produktnummeret AirDry -funksjonen er aktivert. Du
kan deaktivere funksjonen. Se «Innstillinger».

Rasle- eller bankelyder fra
innsiden av apparatet.

• Serviset er ikke plassert riktig i kurvene. Se brosjyren
om innlasting i kurvene.

• Pass på at spylearmene kan rotere fritt.

Apparatet utløser sikrin‐
gen.

• Det er ikke tilstrekkelig strømstyrke til å forsyne alle
apparater som brukes samtidig. Kontroller strømstyr‐
ken i kretsen og målerkapasiteten, eller slå av et av
apparatene som er i bruk.

• Intern elektrisk feil på apparatet. Kontakt et autorisert
servicesenter.

Se «Før førstegangs
bruk», «Daglig bruk» eller 
«Råd og tips» for andre
mulige årsaker.

Slå apparatet av og på etter at du har
sjekket apparatet. Kontakt et godkjent
serviceverksted hvis feilen oppstår igjen.
Kontakt et godkjent serviceverksted for
alarmkoder som ikke er beskrevet i
tabellen.

ADVARSEL!
Vi anbefaler ikke å bruke
apparatet før problemet er
løst. Koble fra apparatet, og
ikke koble det til igjen før du
er sikker på at det fungerer
som det skal.
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12.1 Vaske- og tørkeresultatene er ikke tilfredsstillende

Problem Mulig årsak og løsning
Dårlige vaskeresultater. • Se «Daglig bruk», «Råd og tips» og brosjyren om

innlasting i kurvene.
• Bruk mer intensive vaskeprogrammer.
• Rengjør dysene og filteret på spylearmen. Se 

«Stell og rengjøring».

Dårlige tørkeresultater. • Serviset har stått for lenge i et lukket produkt.
• Det finnes ikke noe skyllemiddel, eller doseringen

av skyllemiddelet er utilstrekkelig. Still inn skylle‐
middelbeholderen til et høyere nivå.

• Plastgjenstander må muligens tørkes med hånd‐
klær.

• For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget
XtraDry og still inn på AirDry.

• Vi anbefaler å alltid bruke skyllemiddel også i kom‐
binasjon med multitabletter.

Det er hvitaktige striper eller
blålig belegg på glass og
servise.

• For mye skyllemiddel slippes ut. Juster skyllemid‐
delnivået til et lavere nivå.

• Mengden oppvaskmiddel er for høy.

Det er flekker og tørre vann‐
dråper på glass og servise.

• Det er ikke tilstrekkelig med skyllemiddel. Still inn
skyllemiddelnivået til et høyere nivå.

• Skyllemiddelet kan være årsaken.

Serviset er vått. • For best mulig tørkeytelse, aktiver dette tilvalget
XtraDry og still inn på AirDry.

• Programmet har ingen tørkefase eller har en tørke‐
fase med lav temperatur.

• Skyllemiddelbeholderen er tom.
• Skyllemiddelet kan være årsaken.
• Kvaliteten på multitablettene kan være årsaken.

Prøv et annet merke eller aktiver skyllemiddelbe‐
holderen og bruk skyllemiddel og multitabletter
sammen.

Innsiden av apparatet er
vått.

• Dette er ikke et problem med produktet. Det forår‐
sakes av fuktighet i luften, som lager kondens på
veggene.

Uvanlig skum under vasking. • Bruk oppvaskmiddelet som er beregnet spesifikt for
oppvaskmaskiner.

• Bruk vaskemiddel fra en annen produsent.
• Ikke forhåndsskyll under rennende vann før du leg‐

ger dem i produktet.

Spor av rust på bestikk. • Det er for mye salt i vannet som brukes til vasking.
Se «Vannmykneren».

• Bestikk av sølv og rustfritt stål ble plassert sam‐
men. Unngå å sette gjenstander av sølv og rustfritt
stål nær hverandre.
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Problem Mulig årsak og løsning
Det er rester av oppvask‐
middel igjen i beholderen
når programmet er slutt.

• Oppvaskmiddeltabletten ble sittende fast i beholde‐
ren og ble derfor ikke godt nok vasket bort av van‐
net.

• Vann kan ikke vaske bort vaskemiddel fra beholde‐
ren. Pass på at spylearmen ikke er blokkert eller
tett.

• Sørg for at gjenstandene i kurvene ikke hindrer at
lokket på oppvaskmiddelbeholderen åpnes.

Det er lukt inne i apparatet. • Se «Innvendig rengjøring».

Kalkrester på servise, i ap‐
paratet og på innsiden av
døren.

• Saltnivået er lavt, kontroller etterfyllingsindikatoren.
• Lokket på saltbeholderen er løs.
• Springvannet ditt er hardt. Se «Vannmykneren».
• Selv ved bruk av multifunksjonstabletter, bruk salt

og still inn på regenerering av vannmykneren. Se 
«Vannmykneren».

• Hvis det er gjenværende kalkavsetninger, rens ap‐
paratet med rensemiddel som er spesiallaget for
dette formålet.

• Prøv et annet oppvaskmiddel.
• Kontakt produsenten av oppvaskmiddelet.

Matt, misfarget eller skår i
servise.

• Sørg for at gjenstander som er egnet for oppvask‐
maskiner vaskes i produktet.

• Fyll og tøm kurvene forsiktig. Referer til brosjyren
om innlasting i kurvene.

• Plasser skjøre gjenstander i den øvre kurven.

Se «Før første gangs
bruk», «Daglig bruk» eller 
«Råd og tips» for andre
mulige årsaker.

13. TEKNISKE DATA
Mål Bredde / høyde / dybde

(mm)
596 / 818 - 878 / 590

Elektrisk tilkobling 1) Spenning (V) 220 – 240

Frekvens (Hz) 50

Vannforsyningstrykk Min. / maks. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Vannforsyning Kaldt vann eller varmt
vann 2)

maks 60° C

Kapasitet Kuverter 13
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Strømforbruk 3) Forblitt på-modus (W) 5.0

Av-modus (W) 0.50
1) Referer til klassifiseringsskiltet for andre verdier.
2) Hvis varmtvannet kommer fra alternativ energikilde (for eksempel solcellepaneler), bruk
varmtvannsforsyningen for å redusere strømforbruket.
3) I henhold til forordningen 1059/2010.

13.1 Kobling til EU EPREL-
databasen
QR-koden på energietiketten som fulgte
med produktet, gir en nettlenke til
registreringen av dette produktet i EU
EPREL-databasen. Oppbevar
energietiketten kun for henvisning med
denne brukerhåndboken samt alle andre
dokumenter som fulgte med dette
produktet.
Det er også mulig å finne informasjonen
relatert til ytelsen til produktet i EU

EPREL-databasen med koblingen
https://eprel.ec.europa.eu og
modellnavnet, samt produktnummeret
som du finner på merkeskiltet til
produktet. Se etter i kapitlet
«Produktbeskrivelse».
Gå til www.theenergylabel.eu for mer
detaljert informasjon om energietiketten.

14. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.

www.electrolux.com24



INNEHÅLL
1. SÄKERHETSINFORMATION...........................................................................25
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.......................................................................27
3. PRODUKTBESKRIVNING................................................................................29
4. KONTROLLPANELEN .....................................................................................30
5. PROGRAM....................................................................................................... 30
6. INSTÄLLNINGAR............................................................................................. 32
7. ALTERNATIV....................................................................................................35
8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING....................................................................... 36
9. DAGLIG ANVÄNDNING................................................................................... 37
10. RÅD OCH TIPS.............................................................................................. 39
11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING....................................................................... 40
12. FELSÖKNING.................................................................................................42
13. TEKNISK INFORMATION.............................................................................. 46

VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com

Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation
 Allmän information och tips
 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1.  SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
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ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för unga och personer med
funktionsnedsättning
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder

och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt av personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.

• Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.

• Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.

• Låt inte barn leka med produkten.
• Tvättmedel ska förvaras utom räckhåll för barn.
• Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan

är öppen.
• Barn får inte utföra städning och underhåll av

produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och

liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och

andra arbetsmiljöer,
– av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och

andra typer av boendemiljöer.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Vattentrycket (minimum och maximum) måste vara

mellan 0.5 (0.05) / 8 (0.8) bar (MPa)
• Följ maximalt antal 13 -kuvert.
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• Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.

• Sätt besticken i bestickkorgen med de vassa kanterna
nedåt eller sätt dem i besticklådan i ett horisontellt
läge med de vassa kanterna nedåt.

• Låt inte produkten stå med luckan öppen för att
undvika att snubbla över den.

• Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget
före underhåll.

• Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för
att rengöra produkten.

• Om produkten har ventilationsöppningar nedtill får
dessa inte täppas igen med t.ex. en matta.

• Produkten ska anslutas till vattentillförseln med de nya
medföljande slanguppsättningarna. Gamla
slanguppsättningar får inte återanvändas.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation

VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad

produkt.
• Av säkerhetsskäl, använd inte

produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.

• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.

• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Installera och använd inte produkten
på en plats där temperaturen
understiger 0 °C.

• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.

• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på

märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.

• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.

• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.
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• Denna produkt är utrustad med en 13
A nätkontakt. Om säkringen i
stickkontakten måste bytas ut ska en
13 A ASTA (BS 1362) säkring (endast
Storbritannien och Irland) användas.

2.3 Vattenanslutning
• Orsaka inga skador på

vattenslangarna.
• Före anslutning till nya slangar,

slangar som inte använts under en
längre tid, där reparationsarbete har
utförts eller om nya enheter har
monterats (vattenmätare, etc.), ska
vattnet rinna en stund tills det är rent
och klart.

• Kontrollera att det inte finns några
synliga vattenläckor under och efter
första användningen av maskinen.

• Tilloppsslangen har en
säkerhetsventil och en mantel med en
inre elkabel.

VARNING!
Farlig spänning.

• Om tilloppsslangen är skadad, stäng
omedelbart vattenkranen och dra ut
stickkontakten ur vägguttaget.
Kontakta auktoriserad service för att
byta ut tilloppsslangen.

2.4 Användning
• Placera inga lättantändliga produkter

eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.

• Diskmedel är farligt. Följ
säkerhetsanvisningarna på
diskmedelsförpackningen.

• Drick och lek inte med vattnet i
produkten.

• Ta inte ur disken ur produkten förrän
diskprogrammet är klart. Visst
diskmedel kan stanna kvar på disken.

• Lägg inte föremål på eller låt
maskinens lucka utsättas för tryck när
den är öppen.

• Produkten kan avge het ånga om du
öppnar luckan medan ett program
pågår.

2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för personskador
föreligger.

• När det gäller lampan/lamporna i
denna produkt och reservlampor som
säljs separat: Dessa lampor är
avsedda att tåla extrema fysiska
förhållanden i hushållsapparater,
såsom temperatur, vibration, fuktighet
eller är avsedda att signalera
information om produktens
driftsstatus. De är inte avsedda att
användas i andra produkter eller som
rumsbelysning i hemmet.

• Om du vill byta den inre belysningen
kontaktar du det godkända
servicecentret.

2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad

serviceverkstad för reparation av
produkten. Använd endast
originaldelar.

• Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.

• Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 7 år efter att
modellen har slutat tillverkas: motor,
cirkulations- och tömningspump,
värmare och värmeelement, inklusive
värmepumpar, rörledningar och
tillhörande utrustning inklusive
slangar, ventiler, filter och
vattenstoppar, konstruktionsdelar och
inre delar relaterade till
luckmonteringar, tryckta kretskort,
elektroniska displayer,
tryckomkopplare, termostater och
sensorer, programvara och firmware
inklusive återställningsprogramvara.
Observera att vissa av dessa
reservdelar endast är tillgängliga för
professionella reparatörer och att inte
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alla reservdelar är relevanta för alla
modeller.

• Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 10 år efter att
modellen har slutat tillverkas:
gångjärn och tätningar till luckan,
andra tätningar, sprutarmar,
dräneringsfilter, inre rack och
plastutrustning som korgar och lock.

2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera

den.
• Ta bort lucklåset för att hindra att barn

eller djur stängs in inuti produkten.

3. PRODUKTBESKRIVNING
Grafiken nedan är bara en
generell produktöversikt. För
mer detaljerad information,
se andra kapitel och/eller
dokument som medföljer
maskinen.

4 37 9 8           10 56

11 

1 2

1 Övre spolarm
2 Nedre spolarmen
3 Filter
4 Typskylt
5 Saltbehållare
6 Ventilation

7 Spolglansfack
8 Diskmedelsfack
9 Bestickkorg

10 Underkorg
11 Överkorg
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4. KONTROLLPANELEN
1

2 3 4 5

678

1 Strömbrytare
2 Programs-knapp
3 Programindikatorer
4 Display
5 Delay-knapp

6 Start-knapp
7 Indikatorlampor
8 Options-knapp

4.1 Indikatorlampor

Kontrollam‐
pa

Beskrivning

Diskfas. Tänds när diskfasen pågår.

Torkningsfas. Tänds när torkfasen pågår.

TimeManager-kontrollampa.

XtraDry-kontrollampa.

Kontrollampa för spolglans. Den är alltid släckt när programmet arbe‐
tar.

Saltkontrollampa. Den är alltid släckt när programmet arbetar.

5. PROGRAM
Ordningen på programmen i tabellen kanske inte speglar deras sekvens på
kontrollpanelen.
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Program Smutsgrad
Typ av disk

Programfaser Tillval

 1) • Normalt smuts‐
at

• Porslin och be‐
stick

• Fördisk
• Disk 50 °C
• Sköljning
• Torkning

• XtraDry

 2) • Allt
• Porslin, bestick,

kastruller och
pannor

• Fördisk
• Disk från 45 °C till

70 °C
• Sköljning
• Torkning

• XtraDry

• Hårt smutsat
• Porslin, bestick,

kastruller och
pannor

• Fördisk
• Disk 70 °C
• Sköljning
• Torkning

• TimeManager
• XtraDry

 3) • Nyligen insatt
• Porslin och be‐

stick

• Disk 60 °C eller 65 °C
• Sköljning

• XtraDry

• Normalt eller
lätt smutsat

• Finporslin och
glas

• Disk 45 °C
• Sköljning
• Torkning

• XtraDry

 4) • Allt • Fördisk -

1) Med detta program får du den mest effektiva vattenanvändningen och energiförbrukning
för normalt nedsmutsat porslin och bestick. Detta är standardprogrammet för testinstitut.
Detta programmet används för att bedöma överensstämmelse med förordningen om ekode‐
sign (EU) 2019/2022.
2) Produkten känner av smutsgraden och mängden föremål i korgarna. Den anpassar auto‐
matiskt temperaturen, vattenmängden, energiförbrukningen och programtiden.
3) Det här programmet är lämpligt för en hel eller halv maskin med nyligen insatt disk. Det
ger goda diskresultat på kort tid.
4) Med detta program kan du snabbt skölja bort matrester från rätter och förhindra att lukt
bildas i produkten. Använd inte diskmedel med detta program.

5.1 Förbrukningsvärden

Program 1) 2) Vatten
(l)

Energi
(kWh)

Längd
(min.)

9.93) / 9.94) 0.9203) / 0.9364) 2373) / 2274)

9 - 12.8 0.694 - 1.223 120 - 170

11.1 - 13.6 1.052 - 1.285 160

9.2 - 11.2 0.556 - 0.680 30
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Program 1) 2) Vatten
(l)

Energi
(kWh)

Längd
(min.)

10.5 - 12.8 0.792 - 0.968 105

3.4 - 4.2 0.012 - 0.015 15

1) Vattnets tryck och temperatur, spänningsvariationer i nätanslutningen, funktioner och
mängden disk kan påverka värdena.
2) Värdena för andra program än ECO är endast indikativa.
3) I enlighet med förordning 1016/2010.
4) I enlighet med förordning 2019/2022.

5.2 Information till provanstalter
För att få den information som krävs för att utföra prestationstest (t.ex. enligt
EN60436 ), skicka ett mail till:
info.test@dishwasher-production.com
I din förfrågan ska du ange produktnummer (PNC) som finns på märkskylten.
För övriga frågor angående din diskmaskin, se serviceboken som medföljer din
produkt.

6. INSTÄLLNINGAR
6.1 Programvalsläget och
användarläget
När produkten är i programvalsläget kan
man ställa in ett program och öppna
användarläget.
Tillgängliga inställningar i
användarläge:
• Vattenavhärdarens nivå enligt

vattenhårdheten.
• Aktiverar eller avaktiverar indikatorn

för spolglansfacket tomt.
• Aktivering eller avaktivering av AirDry.
Eftersom produkten lagrar sparade
inställningar behöver man inte
konfigurera före varje program.

Ställa in programvalsläget
Produkten är i programvalsläge när
programlampan  lyser och
displayen visar programlängden.
Efter aktivering är produkten i
programvalsläge som standard. Om inte,
ställ in programvalsläge på följande sätt:
Håll in Programs och Options samtidigt
tills produkten är i programvalsläge.

Öppna användarläge
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.
Öppna användarläget genom att hålla in 
Delay och Start samtidigt tills
indikatorerna ,  och 
blinkar och displayen är tom.

6.2 Vattenavhärdare
Vattenavhärdaren avlägsnar mineraler
från vattnet, som normalt skulle ha
skadlig inverkan på diskresultatet och på
maskinen.
Ju mer mineraler vattnet innehåller,
desto hårdare är vattnet. Vattenhårdhet
mäts i ekvivalenta mått.
Vattenavhärdaren skall ställas in efter
hur hårt vattnet är i området där du bor.
Information om hur hårt vattnet är i
området där du bor kan du få från det
lokala Vattenverket. Det är viktigt att
ställa in rätt vattenavhärdarnivå, för att få
bra diskresultat.
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Vattenhårdhet
Tyska värden

(°dH)
Franska vär‐

den (°fH)
mmol/l Clarke-gra‐

der
Vattenhårdhet

47 - 50 84 - 90 8.4 - 9.0 58 - 63 10

43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9

37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8

29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7

23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6

19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4

11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3

4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

<4 <7 <0.7 < 5 1 2)

1) Fabriksinställning.
2) Använd inte salt på denna nivå.

Oavsett vilken typ av diskmedel som
används ska rätt vattenhårdhetsnivå
ställas in för att hålla
saltpåfyllningsindikatorn aktiv.

Multitabletter med salt är inte
tillräckligt effektiva för att
mjuka upp hårt vatten.

Regenerationsprocess
För rätt vattenavhärdning måste hartset
på vattenavhärdningsanordningen
regenereras regelbundet. Den här
processen är automatisk och är en del av
den normala diskmaskinens drift.
När den föreskrivna mängden vatten (se
värden i tabellen) har använts sedan den
tidigare regenereringsprocessen kommer
en ny regenereringsprocess att initieras
mellan den slutliga sköljningen och
programmets slut.

Vattenhårdhet Mängden vatten
(l)

1 250

2 100

3 62

Vattenhårdhet Mängden vatten
(l)

4 47

5 25

6 17

7 10

8 5

9 3

10 3

Om hög vattenavhärdning har ställts in,
kan det förekomma även i mitten av
programmet, före sköljningen (två gånger
under ett program).
Regenerationsinitiering har ingen
inverkan på programlängden, såvida den
inte sker i mitten eller i slutet av ett
program med en kort torkfas. I sådana
fall förlänger regenereringen
programmets totala längd med ytterligare
5 minuter.
Därefter kan sköljningen av
vattenavhärdaren som varar i 5 minuter
börja i samma program eller i början av
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nästa program. Denna aktivitet ökar
programmets totala vattenförbrukning
med ytterligare 4 liter och programmets
totala energiförbrukning med ytterligare 2
Wh. Sköljningen av mjukmedlet avslutas
med en fullständig sköljning.
Varje utförd vattenavhärdningssköljning
(möjligtvis fler än en i samma cykel) kan
förlänga programtiden med ytterligare 5
minuter när det inträffar någon gång i
början eller i mitten av ett program.

Alla förbrukningsvärden som
nämns i detta avsnitt
bestäms i enlighet med den
nuvarande tillämpliga
standarden i
laboratorieförhållanden med
vattenhårdhet 2,5 mmol/L
enligt 2019/2022-
förordningen
(vattenmjukgörare: nivå 3).
Trycket och temperaturen på
vattnet samt variationerna i
elnätet kan ändra värdena.

Inställning av vattenhårdhet
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Programs.

• Indikatorerna  och 
är släckta.

• Indikatorn  blinkar
fortfarande.

• På displayen visas den aktuella
inställningen: t.ex.  = nivå 5.

2. Tryck på Programs flera gånger för
att ändra inställningen.

3. Tryck på på/av-knappen för att
bekräfta inställningen.

6.3 Indikatorn för
spolglansfacket tomt
Genom att använda spolglans kan
disken torkas utan att det blir ränder eller
fläckar.
Spolglans släpps automatiskt ut under
den heta sköljfasen.
När spolglansfacket är tomt lyser
indikatorn så att du ska fylla på. Om
torkningsresultatet är tillfredsställande

endast med multitabletter, kan du
inaktivera indikatorn för påfyllning av
sköljmedel. Använd alltid spolglans för
bästa torkresultat.
Om du använder standarddiskmedel eller
multitabletter utan spolglans, aktivera
indikatorn för att hålla
påfyllningsindikatorn för spolglans aktiv.

Avaktivera indikatorn för
spolglansfacket tomt
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Options.

• Indikatorerna  och  är
släckta.

• Indikatorn  blinkar
fortfarande.

• På displayen visas den aktuella
inställningen.
–  = indikatorn för

spolglansfacket tomt
aktiverat.

–  = indikatorn för
spolglansfacket tomt
avaktiverat.

2. Tryck på Options för att ändra
inställningen.

3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.

6.4 AirDry
AirDry förbättrar torkningsresultatet med
lägre energiförbrukning. Under
torkningsfasen öppnas luckan och
lämnas på glänt.
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FÖRSIKTIGHET!
Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att den
har öppnats automatiskt. Det
kan skada maskinen.

AirDry aktiveras automatiskt med alla
program utom  (om tillämpligt).
Hur länge torkningen pågår och luckan
är öppen varierar beroende på det valda
programmet och funktionerna.
När AirDry öppnar luckan visar displayen
återstående tid av programmet.
För att förbättra torkprestandan, se
alternativet XtraDry eller aktivera AirDry.

FÖRSIKTIGHET!
Om barn kan komma åt
produkten är det lämpligt att
avaktivera AirDry eftersom
öppning av luckan kan vara
farligt.

Avaktivering av AirDry
Kontrollera att produkten är i
användarläge.
1. Tryck på Delay.

• Indikatorerna  och
 är släckta.

• Indikatorn  blinkar fortfarande.
• På displayen visas den aktuella

inställningen:  = AirDry
aktiverat.

2. Tryck på Delay för att ändra
inställningen:  = AirDry
avaktiverat.

3. Tryck på på/av för att bekräfta
inställningen.

7. ALTERNATIV
Önskade funktioner måste
aktiveras varje gång innan
du startar ett program.
Det går inte att aktivera eller
inaktivera funktionen medan
ett program pågår.

Knappen Options växlar
mellan tillgängliga funktioner
och deras möjliga
kombinationer.

Alla tillvalsfunktioner är inte
heller kompatibla med
varandra. Om du väljer icke-
kompatibla funktioner
stänger produkten
automatiskt av en eller flera
av dem. Endast
kontrollamporna för
funktionerna som fortfarande
är aktiva förblir tända.

Om en funktion inte kan
användas till ett program,
tänds inte tillhörande
kontrollampa eller så blinkar
den snabbt i några sekunder
och släcks sedan.

Aktivering av funktioner kan
påverka vatten- och
energiförbrukningen samt
programlängden.

7.1 XtraDry
Aktivera det här alternativet för att öka
torkeffekten. När XtraDry är påslagen
kan vissa programs varaktighet,
vattenförbrukning och temperaturen på
sista sköljningen påverkas.
Alternativet XtraDry är ett bestående
alternativ för alla program förutom

 och behöver inte väljas vid varje
cykel.
I de andra programmen är inställningen
XtraDry permanent och används
automatiskt i nästkommande program.
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Denna konfiguration kan ändras när som
helst.

Varje gång  aktiveras
stängs XtraDry av och måste
väljas manuellt.

Aktivering av XtraDry avaktiverar
TimeManager och vice versa.

Aktivering av XtraDry
Tryck på Options tills kontrollampan för

 tänds.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.

7.2 TimeManager
Denna funktion ökar trycket och vattnets
temperatur. Disk- och torkfaserna är
kortare.

Den totala programlängden minskas med
ca 50 %.
Tvättresultatet är samma som vid normal
programlängd. Torkresultatet kan
minska.

Aktivering av TimeManager
Tryck på Options tills kontrollampan för

 tänds.
Displayen visar den uppdaterade
programlängden.

8. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
1. Kontrollera att den inställda nivån

på vattenavhärdare
överensstämmer med den hårdhet
vattnet har där du bor. Om inte,
kan du justera vattenavhärdarens
nivå.

2. Fyll saltbehållaren.
3. Fyll spolglansfacket.
4. Öppna vattenkranen.
5. Starta ett program för att avlägsna

eller bearbeta rester som kan finnas
kvar i produkten. Använd inte
diskmedel och ladda inte korgarna
med disk.

Efter att programmet har startat laddar
maskinen hartset i vattenavhärdaren i
upp till 5 minuter. Diskfasen startar bara
när den här proceduren är klar.
Proceduren upprepas periodvis.

8.1 Saltbehållaren
FÖRSIKTIGHET!
Använd endast grovt salt
avsett för diskmaskinen. Fint
salt ökar risken för rost.

Saltet används för att ladda hartset i
vattenavhärdare och ge goda
diskresultat vid daglig användning.

Fylla salt i saltbehållaren
1. Öppna saltbehållaren genom att

vrida locket moturs och ta bort det.
2. Häll 1 liter vatten i saltbehållaren

(endast första gången).
3. Fyll saltbehållaren med 1 kg salt (tills

den är full).

4. Skaka försiktigt på tratten i handtaget
för att få ut de sista kornen.

5. Ta bort eventuellt salt från
saltbehållarens öppning.
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6. Vrid locket på saltbehållaren medurs
för att stänga saltbehållaren.

FÖRSIKTIGHET!
Vatten och avhärdningssalt
kan rinna ut från
saltbehållaren när du fyller
på den. När du har fyllt på
saltbehållaren ska du starta
ett program genast för att
förhindra rost.

8.2 Fylla på
spolglansdoseringen

MAX

123

4

+ -

A B

D

C

FÖRSIKTIGHET!
Facket (A) är endast avsett
för spolglans. Fyll inte på
med diskmedel.

FÖRSIKTIGHET!
Använd endast spolglans
som är särskilt avsett för
diskmaskiner.

1. Tryck in spärrknappen (D) för att
öppna locket (C).

2. Häll spolglans i facket (A) tills
vätskan når fyllningsnivån ”max”.

3. Torka upp eventuellt utspilld
spolglans med en absorberande
trasa för att förhindra överdriven
skumbildning.

4. Stäng locket. Kontrollera att
spärrknappen låses i rätt position.

Du kan vrida väljaren för den
utsläppta mängden (B)
mellan läge 1 (minsta
mängd) och läge 4 eller 6
(största mängd).

9. DAGLIG ANVÄNDNING
1. Öppna vattenkranen.
2. Tryck på strömbrytaren för att

aktivera produkten.
Kontrollera att produkten är i
programvalsläge.

• Om saltbehållarens kontrollampa
är på, fyll på saltbehållaren.

• Om kontrollampan för spolglans
lyser, fyll på spolglansfacket.

3. Ladda korgarna.
4. Tillsätt diskmedlet.
5. Ställ in och starta rätt program för

typen av disk och smutsgrad.

9.1 Använda diskmedel
B

C

A
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1. Tryck in spärrknappen (B) för att
öppna locket (C).

2. Häll diskmedel, pulver eller tabletter, i
facket (A).

3. Om diskprogrammet har en
fördiskfas, lägg en liten mängd
diskmedel på insidan av
diskmaskinens lucka.

4. Stäng locket. Kontrollera att
spärrknappen låses i rätt position.

För information om dosering
av diskmedel, se
tillverkarens anvisningar på
produktens förpackning.
Vanligtvis räcker 20–25 ml
flytande diskmedel för att
diska normalt smutsad disk.

Fyll inte facket (A) med mer
än 30 ml flytande diskmedel.

9.2 Ställa in och starta ett
program

Funktionen Auto Off
Den här funktionen minskar
energiförbrukningen genom att
automatiskt stänga av produkten när den
inte är igång.
Funktionen börjar fungera:
• När programmet är klart.
• Efter 5 minuter om programmet inte

har startat.

Starta ett program
1. Tryck på strömbrytaren för att

aktivera produkten. Kontrollera att
produkten är i programvalsläge.

2. Stäng luckan.
3. Tryck på Programs upprepade

gånger tills kontrollampan för det
program som du vill välja tänds.

Displayen visar programmets längd.
4. Välj tillvalsfunktioner.
5. Tryck på Start för att starta

programmet.
• Diskfaskontrollampan tänds.
• Programlängden minskar i steg

om 1 minut.

Starta ett program med fördröjd
start
1. Ställ in program.
2. Tryck på Delay upprepade gånger

tills displayen visar tidsfördröjningen
du vill ställa in (från 1 till 24 timmar).

Indikatorn för det valda programmet
blinkar.
3. Tryck på Start.
4. Stäng luckan för att starta

nedräkningen.
När nedräkningen är klar startar
programmet och diskfasindikatorn tänds.

Öppna luckan medan maskinen
är igång
Om luckan öppnas medan ett program
pågår, stannar maskinen. Det kan
påverka energiförbrukningen och
programmets varaktighet. När luckan
stängs, fortsätter maskinen från den
punkt där den avbröts.

Om luckan är öppen längre
än 30 sekunder under
torkfasen avslutas det
pågående programmet.
Detta händer inte om luckan
öppnas av AirDry-
funktionen.

Försök att inte stänga luckan
inom 2 minuter efter att
AirDry automatiskt har
öppnat den, eftersom det
kan skada maskinen.
Om luckan, efteråt, stängs i
minst 3 minuter slutar det
pågående programmet.

Avbryta den fördröjda starten
medan nedräkningen pågår
När du avbryter en fördröjd start måste
du ställa in programmet och funktionerna
igen.
Håll in Programs och Options samtidigt
tills produkten är i programvalsläge.
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Avbryta programmet
Håll in Programs och Options samtidigt
tills produkten är i programvalsläge.
Kontrollera att det finns diskmedel i
diskmedelsfacket innan du startar ett nytt
program.

Program klart
När programmet är klart visas 0:00 på
displayen. Motsvarande faskontrollampor
är släckta.

Alla knappar är inaktiva utom
strömbrytaren.
1. Tryck på strömbrytaren eller vänta

tills Auto Off-funktionen automatiskt
avaktiverar produkten.
Om du öppnar luckan innan Auto Off
aktiverats stängs produkten av
automatiskt.

2. Stäng vattenkranen.

10. RÅD OCH TIPS
10.1 Allmänt
Följ tipsen nedan för optimal rengöring
och torkning vid daglig användning och
även för att skydda miljön.
• Diska i diskmaskinen enligt

instruktionerna i användarmanualen
förbrukar vanligtvis mindre vatten och
energi än att diska för hand.

• Se till att diskmaskinen körs full för att
spara vatten och energi. För bästa
rengöringsresultat ska disken
placeras i korgarna enligt instruktioner
i användarmanualen utan att korgarna
överbelastas.

• Skölj inte tallrikarna för hand i förväg.
Det ökar vatten- och
energiförbrukningen. Välj ett program
med fördisk om så behövs.

• Ta bort större rester av mat från
disken och töm koppar och glas innan
du stoppar in dem i maskinen.

• Blötlägg eller skölj kokkärl där maten
har fastnat eller bränt vid innan du
stoppar in dem i maskinen.

• Se till att föremålen i korgarna inte
vidrör eller står på varandra. Bara då
kan vattnet helt komma åt och diska
all disk.

• Du kan använda maskindiskmedel,
spolglans och salt separat eller så kan
du använda multitabletter (t.ex. ''Allt i
1''). Följ instruktionerna på
förpackningen.

• Välj ett program enligt typen av disk
och hur smutsig den är. 
erbjuder den mest effektiva
användningen av vatten och
energiförbrukning.

• För att förhindra uppbyggnaden av
kalk inuti maskinen:
– Fyll på saltbehållaren vid behov.
– Använd rekommenderad dos vad

gäller diskmedel och spolglans.
– Kontrollera att den aktuella nivån

på vattenavhärdare
överensstämmer med vattnets
hårdhet.

– Följ instruktionerna i kapitlet 
"Skötsel och rengöring".

10.2 Använda salt, spolglans
och diskmedel
• Använd endast salt, spolglans och

diskmedel avsett för diskmaskin.
Andra sorters produkter kan skada
maskinen.

• I områden med hårt vatten och
mycket hårt vatten rekommenderar vi
att man använder vanligt diskmedel
(pulver, gel, tabletter utan ytterligare
funktioner), spolglans och salt separat
för optimal diskning och torkning.

• Minst en gång i månaden ska du låta
maskinen gå med särskilt avsett
maskinrengöringsmedel.

• Diskmedelstabletter löses inte upp
helt vid korta program. För att undvika
diskmedelsrester på porslinet
rekommenderar vi att du använder
tabletter för långa program.

• Använd alltid rätt mängd diskmedel.
Otillräcklig dosering av diskmedel kan
leda till dåligt resultat och fläckar från
hårt vatten på disken. Användning av
för mycket diskmedel med mjukt eller
avhärdat vatten resulterar i
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diskmedelrester på disken. Justera
mängden diskmedel baserat på
vattnets hårdhet. Se tillverkarens
anvisningar på
diskmedelsförpackningen.

• Använd alltid rätt mängd diskmedel.
Otillräcklig dosering av spolglans gör
att torkresultatet blir mindre bra.
Användning av för mycket spolglans
ger blåaktiga ränder på disken.

• Se till att nivån på vattenavhärningen
är korrekt. Om nivån är för hög kan
den ökade mängden salt i vattnet
resultera i rost på besticken.

10.3 Vad du ska göra om du vill
sluta använda multitabletter
Innan du börjar använda separat
diskmedel, salt och sköljmedel ska du
göra följande.
1. Ställ in vattenavhärdarens högsta

nivå.
2. Kontrollera att saltbehållaren och

spolglansbehållaren är fulla.
3. Starta det kortaste programmet med

en sköljfas. Använd inte diskmedel
och ladda inte korgarna.

4. När programmet är klart, ställ in
avhärdaren efter vattenhårdheten där
du bor.

5. Justera den utsläppta mängden
spolglans.

6. Aktivering av indikatorn för
spolglansfacket tomt.

10.4 Ladda korgarna
• Använd alltid hela utrymmet i

korgarna.
• Diska bara föremål som tål

maskindisk.
• Föremål gjorda av trä, horn,

aluminium, tenn och koppar ska inte

diskas i maskinen eftersom de kan
spricka, vridas, bli missfärgade eller
nötas.

• Placera inte föremål i maskinen som
kan absorbera vatten (svampar,
disktrasor).

• Placera ihåliga föremål (till exempel
koppar, glas och kokkärl) med
öppningen nedåt.

• Se till att glas inte vidrör andra glas.
• Lägg lätta föremål i den övre korgen.

Se till att föremålen inte kan flytta på
sig.

• Lägg bestick och små föremål i
bestickkorgen.

• Kontrollera att spolarmarna kan röra
sig fritt innan ett program startas.

10.5 Innan ett program startas
Innan du sätter på valt program måste du
se till att:
• Filtren är rena och rätt isatta.
• Saltbehållarens lock sitter tätt.
• Spolarmarna inte är igensatta.
• Det finns salt och spolglans (såvida

du inte använder multitabletter).
• Disken är korrekt placerad i korgarna.
• Programmet är lämpligt för disken och

smutsgraden.
• Rätt mängd diskmedel används.

10.6 Plocka ut disken ur
korgarna
1. Låt disken kallna innan den plockas

ut ur produkten. Varm disk kan lätt
skadas.

2. Plocka först ut diskgods från den
nedre korgen, sedan från den övre.

När programmet är klart kan
det fortfarande finnas vatten
inuti maskinen.

11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Stäng av produkten och
koppla bort den från
eluttaget före underhåll.

Smutsiga filter och igensatta
spolarmar försämrar
diskresultaten. Kontrollera
regelbundet och rengör dem
vid behov.
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11.1 Rengöra filtren
Filtersystemet består av tre delar.

C

B

A

1. Vrid filtret (B) moturs och ta bort det.

2. Ta ut filtret (C) ur filter (B). 
3. Ta ut det platta filtret (A).

4. Diska filtren.

5. Kontrollera så att det inte finns några
matrester eller smuts kvar i eller runt
kanten på bottenskålen.

6. Sätt tillbaka det platta filtret (A).
Kontrollera att det är rätt placerat
under de två skenorna.

7. Sätt ihop filtren (B) och (C).
8. Sätt tillbaka filtret (B) i det platta filtret

(A). Vrid medurs tills det låses på
plats.
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FÖRSIKTIGHET!
En felaktig placering av
filtren kan orsaka dåliga
diskresultat och skada
produkten.

11.2 Rengöring av spolarmar
Ta inte bort spolarmarna. Om hålen i
spolarmarna blir igensatta, ta bort smuts
med ett vasst föremål.

11.3 Utvändig rengöring
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk

trasa.
• Använd bara neutrala

rengöringsmedel.
• Använd inte produkter med slipeffekt,

skursvampar eller lösningsmedel.

11.4 Invändig rengöring
• Rengör produkten noga, samt luckans

gummipackning, med en mjuk fuktad
duk.

• Om du använder programmen med
kort varaktighet ofta kan dessa lämna
fettrester och kalkavlagringar i
produkten. För att förhindra detta
rekommenderar vi att man kör ett

program med lång varaktighet minst
två gånger i månaden.

• För att bevara livslängden på din
maskin rekommenderar vi att du varje
månad använder en särskild
rengöringsprodukt för diskmaskiner.
Följ instruktionerna noga på
förpackningen.

11.5 Ta bort främmande
föremål
Kontrollera filtren och bottensilen efter
varje användning av diskmaskinen.
Främmande föremål (exempelvis av glas,
plast, ben eller tandpetare) minskar
rengöringseffekten och kan skada
tömningspumpen.

FÖRSIKTIGHET!
Kontakta ett auktoriserat
servicecenter om du inte kan
ta bort främmande föremål.

1. Ta isär filtersystemet enligt
beskrivning i detta kapitel.

2. Ta bort alla främmande föremål
manuellt.

3. Sätt tillbaka filtren enligt beskrivning i
detta kapitel.

12. FELSÖKNING
VARNING!
Felaktig reparation kan
utgöra en fara för
användarens säkerhet.
Reparationer måste utföras
av behörig personal.

De flesta problemen som kan uppstå
kan lösas utan att man behöver

kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.
Se nedanstående tabell för information
om eventuella problem.
Vid vissa problem visas en larmkod på
displayen.

Problem och larmkod Möjlig orsak och åtgärd
Du kan inte aktivera ma‐
skinen.

• Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
• Kontrollera att det inte finns någon skadad säkring i

säkringsdosan.
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Problem och larmkod Möjlig orsak och åtgärd
Programmet startar inte. • Kontrollera att maskinens lucka är stängd.

• Tryck Start.
• Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställ‐

ningen eller väntar tills nedräkningen är slut.
• Maskinen laddar saltet inuti vattenavhärdaren. Själva

avhärdningsprocessen tar cirka 5 minuter.

Diskmaskinen fylls inte
med vatten.
Displayen visar i10 eller 
i11.

• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
• Kontrollera att trycket i vattentillförseln inte är för lågt.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för information
om detta.

• Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt.
• Kontrollera att filtret i tilloppsslangen inte är igen‐

täppt.
• Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad el‐

ler vriden.

Maskinen tömmer inte ut
vattnet.
Displayen visar i20.

• Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt.
• Kontrollera att det inre filtersystemet inte är igen‐

täppt.
• Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vri‐

den.

Översvämningsskyddet är
aktiverat.
Displayen visar i30.

• Stäng vattenkranen.
• Kontrollera att maskinen är rätt installerad.
• Se till att korgarna fylls så som visas i användarma‐

nualen.

Fel på vattennivåsensorn.
Displayen visar i41 - i44.

• Kontrollera att filtren är rena.
• Stäng av maskinen och sätt på den igen.

Fel på diskpumpen eller
tömningspumpen.
Displayen visar i51 - i59
eller i5A - i5F.

• Stäng av maskinen och sätt på den igen.

Temperaturen på vattnet
inuti maskinen är för hög
eller så är det fel på tem‐
peratursensorn.
Displayen visar i61 eller 
i69.

• Se till att temperaturen på inloppsvattnet inte översti‐
ger 60 °C.

• Stäng av maskinen och sätt på den igen.

Tekniskt fel på maskinen.
Displayen visar iC0 eller 
iC3.

• Stäng av maskinen och sätt på den igen.

Vattennivån i maskinen är
för hög.
Displayen visar iF1.

• Stäng av maskinen och sätt på den igen.
• Kontrollera att filtren är rena.
• Se till att utloppsslangen är installerad vid rätt höjd

ovanför golvet. Se installationsanvisningarna.

Maskinen stannar och star‐
tar flera gånger under kör‐
ning.

• Det är helt normalt. Det ger ett optimalt rengöringsre‐
sultat och energibesparingar.
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Problem och larmkod Möjlig orsak och åtgärd
Programmet tar för lång
tid.

• Välj TimeManager tillvalet för att förkorta programti‐
den.

• Om tillvalet fördröjd start är inställt avbryter du inställ‐
ningen eller väntar tills nedräkningen är slut.

Den visade programtiden
är inte längre än varaktig‐
heten i tabellen med för‐
brukningsvärden.

• Se tabellen över förbrukningsvärden i avsnittet ”Pro‐
gram”.

Den återstående tiden på
displayen ökar och hoppar
nästan till slutet av pro‐
gramtiden.

• Detta är inget fel. Maskinen fungerar som den ska.

Liten läcka från maskin‐
luckan.

• Skåpet står inte rakt. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).

• Maskinluckan är inte centrerad på trumman. Justera
den bakre foten (om tillämpligt).

Luckan är svår att stänga. • Skåpet står inte rakt. Lossa eller dra åt de justerbara
fötterna (om tillämpligt).

• Delar av porslinet sticker ut från korgarna.

Luckan öppnas när ett pro‐
gram är igång.

• Funktionen AirDry är aktiverad. Du kan avaktivera
funktionen. Se ”Inställningar”.

Skramlande/knackande
ljud inifrån maskinen.

• Porslinet är inte ordentligt insatt i korgarna. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.

• Se till att sprayarmen kan röra sig fritt.

Maskinen löser ut automat‐
säkringen.

• Strömstyrkan är otillräcklig för att kunna leverera
ström till alla apparater som används samtidigt. Kon‐
trollera uttagets strömstyrka och kapaciteten på mä‐
taren eller stäng av en av apparaterna som används.

• Internt elektriskt fel på maskinen. Kontakta en aukto‐
riserad serviceverkstad.

Se ”Före första
användning”, "Daglig
användning" eller "Råd
och tips" för andra möjliga
orsaker.

När du har kontrollerat maskinen, stäng
av och slå på den igen. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad om
problemet uppstår igen.
För larmkoder som inte beskrivs i
tabellen, kontakta en auktoriserad
serviceverkstad.

VARNING!
Vi rekommenderar att du
inte använder maskinen
förrän problemet är helt fixat.
Koppla från maskinen och
anslut den inte igen förrän
du är säker på att den
fungerar korrekt.
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12.1 Disk- och torkresultaten är inte tillräckligt bra

Problem Möjlig orsak och åtgärd
Dåligt diskresultat. • Se ”Daglig användning”, ”Tips” och broschyren

om hur man laddar korgarna.
• Använd ett intensivare diskprogram.
• Rengör spolarmunstyckena och filter. Se ”Under‐

håll och rengöring”
Maskinen torkar disken då‐
ligt.

• Disken har lämnats kvar för länge i en stängd ma‐
skin.

• Det finns ingen spolglans eller mängden spolglans
är för låg. Ställ in spolglansdoseringen på en högre
nivå.

• Plastföremål kan behöva handtorkas.
• För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry

och välj AirDry.
• Vi rekommenderar att spolglans alltid används,

även i kombination med multitabletter.

Det finns vitaktiga ränder el‐
ler blåaktiga beläggningar
på glas och porslin.

• Den utsläppta mängden spolglans är för stor. Ju‐
stera nivån på spolglansen till en lägre nivå.

• För mycket diskmedel har använts.

Det finns fläckar och torkade
vattendroppar på glas och
porslin.

• Den utsläppta mängden spolglans är inte tillräcklig.
Justera nivån på spolglansen till en högre nivå.

• Spolglansens kvalitet kan vara orsaken.

Disken är våt. • För bästa torkresultat, aktivera alternativet XtraDry
och välj AirDry.

• Programmet har ingen torkfas eller har en torkfas
med låg temperatur.

• Spolglansfacket är tomt.
• Spolglansens kvalitet kan vara orsaken.
• Kvaliteten på multitabletterna kan vara orsaken.

Prova ett annat märke eller aktivera spolglansfack‐
et och använd spolglans tillsammans med multitab‐
letterna.

Insidan på maskinen är blöt. • Detta är inget fel, det orsakas av fuktigheten i luften
som kondenserar på väggarna.

Ovanligt skum under dis‐
kning.

• Använd diskmedlet som är avsett för diskmaskiner.
• Använd ett diskmedel från en annan tillverkare.
• Förskölj inte disk under rinnande vatten innan du

ställer in den i maskinen.

Det finns rost på besticken. • Det finns för mycket salt i diskvattnet. Se avsnittet 
”Vattenavhärdare”.

• Bestick av silver och rostfritt stål placerades till‐
sammans. Undvik att sätta bestick av silver och
rostfritt stål nära varandra.
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Problem Möjlig orsak och åtgärd
Det finns rester kvar i disk‐
medelsfacket vid slutet av
programmet.

• Diskmedelstabletten fastnade i facket och kunde
därför inte sköljas bort med vatten.

• Vattnet kan inte skölja bort diskmedlet från facket.
Se till att spolarmen roterar fritt och inte är tilltäppt.

• Se till att föremålen i korgarna inte hindrar locket till
diskmedelsfacket från att öppna.

Dålig lukt i maskinen. • Se ”Invändig rengöring”.

Kalkavlagringar på porslin, i
diskmaskinen och på insidan
av dörren.

• Saltnivån är låg, kontrollera påfyllningsindikatorn.
• Saltbehållarens lock sitter löst.
• Vattnets hårdhetsgrad är hög. Se avsnittet ”Vat‐

tenavhärdare”.
• Använd salt och ställ in regenerering av vattenav‐

härdare även om du använder multifunktionstablet‐
ter. Se avsnittet ”Vattenavhärdare”.

• Om det fortfarande finns kalkavlagringar ska ma‐
skinen rengöras med särskilda medel som är av‐
sedda för detta ändamål.

• Prova med ett annat diskmedel.
• Kontakta diskmedelstillverkaren.

Matt, missfärgat eller naggat
porslin.

• Se till att endast diskmaskinssäkra föremål diskas i
maskinen.

• Ladda och plocka ur korgarna försiktigt. Se bro‐
schyren om hur man laddar korgarna.

• Placera ömtåliga föremål i den övre korgen.

Se ”Före första
användning”, ”Daglig
användning” eller ”Råd
och tips” för andra möjliga
orsaker.

13. TEKNISK INFORMATION
Mått Bredd / höjd / djup (mm) 596 / 818 - 878 / 590

Elanslutning 1) Spänning (V) 220 - 240

Frekvens (Hz) 50

Vattentryck Min. / max. bar (MPa) 0.5 (0.05) / 8 (0.8)

Vattenförsörjning Kallt vatten eller varmt
vatten 2)

max 60 °C

Kapacitet Kuvert 13
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Strömförbrukning 3) Kvar på-läge (W) 5.0

Av-läge (W) 0.50
1) Se märkskylten för andra värden.
2) Om varmvattnet kommer från en alternativ energikälla (t.ex. solpaneler) kan en varmvat‐
tensanslutning användas för att minska energiförbrukningen.
3) I enlighet med förordning 1059/2010.

13.1 Länk till EU EPREL
databas
QR-koden på energimärkningsetiketten
som levereras med produkten ger en
webblänk till registreringen av denna
produkt i EU EPREL-databasen. Förvara
energimärkningsetiketten som referens
tillsammans med användarhandboken
och alla andra dokument som medföljer
denna produkt.
Det går att hitta information relaterad till
produktens prestanda i EU EPREL-

databasen med hjälp av länken https://
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet
och produktnumret som du kan hitta på
maskinens typskylt. Se kapitlet
"Produktbeskrivning".
För mer detaljerad information om
energimärkning, gå in på
www.theenergylabel.eu.

14. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

*
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du väljer en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som grundar
sig på årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du använder den, kan du vara trygg i
vetskapen om att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och
reparationsinformation:
www.electrolux.com/support
Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com

Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på märkplåten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation
 Allmän information och tips
 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1.  SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
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som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder

och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.

• Barn i åldern 3 till 8 år får stoppa in och ta ut tvätten ur
maskinen förutsatt att de har fått rätt instruktioner.

• Denna produkt kan användas av personer med
mycket omfattande och komplexa
funktionsnedsättningar under förutsättning att de har
fått korrekta instruktioner.

• Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.

• Låt inte barn leka med produkten.
• Barn får inte utföra städning och underhåll av

produkten utan uppsikt.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn

och kassera det på lämpligt sätt.

1.2 Allmän säkerhet
• Produkten är avsedd att användas i hushåll och

liknande användningsområden som t.ex.:
– Bondgårdar, personalkök i butiker, på kontor och

andra arbetsmiljöer
– Av gäster på hotell, motell, bed and breakfast och

andra typer av boendemiljöer.
• För att undvika kontaminering av livsmedel respektera

följande instruktioner:
– låt inte dörren vara öppen längre stunder,
– rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt

med mat samt åtkomliga dräneringssystem,
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– förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylen,
så att det inte kommer i kontakt med eller droppar
på annan mat.

• VARNING: Se till att ventilationsöppningarna inte
blockeras.

• VARNING: Använd inga mekaniska verktyg eller
andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen
utöver de som rekommenderas av tillverkaren.

• VARNING: Var noga med att inte skada kylkretsen.
• VARNING: Använd inga elektriska produkter inne i

förvaringsutrymmena såvida de inte är av en typ som
rekommenderas av tillverkaren.

• Spruta inte vatten eller ånga på produkten för att
rengöra den.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk trasa. Använd
bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte produkter
med slipeffekt, skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.

• När produkten är tom under en längre tid ska den
stängas av, avfrostas, rengöras, torkas och dörren ska
lämnas öppen för att förhindra att mögel utvecklas i
produkten.

• Förvara inte explosiva ämnen som t.ex. sprejburkar
med lättantändligt bränsle i den här produkten.

• Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika fara.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation

VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad

produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som

följer med produkten.

• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Se till att luft kan cirkulera i produkten.
• Vid första installationen eller om

dörren har hängts om, vänta minst 4
timmar innan du ansluter till elnätet.
Detta för att oljan ska rinna tillbaka i
kompressorn.
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• Innan du utför något på produkten (t
ex hänger om dörren), ska du dra ut
kontakten ur vägguttaget.

• Installera inte produkten nära
element, spisar, ugnar eller hällar.

• Produkten får inte utsättas för regn.
• Installera inte produkten där den står i

direkt solljus.
• Installera inte produkten på platser

som är mycket fuktiga eller kalla.
• När du flyttar produkten, lyft upp den i

framkanten för att inte repa golvet.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.

VARNING!
När du sätter in din produkt,
se till att elsladden inte
kommer under produkten
eller skadas.

VARNING!
Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på

märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.

• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.

• Kontrollera så att du inte skadar de
elektriska komponenterna (t.ex.
stickkontakten, nätkabeln,
kompressorn). Kontakta ett
auktoriserat servicecenter eller en
elektriker för att ersätta skadade
komponenter.

• Nätkabeln måste vara under
stickkontaktens nivå.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.

• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.

 Produkten innehåller brandfarlig
gas, isobutan (R600a), en naturgas med
hög miljökompatibilitet Var försiktig så att
du inte skadar kylkretsen som innehåller
isobutan.
• Ändra inte produktens specifikationer.
• Ställ inte elektriska produkter (t.ex.

glassmaskiner) i produkten om inte
tillverkaren uttryckligen säger att det
är lämpligt.

• Om kylkretsen skadas får inga
flammor eller antändningskällor finnas
i rummet. Ventilera rummet.

• Låt inte varma föremål vidröra
plastdelarna i produkten.

• Lägg inte in läskedrycker i frysen.
Detta skapar tryck i dricksflaskan.

• Förvara inte brandfarliga gaser eller
vätskor i produkten.

• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.

• Vidrör inte kompressorn eller
kondensorn. De är heta.

• Ta inte bort och vidrör inte föremål
från frysdelen om händerna är våta
eller fuktiga.

• Frys inte mat igen som en gång tinats.
• Följ förvaringsanvisningarna på

förpackningen till den frysta maten.
• Lägg maten i påse eller

förvaringsburk innan du lägger det i
frysfacket.

2.4 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!

• Lampan som används för den här
produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.
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2.5 Skötsel och rengöring
VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.

• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.

• Kylenheten i denna product innehåller
kolväten Endast en behörig person får
utföra underhåll och fylla
kylapparaten.

• Undersök regelbundet
tömningskanalen i kylen och rengör
den vid behov. Om tömningskanalen
täpps igen kommer avfrostat vatten
att samlas på produktens botten.

2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad

serviceverkstad för reparation av
produkten. Använd endast
originaldelar.

• Observera att självreparation eller
icke-professionell reparation kan få
säkerhetsmässiga konsekvenser och
kan upphäva garantin.

• Följande reservdelar kommer att
finnas tillgängliga i 7 år efter att
modellen har slutat tillverkas:

termostater, temperatursensorer,
kretskort, ljuskällor, luckhandtag,
luckgångjärn, brickor och korgar.
Observera att vissa av dessa
reservdelar endast är tillgängliga för
professionella reparatörer och att inte
alla reservdelar är relevanta för alla
modeller.

• Packningar till luckan kommer att
finnas tillgängliga i tio år efter att
modellen har slutat tillverkas.

2.7 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av strömkabeln och kassera

den.
• Ta bort locket för att hindra att barn

eller djur stängs in inuti produkten.
• Kylkretsen och isoleringsmaterialet i

den här produkten är "ozonvänliga".
• Isoleringsmaterialet innehåller

brandfarlig gas. Kontakta kommunen
för information om hur produkten
kasseras korrekt.

• Orsaka inte skada på den delen av
kylenheten som är nära
värmeväxlaren.

3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
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3.1 Mått

H
1

H
2

W1

D
1

W2

D
2

W3

D
3

Generella mått1)

H1 mm 1850

W1 mm 595

D1 mm 647
1) höjd, bredd och djup utan handtag och
fötter

Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)

H2 mm 1950

W2 mm 660

D2 mm 684
1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget,
plus utrymmet som krävs för fri cirkulation
av kylluften

Utrymme som krävs vid använd‐
ning1)

H2 mm 1950

W3 mm 795

D3 mm 1189
1) höjd, bredd och djup inklusive handtaget,
plus utrymmet som krävs för fri cirkulation
av kylluften, plus det utrymme som krävs
för att tillåta dörröppning till minsta vinkel
som tillåter borttagning av all intern utrust‐
ning

3.2 Plats
Se
installationsanvisningarna
för installationen.

SVENSKA 7



För att säkerställa produktens bästa
funktionalitet bör du inte installera den i
närheten av en värmekälla (ugn, radiator,
spis eller häll) eller på ett ställe med
direkt solljus. Se till att luft kan cirkulera
fritt runt produktens baksida.
För att få bästa effekt om produkten
placeras under en överhängande
väggenhet, måste minimiavståndet
mellan skåpets översida och
väggenheten behållas. Produkten bör
dock inte placeras under överhängande
väggenheter. En eller flera justerbara
fötter under skåpet ser till att det går att
få maskinen i nivå.

3.3 Positionering
Den här produkten är inte avsedd att
användas inbyggd.
Den här produkten ska installeras i ett
torrt, väl ventilerat rum inomhus.
Den här produkten är avsedd att
användas vid omgivningstemperatur
mellan 10°C och 43°C.
Om det på grund av olika skäl inte går att
få rätt ventilation, kommer produkten att
fungera korrekt men energiförbrukningen
kan öka något.

Kontakta återförsäljaren, vår
kundtjänst eller närmsta
servicecenter om du är
osäker på var du ska
installera produkten.

Produkten måste kunna
skiljas från elnätet.
Stickkontakten måste därför
vara lätt att komma åt när
kylen/frysen har installerats.

FÖRSIKTIGHET!
Om produkten placeras mot
en vägg ska de medföljande
distanserna användas för att
hålla det minimiavstånd som
anges i
monteringsanvisningarna.

FÖRSIKTIGHET!
Om produkten installeras
intill en vägg, se
installationsinstruktionerna
för att förstå minsta avstånd
mellan väggen och den sida
av produkten där gångjärnen
sitter ge tillräckligt utrymme
för att öppna dörren när
delarna inuti kylskåpet tas
bort (t ex vid rengöring).

3.4 Elektrisk anslutning
• Kontrollera att nätspänningen och

nätfrekvensen överensstämmer med
hushållsapparatens märkdata som
anges på typskylten före anslutning till
ett eluttag.

• Produkten måste jordas. Nätkabelns
stickkontakt är försedd med en
kontakt för detta ändamål. Om
nätspänningsmatningen inte är
jordad, kontakta en kvalificerad
elektriker för att ansluta
hushållsapparaten till en separat jord
enligt gällande bestämmelser.

• Tillverkaren ansvarar inte för skador
orsakade av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.

3.5 Omhängning av dörr
Se separata instruktioner om installation
och omhängning av dörren.

FÖRSIKTIGHET!
Om du ska vända dörren, de
alltid till att skydda golvet
från repor med ett slitstarkt
material.
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4. KONTROLLPANEL
1

4 3

2

1. Temperaturindikatorlampa
2. FastFreeze-indikator
3. FastFreeze-knapp
4. Temperaturreglage

PÅ/AV-knapp

4.1 Slå på
1. Sätt i stickkontakten i eluttaget.
2. Tryck på temperaturreglaget om alla

LED-indikatorer är släckta.

4.2 Stänga av
Fortsätt trycka på temperaturreglaget i 3
sekunder.
Alla kontrollampor är släckta.

4.3 Temperaturreglering
Ställ in produkten genom att trycka på
temperaturreglaget tills LED som
motsvarar önskad temperatur tänds.
Valet är progressivt, det varierar på
mellan 2 °C till 8 °C. Rekommenderad
inställning är 4 °C.

1. Tryck på temperaturreglaget.
Indikatorn för nuvarande temperatur
blinkar. Varje gång du trycker på
temperaturreglaget förflyttar sig
inställningen en position. Motsvarande
LED blinkar ett tag.
2. Tryck på temperaturreglaget tills

önskad temperatur valts.
Den inställda temperaturen
uppnås inom 24 timmar.
Efter ett strömavbrott sparas
den inställda temperaturen.

4.4 FastFreeze-funktion
FastFreeze-funktionen används för
förfrysning och snabbfrysning i följd i
frysfacket. Den här funktionen
accelererar infrysningen av färska
livsmedel och skyddar på samma gång
maten som redan finns i frysen från att bli
för varm.

För frysning av färska
livsmedel, aktivera
funktionen FastFreeze minst
24 timmar innan maten
läggs till förfrysning.

För att aktivera FastFreeze-funktionen,
tryck på FastFreeze-knappen.
FastFreeze-indikatorn tänds.

Denna funktion stängs av
automatiskt efter 52 timmar.

Du kan när som helst stänga av
funktionen genom att trycka på
FastFreeze-knappen igen. FastFreeze-
indikatorn släcks.

5. DAGLIG ANVÄNDNING
5.1 Placering av dörrfacken
För att kunna förvara matförpackningar
av olika storlekar kan dörrhyllorna
placeras på olika nivåer.
1. Dra hyllan uppåt lite i taget tills den

lossnar.
2. Placera om enligt behov.
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1 2

5.2 Flyttbara hyllor
Väggarna i kylskåpet är försedda med ett
antal bärare så att hyllorna kan placeras
enligt önskemål.

För att behålla korrekt
luftcirkulation ska inte
glashyllan placeras ovanför
grönsakslådan.

5.3 Grönsakslåda
Det finns en särskild låda längst ner som
är lämplig för förvaring av frukt och
grönsaker.

5.4 Temperaturindikator
För att förvara matvarorna rätt är kylen
försedd med temperaturindikator.
Symbolen vid sidan av kylen anger det
kallaste området i kylen.
Om OK visas (A), lägg in färsk mat på
den plats som indikeras av en symbol,
om inte (B), vänta i minst 12 timmar och
se om det är OK (A).
Om det fortfarande inte är OK (B), justera
inställningarna till en kallare temperatur.

OK

OK

A

B

5.5 DYNAMICAIR
Kylen är utrustad med en funktion som
möjliggör snabb nedkylning av matvaror
och håller en jämnare temperatur.

Sätt på enheten när du
måste kyla ner en stor
mängd mat eller när
rumstemperaturen är högre
än 35 °C för att garantera en
större homogenisering av
den interna temperaturen.

Tryck på brytaren (A) för att slå på
fläkten. Den gröna lampan (B) tänds.

A

B

Innan du stänger av
produkten måste du komma
ihåg att stänga av fläkten
genom att trycka på knapp
(A). Den gröna lampan (B)
släcks.

5.6 Flaskhylla
1. Placera flaskorna (med öppningarna

vända utåt) i den redan installerade
hyllan. 

Lägg endast in förslutna
flaskor om hyllan är
placerad horisontellt.
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2. Denna hylla kan lutas för förvaring av
icke förslutna flaskor. För att göra det
ska de främre hakarna på hyllan
placeras en nivå högre än de bakre
hakarna.

5.7 Infrysning av färska
livsmedel
Produkten är lämplig för infrysning av
färska livsmedel och långvarig förvaring
av frysta och djupfrysta matvaror.
För infrysning av färska livsmedel,
aktivera FastFreeze-funktionen minst 24
timmar innan livsmedlet som ska frysas
placeras i frysfacket.

Förvara den färska maten jämnt fördelad
i det första och andra facket eller lådan
uppifrån.
Den största mängd mat som kan frysas
in utan att lägga till mer mat inom 24
timmar anges på typskylten (en etikett
som finns på insidan av produkten).
När infrysningen är klar återgår
produkten automatiskt till föregående
temperaturinställning (se "FastFreeze-
funktion").

I detta tillstånd kan
temperaturen i kylskåpet
förändras något.

5.8 Förvaring av fryst mat
Vid första uppstart eller efter ett uppehåll
i avstängt läge, låt produkten stå på i
minst tre timmar med Fast Freezing-
funktionen på innan du lägger in några
matvaror.
Fryslådorna gör att du snabbt och enkelt
kan hitta det matpaket du söker. Om
stora mängder mat skall förvaras, plocka
ur alla lådor utom den nedre lådan.
Denna måste vara på plats för att
säkerställa god luftcirkulation.
Maten får inte placeras närmare än 15
mm från dörren.

FÖRSIKTIGHET!
I händelse av en oavsiktlig
avfrostning, t.ex. vid ett
strömavbrott och avbrottet
varar längre än den tid som
anges på typskylten under
"Temperaturökningstid",
måste den tinade maten
konsumeras snabbt eller
omedelbart tillagas och
sedan frysas in på nytt (när
maten har kallnat).

5.9 Upptining
Djupfryst eller fryst mat kan, innan den
konsumeras, tinas i kylen eller i en
plastpåse under kallt vatten.
Detta beror på den tillgängliga tiden och
vilken typ av mat. Små bitar kan tillagas
om de är frysta.
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6. RÅD OCH TIPS
6.1 Tips för energibesparing
• Frys: Produktens interna konfiguration

är det som säkerställer en effektiv
energianvändning.

• Kylskåp: Den mest effektiva
energianvändningen säkerställs i
konfigurationen med lådorna i
produktens nedre del och med
hyllorna fördelade jämnt. Hur hyllorna
är placerade i dörren påverkar inte
energiförbrukningen.

• Öppna inte dörren för ofta och låt den
inte stå öppen längre tid än
nödvändigt.

• Frys: Ju kallare temperaturinställning,
desto högre energiåtgång.

• Kylskåp: Ställ inte in för hög
temperatur för att spara energi om det
inte behövs för matens egenskaper.

• Om rumstemperatuen är hög och
temperaturreglaget är inställt på en
låg temperatur samtidigt som
produkten är full med matvaror, kan
kompressorn behöva arbeta
kontinuerligt vilket medför att frost
eller is bildas på avdunstaren. I så fall
ska temperaturreglaget ställas in på
en högre temperatur för att den
automatiska avfrostningen ska starta
och för att på så sätt spara energi.

• Säkerställ god ventilation. Täck inte
över ventilationsgaller eller hål.

6.2 Tips för infrysning
• Aktivera FastFreeze-funktionen minst

24 timmar innan du lägger in mat i
frysen.

• Innan mat läggs in i frysen ska den
packas in och förslutas i:
aluminiumfolie, plastfolie eller påsar,
lufttäta behållare med lock.

• Dela upp maten i mindre portioner för
effektivare infrysning och upptining.

• Det är bra att sätta etiketter och
datum på all fryst mat. Detta hjälper
till att identifiera maten och veta när
den bör ätas.

• Maten ska vara färsk när den fryses in
för att bevara den goda kvaliteten.
Särskilt frukt och grönsaker ska frysas
efter skörd för att alla näringsämnen
ska bevaras.

• Frys inte in flaskor eller burkar med
vätska, särskilt inte de som innehåller
kolsyra - de kan explodera i frysen.

• Ställ inte in varm mat i frysfacket. Låt
varm mat svalna till rumstemperatur
innan de läggs in i frysen.

• Undvik att lägga in färsk icke fryst mat
bredvid redan fryst mat, eftersom den
frysta maten då kan tina upp. Lägg in
färsk icke fryst mat i den del av frysen
där det inte finns någon fryst mat.

• Ät inte isbitar eller isglass direkt efter
du har tagit ut dem ur frysen. Det
finns risk för frostskador.

• Frys inte om mat som har tinat. Om
maten har tinat, tillaga den, låt den
svalna och frys därefter in den.

6.3 Tips för förvaring av fryst
mat
• Inställningen på medeltemperatur

garanterar god konservering av färsk
mat.
Högre temperaturinställning i
produkten kan leda till kortare
hållbarhet.

• Hela frysfacket är lämpligt för
förvaring av frysta
livsmedelsprodukter.

• Se till att det finns tillräckligt med
utrymme runt maten så att luft kan
cirkulera fritt.

• För korrekt förvaring, se etiketten på
livsmedelsförpackningar där
livsmedlets hållbarhet finns.

• Det är viktigt att förpacka maten på ett
sådant sätt att vatten, fukt eller
kondens inte kan komma in.

6.4 Shoppingtips
När du har handlat mat:
• Se till att förpackningen är hel -

annars kan maten bli dålig. Om
förpackningen har svällt eller är våt,
kanske det inte har förvarats under
optimala förhållanden och upptining
kan ha börjat.

• För att undvika att fryst mat börjar tina
ska du köpa frysta varor precis innan
du lämnar livsmedelsbutiken och
transportera dem i en termisk och
isolerad kylväska.
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• Lägg omedelbart in den frysta maten i
frysen när du har kommit tillbaka från
butiken.

• Om maten har tinat helt eller bara lite,
får den inte frysas om igen. Ät den så
snart som möjligt.

• Respektera sista förbrukningsdag och
förvaringsinformationen på
förpackningen.

6.5 Hållbarhet för frysfacket

Typ av mat Hållbarhet (måna‐
der)

Bröd 3

Frukt (ej citrus) 6 - 12

Grönsaker 8 - 10

Rester utan kött 1 - 2

Mejeriprodukter:
Smör
Mjuk ost (t.ex. mozzarella)
Hård ost (t.ex. parmesan, cheddar)

6 - 9
3 - 4
6

Skaldjur:
Fet fisk (t.ex. lax, makrill)
Mager fisk (t.ex. torsk, flundra)
Räkor
Musslor utan skal
Kokt fisk

2 - 3
4 - 6
12
3 - 4
1 - 2

Kött:
Fågel
Nötkött
Fläsk
Lamm
Korv
Skinka
Rester med kött

9 - 12
6 - 12
4 - 6
6 - 9
1 - 2
1 - 2
2 - 3

6.6 Tips för kylning av färska
livsmedel
• Bra temperaturinställning som

säkerställer bra förvaring av färsk mat
är en temperatur lägre än eller exakt
+4 °C.
Högre temperaturinställning inuti
produkten kan leda till kortare
hållbarhet av matvarorna.

• Täck alltid maten för att bevara
färskheten och aromen.

• Använd alltid stängda behållare för
vätskor och livsmedel för att undvika
smaker eller lukt i facket.

• För att undvika korskontaminering
mellan kokt och rå mat, täck den
kokta maten och separera den från
den råa maten.

• Det bästa är att tina maten i kylen.
• Ställ inte in varm mat i kylskåpet. Se

till att den har svalnat vid
rumstemperatur innan du sätter i den.

• För att förhindra att mat kastas ska ny
mat alltid placeras bakom den gamla.

6.7 Tips för kylning av mat
• Kött (alla typer): lägg i lämplig

förpackning och placera på glashyllan
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ovanför grönsakslådan. Förvara kött i
högst 1-2 dagar.

• Frukt och grönsaker: rengör noggrant
(ta bort jord) och lägg dem i en
särskild låda (grönsakslåda).

• Exotiska frukter som banan, mango,
papaya etc. ska helst inte förvaras i
kylen.

• Grönsaker som tomater, potatis, lök
och vitlök ska inte förvaras i kylen.

• Smör och ost: lägg i en lufttät
behållare eller vira in i aluminiumfolie
eller en plastpåse för att få ut så
mycket luft som möjligt.

• Flaskor: sätt på kapsyl och sätt dem i
dörrens flaskhylla eller (extrautr.) i
flaskstället.

• För att påskynda nedkylningen av
varorna rekommenderar vi att fläkten
slås på. Aktiveringen av dynamisk luft
tillåter större homogenisering av
innertemperaturer.

• Titta alltid på livsmedlens
utgångsdatum för att veta hur länge
de kan förvaras.

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Invändig rengöring
Innan du använder produkten första
gången ska du rengöra insidan och alla
invändiga tillbehör med ljummet vatten
och en liten mängd neutral såpa för att ta
bort den typiska lukten hos nya
produkter. Eftertorka sedan noga.

FÖRSIKTIGHET!
Använd inte
rengöringsmedel,
skurpulver, klor eller
oljebaserade
rengöringsmedel eftersom
de skadar ytan.

FÖRSIKTIGHET!
Tillbehören och andra delar
av produkten är inte lämpliga
för rengöring i diskmaskin.

7.2 Regelbunden rengöring
Utrustningen måste rengöras med jämna
mellanrum:
1. Rengör kylens/frysens insida och alla

tillbehör med ljummet vatten och en
liten mängd neutral såpa.

2. Inspektera regelbundet
dörrtätningarna och torka dem rena
från eventuell smuts.

3. Skölj av och torka noggrant.

7.3 Avfrostning av kylskåpet
Frost elimineras automatiskt från
kylfackets förångare vid normal
användning. Det avfrostade vattnet töms
ut via en ränna i en särskild behållare
som sitter ovanför kompressorn på
kylskåpet baksida, där vattnet avdunstar.
Det är viktigt att regelbundet rengöra
smältvattnets tömningshål i mitten baktill
av kylskåpsutrymmet för att undvika att
vattnet rinner över och droppar ned på
matvaror och golv.

7.4 Avfrostning av frysen
Frysfacket behöver inte avfrostas. Detta
innebär att det inte bildas någon frost
under drift, varken på innerväggarna eller
matvarorna.

7.5 Långa uppehåll
Följ nedanstående anvisningar om
produkten inte skall användas på länge:
1. Koppla loss produkten från eluttaget.
2. Plocka ur alla matvaror.
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3. Rengör produkten och alla tillbehör. 4. Låt dörrarna stå öppna så att inte
dålig lukt bildas.

8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Om produkten inte fungerar ...

Problem Möjlig orsak Åtgärd
Produkten fungerar inte. Produkten är avstängd. Slå på produkten.

 Stickkontakten sitter inte
ordentligt i eluttaget.

Sätt i stickkontakten or‐
dentligt i eluttaget.

 Eluttaget är strömlöst. Anslut en annan elektrisk
produkt till eluttaget. Kon‐
takta en behörig elektriker.

Produkten bullrar. Produkten står ostadigt. Kontrollera om produkten
står stabilt.

Kompressorn arbetar utan
uppehåll.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".

 Många matvaror har lagts
in samtidigt.

Vänta några timmar och
kontrollera sedan tempera‐
turen igen.

 Rumstemperaturen är för
hög.

Se kapitlet "Installation".

 Alltför varm mat har lagts
in.

Låt mat svalna till rum‐
stemperatur före förvaring.

 Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

Funktionen FastFreeze är
på.

Se avsnittet "FastFreeze-
funktion".

Kompressorn startar inte
omedelbart när "FastFree‐
ze" trycks in eller när tem‐
peraturen ändras.

Kompressorn startar efter
en stund.

Detta är normalt och indi‐
kerar inte att något fel har
uppstått.

Dörren är felinriktad eller
blockerar ventilationsgall‐
ret.

Produkten står inte i våg. Se Installationsanvisning‐
ar.

Det är svårt att öppna dör‐
ren.

Du försökte öppna dörren
direkt efter stängning.

Vänta några sekunder mel‐
lan stängning och återöpp‐
nande av dörren.
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Problem Möjlig orsak Åtgärd
Sidopanelerna är varma. Det är värme som avges

från värmeväxlaren och är
helt normalt.

Se till att det finns minst 30
mm utrymme på varje sida
av produkten och omgivan‐
de skåp.

Lampan fungerar inte. Lampan är i standby-läge. Stäng och öppna dörren.

Lampan är trasig. Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.

Det har bildats för mycket
frost och is.

Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

 Dörrtätningen är deforme‐
rad eller smutsig.

Se avsnitt "Stänga dörren".

 Matvaror är inte ordentligt
förpackade.

Förpacka matvarorna or‐
dentligt.

 Temperaturen är felaktigt
inställd.

Se avsnittet "Kontrollpa‐
nel".

 Produkten är full med livs‐
medel och är inställd på
den lägsta temperaturen.

Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".

 Produktens inställda tem‐
peratur är för låg och om‐
givningstemperaturen är
för hög.

Ställ in en högre tempera‐
tur. Se avsnittet "Kontroll‐
panel".

Vatten rinner på den bakre
väggen i kylskåpet.

Under den automatiska av‐
frostningen tinar frost på
bakväggen.

Detta är normalt.

Det finns för mycket kon‐
densvatten på kylskåpets
bakre vägg.

Dörren har öppnats för
ofta.

Öppna dörren bara när det
behövs.

 Dörren stängdes inte or‐
dentligt.

Se till att dörren är ordent‐
ligt stängd.

 Mat som lagts in är inte or‐
dentligt förpackad.

Förpacka maten på lämp‐
ligt sätt innan den läggs in.

Vatten rinner inne i kylskå‐
pet.

Matvaror hindrar vattnet
från att rinna in i vatten‐
uppsamlaren.

Kontrollera att inga matva‐
ror har kontakt med den
bakre väggen.

 Vattenutloppet är igen‐
täppt.

Rengör vattenutloppet.

Vatten rinner ut på golvet. Smältvattensutloppet är
inte anslutet till avdunst‐
ningsbrickan ovanför kom‐
pressorn.

Anslut tömningsslangen till
avdunstningsbrickan.
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Problem Möjlig orsak Åtgärd
Temperaturen kan inte
ställas in.

Funktionen "FastFreeze"
är påslagen.

Stäng av "FastFreeze-
funktionen" manuellt eller
vänta med att ställa in tem‐
peraturen tills funktionen
har stängts av automatiskt.
Se avsnittet "FastFreeze-
funktion".

Temperaturen i produkten
är för låg/hög.

Temperaturen är felaktigt
inställd.

Ställ in en högre/lägre tem‐
peratur.

 Dörren är inte ordentligt
stängd.

Se avsnitt "Stänga dörren".

 Matvarornas temperatur är
för hög.

Låt matvarornas tempera‐
tur sjunka till rumstempera‐
tur innan du lägger in dem.

 Många matvaror har lagts
in för förvaring samtidigt.

Lägg in färre matvaror för
förvaring samtidigt.

 Dörren har öppnats för
ofta.

Öppna dörren bara när det
behövs.

Funktionen FastFreeze är
på.

Se avsnittet "FastFreeze-
funktion".

Kalluft cirkulerar inte i pro‐
dukten.

Se till att kalluft kan cirkule‐
ra i produkten. Se kapitlet
"Råd och tips".

Vissa specifika ytor i kyl‐
skåpet är varmare ibland.

 Detta är normalt.

LED-lamporna för tempe‐
raturinställning blinkar
samtidigt.

Ett fel har inträffat i mät‐
ningen av temperaturen.

Kontakta närmaste auktori‐
serade serviceverkstad.
Kylsystemet fortsätter att
hålla matvarorna kalla,
men temperaturen kan inte
justeras.

Kontakta närmaste
auktoriserade
serviceverkstad om dessa
råd inte löser problemet.

8.2 Byte av lampan
Produkten har en innerbelysning
bestående av en LED-lampa med lång
livslängd.
Endast servicepersonal får byta ut
lampan. Kontakta din auktoriserade
serviceverkstad.

8.3 Stängning av dörren
1. Rengör dörrtätningarna.
2. Justera dörren vid behov. Se

Installationsanvisningar.
3. Byt vid behov ut defekta

dörrtätningar. Kontakta auktoriserat
servicecenter.
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9. BULLER

SSSRRR!

CLICK!

HISSS!

BRRR!

BLUBB!

10. TEKNISKA DATA
Den tekniska informationen anges på
typskylten som sitter inne i produkten
samt på energimärkningsetiketten.
QR-koden på energimärkningsetiketten
som levereras med produkten ger en
webblänk till informationen om denna
produkt i EU EPREL-databasen. Förvara
energimärkningsetiketten som referens
tillsammans med användarhandboken
och alla andra dokument som medföljer
denna produkt.

Det går också att hitta samma
information i EPREL med länken https://
eprel.ec.europa.eu och modellnamnet
och produktnumret som du hittar på
produktens typskylt.
Se länken www.theenergylabel.eu för
mer detaljerad information om
energimärkningsetiketten.

11. INFORMATION TILL PROVANSTALTER
Installation och förberedelse av
produkten för all EcoDesign-verifiering
ska överensstämma med EN 62552.
Ventilationskrav,
fördjupningsdimensioner och minsta
bakre fritt utrymme ska vara det som

anges i denna bruksanvisning i kapitel 3.
Vänligen kontakta tillverkaren för
ytterligare information, inklusive
lastplaner.
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12. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

*
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VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et produkt fra Electrolux. Du har valgt et produkt som
bringer flere tiår med erfaring og innovasjon med seg. Genial og stilig, og den er
designet med tanke på deg. Du kan være trygg på at du får gode resultater hver
gang du bruker den.
Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:

Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com

Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.electrolux.com/shop

KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.

 Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
 Generell informasjon og tips
 Miljøinformasjon

Med forbehold om endringer.
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1.  SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for
personskader eller andre skaper som følge av feilaktig
installasjon eller bruk. Ta alltid vare på instruksjonene
på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
• Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og

oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.

• Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært
omfattende og komplekse funksjonsnedsettelser må
holdes på avstand hvis de ikke er under tilsyn hele
tiden.

• Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand hvis de
ikke er under tilsyn hele tiden.

• Ikke la barn leke med produktet.
• Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn, og kast

den i samsvar med lokale reguleringer.
• Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når det

brukes eller når den kjøler seg ned. Tilgjengelige deler
er varme.

• Hvis produktet har en barnesikring, bør du aktivere
det.

• Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke
utføres av barn med mindre de er under tilsyn.

1.2 Generell sikkerhet
• Bare en kvalifisert person må montere produktet og

skifte ut kabelen.
• ADVARSEL: Produktet og tilgjengelige deler blir

varme under bruk. Pass på at du ikke berører
varmeelementene.
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• Bruk alltid grillvotter når du tar ut eller putter inn
tilbehør eller ovnsutstyr.

• Trekk støpselet ut av stikkontakten før du utfører
vedlikehold.

• Sørg for at produktet er slått av før du bytter lampen
for å unngå fare for elektrisk støt.

• Ikke bruk damprengjøring til å rengjøre produktet.
• Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe

skrapegjenstander av metall for å rengjøre dørglasset
i stekeovnen, da dette kan ripe opp glasset og føre til
at glasset blir matt.

• Om stikkontakten er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå elektriske
farer.

• For å fjerne hyllestøttene, må du først trekk fronten på
hyllestøtten og baksiden på hyllestøtten vekk fra
sideveggene. Bruk omvendt rekkefølge for å montere
ovnsstigene.

2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Installasjon

ADVARSEL!
Bare en kvalifisert person
må montere dette produktet.

• Fjern all emballasje.
• Ikke monter eller bruk et skadet

produkt.
• Følg installasjonsanvisningene som

følger med produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter

produktet. Det er tungt. Bruk alltid
vernebriller og lukket fottøy.

• Ikke dra eller løft produktet etter
håndtaket.

• Overhold minimumsavstanden fra
andre produkter og enheter.

• Monter produktet på et trygt og egnet
sted som oppfyller monteringskrav.

• Produktet er utstyrt med et elektrisk
kjølesystem. Det må brukes med den
elektriske strømforsyningen.

2.2 Elektrisk tilkopling
ADVARSEL!
Fare for brann og elektrisk
støt.

• Alle elektriske tilkoblinger skal utføres
av en kvalifisert elektriker.

• Produktet må være jordet.
• Kontroller at parameterne på

typeskiltet er kompatible med de
elektriske spesifikasjonene i
strømforsyningen.

• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.

• Ikke bruk grenuttak eller
skjøteledninger.

• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke påføres skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
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• Ikke la nettkablene berøre eller
komme nær produktets dør, spesielt
ikke når døren er varm.

• Støtbeskyttelsen til strømførende og
isolerte deler må festes på en måte
som gjør at den ikke kan fjernes uten
verktøy.

• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.

• Hvis stikkontakten er løs, ikke koble til
strømpluggen.

• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.

• Bruk egnede isoleringsenheter:
vernebrytere, sikringer (sikringer av
skrutypen skal fjernes fra holderen),
jordfeilbrytere og kontaktorer.

• Den elektriske monteringen må ha en
isoleringsenhet som lar deg frakoble
produktet fra strømnettet ved alle
poler. Isoleringsenheten må ha en
kontaktåpningsbredde på minst 3 mm.

• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØS-
direktivene.

2.3 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for skade,
brannskader og elektrisk støt
eller eksplosjon.

• Dette produktet er kun for
husholdningsbruk.

• Produktets spesifikasjoner må ikke
endres.

• Pass på at ventilasjonsåpningene ikke
er blokkert.

• Ikke la produktet være uten tilsyn
mens det er i bruk.

• Slå av produktet etter hver bruk.
• Vær forsiktig når du åpner døren til

produktet når produktet er i bruk.
Varm damp kan strømme ut.

• Ikke bruk produktet med våte hender
eller når det er i kontakt med vann.

• Ikke belast døren når den er åpen.
• Ikke bruk produktet som arbeids- eller

oppbevaringsflate.
• Åpne døren til produktet forsiktig.

Bruk av ingredienser som inneholder

alkohol kan føre til en blanding av
alkohol og luft.

• Ikke la gnister eller åpne flammer
komme i kontakt med produktet når
du åpner døren.

• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.

ADVARSEL!
Fare for skade på produktet.

• For å unngå skade eller misfarging på
emaljen:
– sett ikke kokekar eller andre

gjenstander i produktet direkte på
bunnen.

– legg ikke aluminiumsfolie direkte
på bunnen av rommet i produktet.

– ikke tøm vann direkte inn i det
varme produktet.

– ikke oppbevar fuktig servise eller
mat i produktet når tilberedningen
er ferdig.

– vær forsiktig når du fjerner eller
monterer tilleggsutstyret.

• Misfarge på produktets emalje eller
rustfritt stål har ingen innvirkning på
funksjonen.

• Bruk en grill – /stekepanne for bløte
kaker. Fruktsaft kan forårsake
permanente flekker.

• Dette produktet skal kun brukes til
matlaging. Det må ikke brukes til
andre formål, f.eks. oppvarming av
rommet.

• Ha alltid stekeovnsdøren lukket når
ovnen er på.

• Hvis produktet er montert bak et
møbelpanel (f.eks. en dør), må du
sørge for at døren aldri er lukket når
produktet er i drift. Varme og fuktighet
kan bygge seg opp bak et lukket
møbelpanel og dermed forårsake
skade på produktet, dekselenheten
eller gulvet. Ikke lukk møbelpanelet
før apparatet er helt avkjølt etter bruk.

2.4 Stell og rengjøring
ADVARSEL!
Risiko for skade, brann eller
skade på produktet.
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• Slå av produktet og trekk støpselet ut
av stikkontakten før rengjøring og
vedlikehold.

• Påse at produktet er kaldt. Fare for at
dørglassene kan knuses.

• Erstatt umiddelbart panelene til
glassdørene om disse har blitt skadet.
Kontakt det autoriserte service-
senteret.

• Vær forsiktig når du fjerner døren fra
produktet. Døren er tung!

• Rengjør produktet med jevne
mellomrom for å hindre skade på
overflaten.

• Rengjør produktet med en fuktig, myk
klut. Bruk kun nøytrale
rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler,
skuresvamper, løsemidler eller
metallgjenstander.

• Følg sikkerhetsanvisningene på
pakken hvis du bruker ovnsspray.

• Ikke rengjør den katalytiske emaljen
(hvis aktuelt) med noen form for
vaskemiddel.

2.5 Innvendig belysning
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.

• Typen lyspære eller halogenlampe
som brukes i dette produktet er kun
for husholdningsprodukter. Skal ikke
brukes til vanlig belysning.

• Koble strømmen fra produktet før du
skifter lyspære.

• Bruk bare lyspærer med tilsvarende
spesifikasjoner.

2.6 Service
• Kontakt et autorisert servicesenter for

å reparere produktet.
• Det skal bare brukes originale

reservedeler.

2.7 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.

• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen, lukk produktet

og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn

eller dyr kan bli innestengt i produktet.

3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Generell oversikt

1 43 52 6

7

8

9

10

11

4

3

2

1

12

1 Betjeningspanel
2 Strømindikator/symbol
3 Bryter for ovnsfunksjoner
4 Display
5 Betjeningsbryter (for temperaturen)
6 Temperaturindikator/symbol
7 Ventilåpninger for kjølevifte
8 Varmeelement
9 Ovnslampe
10 Vifte
11 Uttakbare brettstiger
12 Brettplasseringer
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3.2 Tilbehør
• Rist

Til kokekar, kakeformer, steker.
• Stekebrett

Til kaker og kjeks.
• Grill-/stekepanne

Til baking og steking eller som panne
for å samle opp fett.

4. BETJENINGSPANEL
4.1 Knapper

Sensor felt / Knapp Funksjon Beskrivelse
MINUS For å stille inn tiden.

KLOKKE For å stille inn en klokkefunksjon.

PLUSS For å stille inn tiden.

4.2 Display

A B C A. Klokkefunksjoner
B. Tidsur
C. Klokkefunksjon

5. FØR FØRSTEGANGS BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

Se «Klokkefunksjoner» for å
stille inn nytt klokkeslett.

5.1 Første gangs rengjøring
Fjern alt tilbehør og alle uttakbare
brettstiger fra ovnen.

Se etter i kapittelet "Stell og
rengjøring".

Rengjør ovnen og alt tilbehør før første
gangs bruk.
Sett tilbehøret og den avtagbare
hyllestøtten tilbake i den opprinnelige
posisjonen.

5.2 Forvarming
Forvarm den tomme ovnen før første
gangs bruk.

1. Still inn funksjonen .Still inn
maksimumstemperaturen.

2. La ovnen stå på i 1 time.
3. Still inn funksjonen . Still inn

maksimumstemperaturen.
4. La ovnen stå på i 15 minutter.
5. Slå ovnen av og la den avkjøle.
Tilbehør kan bli varmere enn vanlig.
Ovnen kan avgi lukt og røyk. Sørg for
tilstrekkelig ventilasjon i rommet.
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6. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

6.1 Stille inn en
oppvarmingsfunksjon
1. Vri på knappen for varmefunksjonene

for å velge en ovnsfunksjonene.
2. Vri på kontrollvelgeren for å velge

temperatur .
Lampen lyser når ovnen er i bruk.
3. For å slå ovnen av, drei bryteren for

ovnfunksjonene til av-stilling.

6.2 Ovnsfunksjoner

Ovnsfunk‐
sjon

Påføring

Av-posi‐
sjon

Ovnen er av.

Varmluft

For tilberedning av retter
som skal ha samme steke‐
temperatur i mer enn én
høyde, uten at smaken
overføres rettene imellom.

Over-/
Undervar‐
me (Over-/
Under Var‐

me)

For å bake og steke på én
brettplassering.

Undervar‐
me

For å bake kaker med sprø
bunn og for å hermetisere.

Ovnsfunk‐
sjon

Påføring

Gratinering
Med Vifte

For å steke store steker el‐
ler fjærkre på én brettplas‐
sering. For å gratinere og
brune.

Max. Grill

For å grille større mengder
flate matvarer og for å riste
brød.

Min. Grill

For å grille flate matvarer
og riste brød.

Varmluft
Med Fukt

Denne funksjonen er laget
med tanke på å spare
energi når man lager mat.
For matlagningsinstruksjo‐
nene, se kapitlet "Råd og
tips", Varmluft Med Fukt.
Stekeovnsdøren bør luk‐
kes under tilberedning slik
at funksjonen ikke forstyr‐
res, og for å sikre at ovnen
er i drift med høyest mulig
energieffektivitet. Når du
bruker denne funksjonen,
kan temperaturen i ovns‐
rommet variere fra den an‐
gitte temperaturen. Varme‐
effekten kan reduseres.
For generelle anbefalinger
for energibesparelser, se
kapittelet «Energieffektivi‐
tet», energibesparel‐
ser.Denne funksjonen ble
brukt for å overholde ener‐
gieffektivitetsklasse i hen‐
hold til EN 60350-1.
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7. KLOKKEFUNKSJONER
7.1 Tabell over klokkefunksjoner

Klokkefunksjon Bruksområde
KLOKKESLETT For å stille inn, endre eller se hva klokken er.

STEKETID For å velge hvor lenge produktet skal være slått på.

FERDIGTID For å velge når produktet skal slås av.

 TIDSUTSETTEL‐
SE

For å kombinere STEKETID og FERDIGTID.

VARSELUR For å stille inn nedtellingstid. Denne funksjonen har in‐
gen innvirkning på bruken av produktet. Du kan stille inn
VARSELURET når som helst, selv når produktet er slått
av.

7.2 Klokkeinnstilling. Endre
tiden
Du må stille inn klokken før du bruker
ovnen.

 blinker når du kobler produktet til en
strømkilde eller etter et strømbrudd.

Trykk på  eller  for å stille inn riktig
tid.
Etter ca. 5 sekunder slutter blinkingen og
displayet viser det innstilte klokkeslettet.
For å endre klokkeslett, trykk på 
gjentatte ganger til  begynner å blinke.

7.3 Velge STEKETID
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på  gjentatte ganger til 

begynner å blinke.
3. Trykk på  eller  for å angi

STEKETID.
Displayet viser .
4. Når tiden er utløpt, blinker  og et

akustisk signal lyder. Produktet slår
seg automatisk av.

5. Trykk på en vilkårlig knapp for å slå
av lydsignalet.

6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.

7.4 Velge FERDIGTID
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på  gjentatte ganger til 

begynner å blinke.
3. Trykk  eller  for å stille inn

verdien.
Displayet viser .
4. Når tiden er utløpt, blinker  og et

akustisk lydsignal høres. Produktet
slår seg automatisk av.

5. Trykk på en vilkårlig knapp for å
stoppe signalet.

6. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.

7.5 Stille inn
TIDSUTSETTELSE
1. Velg en ovnsfunksjon og temperatur.
2. Trykk på  gjentatte ganger til 

begynner å blinke.
3. Trykk på  eller  for å stille inn

STEKETID.
4. Trykk .
5. Trykk på  eller  for å stille inn

FERDIGTID.
6. Trykk  for å bekrefte.
Apparatet slår seg automatisk på senere,
fungerer bare i en innstilt STEKETID og
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stopper ved innstilt FERDIGTID. Ved
innstilt steketid høres et lydsignal.
7. Produktet slår seg automatisk av.

Trykk på en vilkårlig knapp for å
stoppe signalet.

8. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.

7.6 Stille inn Varselur
1. Trykk på  gjentatte ganger til 

begynner å blinke.
2. Trykk på  eller  for å stille inn

den nødvendige tiden.
Varseluret starter automatisk etter 5
sekunder.

3. Når den valgte tiden slutter, høres et
akustisk signal. Trykk på en vilkårlig
knapp for å slå av lydsignalet.

4. Drei bryteren for ovnsfunksjon og
termostatbryteren til av-posisjon.

7.7 Avbryte klokkefunksjonen
1. Trykk på  gjentatte ganger til

ønsket funksjonsindikator begynner å
blinke.

2. Trykk og hold nede.
Klokkefunksjonen slokker etter noen
sekunder.

8. BRUKE TILBEHØRET
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

8.1 Sette på plass tilbehøret
Rist:
Sett ristene inn mellom sporene på
brettstigen og pass på at foten peker
nedover.

Stekebrett/ langpanne:
Skyv stekebrettet /langpannen inn i
sporene på brettstigene.

Rist og stekebrett / langpanne sammen:
Skyv stekebrettet / langpannen mellom
sporene på brettstigen og risten på
sporene over.

Små fordypninger øverst for
å øke sikkerheten.
Fordypningene hindrer også
de i å tippe. Den høye
kanten rundt risten forhindrer
at kokekar sklir av risten.
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9. TILLEGGSFUNKSJONER
9.1 Kjølevifte
Mens ovnen er i bruk, slår kjøleviften seg
på automatisk for å holde ovnens
overflater kalde. Når du slår av ovnen, er
kjøleviften aktiv til ovnen er kjølt ned.

9.2 Sikkerhetstermostat
Feil bruk av ovnen eller ødelagte
komponenter, kan medføre alvorlig

overopphetelse. For å forhindre dette har
ovnen en sikkerhetstermostat som
avbryter strømforsyningen. Ovnen slår
seg automatisk på igjen når
temperaturen faller.

10. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

Temperaturer og steketider i
tabellene er kun veiledende.
De avhenger av oppskrift,
samt mengde og kvalitet på
ingrediensene som brukes.

10.1 Råd om tilberedning
Stekeovnen har fire
innskyvningsposisjoner.
Tell hylleposisjonene fra bunnen av
ovnen.
Ovnen kan muligens steke på en annen
måte enn den gamle ovnen gjorde.
Oversikten nedenfor inneholder
standardinnstillinger for temperatur,
tilberedningstid og hylleposisjon.
Hvis du ikke finner opplysningene for en
spesiell oppskrift, kan du ta
utgangspunkt i en tilsvarende rett.
Ovnen har et spesielt system som gjør at
luften sirkulerer og hele tiden resirkulerer
dampen. Dette systemet gjør det mulig å
tilberede maten med damp, slik at den

blir myk inni og sprø utenpå.
Tilberedningstiden og strømforbruket
reduseres.
Bake kaker
Ikke åpne ovnsdøren før 3/4 av
steketiden er gått.
Hvis du bruker to stekebrett samtidig, må
du la et nivå skille dem.
Tilberedning av fisk og kjøtt
Bruk en stekepanne som er beregnet på
svært fet mat for å forhindre at ovnen får
permanente flekker.
La kjøttet hvile i ca. 15 minutter før du
skjærer, slik at kraften ikke siver ut.
For å unngå for mye røyk i ovnen under
steking, tilsetter du litt vann i
stekepannen. For å unngå røykkondens,
tilsett vann hver gang vannet tørker opp.
Steketider
Steketider er avhengig av typen mat,
konsistens og mengde.
I begynnelsen, må du følge med på
maten du tilbereder. Finn de beste
innstillingene (varmeinnstilling,
tilberedningstid, osv.) for kokekar,
oppskriftene og mengdene du bruker
sammen med dette produktet.
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10.2 Steke- og grilltabell
Kaker
Mat Over-/Under Varme Varmluft Tid (min) Kommen‐

tarerTempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Tempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Oppskrif‐
ter med
sammen‐
vispede
ingredien‐
ser

170 2 165 2 (1 og 3) 45 – 60 I en kake‐
form

Mørdeig 170 2 160 2 (1 og 3) 20 – 30 I en kake‐
form

Ostekake
med kjer‐
nemelk

170 1 165 2 70 – 80 I en kake‐
form på 26
cm

Eplepai
(eplepai)

170 1 160 2 (1 og 3) 80 – 100 I to kake‐
former på
20 cm på
en rist

Strudel 175 2 150 2 60 – 80 På et ste‐
kebrett

Syltetøy‐
terte

170 2 160 2 (1 og 3) 30 – 40 I en kake‐
form på 26
cm

Fruktkake 170 2 155 2 50 – 60 I en kake‐
form på 26
cm

Formkake
(fettfri for‐
mkake)

170 2 160 2 90 – 120 I en kake‐
form på 26
cm

Julekake /
fruktkake

170 2 160 2 50 – 60 I en kake‐
form på 20
cm

Plomme‐
kake1)

170 2 165 2 20 – 30 I en brød‐
form

Småkaker 170 3 166 3 (1 og 3) 25 – 35 På et ste‐
kebrett

Kjeks1) 150 3 140 3 (1 og 3) 30 – 35 På et ste‐
kebrett

Marengs 100 3 115 3 35 – 40 På et ste‐
kebrett
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Mat Over-/Under Varme Varmluft Tid (min) Kommen‐
tarerTempera‐

tur (°C)
Skuff‐
plasse‐
ring

Tempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Boller1) 190 3 180 3 80 – 100 På et ste‐
kebrett

Vannbak‐
kels1)

190 3 180 3 (1 og 3) 15 – 20 På et ste‐
kebrett

Terter 180 3 170 2 25 – 35 I en kake‐
form på 20
cm

Victoria‐
sandwich

180 1 eller 2 170 2 45 – 70 Venstre +
høyre i en
kakeform
på 20 cm

Fruktkake 160 1 150 2 110 – 120 I en kake‐
form på 24
cm

Victoria‐
sand‐
wich1)

170 1 160 1 50 – 60 I en kake‐
form på 20
cm

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

Brød og pizza
Mat Over-/Under Varme Varmluft Tid (min) Kommen‐

tarerTempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Tempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

For‐
mbrød1)

190 1 195 1 60 – 70 1 – 2 styk‐
ker á 500
gr. per stk.

Rugbrød 190 1 190 1 30 – 45 I en brød‐
form

Rundstyk‐
ker1)

190 2 180 2 (1 og 3) 25 – 40 6 – 8 rund‐
stykker på
et steke‐
brett

Pizza1) 190 1 190 1 20 – 30 På en grill
– /steke‐
panne
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Mat Over-/Under Varme Varmluft Tid (min) Kommen‐
tarerTempera‐

tur (°C)
Skuff‐
plasse‐
ring

Tempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Scones1) 200 3 190 2 10 – 20 På et ste‐
kebrett

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

Gratenger
Mat Over-/Under Varme Varmluft Tid (min) Kommen‐

tarerTempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Tempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Makaroni‐
grateng

180 2 180 2 40 – 50 I en form

Grønn‐
sakspud‐
ding

200 2 200 2 45 – 60 I en form

Quiche 190 1 190 1 40 – 50 I en form

Lasagne 200 2 200 2 25 – 40 I en form

Cannelloni 200 2 200 2 25 – 40 I en form

Yorkshire-
pudding1)

220 2 210 2 20 – 30 6 pudding‐
former

1) Forvarm ovnen i 10 minutter.

Kjøtt
Mat Over-/Under Varme Varmluft Tid (min) Kommen‐

tarerTempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Tempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Storfekjøtt 200 2 190 2 50 – 70 På en rist
og en grill
– /steke‐
panne

Svinekjøtt 180 2 180 2 90 – 120 På en rist
og en grill
– /steke‐
panne

Kalvekjøtt 190 2 175 2 90 – 120 På en rist
og en grill
– /steke‐
panne
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Mat Over-/Under Varme Varmluft Tid (min) Kommen‐
tarerTempera‐

tur (°C)
Skuff‐
plasse‐
ring

Tempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Engelsk
roastbiff,
lett stekt –
rød

210 2 200 2 44 – 50 På en rist
og en grill
– /steke‐
panne

Engelsk
roastbiff,
medium –
rosa

210 2 200 2 51 – 55 På en rist
og en grill
– /steke‐
panne

Engelsk
roastbiff,
godt stekt
– grå

210 2 200 2 55 – 60 På en rist
og en grill
– /steke‐
panne

Svinebog 180 2 170 2 120 – 150 På en grill
– /steke‐
panne

Svine‐
skank

180 2 160 2 100 – 120 2 stykker
på en grill
– /steke‐
panne

Lamme‐
kjøtt

190 2 190 2 110 – 130 Lår

Kylling 200 2 200 2 70 – 85 Hel

Kalkun 180 1 160 1 210 – 240 Hel

And 175 2 160 2 120 – 150 Hel

Gås 175 1 160 1 150 – 200 Hel

Kanin 190 2 175 2 60 – 80 Skåret i
skiver

Vill kanin 190 2 175 2 150 – 200 Skåret i
skiver

Fasan 190 2 175 2 90 – 120 Hel

Fisk
Mat Over-/Under Varme Varmluft Tid (min) Kommen‐

tarerTempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Tempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Ørret/
brasme

190 2 175 2 (1 og 3) 40 – 55 3 – 4 fi‐
sker
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Mat Over-/Under Varme Varmluft Tid (min) Kommen‐
tarerTempera‐

tur (°C)
Skuff‐
plasse‐
ring

Tempera‐
tur (°C)

Skuff‐
plasse‐
ring

Tunfisk/
laks

190 2 175 2 (1 og 3) 35 – 60 4 – 6 file‐
ter

10.3 Min. Grill
Forvarm ovnen i 10 minutter.
Bruk den tredje plasseringen.

Still temperaturen til 250 °C.

Mat Antall Tid (min)
Deler Mengde

(kg)
1. side 2. side

Fileter 4 0,8 12 – 15 12 – 14

Biffer 4 0,6 10 – 12 6 – 8

Pølser 8 - 12 – 15 10 – 12

Svinekoteletter 4 0,6 12 – 16 12 – 14

Kylling (delt i 2) 2 1 30 – 35 25 – 30

Spyd 4 - 10 – 15 10 – 12

Kyllingbryst 4 0,4 12 – 15 12 – 14

Hamburger 6 0,6 20 – 30 -

Fiskefilét 4 0,4 12 – 14 10 – 12

Grillsmørbrød 4 – 6 - 5 – 7 -

Ristet brød 4 – 6 - 2 – 4 2 – 3

10.4 Gratinering Med Vifte
Velg maksimumstemperatur på 200 °C.

Bruk den tredje brettplasseringen.

Mat Antall Tid (min)
Deler (kg) 1. side 2. side

Rullestek (kal‐
kun)

1 1 30 – 40 20 – 30

Kylling (delt i
to)

2 1 25 – 30 20 – 30

Kyllinglår 6 - 15 – 20 15 – 18
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Mat Antall Tid (min)
Deler (kg) 1. side 2. side

Vaktel 4 0,5 25 – 30 20 – 25

Grønnsaksgra‐
teng

- - 20 – 25 -

Skjell - - 15 – 20 -

Makrell 2 – 4 - 15 – 20 10 – 15

Fiskeskiver 4 – 6 0,8 12 – 15 8 – 10

10.5 Varmluft Med Fukt
Følg forslagene i tabellen for
best mulig resultater.

Mat Tilbehør Temperatur
(°C)

Skuffplas‐
sering

Tid (min)

Søt gjærbakst,
12 stykker

stekebrett eller langpan‐
ne

180 2 35 – 40

Rundstykker, 9
stykker

stekebrett eller langpan‐
ne

180 2 35 – 40

Frossenpizza,
0,35 kg

rist 220 2 35 – 40

Rullekake stekebrett eller langpan‐
ne

170 2 30 – 40

Brownie stekebrett eller langpan‐
ne

180 2 30 – 40

Sufflè, 6 styk‐
ker

keramisk ildfast form på
rist

200 3 30 – 40

Gratengbase gratengform på rist 170 2 20 – 30

Victoriasand‐
wich

bakeform på rist 170 2 35 – 45

Posjert fisk, 0,3
kg

stekebrett eller langpan‐
ne

180 3 35 – 45

Hel fisk, 0,2 kg stekebrett eller langpan‐
ne

180 3 35 – 45

Fiskefilet, 0,3
kg

pizzaform på rist 180 3 35 – 45

Posjert kjøtt,
0,25 kg

stekebrett eller langpan‐
ne

200 3 40 – 50
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Mat Tilbehør Temperatur
(°C)

Skuffplas‐
sering

Tid (min)

Shashlyk, 0,5
kg

stekebrett eller langpan‐
ne

200 3 25 – 35

Kjeks, 16 styk‐
ker

stekebrett eller langpan‐
ne

180 2 20 – 30

Makroner, 20
stykker

stekebrett eller langpan‐
ne

180 2 40 – 45

Muffins, 12
stykker

stekebrett eller langpan‐
ne

170 2 30 – 40

Pikant bakverk,
16 stykker

stekebrett eller langpan‐
ne

170 2 35 – 45

Kjeks med liten
skorpe, 20
stykker

stekebrett eller langpan‐
ne

150 2 40 – 50

Småkaker, 8
stykker

stekebrett eller langpan‐
ne

170 2 20 – 30

Posjerte grønn‐
saker, 0,4 kg

stekebrett eller langpan‐
ne

180 3 35 – 40

Vegetarisk
omelett

pizzaform på rist 200 3 30 – 45

Middelhavs‐
grønnsaker,
0,7 kg

stekebrett eller langpan‐
ne

180 4 35 – 40

10.6 Informasjon for
testinstitutter
Tester i henhold til IEC 60350-1.

Mat Funksjon Tilbehør Skuff
plas‐
se‐
ring

Tem‐
pera‐
tur
(°C)

Tid (min) Kommentarer

Liten ka‐
ke

Over-/
Undervar‐
me

Steke‐
brett

3 170 20 – 30 Plasser 20 små‐
kaker per steke‐
brett.

Eplepai Over-/
Undervar‐
me

Rist 1 170 80 – 120 Bruk 2 bokser
(20 cm diame‐
ter), diagonalt
forskjøvet.
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Mat Funksjon Tilbehør Skuff
plas‐
se‐
ring

Tem‐
pera‐
tur
(°C)

Tid (min) Kommentarer

Formka‐
ke

Over-/
Undervar‐
me

Rist 2 170 35 – 45 Bruk en kake‐
form (26 cm dia‐
meter).

Kortbrød Over-/
Undervar‐
me

Steke‐
brett

3 150 20 – 35 Forvarm ovnen i
10 minutter.

Ristet
brød
4 – 6
stykker

Min. Grill Rist 3 maks. 2 – 4 minutter
første side, 2
– 3 minutter
på den andre
siden

Forvarm ovnen i
3 minutter.

Biffburger
6 stykker,
0,6 kg

Min. Grill Rist og
langpan‐
nen

3 maks. 20 – 30 Plasser risten på
tredje nivå og
langpannen på
ovnens andre ni‐
vå. Snu maten
halvveis inn i
steketiden.
Forvarm ovnen i
3 minutter.

11. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

11.1 Merknader om rengjøring
Rengjør ovnens forside med en myk klut
med varmt vann og et mildt vaskemiddel.
For å rengjøre metalloverflater, bruk et
dedikert vaskemiddel.
Rengjør ovnsinteriøret etter hver bruk.
Fettoppsamling eller andre matrester kan
føre til brann. Risikoen er høyere for
grillpannen.
Rengjør alt tilbehør etter hver bruk og la
det tørke. Bruk en myk klut med varmt
vann og vaskemiddel. Ikke rengjør
tilbehøret i oppvaskmaskinen.
Rengjør hardnakket smuss med
ovnsrens.

Hvis du har tilbehør med slippbelegg, må
du ikke rengjøre det med slipende
vaskemidler, skarpe redskaper eller i
oppvaskmaskin. Det kan forårsake skade
på slippbelegget.
Fuktighet kan kondensere inne i ovnen
eller på glasspanelene på døren. For å
redusere kondensen, kan du la ovnen
stå på i 10 minutter før du setter inn
maten.Rens fuktigheten fra sporet etter
bruk hver gang.

11.2 Ovner i rustfritt stål eller
aluminium
Rengjør ovnsdøren kun med en våt klut
eller svamp. Tørk av med en myk klut.
Du må aldri bruke stålull, syre eller
skurende produkter, da de kan skade
overflaten. Rengjør ovnens
betjeningspanel på samme måte.
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11.3 Rengjøre dørpakningen
Kontroller dørpakningen med jevne
mellomrom. Dørpakningen sitter rundt
rammen til ovnsrommet. Ikke bruk ovnen
hvis dørpakningen er skadet. Kontakt et
autorisert servicesenter.
Du finner opplysninger om rengjøring av
dørpakningen under det generelle
avsnittet om rengjøring.

11.4 Fjerne hyllestøttene
Fjern hylestøttene.

FORSIKTIG!
Vær forsiktig når du fjerner
ovnsstigene.

1. Trekk den fremre delen av
ovnsstigen ut fra sideveggen.

2. Trekk den bakre delen av
ovnsstigene ut fra veggen og ta den
ut.

2
1

Monter tilleggsutstyret som er blitt fjernet
i omvendt rekkefølge.

11.5 Fjerning og montering av
døren
Ovnsdøren har tre glass.Du kan ta av
ovnsdøren og det innvendige
dørglasspanelet for å rengjøre dem. Les
hele «Fjerning og montering av døren»-
instruksjonen før du fjerner glassene.

Ovnsdøren kan smelle igjen
hvis du prøver å ta ut
glassene før du fjerner
ovnsdøren.

FORSIKTIG!
Ikke bruk ovnen uten
glassene.

1. Åpne døren helt og hold begge
hengsler.

2. Løft og drei spakene helt på begge
hengsler.

3. Lukk ovnsdøren til første åpne
posisjon. Trekk og løft så døren
utover og ta den ut av holderen.
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4. Legg døren på et mykt tøystykke på
et stabilt underlag.

5. Frigjør låsesystemet for å fjerne de
indre glassene.

6. Drei de to festene 90° og ta dem ut
av holderne.

90°

7. Løft først forsiktig opp og fjern så
glassene én etter én. Begynn med
det øverste panelet.

1
2

8. Rengjør glassene med vann og såpe.
Tørk glasspanelet omhyggelig. Ikke
rengjør glassene i oppvaskmaskinen.

Når rengjøringen er ferdig, monterer du
glassene og ovnsdøren igjen.
Pass på at du setter glassene (A og B)
på plass igjen i riktig rekkefølge. Se etter
symbolet/skriften på siden av
glasspanelet, hver av glassene ser
forskjellig ut for å gjøre demontering og
montering enklere.
Dørlisten klikker når den installeres riktig.

A B

Pass på at du setter det midterste
glasspanelet riktig i holderne.

A

B
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11.6 Skifte lyspære
ADVARSEL!
Fare for elektrisk støt.
Lampen kan være varm.

1. Slå ovnen av.
Vent til ovnen er avkjølt.
2. Koble fra strømtilførselen til ovnen.
3. Legg en klut på bunnen i

ovnsrommet.

Baklampe
1. Drei glassdekselet for å ta det av.
2. Rengjør lampedekselet.
3. Erstatt pæren med en egnet

varmebestandig lyspære som tåler
300 °C .

4. Monter glassdekselet.

12. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

12.1 Hva må gjøres, hvis ...

Problem Mulig årsak Løsning
Ovnen blir ikke varm. Stekeovnen er slått av. Slå på stekeovnen.

Ovnen blir ikke varm. Klokken er ikke stilt. Still klokken.

Ovnen blir ikke varm. Nødvendige innstillinger er
ikke valgt.

Sørg for at innstillingene er
riktige.

Ovnen blir ikke varm. Sikringen har gått. Kontroller at sikringen er
årsaken til funksjonssvik‐
ten. Hvis sikringene går
gjentatte ganger, må du
kontakte en elektriker.

Lampen virker ikke. Pæren er defekt. Erstatt lyspæren.

Damp og kondens legger
seg på maten og i ovns‐
rommet.

Du har latt retten stå for
lenge i ovnen.

Ikke la maten bli stående i
ovnen lenger enn 15 – 20
minutter etter at tilbered‐
ningen er ferdig.

Displayet viser "12.00". Det var strømbrudd. Tilbakestill klokken.

12.2 Servicedata
Hvis du ikke greier å løse problemet selv,
kontakter du forhandleren eller et
autorisert servicesenter.
Nødvendig informasjon som
servicesenteret trenger, kan du finne på

typeskiltet. Typeskiltet er plassert på den
fremre rammen til ovnsrommet. Ikke fjern
typeskiltet fra ovnsrommet.
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Vi anbefaler at du noterer opplysningene her:
Modell (MOD.) .........................................

Produktnummer (PNC) .........................................

Serienummer (S.N.) .........................................

13. MONTERING
ADVARSEL!
Se etter i
Sikkerhetskapitlene.

13.1 Innbygging

589

594

11419

21540

570

558min. 550

20

6

600

min. 560

3
6

min. 550

20580

min. 560
589

594

11419

21540

570

558

9

13.2 Feste produktet til skapet

A

B

13.3 Elektrisk installasjon
Produsenten er ikke
ansvarlig om du ikke følger
sikkerhetsreglene i kapitlene
om sikkerhet.

Dette produktet leveres kun med en
hovedkabel.

13.4 Ledning
Anvendelige kabeltyper for montering
eller utskiftning:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
For ledningsavsnittet henvises det til den
nominelle effekten på typeskiltet. Du kan
også se etter i tabellen:

Nominell effekt
(W)

Ledningsavsnit‐
tet (mm²)

maks 1380 3 x 0.75

maks 2300 3 x 1

maks 3680 3 x 1.5

Jordledningen (grønn/gul kabel) må
være ca. 2 cm lenger enn den nøytrale-
og fase-ledningen (blå og brune kabler).
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14. TEKNISKE DATA
14.1 Tekniske data

Elektrisk spenning 220 – 240 V

Frekvens 50 / 60 Hz

15. ENERGIEFFEKTIV
15.1 Produktbeskrivelse og informasjon i henhold til EU
65-66/2014

Leverandørens navn Electrolux

Modellidentifikasjon EOB301W
EOB301X

Energieffektivitetsindeks 94.9

Energieffektivitetsklasse A

Energiforbruk med standard matmengde, over- og
undervarme

0.83 kWh/syklus

Energiforbruk med standard matmengde, vifte‐
tvunget modus

0.75 kWh/syklus

Antall hulrom 1

Varmekilde Elektrisitet

Volum 57 l

Type ovn Innebygd ovn

Masse
EOB301W 29.5 kg

EOB301X 29.4 kg

EN 60350-1 – Elektriske
kjøkkenapparater – Del 1: Typer, ovner,
dampovner og griller – metoder for
måling av ytelse.

15.2 Energisparende
Ovnen har funksjoner som
hjelper deg med å spare
energi under matlaging.

Generelle tips
Sørg for at ovnsdøren er lukket ordentlig
mens ovnen er på. Ikke åpne døren for
ofte under matlaging. Hold dørpakningen
ren og sørg for at den sitter godt på
plass.

Bruk metalltallerkener for å forbedre
energisparing.
Sett om mulig maten i ovnen uten
forvarming.
Sett ned ovnstemperaturen når
steketiden er lengre enn 30 minutter,
3-10 minutter før slutten av steketiden,
avhengig av hvor lang den er.
Restvarmen i ovnen vil fortsette å steke.
Bruk restvarmen til å varme opp andre
tallerkener.
Hold pausene mellom stekingen så kort
som mulig når du lager flere retter om
gangen.
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Matlaging med vifte
Bruk om mulig tilberedningsfunksjoner
med vifte for å spare energi.
Holde maten varm
Hvis du vil bruke restvarmen til å holde
måltidet varmt, velg lavest mulig
temperaturinnstilling.

Varmluft Med Fukt
Funksjonen er laget med tanke på å
spare energi når man lager mat.

16. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet

 sammen med husholdningsavfallet.
Produktet kan leveres der hvor
tilsvarende produkt selges eller på
miljøstasjonen i kommunen. Kontakt
kommunen for nærmere opplysninger.
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com

Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation
 Allmän information och tips
 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.
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1.  SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och handikappade
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder

och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.

• Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionshinder ska inte
vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.

• Barn under 3 år ska inte vistas i närheten utan ständig
uppsikt.

• Låt inte barnen leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn

och kassera det på lämpligt sätt.
• Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när

den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar är
mycket varma.

• Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
• Barn får inte utföra städning och underhåll av

apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet
• Endast behöriga personer får installera den här

produkten och byta kabel.
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• VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket
varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.

• Använd alltid ugnsvantar för att ta ut eller sätta in
tillbehör eller eldfasta formar.

• Innan du utför något underhåll ska du koppla ur
produkten från nätuttaget.

• Kontrollera att produkten är avstängd innan du byter
lampa för att undvika risken för elstötar.

• Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Använd inte skarpa rengöringsmedel med slipeffekt

eller vassa metallskrapor för att rengöra ugnsluckans
glasskivor eftersom dessa kan repa ytan, vilket i sin
tur kan leda till att glaset spricker.

• Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter
eller personer med motsvarande utbildning, för att
undvika elektrisk fara.

• För att ta bort ugnsstegarna drar du först ut den
främre delen av ugnsstegen och sedan den bakre
delen från sidoväggarna. Sätt tillbaka ugnsstegarna i
omvänd ordning.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation

VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.
• Installera eller använd inte en skadad

produkt.
• Följ installationsinstruktionerna som

följer med produkten.
• Var alltid försiktig när produkten rör

sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Dra aldrig produkten i handtaget.
• Minsta avstånd till andra produkter

ska beaktas.

• Installera produkten på en säker och
lämplig plats som uppfyller
installationskraven.

• Produkten är utrustad med ett
elektriskt kylsystem. Det måste
användas tillsammans med det
elektriska nätuttaget.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.
• Se till att de parametrarna på

märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.
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• Använd alltid ett korrekt installerat,
stötsäkert och jordat eluttag.

• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar
stickkontakten och nätkabeln. Om
produktens nätkabel behöver bytas
måste det göras av vårt auktoriserade
servicecenter.

• Låt inte nätkablar komma i kontakt
med eller komma nära produktens
lucka, speciellt inte när luckan är het.

• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.

• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.

• Denna produkt uppfyller kraven enligt
EU:s direktiv.

2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador,
brännskador, elstötar eller
explosion föreligger.

• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte

är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn

under användning.
• Stäng av produkten efter varje

användningstillfälle.

• Var försiktig när du öppnar
produktens lucka medan produkten är
igång. Het luft kan strömma ut.

• Använd inte produkten med våta
händer eller när den är i kontakt med
vatten.

• Tyng inte ner luckan när den är
öppen.

• Använd inte produkten som arbets-
eller avlastningsyta.

• Öppna produktens lucka försiktigt.
Användning av ingredienser som
innehåller alkohol kan producera en
blandning av luft och alkohol.

• Låt inte gnistor eller öppna lågor
komma i kontakt med produkten när
du öppnar luckan.

• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.

VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.

• För att förhindra skada eller
missfärgning på emaljen:
– sätt inte eldfasta formar eller

andra föremål direkt på
produktens botten.

– lägg inte aluminiumfolie direkt på
ugnsbotten.

– ställ inte hett vatten direkt i den
heta produkten.

– låt inte fuktiga kärl eller matvaror
stå kvar i produkten efter att
tillagningen är klar.

– var försiktig när du tar bort eller
monterar tillbehör.

• Missfärgning av emaljen eller den
rostfria ytan påverkar inte produktens
funktion.

• Använd en djup form för mjuka kakor.
Fruktjuicer orsakar fläckar som kan
vara permanenta.

• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.

• Ha alltid ugnsluckan stängd under
matlagningen.

• Om apparaten installeras i till exempel
ett skåp, se till att skåpsdörren aldrig
är stängd när apparaten är i drift.
Värme och fukt kan byggas upp
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bakom en stängd dörr/lucka och
orsaka efterföljande skador på
apparaten, bostaden eller golvet.
Stäng inte luckan förrän apparaten
har svalnat helt efter användning.

2.4 Underhåll och rengöring
VARNING!
Det finns risk för
personskador, brand eller
skador på produkten.

• Stäng av produkten och koppla bort
den från eluttaget före underhåll.

• Se till att produkten har svalnat. Det
finns även risk för att glaspanelerna
kan spricka.

• Byt omedelbart ut luckans glaspaneler
om de är skadade. Kontakta
auktoriserat servicecenter.

• Var försiktig när du tar bort luckan.
Luckan är tung!

• Rengör produkten regelbundet för att
förhindra att ytmaterialet försämras.

• Rengör produkten med en fuktig, mjuk
trasa. Använd bara neutrala
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.

• Om du använder en ugnssprej ska du
följa säkerhetsanvisningarna på
förpackningen.

• Rengör inte den katalytiska emaljen
(om tillämpligt) med något slag av
rengöringsmedel.

2.5 Lampa inuti produkten
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!

• Typen av glödlampa eller
halogenlampa som används för den
här produkten är endast avsedd för
hushållsprodukter. Får ej användas
som husbelysning.

• Innan du byter lampan ska du koppla
ur produkten från nätuttaget.

• Använd bara lampor med samma
specifikationer.

2.6 Underhåll
• Kontakta en auktoriserad

serviceverkstad för reparation av
produkten.

• Använd endast originaldelar.

2.7 Kassering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.

• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och

kassera den.
• Ta bort luckspärren för att förhindra

att barn eller husdjur blir instängda i
maskinen.
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3. PRODUKTBESKRIVNING
3.1 Allmän översikt

1 43 52 6

7

8

9

10

11

4

3

2

1

12

1 Kontrollpanel
2 Strömlampa/symbol
3 Vred för ugnsfunktionerna
4 Display
5 Kontrollvred (för temperaturen)
6 Temperaturindikator/symbol
7 Ventilationsöppningar för kylfläkt
8 Värmeelement
9 Lampa
10 Fläkt
11 Ugnsstege, löstagbar
12 Ugnsnivåer

3.2 Tillbehör
• Galler

För kokkärl, bakformar och stekkärl.
• Bakplåt

För kakor och småkakor.
• Långpanna

För bakning och stekning eller som
fettuppsamlingsfat.

4. KONTROLLPANELEN
4.1 Knappar

Sensorfält/knapp Funktion Beskrivning
MINUS Gör så här för att ställa in tiden.

KLOCKA Ställa in en klockfunktion.

PLUS Gör så här för att ställa in tiden.

4.2 Display

A B C A. Klockfunktioner
B. Timer
C. Klockfunktion
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5. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

Se avsnittet
"Klockfunktioner" för att
ställa in tiden.

5.1 Första rengöring
Ta ut alla tillbehör och flyttbara
ugnsstegar ur ugnen.

Se avsnittet "Underhåll och
rengöring".

Rengör ugnen och tillbehören innan du
använder den första gången.
Sätt tillbaka tillbehören och de flyttbara
ugnsstegarna på sin ursprungliga plats.

5.2 Förvärmning
Sätt den tomma ugnen på förvärmning
innan du använder den första gången.

1. Ställ in funktionen .Ställ in maximal
temperatur.

2. Låt ugnen stå på i en timme.
3. Ställ in funktionen . Ställ in

maximal temperatur.
4. Låt ugnen vara igång i 15 minuter.
5. Stäng av ugnen och låt den svalna.
Tillbehören kan bli varmare än normalt.
Ugnen kan avge lukt och rök. Se till att
ventilationen är tillräcklig i rummet.

6. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Ställa in en värmefunktion
1. Vrid vredet för värmefunktioner för att

välja en värmefunktion.
2. Vrid på kontrollvredet för att välja

temperatur.
Lampan tänds när ugnen är igång.
3. Vrid vredet för värmefunktioner till

Off-läge (Av) för att stänga av ugnen.

6.2 Ugnsfunktioner

Ugnsfunk‐
tion

Program

Avstängt
läge

Ugnen är avstängd.

Varmluft‐
stillagning

För att ugnssteka eller tilla‐
ga mat som kräver samma
tillagningstemperatur, på
flera nivåer i ugnen, utan
att aromerna blandas.

Ugnsfunk‐
tion

Program

Över-un‐
dervärme
(Över-/

Undervär‐
me)

För bakning och stekning
på en ugnsnivå.

Undervär‐
me

För bakning av kakor med
knaprig botten och för att
torka mat.

Varmlufts‐
grillning

För stekning på en ugnsni‐
vå av större stycken kött
eller fågel med ben. För att
bryna och göra gratänger.

Max Grill

För grillning av tunna livs‐
medel i stora mängder och
för rostning av bröd.

Min Grill

För att grilla tunna matva‐
ror och rosta bröd.
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Ugnsfunk‐
tion

Program

Varmluft
Med Fukt

Denna funktionen är för att
spara energi under tillag‐
ningen. För matlagningsin‐
struktioner, se kapitlet
"Råd och Tips" Varmluft
Med Fukt. Ugnsdörren ska
stängas under tillagningen
så att funktionen inte av‐
bryts och att ugnen funge‐
rar med högsta möjliga
energieffektivitet. När du
använder den här funktio‐
nen kan temperaturen i ug‐
nen skilja sig från inställd
temperatur. Värmeeffekten
kan vara reducerad. För
allmänna energibespa‐
ringsrekommendationer
hänvisas till kapitel "Ener‐
gieffektivitet", Energibe‐
sparing.Denna funktion an‐
vändes för att följa energi‐
effektivitetsklassen enligt
EN 60350-1.

7. KLOCKFUNKTIONER
7.1 Tabell över klockfunktioner

Klockfunktion Program
KLOCKA För att ställa in, ändra eller kontrollera tiden.

KOKTID För att ställa in hur länge produkten ska vara påslagen.

SLUTTID För att ställa in när produkten ska stängas av.

 TIDSFÖRDRÖJ‐
NING

För att kombinera KOKTID och SLUTTID.

SIGNALUR För att ställa in en tid för nedräkning. Denna funktion
påverkar inte produktens funktioner i övrigt. Du kan stäl‐
la in SIGNALURET när som helst, även om produkten
är avstängd.

7.2 Ställa klockan. Ändra tiden
Du måste ställa klockan innan du kan
använda ugnen.

 blinkar när du ansluter ugnen till
eluttaget, när det varit ett strömavbrott
eller när klockan inte är inställd.
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Tryck på  eller  för att ställa in rätt
tid.
Efter cirka 5 sekunder slutar
blinkningarna och klockan visar den
inställda tiden.
För att ändra tiden, tryck på 
upprepade gånger tills  börjar blinka.

7.3 Ställa in KOKTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på  flera gånger tills 

börjar blinkar.
3. Tryck på  eller  för att ställa in

KOKTIDEN.
Displayen visar .
4. En ljudsignal hörs och  blinkar när

sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.

5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av ljudsignalen.

6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.

7.4 Ställa in SLUTTID
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.
2. Tryck på  flera gånger tills 

börjar blinkar.
3. Tryck på  eller  för att ställa in

tiden.
Displayen visar .
4. En ljudsignal hörs och  blinkar när

sluttiden uppnåtts. Produkten stängs
av automatiskt.

5. Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.

6. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.

7.5 Ställa in
TIDSFÖRDRÖJNING
1. Ställ in ugnsfunktion och temperatur.

2. Tryck på  flera gånger tills 
börjar blinkar.

3. Tryck på  eller  för att ställa in
KOKTIDEN.

4. Tryck på .
5. Tryck på  eller  för att ställa in

SLUTTIDEN.
6. Tryck på  för att bekräfta.
Produkten sätts på automatiskt senare,
är igång under den inställda KOKTIDEN
och stoppar vid SLUTTIDEN. När tiden
har uppnåtts hörs en ljudsignal.
7. Produkten stängs av automatiskt.

Tryck på valfri knapp för att stänga
av signalen.

8. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.

7.6 Ställa in SIGNALUR
1. Tryck på  flera gånger tills 

börjar blinkar.
2. Tryck på  eller  för att ställa in

önskad tid.
Signaluret startar automatiskt efter fem
sekunder.
3. En ljudsignal hörs när tillagningstiden

uppnåtts. Tryck på valfri knapp för att
stänga av ljudsignalen.

4. Vrid vredet för ugnsfunktioner och
vredet för temperaturen till avstängt
läge.

7.7 Avbryta klockfunktionerna
1. Tryck flera gånger på  tills önskad

funktionslampa börjar blinka.
2. Tryck på och håll in .
Klockfunktionen släcks inom några
sekunder.

8. ANVÄNDNING AV TILLBEHÖR
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Sätta in tillbehör
Galler:
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För in gallret mellan skenorna på
ugnsstegen och kontrollera att fötterna är
vända nedåt.

Långpanna/ Djup form:
Skjut in långpannan /djupa formen
mellan stegparet på ugnsnivån.

Galler och långpanna /djup form
tillsammans:
Tryck in långpannan /djupa formen
mellan skenorna på hyllstöden och
ugnsgallret på skenorna ovan.

Liten inbuktning upptill ökar
säkerheten. Fördjupningarna
ger också ett tippskydd. Den
höga kanten runt hyllan
förhindrar kokkärlen från att
glida ner.

9. TILLVALSFUNKTIONER
9.1 Kylfläkt
När ugnen är på, slås fläkten på
automatiskt för att hålla ugnens ytor
svala. Om du stänger av ugnen fortsätter
fläkten att gå tills ugnen svalnat.

9.2 Säkerhetstermostat
Om ugnen inte fungerar som den ska
eller om det finns felaktiga komponenter,

kan en farlig överhettning uppstå. För att
förhindra detta har ugnen en
säkerhetstermostat som stänger av
strömtillförseln. Ugnen sätts på igen
automatiskt när temperaturen sjunker.

10. TRICKS OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

Temperaturerna och
gräddningstiderna i
tabellerna är endast
riktvärden. De beror på
recepten samt på
ingrediensernas kvalitet och
mängd.
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10.1
Tillagningsrekommendationer
Ugnen har fyra hyllnivåer.
Räkna hyllnivåerna nedifrån, från ugnens
botten.
Din ugn kan ha andra bak-/
stekegenskaper än din gamla ugn.
Tabellen nedan ger standardinställningar
för temperatur, tillagningstid och hyllnivå.
Om du inte kan hitta inställningarna för
ett visst recept kanske du kan använda
inställningarna för ett liknande recept.
Ugnen har ett specialsystem som gör att
luften cirkulerar och återanvänder ångan.
Med det här systemet kan man tillaga i
ånga, vilket gör att maten saftig inuti och
krispig på utsidan. Detta minskar såväl
tillagningstiden som energiförbrukningen.
Baka kakor
Öppna inte ugnsluckan förrän 3/4 av den
inställda tillagningstiden har gått.
Om du använder två bakplåtar samtidigt,
se till att det finns en ledig falsnivå
mellan dem.

Tillagning av kött och fisk
Använd en djup form för mat med fett i
för att förhindra stänk som inte går att ta
bort.
Låt köttet stå i ca 15 minuter innan du
skär i det så att köttsaften inte sipprar ut.
För att förhindra att det blir för mycket
matos under tillagning kan man hälla lite
vatten i den djupa formen. För att
förhindra rökkondens, tillsätt lite vatten
varje gång det tar slut.
Tillagningstider
Tillagningstiderna beror på vilken typ av
mat som ska tillagas samt dess
konsistens och volym.
I början rekommenderar vi att man
övervakafar maten under tillagningen.
Hitta de bästa inställningarna (värme,
tillagningstid, etc.) för dina kokkärl,
recept och volymer när du använder
produkten.

10.2 Baknings- och grillningstabell
Kakor
Livsme‐
del

Över-/Undervärme Varmluftstillagning Tid (min) Kommen‐
tarTempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå Tempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå

Recept
där visp‐
ning ingår

170 2 165 2 (1 och 3) 45 - 60 I en kak‐
form

Mördeg 170 2 160 2 (1 och 3) 20 - 30 I en kak‐
form

Kärn‐
mjölks-
cheeseca‐
ke

170 1 165 2 70 - 80 I 26 cm
kakform

Äppelkaka 170 1 160 2 (1 och 3) 80 - 100 I två kak‐
formar (20
cm) på ett
galler

Strudel 175 2 150 2 60 - 80 På en
bakplåt
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Livsme‐
del

Över-/Undervärme Varmluftstillagning Tid (min) Kommen‐
tarTempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå Tempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå

Syltpaj 170 2 160 2 (1 och 3) 30 - 40 I 26 cm
kakform

Fruktkaka 170 2 155 2 50 - 60 I 26 cm
kakform

Sockerka‐
ka (utan
fett)

170 2 160 2 90 - 120 I 26 cm
kakform

Julkaka /
Rik frukt
kaka

170 2 160 2 50 - 60 I 20 cm
kakform

Russinka‐
ka1)

170 2 165 2 20 - 30 I en bröd‐
plåt

Muffins 170 3 166 3 (1 och 3) 25 - 35 På en
bakplåt

Småka‐
kor1)

150 3 140 3 (1 och 3) 30 - 35 På en
bakplåt

Maränger 100 3 115 3 35 - 40 På en
bakplåt

Bullar1) 190 3 180 3 80 - 100 På en
bakplåt

Petit-
choudeg1)

190 3 180 3 (1 och 3) 15 - 20 På en
bakplåt

Pajer 180 3 170 2 25 - 35 I 20 cm
kakform

Tårtbotten 180 1 eller 2 170 2 45 - 70 Vänster +
höger i en
20 cm
form

Fruktkaka 160 1 150 2 110 - 120 I 24 cm
kakform

Tårtbot‐
ten1)

170 1 160 1 50 - 60 I 20 cm
kakform

1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.
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Bröd och pizza
Livsme‐
del

Över-/Undervärme Varmluftstillagning Tid (min) Kommen‐
tarTempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå Tempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå

Fransk‐
bröd1)

190 1 195 1 60 - 70 1 - 2 bröd,
500 g per
bröd

Rågbröd 190 1 190 1 30 - 45 I en bröd‐
plåt

Småfrans‐
ka 1)

190 2 180 2 (1 och 3) 25 - 40 6 - 8
stycken på
en bakplåt

Pizza1) 190 1 190 1 20 - 30 I en djup
form

Scones1) 200 3 190 2 10 – 20 På en
bakplåt

1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.

Suffléer
Livsme‐
del

Över-/Undervärme Varmluftstillagning Tid (min) Kommen‐
tarTempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå Tempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå

Pajdeg 180 2 180 2 40 - 50 I en form

Vegetarisk
paj

200 2 200 2 45 - 60 I en form

Quiches 190 1 190 1 40 - 50 I en form

Lasagne 200 2 200 2 25 - 40 I en form

Cannelloni 200 2 200 2 25 - 40 I en form

Yorkshire-
pudding1)

220 2 210 2 20 - 30 6 pudding‐
formar

1) Förvärm i ugnen i 10 minuter.

Kött
Livsme‐
del

Över-/Undervärme Varmluftstillagning Tid (min) Kommen‐
tarTempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå Tempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå

Nötkött 200 2 190 2 50 - 70 På ett gal‐
ler eller i
en djup
form
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Livsme‐
del

Över-/Undervärme Varmluftstillagning Tid (min) Kommen‐
tarTempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå Tempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå

Fläsk 180 2 180 2 90 - 120 På ett gal‐
ler eller i
en djup
form

Kalv 190 2 175 2 90 - 120 På ett gal‐
ler eller i
en djup
form

Engelsk
rostbiff,
röd inuti

210 2 200 2 44 - 50 På ett gal‐
ler eller i
en djup
form

Engelsk
rostbiff,
lite röd in‐
uti

210 2 200 2 51 - 55 På ett gal‐
ler eller i
en djup
form

Engelsk
rostbiff,
inte röd in‐
uti

210 2 200 2 55 - 60 På ett gal‐
ler eller i
en djup
form

Fläskbog 180 2 170 2 120 - 150 I en djup
form

Fläsklägg 180 2 160 2 100 - 120 2 bitar i en
djup form

Lamm 190 2 190 2 110 - 130 Lägg

Kyckling 200 2 200 2 70 - 85 Hel

Kalkon 180 1 160 1 210 - 240 Hel

Anka 175 2 160 2 120 - 150 Hel

Gås 175 1 160 1 150 - 200 Hel

Kanin 190 2 175 2 60 - 80 Skuren i
bitar

Hare 190 2 175 2 150 - 200 Skuren i
bitar

Fasan 190 2 175 2 90 - 120 Hel
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Fisk
Livsme‐
del

Över-/Undervärme Varmluftstillagning Tid (min) Kommen‐
tarTempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå Tempera‐

tur (°C)
Ugnsnivå

Laxöring/
havsruda

190 2 175 2 (1 och 3) 40 - 55 3 - 4 fiskar

Tonfisk/lax 190 2 175 2 (1 och 3) 35 - 60 4 - 6 filéer

10.3 Min Grill
Förvärm ugnen i 10 minuter.
Använd den tredje hyllnivån.

Ställ in temperaturen till 250 °C.

Livsmedel Mängd Tid (min)
Antal Vikt (kg) 1:a sidan 2:a sidan

Filéer 4 0.8 12 - 15 12 - 14

Biffstek 4 0.6 10 - 12 6 - 8

Korv 8 - 12 - 15 10 - 12

Fläskkotletter 4 0.6 12 - 16 12 - 14

Kyckling (delad i 2 delar) 2 1 30 - 35 25 - 30

Kebab 4 - 10 - 15 10 - 12

Kycklingbröst 4 0.4 12 - 15 12 - 14

Hamburgare 6 0.6 20 - 30 -

Fiskfilé 4 0.4 12 - 14 10 - 12

Varma smörgåsar 4 - 6 - 5 - 7 -

Rostat bröd 4 - 6 - 2 - 4 2 - 3

10.4 Varmluftsgrillning
Ställ in högsta temperaturen vid 200 °C.

Använd den tredje hyllnivån.

Livsmedel Mängd Tid (min)
Antal (kg) 1:a sidan 2:a sidan

Rulader (kal‐
kon)

1 1 30 - 40 20 - 30

Kyckling (hal‐
vor)

2 1 25 - 30 20 - 30

Kycklinglår 6 - 15 - 20 15 - 18

www.electrolux.com40



Livsmedel Mängd Tid (min)
Antal (kg) 1:a sidan 2:a sidan

Vaktel 4 0.5 25 - 30 20 - 25

Grönsaksgra‐
täng

- - 20 - 25 -

Kammusslor - - 15 - 20 -

Makrill 2 - 4 - 15 - 20 10 - 15

Fisk i skivor 4 - 6 0.8 12 - 15 8 - 10

10.5 Varmluft Med Fukt
För bästa resultat ska du
följa förslagen som listas i
tabellen nedan.

Livsmedel Tillbehör Temperatur
(°C)

Ugnsnivå Tid (min)

Bullar, 12
stycken

långpanna eller djup
form

180 2 35 - 40

Bullar, 9 styck‐
en

långpanna eller djup
form

180 2 35 - 40

Fryst pizza,
0,35 kg

galler 220 2 35 - 40

Rulltårta långpanna eller djup
form

170 2 30 - 40

Brownie långpanna eller djup
form

180 2 30 - 40

Soufflé, 6
stycken

keramiska ramekiner på
galler

200 3 30 - 40

Sockerkaksbot‐
ten

flan-form på galler 170 2 20 - 30

Viktoriakaka gratängform på galler 170 2 35 - 45

Pocherad fisk,
0,3 kg

långpanna eller djup
form

180 3 35 - 45

Hel fisk, 0,2 kg långpanna eller djup
form

180 3 35 - 45

Fiskfilé, 0,3 kg pizzaform på galler 180 3 35 - 45

Kokt kött, 0,25
kg

långpanna eller djup
form

200 3 40 - 50
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Livsmedel Tillbehör Temperatur
(°C)

Ugnsnivå Tid (min)

Shashlik, 0,5
kg

långpanna eller djup
form

200 3 25 - 35

Cookies, 16
stycken

långpanna eller djup
form

180 2 20 - 30

Macaroons, 20
stycken

långpanna eller djup
form

180 2 40 - 45

Muffins, 12
stycken

långpanna eller djup
form

170 2 30 - 40

Paj, 16 stycken långpanna eller djup
form

170 2 35 - 45

Kakor, 20
stycken

långpanna eller djup
form

150 2 40 - 50

Tartletter, 8
stycken

långpanna eller djup
form

170 2 20 - 30

Kokta grönsa‐
ker, 0,4 kg

långpanna eller djup
form

180 3 35 - 40

Vegetarisk
omelett

pizzaform på galler 200 3 30 - 45

Grönsaker, me‐
delhavsstil, 0,7
kg

långpanna eller djup
form

180 4 35 - 40

10.6 Information till
provanstalter
Tester enligt IEC 60350-1.

Livsme‐
del

Funktion Tillbe‐
hör

Ugns
nivå

Tem‐
pera‐
tur
(°C)

Tid (min) Kommentar

Små bak‐
verk

Över-un‐
dervärme

Bakplåt 3 170 20 - 30 Lägg 20 små ka‐
kor på en bak‐
plåt.

Äppelpaj Över-un‐
dervärme

Galler 1 170 80 - 120 Använd 2 formar
(diameter 20 cm)
som står diago‐
nalt.

Socker‐
kaka

Över-un‐
dervärme

Galler 2 170 35 - 45 Använd en kak‐
form (26 cm i
diameter).
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Livsme‐
del

Funktion Tillbe‐
hör

Ugns
nivå

Tem‐
pera‐
tur
(°C)

Tid (min) Kommentar

Mördeg‐
skakor

Över-un‐
dervärme

Bakplåt 3 150 20 - 35 Förvärm ugnen i
10 minuter.

Rostat
bröd
4 - 6 bitar

Min Grill Galler 3 max. 2 - 4 minuter
första sidan, 2
- 3 minuter
andra sidan

Förvärm ugnen i
3 minuter.

Hambur‐
gare av
nötkött
6 bitar,
0,6 kg

Min Grill Galler
och lång‐
panna

3 max. 20 - 30 Placera gallret
på den tredje ni‐
vån och lång‐
pannan på den
andra ugnsni‐
vån. Vänd maten
efter halva tillag‐
ningstiden.
Förvärm ugnen i
3 minuter.

11. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

11.1 Anmärkningar om
rengöring
Torka av framsidan av ugnen med en
mjuk trasa och varmt vatten och milt
rengöringsmedel.
Använd ett rengöringsmedel avsett för
rengöring av metallytor.
Rengör ugnen efter varje
användningstillfälle. Fettansamling eller
andra matrester kan leda till eldsvåda.
Risken är högre för grillpannan.
Rengör alla ugnstillbehör efter varje
användningstillfälle och låt dem torka.
Använd en mjuk duk med varmt vatten
och ett rengöringsmedel. Diska inte
tillbehören i diskmaskin.
Ta bort envis smuts med speciell
ugnsrengöring.
Använd inte starka medel, föremål med
skarpa kanter eller diskmaskin vid
rengöring om du har tillbehör med non
stick-beläggning. Det kan skada ytan.

Fukt kan kondensera i ugnen eller på
ugnsluckans glas. För att minska
kondensen kan du låta ugnen vara på i
10 minuter före tillagning.Torka bort
fuktigheten från ugnsutrymmet efter varje
användning.

11.2 Ugnar i rostfritt stål eller
aluminium
Rengör ugnsluckan endast med en fuktig
trasa eller svamp. Torka med en mjuk
trasa.
Använd aldrig stålull, syror eller
produkter med slipeffekt för rengöring
eftersom de kan skada ugnens ytor.
Rengör ugnens kontrollpanel med
samma försiktighet.

11.3 Rengöring av luckans
packning
Kontrollera ugnsluckans packning med
jämna mellanrum. Ugnsluckans packning
är den som omger ugnens öppning.
Använd inte ugnen om denna
dörrpackning är skadad. Kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.
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För rengöring av luckans packning, se
allmän information om rengöring.

11.4 Ta bort ugnsstegarna
Vid rengöring av ugnen ska
ugnsstegarna tas bort.

FÖRSIKTIGHET!
Var försiktig när du
avlägsnar ugnsstegarna.

1. Dra först ut stegarnas främre del från
sidoväggen.

2. Dra ut stegen baktill från ugnssidan
och ta bort den.

2
1

Sätt tillbaka det du tagit bort i omvänd
ordning.

11.5 Demontering och
montering av luckan
Ugnsluckan har tre glasrutor. Du kan ta
bort ugnsluckan och de inre glasrutorna
för rengöring. Läs hela instruktionerna
"Ta bort och installera luckan" innan du
tar bort glasskivorna.

Ugnsluckan kan stängas om
du försöker ta bort
glasrutorna innan du tar bort
ugnsluckan.

FÖRSIKTIGHET!
Använd inte ugnen utan
glaspanelerna.

1. Öppna luckan helt och håll i båda
gångjärnen.

2. Lyft och vrid spakarna helt på båda
gångjärnen

3. Stäng ugnsluckan halvvägs, till den
första öppna positionen. Lyft och dra
därefter framåt och ta bort luckan
från sin plats.

4. Lägg luckan på en mjuk duk på en
stabil yta.
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5. Lossa låssystemet för att ta bort
glasrutorna.

6. Vrid de två fästanordningarna 90°
och ta bort dem från sina fästen.

90°

7. Lyft försiktigt och ta därefter bort
glasrutorna en efter en. Börja med
den översta glasrutan.

1
2

8. Rengör glasrutorna med vatten och
lite diskmedel. Torka glasrutorna

noga. Diska inte glasskivorna i
diskmaskin.

När rengöringen är klar, sätt tillbaka
glasrutorna och ugnsluckan.
Var noga med att sätta tillbaka
glasrutorna (A och B) i rätt ordning.
Kontrollera symbolen/skriften på sidan av
glaspanelen, varje glaspanel ser olika ut
för att förenkla demontering och
montering.
När det har installerats korrekt hörs ett
klick i lucklisten.

A B

Se till att den mellersta glasrutan
placeras korrekt i sina skåror.

A

B

11.6 Byte av lampan
VARNING!
Risk för elektrisk stöt!
Lampan kan bli mycket
varm.

1. Stäng av ugnen.
Vänta tills ugnen har svalnat.
2. Koppla bort ugnen från eluttaget.
3. Lägg en trasa på ugnsbotten.

Baklampan
1. Ta bort lampglaset genom att vrida

på det.
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2. Rengör lampglaset.
3. Byt ut lampan mot en passande

lampa som tål upp till 300 °C.

4. Sätt tillbaka lampglaset.

12. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

12.1 Vad gör jag om...

Problem Möjlig orsak Lösning
Ugnen värms inte upp. Ugnen är avstängd. Sätt på ugnen.

Ugnen värms inte upp. Klockan är inte ställd. Ställ klockan.

Ugnen värms inte upp. Nödvändiga inställningar
är inte gjorda.

Kontrollera att rätt inställ‐
ningar gjorts.

Ugnen värms inte upp. Säkringen har gått. Kontrollera om säkringen
är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.

Lampan fungerar inte. Lampan är trasig. Byt ut lampan.

Ånga och kondens avsätts
på maten och i ugnen.

Du lät maten stå för länge i
ugnen.

Låt inte maträtter stå i ug‐
nen längre än 15 - 20 mi‐
nuter efter att tillagningen
är klar.

Displayen visar "12.00". Det har varit strömavbrott. Ställ klockan.

12.2 Serviceinformation
Kontakta din återförsäljare elleren
auktoriserad serviceverkstad om du inte
kan avhjälpa felet.

Information som kundtjänst behöver finns
på märkplåten. Typskylten sitter på
ugnsutrymmets yttre kant. Avlägsna inte
märkskylten från ugnsutrymmet.

Vi rekommenderar att du antecknar uppgifterna här:
Modell (MOD.) .........................................

Produktnummer (PNC) .........................................

Serienummer (S.N.) .........................................

13. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.
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13.1 Inbyggd
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13.2 Montering i skåp

A

B

13.3 Elektrisk installation
Tillverkaren kan inte hållas
ansvarig om
säkerhetsföreskrifterna i
kapitlen om säkerheten inte
följs.

Denna produkt levereras endast med en
huvudkabel.

13.4 Kabel
Kabeltyper för installation eller utbyte:
H07 RN-F, H05 RN-F, H05 RRF, H05
VV-F, H05 V2V2-F (T90), H05 BB-F
För kabeldelen, se den totala effekten
(på märkplåten) och tabellen. Se även
tabellen:

Total effekt (W) Kabeldel (mm²)
max. 1380 3 x 0.75

max. 2300 3 x 1

max. 3680 3 x 1.5

Jordkabeln (grön/gul kabel) måste vara 2
cm längre än fas och neutral kabel (blå
och brun kabel).

14. TEKNISKA DATA
14.1 Tekniska data

Nätspänning 220 - 240 V
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Frekvens 50 / 60 Hz

15. ENERGIEFFEKTIVITET
15.1 Informationsblad och information enligt EU 65-66/2014

Leverantörens namn Electrolux

Modellbeskrivning EOB301W
EOB301X

Energiindex 94.9

Energiklass A

Energiförbrukning med en standardrätt, över/
undervärme

0.83 kWh/program

Energiförbrukning med en standardrätt, varmluft 0.75 kWh/program

Antal utrymmen 1

Värmekälla Elektricitet

Ljudstyrka 57 l

Typ av ugn Inbyggnadsugn

Massa
EOB301W 29.5 kg

EOB301X 29.4 kg

EN 60350-1 - Elektriska
matlagningsprodukter för hushållsbruk -
Del 1: Områden, ugnar, ångugnar och
grillar - Funktionsprovning.

15.2 Energibesparing
Denna ugn har funktioner
som låter dig spara energi
under vanlig matlagning.

Allmänna tips
Se till att ugnsluckan är ordentligt stängd
när produkten är påslagen. Öppna inte
ugnsluckan för ofta under tillagning. Håll
lucktätningen ren och se till att den inte
har lossnat på något ställe.
Använd metalltallrikar för att förbättra
energibesparingen.
Förvärm inte ugnen innan du sätter in
maten.

För matlagning som varar längre än 30
minuter ska ugnstemperaturen minskas
till lägsta möjliga, 3 - 10 minuter innan
matlagningstiden går ut, beroende på
längden på matlagningen. Restvärmen i
ugnen fortsätter laga maten.
Använd restvärmen för att värma annan
mat.
Undvik pauser mellan tillagningar när du
förbereder flera rätter på en gång.
Laga mat med varmluft
När det är möjligt, använd
varmluftsfunktionen för att spara energi.
För varmhållning av mat
Välj lägsta möjliga temperaturinställning
för att använda restvärme och hålla
maten varm.
Varmluft Med Fukt
För att spara energi under tillagningen.
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16. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

*
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• eluttaget ska vara lättillgänligt så att
enheten enkelt kan kopplas ur om en
nödsituation skulle uppstå. i annat fall
ska det vara möjligt att bryta strömmen
till ugnen genom att en brytare
monteras på det fasta kablaget i
enlighet med föreskrifterna för
elanslutningar.

• strömsladden får endast bytas ut av en
behörig elektriker.

• om nätsladden är skadad måste den
bytas ut av tillverkaren, dess
servicerepresentant, eller liknande
kvalificerad person för att undvika fara.

• kontakten får inte sitta bakom skåpet.
• det bästa läget är ovanför skåpet, se

(a).
• anslut apparaten till 230 V/50 hz

växelström (en-fas) via ett korrekt
installerat jordat uttag. uttaget måste
vara säkrat med en säkring på 10 a.

• knyt ett snöre runt strömsladden, före
installationen, för att underlätta
anslutning till läge (a) när apparaten
installeras.

• strömsladden fÅr inte vikas när
apparaten installeras i ett skåpt med
höga kanter.

• doppa inte strömsladden eller
kontakten i vatten eller annan vätska.

• låt inte strömsladden löpa över heta
eller vassa ytor, som t.ex. området
kring varmluftsventilen på den bakre
delen av ugnens ovansida.

(a)

2.2 ansluta apparaten till
strömkällan
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använd inte mikrovågsugnen för att värma
upp olja till fritering. temperaturen kan inte
kontrolleras och oljan kan fatta eld.
använd endast specialpopcorn för
mikrovågsugnar, om du vill poppa
popcorn.
individer med PaCemaker bör rådfråga
sin läkare eller tillverkaren av pacemakern
om säkerhetsföreskrifter beträffande
mikrovågsugnar.
undvik att spilla och stoppa inte in föremål
i dörrlåsöppningarna eller ventilations-
öppningarna. i händelse av spill: stäng av
och koppla ur ugnen omedelbart och
kontakta en behörig eleCtroluX-
servicerepresentant.
ändra aldrig ugnen på något sätt.
använd endast den roterande tallrik och
det tallriksstöd som är utformat för denna
ugn. använd inte ugnen utan den
roterande tallriken. 
för att förhindra den roterande tallriken
från att gå sönder:
• låt den roterande tallriken svalna innan

den görs ren med vatten.
• ställ inte het mat eller heta kärl på en

kall roterande tallrik.
• ställ inte kall mat eller kalla kärl på en

het roterande tallrik.

Varken tillverkaren eller återförsäljaren
påtar sig något ansvar för skador på
ugnen, eller personskador, som uppstår till
följd av försummelse att utföra en korrekt
elektrisk anslutning. Vattenånga eller
vattendroppar kan tillfälligtvis uppstå på
ugnsväggarna eller runt dörrtätningarna
och tätningsytorna. detta är normalt och
inget tecken på mikrovågsläckage eller fel.

2.3 Ytterligare råd
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3. ProduktöVersikt

kontrollera att följande tillbehör finns
med:

roterande tallrik 
tallriksstöd

• Placera tallriksstödet på botten av
ugnsutrymmet.

• Placera sedan den roterande tallriken
på tallriksstödet.

• för att undvika skador på den
roterande tallriken måste du se till att
tallrikar eller behållare lyfts fritt från
den roterande tallrikens kant när du
tar ut dem ur ugnen.

när du beställer tillbehör av din
återförsäljare eller en behörig
eleCtroluX-servicerepresentant
behöver du uppge två saker:
artikelns namn och modellnamnet.

3.1 mikrovågsugn 

framsida
ugnslampa
kontrollpanel
knapp för dörröppning
mikrovågsskydd
ugnsutrymme
dörrtätning och
tätningsytor

1

2

3

4

5

6

7

3.2 tillbehör

1
2

AUTO

%

1

3

4

67 5

2

1

2
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3.3 kontrollpanel

AUTO

%

AUTO

%

4.1 inkoppling
när ugnen kopplas in för första gången har
du möjlighet att ställa klockan. ugnen har
en 24-timmarsklocka.
Exempel: att ställa in klockan.
1. tryck på KLOCK-knappen en gång i

standby-läge för att ställa in klockan.
2. Vrid på vredet för att ställa in

timvisningen.

3. tryck på KLOCK-knappen för att
bekräfta.

4. Vrid på vredet för att ställa in
minutvisningen.

5. tryck på KLOCK-knappen för att
bekräfta inställningen.

under tillagning kan du trycka på 
KLOCK-knappen för att kontrollera 
tidpunkten på dagen.

4. anVändning

2

3
4

8

6

1

5

7

   kontrollpanel:

                     auto

                     fläkt

                     klocka

                     Barnlås

                     displaysegment

                     mikrovågseffektnivå

                     Vikt

                     upptining

                     mikrovågor

                     hög

                     låg

                     

                     

                     

1    knapp för ugnens
   effektnivå

   knapp för 
   autoupptining

   Viktjusteringsknapp

   Paus/avbryt-knapp

   klock-knapp

   Vred

   knapp för dörröppning

2

3

4

5

6

7

8
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4.2 mikrovågor, tillagning
Vid mikrovågstillagning kan tillagningsef-
fekten och tiden anpassas. maximal
tillagningstid är 95 minuter.
Exempel: tillagning i 5 minuter med 60 %
effektnivå.
1. öppna ugnsluckan och placera maten i

ugnen. stäng luckan.
2. tryck på EFFEKTNIVÅ-knappen 3

gånger.
3. Vrid på vredet för att ange

tillagningstiden.
4. tryck på vredet för att starta tillagning.

för att kontrollera 
mikrovågseffektnivån under tillagning,
tryck på EFFEKTNIVÅ-knappen.
effektnivåns standardvärde är 100 %.
i slutet av tillagningen avger systemet
en pipsignal och end visas. 
innan en ny tillagningscykel startas, 
tryck på någon knapp för att radera 
displayen och nollställa systemet.
effektnivåer som är för höga eller 
tillagningstider som är för långa kan 
överhetta maten och orsaka brand.

4.3 minskad effektnivå

4.4 snabbstart
du kan direkt starta tillagning på 100 % i
30 sekunder genom att trycka på vredet.
Varje gång du trycker på vredet ökas
tillagningstiden med 30 sekunder.

tryck på vredet för att öka tiden.

4.5 autotillagning
autotillagningsfunktionen beräknar
automatiskt rätt tillagningsläge och
tillagningstid. det finns 8 menyer att välja
mellan.

1. öppna ugnsluckan och placera maten i
ugnen. stäng luckan.

2. Vrid vredet moturs för att välja mat.
3. tryck på knappen VIKTJUSTERING

för att välja mängd eller vikt.
4. tryck på vredet för att starta tillagning.

när ugnen avger en pipsignal: vänd 
på maten, stäng ugnsluckan och tryck
på vredet för att fortsätta tillagningen.

4.6 autoupptining
autoupptiningsfunktionen beräknar
automatiskt rätt tillagningsläge och
tillagningstid. du kan tina upp mellan 100 g
och 1800 g mat.
Exempel: för att tina upp 500 g mat.
1. öppna ugnsluckan och placera maten i

ugnen. stäng luckan.
2. tryck på knappen AUTOUPPTINING

en gång.
3. tryck på knappen VIKTJUSTERING

för att välja vikt.
4. tryck på vredet för att starta upptining.

när ugnen avger en pipsignal: vänd 
på maten, stäng ugnsluckan och tryck
på vredet för att fortsätta tillagningen. 

Autotillagning Mat Vikt
a - 01 mjölk/kaffe 1-3 koppar
a - 02 ris 150-600 g
a - 03 spaghetti 100-300 g
a - 04 Potatis 1-3 st
a - 05 autouppvärmning 200-800 g
a - 06 fisk 200-600 g
a - 07 Pizza 150-450 g
a - 08 Popcorn 99 g

Knapp för ugnens
effektnivå

Effektnivåer

x 1 100 % 

x 2 80 % 

x 3 60 % 

x 4 40 % 

x 5 20 % 

x 6 0 % 

Tillagningsläge Standard
tid

Sänkt effektnivå

mikrovågseffekt
100 %

30’00 mikrovågseffekt
80 %
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4.7 Barnlås
det barnsäkra låset förhindrar oövervakad
användning av barn. det barnsäkra låset
aktiveras automatiskt då ugnen lämnats
oanvänd i 1 minut. öppna luckan för att
avbryta funktionen.

4.8 Paus
för att göra paus medan mikrovågsugnen
är igång.
1. tryck på PAUS/AVBRYT-knappen en

gång för att aktivera pausläget under
tillagning.

2. tryck på vredet för att fortsätta
tillagningen.

tryck på PAUS/AVBRYT-knappen två
gånger för att avbryta tillagningen.

ugnen stängs av när luckan öppnas.
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5. rÅd oCh tiPs

5.1 redskap som tål mikrovågsugn
Tillagningskärl Mikrovågs-

säker
Säkerhetskommentarer

aluminiumfolie/
foliebehållare

3 / 7 små bitar aluminiumfolie kan användas för att skydda
maten mot överhettning. håll folien minst 2 cm från
ugnsväggarma eftersom ljusbågar kan uppstå.
foliebehållare rekommenderas inte om de inte är
specificerade av tillverkaren, följ anvisningarna noggrant.

Porslin och keramik 3 / 7 Porslin, lergods, glaserat lergods och benporslin är
vanligtvis lämpligt, med undantag för de med metallisk
dekoration.

glasgods,
exempelvis Pyrex ®

3 försiktighet ska iakttagas vid användning av fint glasgods,
eftersom det kan bräckas eller spricka om det värms upp
plötsligt.

metall 7 Vi rekommenderar inte användning av tillagningsgods i
metall, eftersom det bildar ljusbågar som kan leda till
brand.

Plast/polystyren,
exempelvis
matbehållare

3 försiktighet måste iakttagas eftersom en del behållare
förvrids, smälter eller missfärgas vid höga temperaturer.

frys-/stekpåsar 3 måste genomborras för att låta ånga komma ut. kontrollera
att påsarna är lämpliga för mikrovågsugn. använd inte
plast- eller metallband eftersom de kan smälta eller fatta
eld på grund av ljusbågsbildning.

Papper tallrikar,
muggar och
hushållspapper

3 använd endast för uppvärmning eller för att absorbera fukt.
försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan
orsaka brand.

halm- och
träbehållare 

3 Var alltid uppmärksam på ugnen när du använder dessa
material, eftersom överhettning kan orsaka brand. 

returpapper och
tidningar

7 kan innehålla extrakt av färg vilket kan orsaka
ljusbågsbildning och leda till brand. 
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Mikrovågor, tillagningsråd

samman-
sättning

mat med mycket fett och socker (exempelvis finhackade pajer) kräver kortare
uppvärmningstid. försiktighet måste iakttagas eftersom överhettning kan leda
till brand.

storlek se till att alla bitarna har samma storlek för jämn tillagning.
temperatur matens initiala temperatur påverkar tillagningstiden. skär i mat med fyllningar,

exempelvis syltmunkar, för att släppa ut värme eller ånga.
ordning Placera de tjockaste delarna av maten mot fatets yttre kant. exempelvis

kycklinglår.
skydd använd ventilerad mikrovågsfilm eller passande lock.
stick hål på stick några hål i mat med skal, skinn eller hinna  innan tillagning eller

återuppvärmning, eftersom ånga byggs upp som kan leda till att maten
exploderar. exempelvis potatis, fisk, kyckling, korv.

VIKTIGT!
ägg ska inte värmas upp med mikrovågsenergi eftersom de kan
explodera, även efter tillagningen är över, exempelvis pocherade,
hårdkokta.

rör om, vänd
och ordna om

för jämn tillagning är det viktigt att röra om, vända och ordna om maten under
tillagning. rör alltid om och ordna om utifrån och in mot mitten.

låt stå att låta maten vila är nödvändigt efter tillagning för att göra det möjligt för
värmen att sprida sig jämnt genom maten.

skydd Varma områden kan skyddas med små bitar folie, som reflekterar mikrovågor,
exempelvis ben och vingar på en kyckling.

5.2 mikrovågor, tillagningsråd

använd grytlappar eller ugnsvantar när du tar ut mat ur ugnen för att förhindra
brännskador. håll alltid behållare som popcornpåsar, ugnspåsar etc. bortvända från
ansikte och händer när du öppnar dem, för att undvika att ångan orsakar brännskador.
stå alltid en bit ifrån ugnsdörren när du öppnar den för att undvika att brännas av ånga
och värme. skiva fyllda bakade maträtter efter uppvärmning för att släppa ut ånga och
undvika brännskador.
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6. Vad gör jag om

Symtom Kontroll/råd . . .

mikrovågsugnen inte
fungerar som den ska?

• säkringarna i proppskåpet fungerar.
• att det inte har förekommit ett strömavbrott.
• om säkringarna fortsätter lösa ut kontaktar du en behörig

elektriker.
mikrovågsläget fungera 
inte?

• dörren har stängts ordentligt.
• dörrtätningarna och tätningsytorna är rena.
• START-knappen har tryckts in.

den roterande tallriken
roterar inte?

• tallriksstödet har anslutits korrekt till drivningen.
• den eldfasta formen inte är större än den roterande tallriken.
• mat inte förekommer utanför den roterande tallrikens kant så att

tallriken förhindras att rotera.
• inget blockerar rotationen i utrymmet under den roterande tallriken.

mikrovågsugnen stängs
inte av?

• isolera apparaten från proppskåpet.
• kontakta en behörig eleCtroluX-servicerepresentant.

Belysningen inuti ugnen
fungerar inte?

• kontakta behörig eleCtroluX-servicerepresentant.
ugnslampan får endast bytas av en utbildad och behörig
eleCtroluX-servicerepresentant.

det tar längre tid att
värma upp och laga
maten jämfört med
tidigare?

• ställ in en längre tillagningstid (dubbel mängd = knappt dubbel
koktid) eller,

• om maten är kallare än normalt, rotera eller vrid kärlet då och då
eller,

• ställ in en högre effektinställning.

om ugnen är igång 3 minuter eller längre i något läge fortsätter fläkten att gå 2 minuter
efter avslutad tillagning.
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Återvinn material med symbolen       .
Återvinn förpackningen genom att placera
den i lämpligt kärl.

Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa
genom att återvinna avfall från elektriska
och elektroniska produkter. 

släng inte produkter märkta med
symbolen      med hushållsavfallet. lämna
in produkten på närmaste
återvinningsstation eller kontakta
kommunkontoret.

8. miljöinformation

1) den här produkten uppfyller kraven i den europeiska standarden en55011.
i enlighet med denna standard har produkten klassificerats som utrustning i grupp 2, klass
B.
grupp 2 innebär att utrustningen avsiktligen genererar radiofrekvensenergi i form av
elektromagnetisk strålning för värmebehandling av livsmedel.
klass B innebär att utrustningen är lämplig för bruk i hemmiljö.

2) den invändiga kapaciteten beräknas genom att maximal bredd, djup och höjd mäts.
den faktiska kapaciteten för att rymma mat är mindre.

7. sPeCifikationer

Växelspänning 230 V, 50 hz, en-fas

distributionssäkring/-relä minst 10 a

Växelströmseffekt som krävs: mikrovågsugn 1.2 kW
uteffekt: mikrovågsugn 700 W (ieC 60705)

mikrovågsfrekvens 2450 mhz 1) (grupp 2/klass B)

utvändigt mått: lms2173em 595 mm (B) x 388 mm (h) x 312 mm (d)

invändigt mått 315 mm (B) x 198 mm (h) x 294 mm (d) 2)

ugnskapacitet 17 liter 2)

roterande tallrik ø 245 mm, glas

Vikt ca. 12.5 kg
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VI TÄNKER PÅ DIG
Tack för att du köpt en Electrolux-produkt. Du har valt en produkt som för med sig
årtionden av yrkeserfarenhet och innovation. Genial och elegant har den
utformats med dig i åtanke. Så när du än använder den kan du känna dig trygg
med att veta att du får fantastiska resultat varje gång.
Välkommen till Electrolux.
Besök vår webbplats för att:

Få användningsråd, broschyrer, felsökningshjälp och serviceinformation:
www.electrolux.com/webselfservice

Registrera din produkt för bättre service:
www.registerelectrolux.com

Köpa tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt:
www.electrolux.com/shop

KUNDTJÄNST OCH SERVICE
Vi rekommenderar att originalreservdelar används.
Ha följande uppgifter till hands när du kontaktar serviceavdelningen: Modell,
PNC, serienummer.
Informationen står på typskylten.

 Varnings-/viktig säkerhetsinformation
 Allmän information och tips
 Miljöinformation

Med reservation för ändringar.

1.  SÄKERHETSINFORMATION
Läs noga de bifogade instruktionerna före installation
och användning av produkten. Tillverkaren är inte
ansvarig för eventuella personskador eller andra skador
som uppkommit som ett resultat av felaktig installation
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eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en
säker och tillgänglig plats för framtida bruk.

1.1 Säkerhet för barn och personer med
funktionsnedsättning
• Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder

och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, samt personer med
bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas
eller instrueras beträffande hur produkten används på
ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade
med användningen.

• Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket
omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska
inte vara i närheten av produkten om de inte är under
uppsikt.

• Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av
produkten utan ständig uppsikt.

• Låt inte barn leka med produkten.
• Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn

och kassera det på lämpligt sätt.
• Barn och husdjur ska hållas borta från produkten när

den är igång eller när den svalnar. Åtkomliga delar
kan bli heta under användning

• Om apparaten har ett barnlås, måste detta aktiveras.
• Barn får inte utföra städning och underhåll av

apparaten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet
• VARNING: Produkten och åtkomliga delar blir mycket

varma under användning. Var försiktig så att du
undviker att vidröra värmeelementen.

• VARNING: Oövervakad matlagning på en häll med fett
eller olja kan vara farligt och kan leda till brand.

• Försök ALDRIG att släcka en eld med vatten, utan
stäng av produkten och täck över flamman, t.ex. med
ett lock eller brandfilt.
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• VARNING: Produkten får inte tillföras via en extern
kopplingsanordning, såsom timer, eller anslutas till en
krets som regelbundet slås på och av med ett verktyg.

• VARNING: Tillagningsprocessen måste övervakas. En
kort tillagningsprocess måste ständigt övervakas.

• VARNING: Brandfara: Förvara inte saker på
kokytorna.

• Metallföremål som knivar, gafflar, skedar och lock bör
inte placeras på hällens yta eftersom de blir varma.

• Använd inte produkten innan den installeras i den
inbyggda strukturen.

• Använd inte ångrengörare vid rengöring av produkten.
• Om keramik-/glasytan är sprucken, stäng av

produkten och dra ur elsladden. Om produkten är
ansluten till elnätet direkt med kopplingsboxen, ta bort
säkringen för att koppla från produkten från
strömförsörjningen. I båda fallen, kontakta vårt
auktoriserade servicecenter.

• Om nätsladden är skadad måste den bytas av
tillverkaren, en godkänd serviceverkstad eller
personer med motsvarande utbildning, för att undvika
fara.

• VARNING: Använd endast hällskydd som designats
av tillverkaren av produkten eller som anges av
tillverkaren i bruksanvisningen som lämplig, eller
hällskydd som medföljer. Olyckor kan inträffa om fel
skydd används.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
2.1 Installation

VARNING!
Endast en behörig person
får installera den här
produkten.

VARNING!
Risk för personskador och
skador på produkten
föreligger.

• Avlägsna allt förpackningsmaterial.

• Installera eller använd inte en skadad
produkt.

• Följ installationsinstruktionerna som
följer med produkten.

• Minsta avstånd till andra produkter
ska beaktas.

• Var alltid försiktig när produkten rör
sig eftersom den är tung. Använd
alltid skyddshandskar och täckta skor.

• Täta skurna ytor med tätningsmedel
för att förhindra att fukt får den att
svälla.
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• Skydda produktens botten mot ånga
och fukt.

• Installera inte produkten nära en dörr
eller under ett fönster. Detta förhindrar
att heta kokkärl faller ned från
produkten när dörren eller fönstret är
öppet.

• Om produkten är installerad ovanför
lådor måste utrymmet mellan
produktens botten och den övre lådan
vara tillräckligt så att luft kan cirkulera.

• Produktens undersida kan bli het. Se
till att installera en separationspanel
gjord av plywood, material av
köksstommen eller andra icke-
brännbara material under produkten
för att förhindra att värmen kommer till
botten.

• Separationspanelen måste helt täcka
området under hällen.

2.2 Elektrisk anslutning
VARNING!
Risk för brand och elektriska
stötar.

• Alla elektriska anslutningar ska göras
av en behörig elektriker.

• Produkten måste jordas.
• Produkten måste göras strömlös före

alla rengöringsarbeten.
• Se till att de parametrarna på

märkskylten överensstämmer med
elnätets elektricitet.

• Kontrollera att produkten är rätt
installerad. Lösa och ej fackmässigt
monterade nätkablar eller kontakter (i
förekommande fall) kan orsaka
överhettning i kopplingsplinten.

• Använd rätt nätkabel.
• Låt inte elektriska ledningar trassla in

sig.
• Kontrollera att ett skydd mot elektriska

stötar är installerat.
• Dragavlasta kabeln.
• Kontrollera att nätkabeln eller

kontakten (i förekommande fall) inte
vidrör den heta produkten eller det
heta kokkärlet när du ansluter
produkten till närliggande uttag.

• Använd inte grenuttag eller
förlängningssladdar.

• Kontrollera så att du inte skadar
kontakten (i förekommande fall) och
nätkabeln. Kontakta vårt

auktoriserade servicecenter eller en
elektriker för att ersätta en skadad
nätkabel.

• Stötskyddet för strömförande och
isolerade delar måste fästas på ett
sådant sätt att det inte kan tas bort
utan verktyg.

• Anslut stickkontakten till eluttaget först
vid slutet av installationen. Kontrollera
att stickkontakten är åtkomlig efter
installationen.

• Anslut inte stickkontakten om
vägguttaget sitter löst.

• Dra inte i anslutningssladden för att
koppla bort produkten från eluttaget.
Ta alltid tag i stickkontakten.

• Använd endast rätt isoleringsenheter:
strömbrytare, säkringar (säkringar av
skruvtyp tas ur hållaren),
jordfelsbrytare och kontaktorer.

• Den elektriska installationen måste ha
en isolationsenhet så att du kan
koppla från produkten från nätet vid
alla poler. Kontaktöppningen på
isolationsenheten måste vara minst 3
mm bred.

2.3 Användning
VARNING!
Risk för skador, brännskador
eller elstötar föreligger.

• Ta bort all förpackning, etiketter och
skyddsfilm (i förekommande fall) före
första användningstillfället.

• Denna produkt är endast avsedd för
hushållsbruk.

• Ändra inte produktens specifikationer.
• Se till att ventilationsöppningarna inte

är blockerade.
• Lämna inte produkten utan tillsyn

under användning.
• Stäng av kokzonen efter varje

användningstillfälle.
• Lägg inte bestick eller kastrullock på

kokzonerna. De kan bli varma.
• Använd inte produkten med våta

händer eller när den är i kontakt med
vatten.

• Använd inte produkten som arbets-
eller avlastningsyta.

• Om produktens yta är sprucken ska
du omedelbart koppla loss den från
eluttaget. Detta för att förhindra
elstötar.
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• Det kan stänka när du lägger
livsmedel i het olja.

VARNING!
Risk för brand och explosion

• Fetter och olja kan frigöra
lättantändliga ångor när de värms
upp. Håll flammor eller uppvärmda
föremål borta från fetter och oljor när
du lagar mat med dem.

• Ångorna som frigörs i mycket het olja
kan orsaka självantändning.

• Redan använd olja, som kan innehålla
matrester, kan orsaka brand vi lägre
temperatur än olja som används för
första gången.

• Placera inga lättantändliga produkter
eller föremål som är fuktiga med
lättantändliga produkter i, nära eller
på produkten.

VARNING!
Risk för skador på produkten
föreligger.

• Placera inga heta kokkärl på
kontrollpanelen.

• Lägg inte på några värmskydd på
hällens glasyta.

• Låt inte kokkärl torrkoka.
• Var försiktig så att inte föremål eller

kokkärl faller på produkten. Ytan kan
skadas.

• Aktivera inte kokzonerna med tomma
kokkärl eller utan kokkärl.

• Lägg inte aluminiumfolie på
produkten.

• Kokkärl av gjutjärn, aluminium eller
med skadad botten kan repa glaset /
glaskeramiken. Lyft alltid upp dessa
föremål när du måste flytta dem på
kokhällen.

• Denna produkt är endast avsedd för
matlagning. Den får inte användas för
några andra ändamål, t.ex. för
rumsuppvärmning.

2.4 Underhåll och rengöring
• Rengör produkten regelbundet för att

förhindra att ytmaterialet försämras.
• Stäng av produkten och låt den kallna

före rengöring.
• Koppla från produkten från elnätet

före underhåll.
• Spruta inte vatten eller ånga på

produkten för att rengöra den.
• Rengör produkten med en fuktig, mjuk

trasa. Använd bara milda
rengöringsmedel. Använd inte
produkter med slipeffekt,
skursvampar, lösningsmedel eller
metallföremål.

2.5 Service
• Kontakta en auktoriserad

serviceverkstad för reparation av
produkten.

• Använd endast originaldelar.

2.6 Avfallshantering
VARNING!
Risk för kvävning eller
skador.

• Kontakta kommunen för information
om hur produkten kasseras korrekt.

• Koppla loss produkten från eluttaget.
• Klipp av elkabeln nära produkten och

kassera den.

3. INSTALLATION
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

3.1 Före installationen
Innan du installerar hällen ska du
anteckna informationen nedan från
typskylten. Typskylten sitter nertill på
hällen.

Serienummer ....................

3.2 Inbyggnadshällar
Inbyggnadshällar får endast användas
efter installation i lämpliga
inbyggnadsenheter och arbetsbänkar
enligt gällande standarder.
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3.3 Nätkabel
• Hällen är försedd med en nätkabel.
• För att ersätta den skadade

nätkabeln, använd kabeltyp:
H05V2V2-F som motstår en
temperatur av 90 °C eller högre.
Kontakta din lokala servicestation.

3.4 Montering

min.

50mm

min.

500mm

min. 
12

min. 
28

min.
12 mm

min.
60 mm

3.5 Skyddslåda

Om du har en skyddslåda (extra tillbehör)
behövs inte skyddsgolvet direkt under
hällen. Skyddslådan (tillbehör) finns inte i
alla länder. Kontakta din lokala
återförsäljare.

Du kan inte använda
skyddslådan om du
installerar hällen ovanför en
ugn.
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4. PRODUKTBESKRIVNING
4.1 Beskrivning av hällen

210 mm

145 mm
180 mm

145 mm
1

1

1 1

2

1 Kokzon
2 Kontrollpanel

4.2 Beskrivning av kontrollpanelen

1 2 3

Använd touchkontrollerna för att använda produkten. Displayerna, indikeringarna och
ljudsignalerna markerar vilka funktioner som är aktiverade.

Touch
-kon‐
troll

Funktion Beskrivning

1 PÅ/AV (ON/OFF) För att aktivera och avaktivera hällen.

2 - Värmelägesdisplay För att visa det inställda värmeläget.

3  / - För inställning av värmeläge.

4.3 Visningar av värmeinställning

Display Beskrivning
Kokzonen är avstängd.

 - Kokzonen är på.
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Display Beskrivning

 + siffra Ett fel har uppstått.

En kokzon är fortfarande varm (restvärme).

Barnsäkerhetslås är på.

Automatisk avstängning är på.

4.4 Restvärmeindikator
VARNING!

 Risk för brännskador från
restvärme.

Indikatorerna visar nivån på restvärmen
för de kokzoner du använder för
närvarande. Indikatorerna kan också
visas för de närliggande kokzonerna
även om du inte använder dem.

5. DAGLIG ANVÄNDNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

5.1 Aktivera och avaktivera
Tryck på  i 1 sekund för att sätta på
eller stänga av hällen.

5.2 Automatisk avstängning
Funktionen stänger av hällen
automatiskt om:
• alla kokzoner är avstängda.
• du inte ställer in värmeläge efter

hällen har satts på.
• du spiller något eller sätter något på

kontrollpanelen längre än 10
sekunder (en kastrull, en handduk
osv.). En ljudsignal ljuder och hällen
stängs av. Ta bort föremålet eller
rengör kontrollpanelen.

• du stänger inte av en kokzon eller
ändrar värmeläget. Efter en stund
tänds  och hällen stängs av.

Förhållandet mellan värmeläge och
tiden efter vilken hällen stängs av:

Värmeläge Hällen stängs av
efter

1 - 2 6 timmar

3 - 4 5 timmar

Värmeläge Hällen stängs av
efter

5 4 timmar

6 - 9 1,5 timme

5.3 Värmeläge
Tryck på  för att öka värmeläget.
Användning  för att minska
värmeläget. Tryck på  och 
samtidigt för att inaktivera kokzonen.

5.4 Barnsäkerhetslås
Denna funktion förhindrar oavsiktlig
användning av hällen.
För att starta funktionen: aktivera
hällen med . Ställ inte in något
värmeläge. Tryck samtidigt på  på de
två främre kokzonerna i 4 sekunder. 
tänds. Inaktivera hällen med .
Stänga av funktionen: aktivera hällen
med . Ställ inte in något värmeläge.
Tryck samtidigt på  på de två främre
kokzonerna i 4 sekunder.  tänds.
Inaktivera hällen med .
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För att skjuta upp funktionen för bara
ett enskilt tillagningstillfälle: sätt igång
hällen med .  tänds. Tryck samtidigt
på  på de två främre kokzonerna i 4

sekunder. Ställ in värmeläge inom 10
sekunder. Hällen kan nu användas. Om
du avaktiverar hällen med  aktiveras
funktionen igen.

6. RÅD OCH TIPS
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

6.1 Kokkärl
Kokkärlens botten skall vara
så tjock och så plan som
möjligt.
Se till att kastrullens botten
är ren och torr innan du
sätter den på hällen.

Kokkärl av emaljerat stål
med aluminium- eller
kopparbotten kan orsaka
färgskiftning på
glaskeramiken.

6.2 Exempel på olika typer av
tillagning

Uppgifterna i tabellen är
endast avsedda som
vägledning.

Värmein‐
ställning

Använd för: Tid
(min)

Tips

1 Varmhållning av tillagad mat. efter
behov

Lägg ett lock på ett kokkärl.

1 - 2 Hollandaisesås, smältning
av: smör, choklad, gelatin.

5 - 25 Rör om med jämna mellan‐
rum.

1 - 2 Stanning: fluffiga omeletter,
äggstanning.

10 - 40 Tillaga med lock.

2 - 3 Småkoka ris och mjölkrätter,
värma färdiglagade rätter.

25 - 50 Minst dubbelt så mycket
vätska som ris, rör om mjölk‐
baserade rätter under tillag‐
ningen.

3 - 4 Ångkoka grönsaker, fisk,
kött.

20 - 45 Tillsätt några matskedar
vätska.

4 - 5 Kokning av potatis. 20 - 60 Använd max. ¼ liter vatten
till 750 g potatis.

4 - 5 Tillaga större mängder mat,
stuvningar och soppor.

60 -
150

Upp till 3 l vätska plus ingre‐
dienser.
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Värmein‐
ställning

Använd för: Tid
(min)

Tips

6 - 7 Lätt stekning: schnitzel, cor‐
don bleu, kotletter, kroketter,
korv, lever, ägg, pannkakor,
munkar.

efter
behov

Vänd efter halva tiden.

7 - 8 Kraftig stekning, potatiskro‐
ketter, njurstek, fransyska.

5 - 15 Vänd efter halva tiden.

9 Koka vatten, koka pasta, bryna kött (gulasch, grytstek), fritera pom‐
mes frites.

7. SKÖTSEL OCH RENGÖRING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

7.1 Allmän information
• Rengör hällen efter varje

användningstillfälle.
• Använd alltid kokkärl med ren botten.
• Repor eller mörka fläckar på ytan har

ingen inverkan på hur hällen fungerar.
• Använd ett särskilt rengöringsmedel

för hällens yta.
• Använd en speciell skrapa för glaset.

7.2 Rengöring av hällen
• Ta omedelbart bort: smält plast,

plastfolie, socker och mat som

innehåller socker, annars kan denna
smuts orsaka skador på hällen. Var
försiktig och undvik brännskador. Sätt
specialskrapan snett mot glasytan och
för bladet över ytan.

• Ta bort när hällen svalnat
tillräckligt: kalkringar, vattenringar,
fettstänk, glänsande metalliska
missfärgningar. Rengör hällen med en
fuktig duk och icke slipande
rengöringsmedel. Efter rengöring,
torka hällen med en mjuk duk.

• Ta bort missfärgning på blank
metall: använd en lösning av vatten
och vinäger och rengör glasytan med
en trasa.

8. FELSÖKNING
VARNING!
Se säkerhetsavsnitten.

8.1 Vad gör jag om...

Problem Möjlig orsak Lösning
Det går inte att aktivera el‐
ler använda hällen.

Hällen är inte ansluten till
strömförsörjningen eller
den är ansluten på fel sätt.

Kontrollera att hällen är
korrekt ansluten till ström‐
försörjningen. Se kopp‐
lingsschemat.
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Problem Möjlig orsak Lösning
 Säkringen har gått. Kontrollera om säkringen

är orsaken till felet. Om
säkringen går gång på
gång, tala med en kvalifi‐
cerad elektriker.

 Du har inte ställt in värme‐
läget inom 10 sekunder.

Sätt på hällen igen och
ställ in värmeläget inom 10
sekunder.

 Du har tryckt på 2 eller fle‐
ra touchkontroller samti‐
digt.

Tryck bara på en touch-
kontroll.

 Det finns vatten eller fett‐
stänk på kontrollpanelen.

Rengör kontrollpanelen.

En ljudsignal ljuder och
hällen stängs av.
En ljudsignal ljuder när häl‐
len slår ifrån.

Du har ställt något på en
eller flera touch-kontroller.

Ta bort föremålet från
touch-kontrollerna.

Hällen stängs av. Du satte något på touch-
kontrollen .

Ta bort föremålet från
touch-kontrollen.

Restvärmeindikatorn tänds
inte.

Zonen är inte varm efter‐
som den bara har varit
påslagen en kort stund el‐
ler så kan sensorn vara
trasig.

Kontakta en auktoriserad
serviceverkstad om kokzo‐
nen varit på tillräckligt
länge för att vara varm.

Touch-kontrollerna blir var‐
ma.

Kokkärlet är för stort eller
står för nära kontrollerna.

Placera stora kokkärl på
de bakre zonerna om möj‐
ligt.

 tänds. Automatisk avstängning är
på.

Stäng av hällen och sätt på
den igen.

 tänds. Barnsäkerhetslås är på. Se "Daglig användning".

 och en siffra tänds. Det har uppstått ett fel på
hällen.

Stäng av hällen och sätt på
den igen efter 30 sekun‐
der. Om  visas igen ska
du dra ur elkontakten. Sätt
i elkontakten igen efter 30
sekunder. Kontakta aukto‐
riserat servicecenter om
problemet fortsätter.

Ett konstant pip-ljud hörs. Fel på elanslutningen. Dra ur elkontakten. Tala
med en behörig elektriker
som kontrollerar installatio‐
nen.
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Problem Möjlig orsak Lösning

 tänds. Den andra fasen av ström‐
försörjningen saknas.

Kontrollera att hällen är
korrekt ansluten till ström‐
försörjningen. Ta bort säk‐
ringen, vänta en minut och
sätt i den igen.

8.2 Om du inte finner en
lösning...
Kontakta försäljaren eller en auktoriserad
serviceverkstad om du inte kan avhjälpa
felet. Uppge uppgifterna på typskylten.
Meddela även den tresiffriga koden och
koden för glaskeramiken (den sitter i
hörnet på hällen) och felmeddelande

som visas. Kontrollera att du har hanterat
hällen på korrekt sätt. Annars kommer
besök från servicetekniker eller
fackhandlare inte att vara kostnadsfritt,
inte ens under garantitiden. Anvisningar
för kundservice och garantibestämmelser
finns i garantihäftet.

9. TEKNISKA DATA
9.1 Typskylt

Modell HOC620B PNC 949 492 393 00
Typ 60 HAD 54 AO 220 - 240 V / 400 V 2N 50 - 60 Hz
 Tillverkad i Rumänien
Serienr ................. 6.5 kW
ELECTROLUX  

9.2 Specifikation för kokzonerna

Kokzon Nominell effekt (max värmelä‐
ge) [W] Kokzonens diameter [mm]

Vänster fram 2300 210

Vänster bak 1200 145

Höger fram 1200 145

Höger bak 1800 180

För optimalt matlagningsresultat använd
inte kokkärl med större diameter än på
kokzonen.

10. ENERGIEFFEKTIVITET
10.1 Produktinformation enligt EU 66/2014 endast giltig för EU:s
marknad

Modellbeskrivning  HOC620B

SVENSKA 55



Typ av häll  Häll för inbygg‐
nad

Antal kokzoner  4

Uppvärmningsteknik  Strålvärmare

Diameter på runda kokzo‐
ner (Ø)

Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak

21,0 cm
14,5 cm
14,5 cm
18,0 cm

Energiförbrukning per
kokzon (EC electric cook‐
ing)

Vänster fram
Vänster bak
Höger fram
Höger bak

200,1 Wh/kg
188,0 Wh/kg
188,0 Wh/kg
191,6 Wh/kg

Energiförbrukning för häl‐
len (EC electric hob)

 191,9 Wh/kg

EN 60350-2 - Elektriska
matlagningsapparater - Del 2: Hällar –
Metoder för mätning av prestanda

10.2 Energibesparing
Du kan spara energi vid
vardagsmatlagningen om du följer
nedanstående tips.
• Värm bara upp den mängd vatten du

behöver.

• Sätt om möjligt alltid ett lock på
kokkärlet.

• Ställ kokkärlet på kokzonen innan du
aktiverar den.

• Kokkärlets botten ska ha samma
diameter som kokzonen.

• Ställ ett mindre kokkärl på mindre
kokzoner.

• Ställ kokkärlet i mitten av kokzonen.
• Använd restvärmen för att hålla maten

varm eller för att smälta den.

11. MILJÖSKYDD
Återvinn material med symbolen .
Återvinn förpackningen genom att
placera den i lämpligt kärl. Bidra till att
skydda vår miljö och vår hälsa genom att
återvinna avfall från elektriska och
elektroniska produkter. Släng inte

produkter märkta med symbolen  med
hushållsavfallet. Lämna in produkten på
närmaste återvinningsstation eller
kontakta kommunkontoret.

*
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TILL DIG SOM 
MONTERAR 
Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor av 
Laminat. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta skivornas 
livslängd. Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, 
gäller inte garantin. Läs därför igenom anvisningarna noga.

PACKA UPP DIREKT!
Varje skiva kontrolleras noggrant i samband med att den packas. Ange 
genast på fraktsedeln, före signering, om godset visar tecken på skada. 
Skriv tydligt: skadat gods! Har det uppstått en transportskada syns det 
oftast på emballaget. Dock inte alltid. Packa omgående upp skivorna för 
att kontrollera att de är tillverkade enligt beställning och att de inte har en 
dold transportskada. En dold transportskada måste anmälas inom den av 
transportbolaget bestämda tiden, se fraktsedeln. Varorna får inte ha flyttats 
från ursprunglig leveransadress. Anmäl transportskadan till LG Collection 
om transport skett med Schenker, annars direkt till transportören. 

Om skivorna inte kan monteras samma dag som de levereras, gäller sär-
skilda krav för förvaring. Läs om detta på nästa sida. 

Täck alltid skivorna med lämpligt skydd före och under monteringen. Tejpa inte 
på skivans finsida. Det förpackningsmaterial vi använder kan deponeras, kom-
posteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning.

LG Collection är ansluten till FTI.

GARANTI
LG Collection lämnar fem års garanti mot material- och tillverkningsfel 
under förutsättning att dessa anvisningar för hantering, montering, sköt-
sel och underhåll följs.

Om det finns några skador som faller under vår garanti, ska det snarast an-
mälas till vår återförsäljare. Anmärkningar på utförande måste göras innan 

Läs 
anvisningarna 

noga!

skivan börjar monteras. Monterade bänkskivor betraktas alltid som god-
kända vid monteringens början. Eventuella skador i form av repor, av-
skavningar eller slagmärken anses då vara monteringsskador, som inte 
omfattas av vår garanti.

Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till 
exempel vid skarvar, eller om skivan limmats vid underlaget.

Garantin täcker inte skador som kan härledas till vibrationer från avfalls-
kvarn som monterats i underlimmad diskho.

Skivor får returneras endast efter överenskommelse och ska emballeras väl. 
Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt 
emballering av returgodset.

LG Collection ansvarar inte för demontering och montering av ny skiva.

FÖRVARING
Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. I ett 
lufttätt transportemballage bibehålls träets fuktbalans vilket är en förutsätt-
ning för skivornas planhet. Om de behöver förvaras i väntan på montering 
ska de förvaras lufttätt, plant och i rumstemperatur. Oplana skivor, orsakade 
av felaktig förvaring, försvårar eller omöjliggör ett korrekt montage.

Om monteringen inte kan ske direkt:

• Öppnad, eller skadad förpackning återförsluts, lufttätt!

• Förvara skivorna plant, inomhus, i rumstemperatur.

• Placeras inte på betonggolv.

• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller strålningsvärme.

Dröjer monteringen mer än ett par veckor ökar risken för oplanhet i skivan.

MATERIALET
Stommen i bänkskivan består av högvärdig Snickerispånskiva ½ E1. Till-
verkningen kontrolleras regelbundet, så att avgången av fri formaldehyd 
håller sig väl under fastställda gränsvärden. 

Laminatet på ovansidan är ett högtryckslaminat, som till mer än 65%

Skivorna skall monteras så snart som möjligt efter leverans. 

Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. 
I ett lufttätt transportemballage bibehålls träets fuktbalans vilket är en 
förutsättning för skivornas planhet. Om de behöver förvaras i väntan 
på montering skall de förvaras lufttätt, plant och i rumstemperatur. 
Oplana skivor, orsakade av felaktig förvaring, försvårar eller omöjliggör 
ett korrekt montage.

om monteringen inte kan ske direkt:

£ Öppnad, eller skadad förpackning återförsluts, lufttätt!

£ Förvara skivorna plant, inomhus, i rumstemperatur.

£ Placeras inte på betonggolv.

£ Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller strålningsvärme.

Dröjer monteringen mer än ett par veckor ökar risken för oplanhet i skivan.

För att skapa en massiv träskiva sågas träet upp i stavar som sedan 
limmas ihop. Genom att först dela upp träet i mindre bitar och sedan 
limma ihop det igen, stabiliseras träet. Limmet som använts för att 
sammanfoga stavarna är en vattendispersion av PolyVinylAcetat (Vitlim).

Oljan som använts för grundbehandling är svensk högraffinerad 
kallpressad linolja. Vissa träslag kan vara behandlade med ett vax, 
som består av vegetabiliska oljor och naturliga vaxer.

Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan 
deponeras, komposteras eller förbrännas

Konfektionerade skivor är tillverkade enligt kundens önskemål och 
uppgivna mått. Mät ändå och kontrollera om skivan behöver sågas till 
på platsen. Andra skivor säljs per meter, och skall sågas till på plats.

Tänk på att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel.

Kontrollera med vattenpass, att skivans blivande underlag är plant och 
vågrätt. Kontrollera också eventuella vinklar.

Om skivan är oljad, måste du ha tillgång till olja att använda i samband 
med och omedelbart efter monteringen. Använd samma typ av olja som 
vi använt på LG, LiGna Träolja. 

LG Collection har satt samman en monteringssats med olja, 
monteringsvinklar, lim för skarvar och annat som är bra att ha vid 
montering och underhåll. Monteringssatsen köper du hos din leverantör.

I monteringssatsen ingår Alu-tape att skydda eventuellt urtag för spishäll. 
Kvar blir minst en meter som skall fästas på undersidan av skivan, i 
framkant, från diskmaskinen och bort mot diskbänken.

Monteringen kan göras då temperaturen är runt +20° och luftfuktigheten 
mellan 40 och 60%.

Läs igenom hela denna anvisning innan du börjar!

Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten, och håll sågen 
nästan lodrätt. Så snart du passerat kanten skall sågvinkeln minskas 
till 20 - 30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen, så 
att inte ytan fläks upp.

Du kan också använda elektrisk cirkelsåg eller sticksåg. Såga då med 
den blivande ovansidan nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot 
ytan. Börja såga vid framkanten.

Ursågningar för diskho, spishäll m.m. gör du säkrast genom att först 
tillverka en mall. Märk upp enligt mallen med mjuk blyerts-penna. Tänk 
på att spegelvända mallen om du gör uppmärkningen på baksidan.

Uttag måste placeras minst 100 millimeter från kant eller annat uttag. 
Tänk på att ge träet fem mm rörelsefog mot infällda enheter.

Alla nya sågsnitt behandlas rikligt med olja som beskrivs under avsnittet 
‘Oljade skivor’.

Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Om 
skivan är konfektionerad av LG och ändå inte passar, tar du kontakt med 
vår återförsäljare innan du fortsätter monteringen.

Bänkskivan monteras plant. Kontrollera med vattenpass. Underlaget 
skall vara stadigt.

Vinkelhörn och andra skarvar levereras med kopplingsbeslag och en 
slejf. Prova slejfen och kontrollera att skivornas ytor är i nivå med 
varandra. Skarvar mellan bänkskivor kan bli ojämna om skivorna är 
olika konditionerade. Sådana ojämnheter utjämnas med mellanlägg eller 
neddragning om de inte jämnas ut genom att skivorna får ligga lösa i 
ett uppvärmt rum några dagar innan monteringen fortsätter.

Tips! Skulle justermånen vara för snäv mellan sleif och spår, kan man 
ta ut sleifen och platta till den något med en hammare. På så sätt kan 
man få de där extra tiondelarna som kan krävas.

Alla skarvar måste ha stöd underifrån så att de inte med tiden kan gå isär. 

Vid hörnskivor måste skivans bakkant få stöd vid A och B. Om inte stödet 
utformas på rätt sätt, kan skarvarna bli otäta.

Ta bort skivan igen. Om skivan skall skarvas med beslag kan du behöva 
ta upp hål i underlaget för att kunna dra åt kopplingsbeslagen underifrån.

Med en oljad skiva ger du undersidan en sista inoljning innan monteringen 
fortsätter. Låt oljan suga in i en halvtimme, och fördela under tiden 
överskott av olja med en trasa.

Använd alltid den behandling som LG rekommenderar. Konfektionerade 
skivor levereras med olja eller vax för första tidens efterbehandling. Det 
kan vara LiGna Träolja, LiGna Hårdvaxolja eller vax. Är du osäker, frågar 
du din återförsäljare eller ringer till oss på LG.

Justera spisen, så att ovansidan är ett par millimeter över bänkskivans 
yta. Lämna 5 mm ventilationsavstånd mellan bänkskiva och spis.

I ursågningar för spishäll skyddar du träet med Alu-tape.

Innan du fäster skivan, kontrollerar du att skivan får luft även underifrån. 
Lägg aldrig skivan direkt på skåp med hel ovansida. Borra då ordentliga 
ventilationshål, minst 25 mm diameter, i bakkanten av skåpens ovansida  
med 250 mm avstånd och lägg skivan på minst 5 mm tjocka lister. Varje 
gång du sedan öppnar en låda eller en skåpslucka, kommer du att 
ventilera skivans undersida.

En massiv träskiva som kröner ett murverk, vilket måste vara helt torrt, 
är mycket elegant. Men skivan får aldrig läggas direkt ovanpå murverket. 
Lägg då skivan på minst 5 mm tjocka lister.

Om skivan hänger fritt mer än 150 mm måste den få stöd underifrån. 
Skruva fast ett stöd av trä, minst 25 mm tjockt, eller en metallprofil, 
som med fördel kan fräsas in i skivans undersida. Stöden placeras på 
högst 600 mm avstånd.

Om skivan monteras med god luftväxling och med stöd där den hänger 
fritt, minskas risken att den slår  sig.

Fäst skivan underifrån med vinklar med ovala hål. Skivan får aldrig limmas 
fast. Fäst med monteringsvinklar med högst 600 mm avstånd utmed 
skivans längd. Även skivans ändar skall fästas med monteringsvinklar. 
Välj vinklar så att skivan kan röra sig på djupet.

Fäst vinklarna så nära bakkant och framkant du kan. Alternativt kan 
du i framkant borra ett hål genom överliggaren och fästa med skruv 
och bricka. Hålet måste vara minst dubbelt så stort som skruven. Om 
överliggaren är så bred att infästning med vinkel kommer mer än 50 
mm från skivans kant, borrar du genom överliggaren och monterar 
med skruv och bricka. Om överliggaren använts så fästs en vinkel i var 
ände mellan överliggare och skåpsida så att överliggaren sitter stabilt.

Massivträ är ett levande material, och därför rör det sig med årstidernas 
växlingar. Exempelvis kan en skiva av bok med djupet 600 mm variera 
med 5 mm under ett år. Skruvarna får inte vara så hårt åtdragna att den 
naturliga rörelsen hindras. Skivan läggs med fem millimeter rörelsefog 
i bakkant.

Har skivorna skarv, monteras slejfen och skivorna skjuts ihop helt. 
Montera kopplingsbeslagen och dra åt underifrån för att kontrollera 
passningen. Skarven skall göras när skivan ligger på plats för att inte 
senare ge problem med bristande täthet. Skarvar limmas med Vitlim 
från framkant och 100 mm in.

Skivan fästs vid underlaget genom vinklarna. Under monteringen kan 
du hålla skivan på plats med tvingar. Använd skyddande mellanlägg, 
så att ytan inte skadas.

Vid montage av spishäll bifogar vissa fabrikanter monteringsramar/
skenor. Det är nödvändigt att monteringshålen i dessa är avlånga för att 
tillåta skivans rörelser. Utan avlånga hål finns risk för att träet spricker. 
Monteringsramar/skenor utan avlånga skruvhål får ej användas!

Oljade skivor skall omedelbart efter monteringen behandlas med LiGna 
Träolja som beskrivs i ‘Underhåll av träskivor’.

Fram- och bakkant

Sida

Överliggare

Se till att det finns god ventilation över och omkring diskmaskinen. 
En del diskmaskiner blir mycket varma och/eller släpper ut heta ångor. 
Skivan skall då förses med extra skydd av en självhäftande skyddsfolie 
i aluminium (800x630 mm), som finns att beställa som tillbehör.

Anmärkningar mot att skivan påverkas över en diskmaskin täcks inte 
av garantin. Diskmaskiner levereras ofta med skyddslist av aluminium 
eller liknande. Denna skall alltid monteras enligt maskinleverantörens 
anvisningar. Tänk också på att skydda/täta eventuella skarvar som 
kan påverkas underifrån av diskmaskinens ånga. Använd gärna 
aluminiumtape!

Om diskmaskinens toppyta har bristfällig isolering skall den kompletteras 
med exempelvis en frigolitskiva.

Tänk på följande:
• Ventilation
• Ångskydd
• Ingen skarv över diskmaskinen
• Diskmaskinen skall ha isolerad toppyta

materialet

Förvaring

såga i massivträ

diskmaskin

Fäst skivan rätt

Förberedelser montering kontrollera underlaget

2 3

5 års
garanti!



består av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Över detta ligger ett 
tryckt mönsterpapper, täckt med Melamin. Undersidan är klädd med la-
minatbalans med inbyggd fuktspärr av Polyeten.

Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan deponeras, 
komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell förbränning.

MONTERINGSANVISNING
Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminat. 
Felaktig hantering av skivorna kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. 
Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller 
inte garantin. Läs därför igenom anvisningarna noga.

FÖRBEREDELSER
Skivan är tillverkad enligt kundens önskemål och uppgivna mått. Mät 
ändå och kontrollera om skivan behöver sågas till på platsen. Tänk på, att 
väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel. Kontrollera med 
vattenpass, att skivans blivande underlag är plant och vågrätt. Kontrollera 
också eventuella vinklar.

MARKERINGAR
Använd alltid maskeringstejp när du ritar upp såglinjer på laminatets 
finsida.Rita upp såglinjer med en mjuk blyertspenna, på laminatsidan 
om du skall använda handsåg och på undersidan om du skall 
använda elektrisk såg. Är laminatet högblankt eller mycket mörkt, kan 
det vara svårt att se blyertslinjen. I sådana lägen brukar våra egna snicka-
re sätta maskeringstejp över såglinjen och sedan rita på tejpen.

SÅGA/BORRA I LAMINAT
Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten, och håll så-
gen nästan lodrätt. Så snart du passerat kanten skall sågvinkeln minskas 
till 20 - 30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen, så att 
inte laminatytan fläks upp. 

Du kan också använda elektrisk cirkelsåg eller sticksåg. Såga då med 
laminatytan nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot laminatytan. 
Börja såga vid framkanten. 

Ett orent sågsnitt kan jämnas till med en fil, gärna metallfil. Arbeta då från 
laminatytan och mot baksidan. 

Ursågningar för diskho, spishäll m.m. gör du säkrast genom att först till-
verka en mall. Märk upp enligt mallen med mjuk blyertspenna. Tänk på 
att spegelvända mallen om du gör uppmärkningen på baksidan. Urtag 
måste placeras minst 50 mm från kant eller annat urtag.

Borra först hål i samtliga hörn med minst 12 mm diameter på borret. 
Borra alltid från laminatsida. Detta gäller även vid borrning för blandare. 
Var försiktig så att borret inte slinter åt sidan. Hörn får inte vara skarpa, 
eftersom det senare kan leda till sprickbildning. Såga därefter med elek-
trisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits ovan. 

Försegla alla nakna spånskivekanter, då dessa är mycket känsliga för fukt. 
För försegling kan du använda fuktspärr (typ för våtrum) eller klarlack. Tänk 
även på att försegla eventuella hål för kranar eller andra genomföringar.

MONTERING
Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Om ski-
van inte passar, tar du kontakt med vår återförsäljare innan du fortsätter 
monteringen.

Kontrollera med vattenpass att underlaget är plant. Underlaget skall vara 
stadigt, så att skivan inte brister. 

Kortsida som ansluter mot diskbänksplåt och där det finns risk att kan-
tenutsätts för vatten, skall skyddas med en speciell sidoavslutningslist 
av aluminium. Den monteras med fogtätande lim och skruvas fast.  Vi 
rekommenderar starkt att du använder en likadan sidoavslut-
ningslist för att skydda laminatkantade kortsidor som ansluter mot 
spis. Strålningsvärmen från spisen kan annars få laminatlisten att släppa. 
Golvspis skall justeras (med de ställbara fötterna) så att strålningsvärme 
hamnar över bänkskivans yta.

Vinkelhörn och andra skarvar levereras med kopplingsbeslag och en slejf.
Prova slejfen och kontrollera att skivornas ytor är i nivå med varandra. 
Skarvar mellan laminerade bänkskivor kan bli ojämna om skivorna är oli-
ka konditionerade. Sådana ojämnheter utjämnas med mellanlägg eller 

Läs hela
anvisningen 

innan du 
börjar!
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Bänkskivorna är alltid klimatiserade och plana när de lämnar fabriken. 
Om de behöver förvaras i avvaktan på montering, skall de ligga plant 
- aldrig stå lutade mot en vägg.

Förvara skivorna i normalt rumsklimat, 40 - 60% relativ luftfuktighet. 
Tänk på, att byggfukten sitter i länge i ett nybyggt hus.

Varma element och direkt solljus kan orsaka ojämn fuktavgång från 
skivan. Förvara därför inte skivan nära element eller direkt solljus.

Stommen i bänkskivan består av högvärdig Snickerispånskiva E-1. Till-
verkningen kontrolleras regelbundet, så att avgången av fri formaldehyd 
håller sig väl under fastställda gränsvärden. Vissa skivor kan ha en 
stomme av vattentålig björkplywood (WBP).

Laminatet på ovansidan är ett högtryckslaminat, som till mer än 65% 
består av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Över detta ligger ett 
tryckt mönsterpapper, täckt med Melamin.

Undersidan är klädd med laminatbalans med inbyggd fuktspärr av Po-
lyeten.

Avsågningar och spån som uppkommer under monteringen kan depo-
neras, komposteras eller förbrännas i godkänd anläggning för industriell 
förbränning.

Skivan är tillverkad enligt kundens önskemål och uppgivna mått. Mät 
ändå och kontrollera om skivan behöver sågas till på platsen. Tänk på, 
att väggar sällan är helt raka och att hörn kan vara ur vinkel.

Kontrollera med vattenpass, att skivans blivande underlag är plant och 
vågrätt. Kontrollera också eventuella vinklar.

Rita upp såglinjer med en mjuk blyertspenna, på laminatsidan om du skall 
använda handsåg och på undersidan om du skall använda elektrisk såg.

Är laminatet högblankt eller mycket mörkt, kan det vara svårt att se 
blyertslinjen. I sådana lägen brukar våra egna snickare sätta maske-
ringstejp över såglinjen och sedan rita på tejpen.

Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminat. 
Felaktig hantering av skivorna kan avsevärt förkorta skivornas livslängd. 
Om monteringen inte utförts enligt dessa anvisningar, gäller inte garantin. 
Läs därför igenom anvisningarna noga.

Om skivan skall skarvas med beslag kan du behöva ta upp hål i skåpets 
överdel för att kunna dra åt kopplingsbeslagen underifrån.

Skivan fästs underifrån med skruv i framkant och bakkant. Skivan får 
aldrig limmas fast. Borra hål i underlaget på var 60:e cm utmed skivans 
längd. Även skivans ändar skall fästas.

Är väggen fuktig efter murning, måste hela skivans bakkant förseglas. 
För försegling kan du använda fuktspärr. Har skivorna skarv, monteras 
slejfen och skivorna skjuts ihop helt. Montera kopplingsbeslagen och dra 
åt underifrån för att kontrollera passningen. Skarven skall monteras när 
skivan ligger på plats för att inte senare ge problem med bristande täthet.

När passningen är god, lossas spännbeslagen och skivorna dras isär 
ordentligt. Applicera på hela spånskiveytan mellan slejfen och skivans 
ovansida och framkant med medföljande Helmipur fogmassa. Kontrollera 
speciellt att det frästa spåret omedelbart under laminatytan är helt fyllt.

Dra åt kopplingsbeslagen växelvis samtidigt som toppytan justeras jämn. 

Kontrollera att överskottet av Helmipur pressas upp utmed hela skarven 
och att det inte bildats några fickor. Ta omedelbart bort överskottet av 
Helmipur med den bipackade plastskrapan eller en styv pappbit. Torka 
efter med en trasa fuktad med medföljande Solvent eller Aceton. Arbeta 
alltid från väggen och mot skivans framkant och diagonalt över skarven, 
så att fogmassan trycks ner i skarven. Efterdra kopplingsbeslagen.

Skivan fästs vid underlaget genom de förborrade skruvhålen. Under 
monteringen kan du hålla skivan på plats med tvingar. Kom ihåg att 
använda skyddande mellanlägg, så att laminatytan inte skadas.

Monterar du kakel eller annat stänkskydd över skivan (vilket vi rekom-
menderar), lämnar du några millimeters mellanrum mellan bänkskivan 
och stänkskyddet. Fogen tätas med Silikon. Bakkanten bakom diskhon 
kan med fördel förseglas med fuktspärr eller klarlack.

Använd en fintandad handsåg. Börja såga från framkanten, och håll sågen 
nästan lodrätt. Så snart du passerat kanten skall sågvinkeln minskas till 
20 - 30 grader. Pressa bara under den nedåtgående sågrörelsen, så att 
inte laminatytan fläks upp.

Du kan också använda elektrisk cirkelsåg eller sticksåg. Såga då med 
laminatytan nedåt, så att sågtänderna skär i riktning mot laminatytan. 
Börja såga vid framkanten.

Ett orent sågsnitt kan jämnas till med en fil, gärna metallfil. Arbeta då 
från laminatytan och mot baksidan.

Ursågningar för diskho, spishäll m.m. gör du säkrast genom att först 
tillverka en mall. Märk upp enligt mallen med mjuk blyertspenna. Tänk 
på att spegelvända mallen om du gör uppmärkningen på baksidan.

Borra först hål i samtliga hörn med minst 12 mm diameter på borret. 
Borra alltid från laminatsida. Detta gäller även vid borrning för blan-
dare. Var försiktig så att borret inte slinter åt sidan. Hörn får inte vara 
skarpa, eftersom det senare kan leda till sprickbildning. Såga därefter 
med elektrisk såg eller med fintandad handsåg som beskrivits ovan.

Försegla alla nakna spånskivekanter, då dessa är mycket känsliga för 
fukt. För försegling kan du använda fuktspärr (typ för våtrum) eller 
klarlack. Tänk även på att försegla eventuella hål för kranar eller andra 
genomföringar.

Montering 
En bänkskiva i Compactlaminat har andra egenskaper än en laminat-
bänkskiva. Det är egenskaper som man måste ta hänsyn till vid konfek-
tionering och montering. Compactlaminat påverkas av den omgivande 
luftens fukthalt, det vill säga att den anpassar sig och rör sig allt ef-
tersom fukthalten varierar.  Rörelserna i Compactlaminat kan vara så 
stora som 2,5 mm - 3,0 mm i skivans tvärriktning och 1,0 – 1,5 mm i 
skivans längdriktning.

Montaget av en bänkskiva i Compactlaminat måste tillåta att bänkskivan 
rör sig. Skivan fästs underifrån med skruv i framkant och bakkant eller 
med medföljande monteringsvinklar. Skivan får aldrig limmas fast. Borra 
hål i underlaget med ett avstånd av 60 cm utmed skivans längd. Hålet 
måste vara minst dubbelt så stort som skruven. Montera skruven med 
bricka. Skruven får inte dras så hårt att skivans rörelser hindras.  Skivans 
ändar skall fästas med skruv eller med medföljande monteringsvinklar. 
Skruven monteras med bricka i det stora hålet men får inte dras så hårt 
att skivans rörelser hindras.  Förborra för skruven ca 8 mm upp i bänk-
skivan. Mät noga och borra mycket försiktigt. Akta så att inte spetsen 
på skruven tränger upp på skivans översida eller orsakar en bula. 

kontrollera underlaget
Innan skivan monteras på underlaget skall man kontrollera att skivan 
får luft underifrån. Lägg aldrig skivan direkt på skåp med hel ovansida. 

alt 1
Borra ventilationshål, minst 25 mm diameter, i bakkant på skåpets 
ovansida med 250 mm avstånd. Lägg skivan på minst 5 mm tjocka lister. 

alt 2
Såga bort större delen av ovansidan på skåpet men lämna kvar en ram 

Lägg upp skivan på underlaget för att kontrollera att den passar. Om 
skivan inte passar, tar du kontakt med vår återförsäljare innan du fort-
sätter monteringen.

Kontrollera med vattenpass att underlaget är plant. Underlaget skall 
vara stadigt, så att skivan inte brister.

Kortsida som ansluter mot diskbänksplåt och där det finns risk att kan-
ten utsätts för vatten, skall skyddas med en speciell sidoavslutningslist 
av aluminium. Den monteras med fogtätande lim och skruvas fast. Vi 
rekommenderar starkt att du använder en likadan sidoavslutningslist 
för att skydda laminatkantade kortsidor som ansluter mot spis. Strål-
ningsvärmen från spisen kan annars få laminatlisten att släppa. Golvspis 
skall justeras (med de ställbara fötterna) att strålningsvärme hamnar 
över bänkskivans yta.

Vinkelhörn och andra skarvar levereras med kopplingsbeslag och en slejf. 
Prova slejfen och kontrollera att skivornas ytor är i nivå med varandra. 
Skarvar mellan laminerade bänkskivor kan bli ojämna om skivorna är 
olika konditionerade. Sådana ojämnheter utjämnas med mellanlägg eller 
neddragning om de inte jämnas ut genom att skivorna får ligga lösa i 
ett uppvärmt rum några dagar innan monteringen fortsätter.

Ett litet tips: skulle justermånen vara för snäv, kan man ta ut sleifen och 
platta till den något med en hammare. På så sätt kan man få de där 
extra tiondelarna som kan krävas.

Alla skarvar måste ha stöd underifrån så att de inte med tiden kan gå 
isär. Ojämna skarvar medför risk för fuktskada och täcks inte av garantin.

Vid hörnskivor måste skivans bakkant få stöd vid A och B. Om inte stödet 
utformas på rätt sätt, kan skarvarna bli otäta.

Tänk på följande:
• Ventilation
• Ångskydd
• Ingen skarv över diskmaskin
• Diskmaskinen ska ha isolerad toppyta

Se till att det finns god ventilation över och omkring diskmaskin. En 
del diskmaskiner släpper ut het ånga mot bänkskivans underkant, vil-
ket bänkskivan ej tål. Speciellt utsatt är övergången mellan framkant 
och undersida. Där bör skivan få ett extra skydd av tätande lack eller 
fuktspärr. Anmärkningar mot att skivan sväller upp vid en diskmaskin 
täcks inte av garantin. Diskmaskiner levereras ofta med skyddslist av 
aluminium eller liknande. Denna skall alltid monteras så att den täcker 
övergången mellan skivans undersida och framkantens list/laminat. 
Saknas denna skyddslist, har LG som tillbehör en aluminiumtape. Denna 
kan fästas på undersidan av skivan – i framkant – ovanför diskmaskinen 
och bort mot diskbänken. Tänk också på att skydda/täta eventuella 
skarvar som kan påverkas underifrån av diskmaskinens ånga. Använd 
gärna aluminiumtape!

Om diskmaskinens toppyta har bristfällig isolering skall det kompletteras 
med exempelvis en frigolitskiva.

kvar som stabiliserar. Skivans undersida ventileras nu varje gång en låda 
eller skåpslucka öppnas

Skruvrekommendationer
Till Compactlaminat rekommenderar vi plåtskruv. Dimension 4,2 finns i 
ett flertal passande längder. Förborra med ett borr med Ø 3,5 mm borr, 
8 mm djupt.

LAMINAT 
UPPÅT

50 MM

LAMINAT 
NEDÅT



neddragning om de inte jämnas ut genom att skivorna får ligga lösa i ett 
uppvärmt rum några dagar innan monteringen fortsätter.

Ett litet tips: Skulle justermånen vara för snäv mellan sleif och spår, kan 
man ta ut sleifen och skära till den med en mattkniv eller liknande. På så 
sätt kan man få de extra tiondelarna som kan krävas.

Alla skarvar måste ha stöd underifrån så att de inte med tiden kan gå 
isär. Ojämna skarvar medför risk för fuktskada och täcks inte av garantin.

Vid hörnskivor måste skivans bakkant få stöd vid A och B. Om inte stödet 
utformas på rätt sätt, kan skarvarna bli otäta.

Om skivan skall skarvas med beslag kan du behöva ta upp hål i skåpets 
överdel för att kunna dra åt kopplingsbeslagen underifrån. 

Skivan fästs underifrån med skruv i framkant och bakkant. Skivan 
får aldrig limmas fast. Borra hål i underlaget på var 60:e cm utmed 
skivans längd. Även skivans ändar skall fästas.

Är väggen fuktig efter murning, måste hela skivans bakkant förseglas. 
För försegling kan du använda fuktspärr. Har skivorna skarv, monteras 
slejfen och skivorna skjuts ihop helt. Montera kopplingsbeslagen och dra  
åt underifrån för att kontrollera passningen. Skarven skall monteras när 
skivan ligger på plats för att inte senare ge problem med bristande täthet.

När passningen är god, lossa spännbeslagen och dra isär skivorna ordentligt. 
Maskera med maskeringstejp 1-2 mm in från kanten på varje skiva för att 
underlätta rengöring av skarven efter att Color Jointen är applicerad och 
skarven ihopskruvad. Applicera medföljande Color Joint fogmassa på hela 
spånskiveytan mellan slejfen och skivans ovansida och framkant. Kontrollera 
speciellt att det frästa spåret omedelbart under laminatytan är helt fyllt.

Dra åt kopplingsbeslagen växelvis samtidigt som toppytan justeras jämn. 

Kontrollera att överskottet av Color Joint pressas upp utmed 
hela skarven och att det inte bildats några fickor. Ta omedelbart 
bort överskottet av Color Joint med den bipackade plastskra-
pan eller en styv pappbit. Arbeta alltid från väggen och mot ski-
vans framkant och diagonalt över skarven, så att fogmassan trycks ner 
i skarven. Efterdra kopplingsbeslagen. Ta bort maskeringstejpen och torka 
bort överbliven fogmassa med den medföljande microfiberduken.

Skivan fästs vid underlaget genom de förborrade skruvhålen som instru-
erades tidigare. Under monteringen kan du hålla skivan på plats med 
tvingar. Kom ihåg att använda skyddande mellanlägg, så att 
laminatytan inte skadas.

KOMPAKTLAMINAT
MONTERING

En bänkskiva i Kompaktlaminat har andra egenskaper än en laminatbänk-
skiva. Det är egenskaper som man måste ta hänsyn till vid konfektionering 
och montering. Kompaktlaminat påverkas av den omgivande luftens fukt-
halt, det vill säga att den anpassar sig och rör sig allt eftersom fukthalten 
varierar. Rörelserna i Kompaktlaminat kan vara så stora som 2,5 mm - 3,0 
mm i skivans tvärriktning och 1,0 – 1,5 mm i skivans längdriktning.

Montaget av en bänkskiva i Kompaktlaminat måste tillåta att bänkskivan 
rör sig. Skivan fästs underifrån med skruv i framkant och bakkant eller 
med medföljande monteringsvinklar. Skivan får aldrig limmas fast. Borra 
hål i underlaget med ett avstånd av 60 cm utmed skivans längd. Hålet 
måste vara minst dubbelt så stort som skruven. Montera skruven med 
bricka. Skruven får inte dras så hårt att skivans rörelser hindras. Skivans 
ändar skall fästas med skruv eller med medföljande monteringsvinklar. 
Skruven monteras med bricka i det stora hålet men får inte dras så hårt 
att skivans rörelser hindras. Förborra för skruven ca 8 mm upp i bänkski-
van. Mät noga och borra mycket försiktigt. Akta så att inte spetsen på 
skruven tränger upp på skivans översida eller orsakar en bula.

Om monteringsblecken för diskhon tar emot skåpsöverliggaren 
i framkant eller blir synliga kan dessa monteras bort. Blecken 
som sitter på diskhons sidor och bakkant skall dock vara kvar 
vid installationen av skivan.

Har skivorna skarv, monteras slejfen och skivorna skjuts ihop helt. Skar-
ven skall monteras när skivan ligger på plats för att inte senare ge pro-
blem med bristande täthet.

När passningen är god, dra isär skivorna ordentligt. Maskera med maske-
ringstejp 1-2 mm in från kanten på varje skiva för att underlätta rengöring 
av skarven efter att Color Jointen är applicerad. Applicera Color Joint fog-
massa på hela kompaklaminatkanten mellan slejfen och skivans ovansida 
och framkant. Kontrollera att överskottet av Color Joint pressas 
upp utmed hela skarven och att det inte bildats några fickor. Ta 
omedelbart bort överskottet av Color Joint med den bipackade 
plastskrapan eller en styv pappbit. Arbeta alltid från väggen 
och mot skivans framkant och diagonalt över skarven, så att 
fogmassan trycks ner i skarven. Ta bort maskeringstejpen och torka bort 
överbliven fogmassa med den medföljande microfiberduken.
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KONTROLLERA UNDERLAGET

Innan skivan monteras på underlaget skall man kontrollera att skivan får 
luft underifrån. Lägg aldrig skivan direkt på skåp med hel ovansida.

ALT 1

Borra ventilationshål, minst 25 mm diameter, i bakkant på skåpets ovan-
sida med 250 mm avstånd. Lägg skivan på minst 5 mm tjocka lister.

ALT 2

Såga bort större delen av ovansidan på skåpet men lämna kvar en ram 
kvar som stabiliserar. Skivans undersida ventileras nu varje gång en låda-
eller skåpslucka öppnas

SKRUVREKOMMENDATIONER

Till Kompaktlaminat rekommenderar vi plåtskruv. Dimension 4,2 finns i 
ett flertal passande längder. Förborra med ett borr med Ø 3,5 mm borr, 
8 mm djupt.

DISKMASKIN
Tänk på följande:

• Ventilation

• Ångskydd

• Ingen skarv över diskmaskin

• Diskmaskinen ska ha isolerad toppyta

Se till att det finns god ventilation över och omkring diskmaskin. En del 
diskmaskiner släpper ut het ånga mot bänkskivans underkant, vilket 
bänkskivan ej tål. Speciellt utsatt är övergången mellan framkant och un-
dersida. Där bör skivan få ett extra skydd av tätande lack eller fuktspärr. 
Anmärkningar mot att skivan sväller upp vid en diskmaskin täcks inte av 
garantin. Diskmaskiner levereras ofta med skyddslist av aluminium el-
ler liknande. Denna skall alltid monteras så att den täcker övergången 
mellan skivans undersida och framkantens list/laminat. Saknas denna 
skyddslist, har LG som tillbehör en aluminiumtape. Denna kan 
fästas på undersidan av skivan – i framkant – ovanför diskma-
skinen och bort mot diskbänken. Tänk också på att skydda/täta 
eventuella skarvar som kan påverkas underifrån av diskmaskinens ånga. 
Använd gärna aluminiumtape!

Om diskmaskinens toppyta har bristfällig isolering skall det kompletteras-
med exempelvis en frigolitskiva.

TÄTA FOGAR
Monterar du kakel eller annat stänkskydd över skivan (vilket vi rekom-
menderar), lämnar du några millimeters mellanrum mellan bänkskivan 
och stänkskyddet. Fogen tätas med Silikon. Bakkanten bakom diskhon 
kan med fördel förseglas med fuktspärr eller klarlack.

SKÖTSEL &  
UNDERHÅLL
Skivans yta är av Högtryckslaminat, som är hållbart, lättskött 
och hygieniskt. Högtryckslaminat avger ingen lukt och är god-
känt för direkt kontakt med livsmedel.

Följer du råden i denna skötselanvisning, kommer din bänkskiva 
att vara lika fräsch under många år.

EFTER MONTERINGEN
Under monteringen skall skivorna skyddas mot smuts och skador. Det kan 
dock ändå bli fläckar under monteringen. Blir det inte rent med vatten och 
diskmedel, kan du använda LG LaminatCleaner, T-Röd, förtunning eller 
Aceton (utan olja). Undvik att låta vätskan komma i kontakt med träkan-
ter, eftersom den kan skada lacken.

Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminatytan, 
som skurpulver, VIM, stålull, nylonsvamp eller liknande, efter-
som detta kan repa ytan.

Skarvar som är tätade med Color Joint: var försiktig med lösningsmedel 
på själva skarven. Eventuella fläckar av Color Joint tar du bort med en 
micrifiberduk. 

Kantlister, rent allmänt, tål ej ”starka” lösningsmedel som aceton och förtunning.
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VÄRME
Använd alltid underlägg för grytor och stekpannor som tas från 
spisen eftersom dessa kan ha en temperatur ända upp till 350°C.

Tänk på att keramikhällar ger ännu högre värme på undersidan av pannor 
och kastruller.

Om du har en spishäll som är infälld i skivan, måste du också tänka på att 
kokkärl alltid står helt på hällen och inte delvis står över laminatytanoch 
hettar upp den.

En elektrisk kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater, 
skall för säkerhets skull alltid stå på ett skyddande underlägg.

REPOR
Högtryckslaminat är hårt, men mörka och/eller högblanka ytor är natur-
ligtvis känsliga. På högblank laminat använder LG Collection HPL-laminat 
med förstärkt yta mot repor. I laminat med högblank yta och/eller mörka 
färger syns ändå repor väldigt lätt. Små repor kan därför finnas redan vid 
leverans, och måste accepteras.

Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada. Men ytan kan 
repas av keramiska kärl och vassa verktyg, till exempel om du skär mot-
den med en kniv. Använd därför alltid skärbräda.

DAGLIG RENGÖRING
Rengör laminatytan regelbundet med vatten och handdiskmedel. En 
mjuk nylonborste kan användas på svårare fläckar på en laminat-yta med 
struktur. Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på la-
minatytan, som skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande, eftersom 
detta kan repa ytan. Ytan tål ej heller kalklösningsmedel.

Låt aldrig vätska och kemiska ämnen, såsom rengöringsmedel och 
tvål, ligga kvar på ytan en längre tid, utan torka alltid av skivan direkt. 
Tänk på att lyfta och torka av under behållare som står på skivan.

FUKT
Vatten skadar inte laminatytan på något sätt, men om vatten får stå kvar 
på skivan kan det tränga in i stommen genom skarvar och kanter.

Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning 
av fukt. Låt därför inte vatten ligga kvar, utan torka torrt så 
snart som möjligt.

Diskmaskiner ska aldrig öppnas förrän de slutat avge ånga, om inte bänk-
skivan är skyddad på ett korrekt sätt kan ångan skada bänkskivan.

Kalkrikt vatten kan lämna vita spår på laminatet om det inte torkas bort.

FLÄCKAR
Högtryckslaminat står emot de flesta kemikalier som används i hushållet, 
inklusive sprit och kosmetika.

Vissa kemiska ämnen och starka färgmedel kan dock orsaka fläckar och 
missfärgning. 

Om du råkar spilla rödbetssaft, koncentrerad fruktjuice, rödvin, färg, star-
ka blekmedel, kalklösningsmedel eller rengöringsmedel för sanitetsgods: 
torka genast bort det och rengör skivan med vatten och handdiskmedel.

Envisa fläckar avlägsnas med LG LaminatCleaner, T-Röd, förtunning eller 
Aceton (utan olja).

Kantlister, rent allmänt, tål ej ”starka” lösningsmedel som aceton och förtunning.

TRÄKANTLISTER
Är din bänkskiva försedd med kantlister av massivt trä, är dessa naturligt-
vis betydligt känsligare än laminatytan. Var speciellt försiktig med eventu-
ella slagmärken där vatten kan tränga in och förstöra lackytan.

Allt trä som används i kombination med vatten, måste underhållas 
för att behålla sin skönhet. Lacka med syrahärdande lack vid behov.

Slipa först ytan med fint sandpapper, så att den nya lacken får ordentligt 
fäste – men akta laminatkanten. Stryk på oljan/lacken och låt den gå över 
skarven och en millimeter in på laminatet. Skydda gärna resten av ytan 
med maskeringstejp av papper. Om du väljer att olja trälisten torkar du av 
laminaten med en trasa för att få bort resterna av oljan.

Den trasa du använt kan självantända då oljan oxiderar. Lägg därför an-
vända trasor i en glasburk med tätslutande lock eller elda upp dem under 
kontrollerade former. 
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Skötselinstruktion för Dalocdörrar 

ALLMÄNT  
För att en dörr skall ha en perfekt funktion 

under många år, krävs ett visst mått av 

underhåll. Omfattningen av underhållet är 

beroende av bl.a. öppningsfrekvens, 

belastning och driftmiljö. Underhållet består 

av översyn, smörjning, rengöring, samt 

vid behov justering.  

 

ÅRLIG ÖVERSYN  
Minst en gång per år (lås 2ggr/år) 

kontrolleras att:  

1. Dörren går lätt att stänga, och skaver inte 

mot karm eller tröskel. Karminfästningen 

justeras vid behov.  

2. Springorna mellan karm och blad är 2-3 

mm.  

3. Tätningslister och ev. brandtätningslister 

sitter fast och är oskadade. Byt vid behov! 

 4. Gångjärnens infästning i karm och blad är 

intakt. Drag åt ev. lösa skruvar. Smörj vid 

behov enligt instruktion nedan.  

5. Låsets funktion är felfri. Smörj enligt 

instruktion nedan.  

6. Beslagning som kan finnas på dörr och 

karm fungerar väl. Beslagstillverkarens 

instruktion om skötsel införskaffas vid behov.  

 

SMÖRJNING  
Allmänt  

För smörjning skall ett vattenfritt 

mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett 

användas. Olja skall inte användas annat än 

i de fall då inte fett går att använda. Det är 

viktigt att ett kvalitetsmässigt bra fett 

används, eftersom yttrycken i framförallt 

tappbärande gångjärn kan bli mycket höga.  

Tappbärande gångjärn  

Smörjning sker enklast genom brickinkastet. 

Dörren lyfts någon centimeter och fett införs. 

Genom att lyfta och sänka dörren några 

gånger och sedan svänga dörren till full 

öppning sprids fettet över hela kontaktytan. 

Om brickinkast på gångjärn saknas eller ej 

går att använda, bör dörren lyftas av helt vid 

smörjning.  

Fjädergångjärn (trädörrar)  

Pendeldörrsgångjärn måste i allmänhet 

demonteras för att kunna smörjas 

tillfredsställande. Smörj då även fjädern så 

att den inte gnisslar mot fjäderhusets insida.  

Lås  

Införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. 

Vår rekommendation är att låsenheter 

kontrolleras och smörjs minst 2 ggr per år. 

Fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen. 

 

RENGÖRING  

Målade ytor  

Den rekommenderade formen av underhåll 

för dörrar inomhus är avtvättning med ett 

svagt alkaliskt tvättmedel. För dörrar 

utomhus kan det i vissa fall behövas en 

lättare polering. Detta gäller framför allt 

fulltonskulörer, exempelvis gröna, blå och 

röda, som utsätts för starkt solljus. 

Pastellkulörer med högre halt av 

titanpigment behöver normalt inte 

underhållas i samma omfattning. På dörrblad 

som inte underhållits kan ”kritning” uppstå. 

Ytan återställs till sin ursprungliga kulör 

genom att först tvättas med ett svagt 

alkaliskt tvättmedel. När ytan är torr lackas 

den med en syntetisk klarlack.  

Klarlackade ytor (träkarmar, träkantlister)  

Daloc använder idag två typer av klarlack. 

Antingen är det en enkomponent, 

syrahärdande lack, eller så är det en 

vattenbaserad lack.  
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Båda typerna har goda egenskaper 

beträffande hållbarhet och utseende. 

Rengöring sker på samma sätt som den 

målade ytan. 

Laminatytor (trädörrar), Plastbelagda 

ståldörrar Vid rengöring av laminatytor kan 

olika medel användas beroende på aktuellt 

behov. Normalt används vanligt 

rengöringsmedel. Svårare fläckar kan 

behandlas med sprit typ T-röd.  

Grundmålade och varmförzinkade ytor 

Grundmålade och varmförzinkade ytor bör 

målas med täckfärg så fort som möjligt. Vid 

målning av varmförzinkade ytor bör 

färgfabrikanten tillfrågas. Vi rekommenderar 

rengöringsgrad 3 enligt Hus-AMA 98 innan 

målning. Följ färgtillverkarens 

rekommendationer. Önskas övermålning 

med 2- komponentfärger t ex epoxi- eller 

polyuretan bör färgfabrikanten tillfrågas. 

Skötselbeskrivning begärs från den som 

utfört målningen.  

Rostfri dekorplåt  

Säkerhetsglasning För att bevara 

dekorplåtens slipmönster och glans krävs 

viss aktsamhet vid rengöring.  

 En mjuk och ren trasa/putsduk skall 

användas.  

 Tvättprodukter med slipmedel får ej 

användas! 

 Vägdamm/sand kan verka som slipmedel 

vid putsning. Tvätt med ljummet vatten och 

såpa eller mild tvål/handdiskmedel 

rekommenderas. Fukta trasan/putsduken 

ordentligt så att plåten kan tvättas flödigt. 

Torka försiktigt av fukt och smuts längs 

plåtens slipade mönster. Eftertorka 

försiktigt, eller låt plåten självtorka. 

SKADADE FÄRGSKIKT 
Ståldörrar 

Målade ytor som skadats eller där korrosion 

uppstått skall omgående bättringsmålas för 

att garantin skall upprätthållas. Den skadade 

ytan skall eventuellt slipas och därefter 

rengöras innan dess att bättringsmålning 

sker. 

Trädörrar 

Mindre skador bättringsmålas med pensel 

medan större skador kan kräva både 

spackling samt ommålning. Den skadade 

ytan skall eventuellt slipas och därefter 

rengöras innan dess att bättringsmålning 

sker. 
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Allmänt
För att en skjutport skall ha en perfekt funktion 
under många år, krävs att porten får ett visst mått 
av underhåll. Omfattningen av underhållet är 
beroende av bl.a. öppningsfrekvens, belastning 
och omgivande miljö. 
Underhållet består av: 

- översyn 
- smörjning 
- rengöring 

Översyn 
Minst var tredje månad bör följande kontroller 
göras: 

1. Självstängningsfunktion, kontrollera att 
porten stänger och löper an korrekt mot 
anslaget. Justera vid behov. 

2. Kontrollera statusen på linhjul, vajern och 
vajerlås till lodet. Byt ut vid slitage. 

3. Kontrollera infästningen på hängrullar och 
väggfästen. Justera vid behov. 

Rengöring/smörjning
Allmänt 
Kontrollera och rengör skenan en gång om året 
eller oftare vid behov. 

Lås
Smörjning ska göras vid behov, och vi 
rekommenderar att det görs minst 2 ggr per år.  

Övriga komponenter behöver ej smörjas. 

Skötselinstruktion för skjutport S88
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs oglasade 
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S33/Y33, 
S43/Y43, S60/Y60, S63/Y63, S66, S67, S81/Y81 
och S88. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015               83-88 
Mineralull               10-16 
Gips1              0-1,9 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,6  
Polyuretanlim              0-1 
Massivträ3               0-1 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,6 
 
1 Endast för S63/Y63. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
3 Endast utförande med trätröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Portar tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
 
 

Byggvarudeklaration för Ståldörrar 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs oglasade 
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S33/Y33, 
S43/Y43, S10/Y10, S60/Y60, S63/Y63, S66, S67, 
S81/Y81 och S88 A60. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015               83-88 
Mineralull               10-16 
Gips1              0-1,9 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,6  
Polyuretanlim              0-1 
Massivträ3               0-1 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,6 
 
1 Endast för S63/Y63. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
3 Endast utförande med trätröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Portar tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
 
 

Byggvarudeklaration för Ståldörrar 



 
 

 

DALOC BVD 
BSAB 96 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs glasade 
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S60/Y60, S66 
och S67 med glasöppning 23, 24, 25 eller 26. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015               58-80 
Mineralull               8-14 
Glas              6-27 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307      1,5-4 
Polyuretanlim              0,3-0,9  
Massivträ1               0-1,5 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,5 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,5 
 
1 Endast utförande med trätröskel. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Portar tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
  
 

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs glasade 
ståldörrar och portar S20, S30/Y30, S10/Y10, 
S60/Y60, S66 och S67 med glasöppning 23, 24, 25 
eller 26. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015               58-80 
Mineralull               8-14 
Glas              6-27 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307      1,5-4 
Polyuretanlim              0,3-0,9  
Massivträ1               0-1,5 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,5 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,5 
 
1 Endast utförande med trätröskel. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Portar tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
  
 

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs 
ståldörrar S94 och S95. 
Upprättad enligt eBVD-2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör Daloc AB, Box 43 
 545 21 Töreboda  
Tel  0506-190 00 
Fax  0506-191 19 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Henrik Rosing 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne  Andel vikt% 
Kallvalsad stålplåt  66-97 
Betong1            0-32 
Mineralull  0,7-3 
Färg, uthärdad 0,05-0,4 
 
1 Endast S95, mineralull är då 0,7. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Ämnen som klassificeras som 
hälso- eller miljöfarliga enligt eBVD-2015 
förekommer inte över redovisningsgräns. 
 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Stålplåt (Europa) består av ca 23% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 31% återvunnet 
material. 
 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Mellerud: 
Fossila bränslen  1170 MJ/dörr 
Elektricitet   1125 MJ/dörr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Produktionsort: Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   90-98 % 
Metall   0-5 % 
Plast  0-5 % 
 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
 
AVFALLSHANTERING 
Trädetaljer kan energiåtervinnas. Övriga 
ingående detaljer kan materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
 
INNEMILJÖ 
Emissioner finns uppmätta.  

Byggvarudeklaration för ståldörr S94 och S95 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs rostfria 
ståldörr/port S66. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne             Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015            12 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN1.4307    75 
Mineralull              12  
Polyuretanlim             1 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen.  

Byggvarudeklaration för Rostfri ståldörr 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs rostfria 
glasade ståldörr/port S66. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne             Andel vikt% 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307   60-70 
Stål EN 10346:2015:07-2015           10-12 
Mineralull              8-11 
Glas             7-21  
Polyuretanlim             0,5-1 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/port, produktionsort Mellerud: 
Elektricitet  1710 MJ/port 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Mellerud. 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration för Rostfri glasad ståldörr 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs arkivdörr 
S50/Y50. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015            69,6 
Mineralull              15,7 
Gips              14,2 
Vattenburen färg, uthärdad            0,3 
Polyuretanlim             0,2 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration för Ståldörr Arkiv 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs ståldörrar 
D33 och D43. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 

FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel 0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 

INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne  Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015       72-75
Mineralull  8-10
MDF/ Massivträ  14-17
Vattenburen färg, uthärdad 1-1,2
Polyuretanlim  0,2-0,3
Glasfiberarmerad polyester1 0-1,3

1 Endast utförande med komposittröskel. 

Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 

RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 

PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen 51,5 MJ/dörr 
Elektricitet  144 MJ/dörr 
Fossila bränslen 14 MJ/dörr 

 
 
 

DISTRIBUTION 
Tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 

Emballage: 
Trä 98 % 
Papp 1,5 % 
Plast 0,5 % 

BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 

BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 

RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 

AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder: 
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 

INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 

TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 

Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
För beklädningen har emissionsprovningar gjorts 
enligt SS-EN ISO 16000-9:2006 där mätningar 
gjordes efter 28 dagar. Resultatet uppfyller klass 
Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration för Ståldörrar D-modeller 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs 
säkerhetsglasade ståldörrar S33/Y33 och S43/Y43 
med rund eller kvadratisk glasöppning. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015              83-85 
Mineralull  10-11 
Glas  1,5-2 
Rostfritt stål EN 1.4301/EN 1.4307     0,75 
Kalciumsilikat 0,7  
Aluminiumlegering ADC12                    0,4 
Polyuretanlim 0,2-0,4  
Hybridlim 0,1 
Glasfiberarmerad polyester2 0-1,5  
Massivträ1  0-1 
Vattenburen färg, uthärdad 0-0,2 
 
1 Endast utförande med trätröskel. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen på 
kandidatlistan finns inte med i koncentrationer över 
redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
 
 
 

 
 
 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, drift, 
underhåll och omgivande miljö. Vid rätt utförande 
förväntas dörrens livslängd vara mer än 50 år (gäller 
ej förslitningsdelar, exempelvis tätningslister och 
beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även emissionskraven 
för klass Rekommenderas i Byggvarubedömningen. 
 
 

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs 
säkerhetsglasade ståldörrar S33/Y33 och 
S43/Y43 med rektangulär glasöppning. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel  0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne              Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015            66-81 
Mineralull               8-10,5 
Glas              5-16,5 
Kalciumsilikat              1-3,5 
Aluminiumlegering ADC12             1-3 
Polyuretanlim              0,2-0,4 
Hybridlim              0,1-0,5 
Glasfiberarmerad polyester2             0-1,5  
Massivträ1               0-1 
Vattenburen färg, uthärdad             0-0,2 
 
1 Endast utförande med trätröskel. 
2 Endast utförande med komposittröskel. 
 
Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 
 
RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen    51,5 MJ/dörr 
Elektricitet   144 MJ/dörr 
Fossila bränslen  14 MJ/dörr 

 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä   98 % 
Papp   1,5 % 
Plast  0,5 % 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 
 
AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 
 
TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 
 
Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen. 
 

Byggvarudeklaration för Glasade Ståldörrar 



DALOC BVD
BSAB 
NSC.222
1611

Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs trädörrar.
Upprättad enligt BVD 3.

FÖRETAGSINFORMATION
Leverantör: Daloc AB, Box 43 

545 21 Töreboda 
Tillverkare: Daloc Trädörrar AB, Box 138 

545 23 Töreboda 
tel 0506-190 00 

E-post: daloc@daloc.se
Hemsida: www.daloc.se
Miljöansvarig: Henrik Rosing

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

VARUINFORMATION
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav. 
All dörrtillverkning utförs i Sverige. 
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen.

INNEHÅLLSDEKLARATION
Ämne Andel vikt%
Träfiberskiva 10-50
Massivträ 10-30
Linspånskiva 7-34
Glas 0-57
Laminat 0-8
Lim 0,5-1
Metall (lås/beslag) 3-4
Stålkarm 0-27
Vattenburen färg 0,5-1,5
Plast 0-2
Mineralull (vid stålkarm) 0-2

Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Ämnen som klassificeras som 
hälso- eller miljöfarliga enligt BVD3 förekommer 
inte över redovisningsgräns.

PRODUKTIONSFASEN
Råvaror och insatsvaror består av massivträ och 
glas, varav trä är helt förnyelsebart och glas är 
återvinningsbart.
Ursprung: >90% EU

Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda:
Biobränslen 147 MJ/dörr
Fossila bränslen 25 MJ/dörr
Elektricitet 50 MJ/dörr

Restprodukt är träfibrer som används till 
uppvärmning av tillverkningsenheten.

DISTRIBUTION
Produktionsort: Töreboda
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats. 
Daloc Trädörrar AB är anslutet till FTI, 
Förpacknings & tidningsinsamlingen.

Emballage:
Trä 70-98%
Papp 0-30%
Plast 0-2%

BYGGSKEDET
Produkten skall lagras i torrt utrymme i
originalemballage.
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet.
Varan levereras måttanpassad.

BRUKSSKEDET
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
25 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning). 
Se även separat skötselinstruktion.

RIVNING
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen.

AVFALLSHANTERING
Upp till 96% av varan kan energiåtervinnas.
Övrigt kan materialåtervinnas.
Avfall vid byggskedet, EWC-koder: 
15 01 03 Träförpackning
15 01 01 Pappförpackning
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder: 
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
Varan innehåller inget farligt avfall.

INNEMILJÖ
Ämnen som klassificeras som hälsofarliga enligt 
BVD3 förekommer inte över redovisningsgräns. 
Produktens ytskikt avger inga emissioner.

Byggvarudeklaration för Trädörrar
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs glasade 
träpartier TP. 
Upprättad enligt BVD 3. 
 
FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör: Daloc AB, Box 43  

545 21 Töreboda  
Tillverkare: Daloc Trädörrar AB, Box 138  

545 23 Töreboda  
tel 0506-190 00  

E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Henrik Rosing 
 
Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
 
 
VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 
 
 
INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne  Andel vikt%  
Glas  78 
Massivträ  19 
Silikon (list)  1,6 
Färg  1 
Stål (skruv)  0,1 
 
Innehållsdeklarationen gäller för storlek 05x21M. 
För andra storlekar kan % -innehållet variera. 
Ämnen som klassificeras som hälso- eller 
miljöfarliga enligt BVD3 förekommer inte över 
redovisningsgräns. 
 
PRODUKTIONSFASEN 
Råvaror och insatsvaror består av massivträ och 
glas, varav trä är helt förnyelsebart och glas är 
återvinningsbart. 
Ursprung: >90% EU 
 
Energiförbrukning/parti, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen  147 MJ/parti 
Fossila bränslen 25 MJ/parti 
Elektricitet  50 MJ/parti 
 
Restprodukt är träfibrer som används till 
uppvärmning av tillverkningsenheten. 
 
 

 
 
 
 
 
DISTRIBUTION 
Produktionsort: Töreboda 
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc Trädörrar AB är anslutet till FTI, 
Förpacknings & tidningsinsamlingen. 
 
Emballage: 
Trä 70-98% 
Papp 0-30% 
Plast 0-2% 
 
 
BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 
 
 
BRUKSSKEDET 
Partiets livslängd är beroende av drift, underhåll 
och omgivande miljö. Vid rätt utförande förväntas 
partiets livslängd vara mer än 25 år. 
Se även separat skötselinstruktion. 
 
 
RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. Produkten kan 
återanvändas efter demontering. 
 
 
AVFALLSHANTERING 
Upp till 96% av varan kan energiåtervinnas, övrigt 
kan materialåtervinnas.  
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder:  
17 02 01 Trä 
17 02 02 Glas 
Varan innehåller inget farligt avfall. 
 
 
INNEMILJÖ 
Ämnen som klassificeras som hälsofarliga enligt 
BVD3 förekommer inte över redovisningsgräns.  
 

Byggvarudeklaration för Träpartier TP 
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Byggvarudeklarationen gäller för Dalocs ståldörr 
Y33 med U-värde 1,0. 
Upprättad enligt anvisningar för eBVD 2015. 

FÖRETAGSINFORMATION 
Leverantör/ Daloc AB, Box 43 
Tillverkare 545 21 Töreboda 
Org.nummer 556239-8239 
Tel 0506-190 00 
E-post: daloc@daloc.se 
Hemsida: www.daloc.se 
Miljöansvarig: Kenny Larsson 

Certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. 

VARUINFORMATION 
Daloc utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer 
trä- och ståldörrar samt portar för höga krav.  
All dörrtillverkning utförs i Sverige.  
Produkterna är registrerade i BASTA, SundaHus 
och Byggvarubedömningen. 

INNEHÅLLSDEKLARATION 
Ämne  Andel vikt% 
Stål EN 10346:2015:07-2015       90 
PIR-isolering   5 
Mineralull   1,3 
Polyuretanlim   0,7 
Glasfiberarmerad polyester    1,9 

Innehållsdeklarationen visar Dalocs 
standardsortiment. Utfasningsämnen eller ämnen 
på kandidatlistan finns inte med i koncentrationer 
över redovisningsgräns. 

RÅVAROR/INSATSVAROR 
Stålplåt (Europa) består av ca 24% återvunnet 
material.  
Mineralull (Sverige), består av ca 34% återvunnet 
material. 

PRODUKTIONSFASEN 
Energiförbrukning/dörr, produktionsort Töreboda: 
Biobränslen 51,5 MJ/dörr 
Elektricitet  144 MJ/dörr 
Fossila bränslen 14 MJ/dörr 

 
 

DISTRIBUTION 
Dörrar tillverkas i Töreboda.  
Transportsätt: Bil från fabrik till byggplats.  
Daloc AB är anslutet till FTI, Förpacknings & 
tidningsinsamlingen. 

Emballage: 
Trä 98 % 
Papp 1,5 % 
Plast 0,5 % 

BYGGSKEDET 
Produkten skall lagras i torrt utrymme i 
originalemballage. 
Inget farligt avfall uppkommer under byggskedet. 
Varan levereras måttanpassad. 

BRUKSSKEDET 
Dörrens livslängd är beroende av dörrmodell, 
drift, underhåll och omgivande miljö. Vid rätt 
utförande förväntas dörrens livslängd vara mer än 
50 år (gäller ej förslitningsdelar, exempelvis 
tätningslister och beslagning).  
Se även separat skötselinstruktion. 

RIVNING 
Demonteras genom att avlägsna de fästelement 
som använts vid monteringen. 

AVFALLSHANTERING 
Mer än 97% av dörren/porten kan 
materialåtervinnas. 
Avfall vid byggskedet, EWC-koder:  
15 01 03 Träförpackning 
15 01 01 Pappförpackning 
Avfall vid rivningsskedet, EWC-koder: 
17 02 01 Trä  
17 02 02 Glas  
17 06 04 Isolering  
17 04 05 Metall 
Varan innehåller inget farligt avfall. 

INNEMILJÖ 
Emissionsmätningar har gjorts enligt SS-EN ISO 
16000-9:2006. Resultatet efter 28 dagar visar för 
respektive emission följande resultat: 

TVOC: Uppfyller kravet för M1. 
Formaldehyd: Uppfyller kravet för M1. 
CMR 1A+1B: Uppfyller kravet för M1. 

Testade produkter uppfyller även 
emissionskraven för klass Rekommenderas i 
Byggvarubedömningen. 

Byggvarudeklaration för Ståldörr Y33 U-värde 1,0 



Daloc är Skandinaviens ledande tillverkare av säkra dörrar i stål och trä. 
Genom att samarbeta med oss får du tillgång till över 75 års samlad 
erfarenhet av utveckling och försäljning av brand-, ljud- och inbrotts-
klassade stål- och trädörrar. 

Självklart är du välkommen att dra nytta av vår kompetens genom hela 
byggprocessen. På så sätt slipper du otrevliga överraskningar och onödiga 
kostnader i slutändan. Vi har den kunskap som krävs för att rätt dörr ska 
användas vid rätt tillfälle. Du kan också känna dig trygg med att dörrarna 
uppfyller gällande lagar, regler och standarder. Alla dörrar provas, certifieras 
och tillverkas i Sverige.

Vårt breda dörrsortiment gör det möjligt för dig att hitta lösningar för de 
flesta miljöer och funktioner i skolor, sjukhus, kontor, arenor, köpcentrum, 
flerbostadshus och andra fastigheter.

Vill du veta mer? Gå in på daloc.se eller ring oss på 0506-190 00.

Dörren till en tryggare värld.

daloc.se dorrkatalogen.daloc.se 0506-190 00
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Bruksanvisning for Intra- 
produkter i rustfritt stål

Vi gratulerer med ditt kjøp av et Intraprodukt 
som er produsert i henhold til de høyeste 
kvalitetskrav. Flere av våre produkter leveres 
helt eller delvis dekket med en plastfolie. 
Denne folien beskytter under transporten. 
Før produktet tas i bruk må denne folien 
fjernes.

For at ditt Intra-produkt i AISI304 rustfritt 
stål skal beholde sin opprinnelige kvalitet 
og utseende anbefaler vi regelmessig 
rengjøring. Tørk alltid av produktetene etter 
bruk med oppvaskmiddel og rent vann. Skyll 
nøye og tørk. Glem ikke å rengjøre alle løse 
deler, f.eks avløpsrist.

Pass på følgende
La ikke vann eller annen væske tørke inn. • 
Dette for å unngå at et grått belegg bygger 
seg opp på overflaten.
Selv om rustfritt stål tåler hard behandling, • 
vil det lett få riper av skarpe gjenstander. 
Når produktet er nytt vil dette synes godt, 
men etter en tids bruk vil det utjevnes 
uten at stålet mister sin glans.
Bruk aldri skurepulver eller stålull på • 
rustfritt stål. I tillegg til at det riper opp 
stålet vil stålull etterlate seg små partikler 
som kan utvikle seg til rustflekker som 
over tid kan angripe stålet.
Kloroppløsninger må ikke være i kontakt • 
med rustfritt stål over lengre tid.
Sølvpuss setter flekker som ikke kan • 
fjernes.
Enkelte matvarer inneholder syrer eller • 
andre stoffer som angriper rustfritt stål, 
dette gjelder for eksempel juice, salt, 
sennep, majones osv. Fjern omgående søl 
fra slike matvarer.

Misfarging
Vanskelige flekker kan skyldes urent 
vann eller rester fra væsker som brukes i 
matlagingen. De kan fjernes med spesielle 
poleringsmidler for rustfritt stål. Vi anbefaler 
bruk av Intra Shining-Kit. Matte partier kan 
også få tilbake sin glans gjennom polering 
med kritt på en myk klut.

Standard vaske

Tillykke med Deres nye vask. Vedlige-
holdelsen af en rustfri køkkenvask er let, når 
blot man følger disse enkle råd.

Daglig rengøring. Efter brug renses der • 
med sulfo på en fugtig klud eller børste, 
og der skylles efter med rent vand. Til 
vanskelige aflejringer og fastbrændt 
fedtstof, kan der anvendes en nylon svamp 
sammen med et polere- eller all round 
rengøringsmiddel. Anvend aldrig ståluld.
Kalkafsætninger. Kalk fjernes med et • 
afkalkningsmiddel. Lad det virke i højst i 3 
minutter. Skyl efter og aftør med en klud.
Andet. Hvis rustpletter opstår, er det • 
ikke det rustfri materiale der ruster 
(lignende mærker kan ses på glas og 
porcelæn), men det er sandsynligvis 
rester af ”almindeligt stål”, f.eks. stålstøv 
fra skærpning af knive, støbejernsgryder 
og vandrør, der ruster. Disse mærker er 
overfladiske og vil ikke beskadige vasken. 

Mærkerne kan let fjernes med en fugtig 
klud og et allround rengøringsmiddel. 
Af og til kan det være nødvendigt at 
anvende et pudsemiddel til rustfrit 
stål, for at give vasken det oprindelige 
udseende tilbage. Her kan anvendes 
Intra Shining Kit. De mest almindelige 
blegemidler og bakteriedræbende 
opløsninger i husholdningen indeholder 
klor. Betjeningsvejledningen for disse 
produkter skal altid følges, og vasken 
skal altid skylles grundigt med rent vand 
umiddelbart efter brug. Langtidskontakt 
mellem disse midler og vasken skal 
undgåes, da der kan opstå tæringer og 
misfarvninger i vasken. Det samme 
gælder for syreholdige midler.

Gode råd
Brug aldrig ståluld, skuresvamp, skurecreme 
eller lignende, da det ridser den polerede 
overflade. Kemiske afkalkningsmidler må 
aldrig sidde på overfladen i mere end 3 min., 
idet overfladen ætses mat og sortfarvning 
kan opstå. Polering af overfladen kan evt. 
udføres med et ikke ridsende middel.

Skötselanvisning för Intra- 
produkter i rostfritt stål 

Vi gratulerar till ditt köp av en Intra-
produkt, som är producerad enligt högsta 
kvalitetskrav. Flera av våra produkter 
levereras helt eller delvis täckta med 
en plastfolie. Denna folie skyddar under 
transporten. Innan produkten tas i bruk tas 
denna folie bort.

För att din Intra-produkt i AISI304 rostfritt 
stål ska behålla sin ursprungliga kvalitet 
rekommenderar vi regelbunden rengöring. 
Torka alltid av diskbänken efter användning 
med diskmedel och rent vatten. Skölj noga 
och torka. Glöm inte att också rengöra alla 
lösa delar, t.ex. avloppsgaller.

Tänk på följande
Låt inte vatten eller andra vätskor torka in, • 
för att undvika att en grå beläggning bildas 
på ytan.
Även om rostfritt stål tål hård behandling • 
kan vassa föremål lätt repa materialet. 
Efter en tids användning utjämnas dessa 
repor utan att produkten mister sin glans.
Använd aldrig skurpulver eller stålull för • 
att rengöra ytan. Förutom repor kan även 
rostangrepp bildas.
Undvik att klorlösningar kommer i kontakt • 
med rostfritt stål.
Silver polish kan lämna fläckar som inte • 
kan tas bort.
Matvaror som innehåller syror eller andra • 
ämnen som kan angripa rostfritt stål 
måste snabbt torkas bort (t.ex. juicer, salt, 
senap, majonnäs).

Missfärgning
Skulle fläckar bli kvar, trots regelbunden 
rengöring, kan de bero på orent vatten 
eller rester från vätskor som använts vid 
matlagning. Svåra fläckar kan avlägsnas med 
hjälp av speciella polermedel för rostfritt 
stål. Vi rekommenderar användning av Intra 
Shining Kit. Polering med krita på en mjuk 
trasa kan få matta partier blanka igen.

Teräksisten Intra-pesupöytien
ja -altaiden hoito

Tämä Intra-tuote on huolella ja 
ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettu. 
Monet terästuotteemme ovat valmistuksen 
jälkeen joko kokonaan tai osittain 
muovikalvon peittämiä. Muovikalvo suojaa 
naarmuuntumiselta kuljetuksen aikana, 
mutta kalvo täytyy poistaa ennen tuotteen 
käyttöönottoa.

Jotta tämä AISI304 ruostumattomasta 
teräksestä valmistettu tuote pysyy laadultaan 
alkuperäisen kaltaisena suosittelemme, 
että se aina käytön jälkeen puhdistetaan 
pesuaineella ja puhtaalla vedellä sekä 
huolellisesti huuhdellaan ja kuivataan. 
Muista puhdistaa kaikki irto-osat, esimerkiksi 
pohjasiivilä. 

Seuraamalla näitä ohjeita sinulle on 
hankkimastasi tuotteesta eniten iloa

Älä jätä vettä tai muita nesteitä kuivumaan • 
teräspinnalle. Näin vältät pinnan 
harmaantumisen.
Vaikka teräs kestää kovaakin käsittelyä, • 
terävät esineet voivat helposti naarmuttaa 
pintaa. Naarmut ovat näkyvämpiä uudella 
pinnalla. Jäljet tasoittuvat jonkin ajan 
kuluttua, tuotteen menettämättä kiiltoaan.
Älä koskaan käytä hankausjauhetta • 
tai teräsvillaa pinnan puhdistukseen. 
Nämä naarmuttavat ja voivat aiheuttaa 
ruostetahrojen tarttumisen pintaan.
Vältä klooriyhdisteiden joutumista • 
teräspinnalle.
Hopean kiillotusaine jättää teräkseen • 
lähtemättömän jäljen.
Happoa sisältävät ruoka- ja jotkut • 
muut aineet kuten hedelmämehut, 
suolaliuokset, sinappi, majoneesi jne. 
täytyy välittömästi poistaa teräspinnalta.

Värjäytymät
Tiukasti teräkseen kiinnittyvät tahrat johtuvat 
usein veden epäpuhtauksista tai joistakin 
kotitaloudessa käytettävistä aineista. 
Tällaiset jäljet poistetaan erityisellä teräksen 
puhdistusaineella. Me suosittelemme Intra 
Shining Kit -aineen käyttöä. Tummentumat 
saadaan kirkastumaan hankaamalla 
teräspintaa pehmeällä kankaalla, johon on 
hierottu liitua.

Maintenance of Intra
products in stainless steel

Congratulations on your purchase of an Intra 
product that has been produced with care 
and to a high quality. Many of our products 
are supplied with a plastic film. This film 
protects the product during the transport 
and has to be removed before use.

To keep the original quality of your Intra 
product in AISI304 stainless steel, we 
recommend regular cleaning. Use washing 
up liquid and clean water to clean the 
product after use. Rinse carefully and dry. 
Don’t forget to clean all loose parts, e g the 
drain grating.

Please have the following in mind
Don’t let water or other liquids dry on the • 
product. In this way you avoid that a grey 
coating builds up on the steel. 
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Stainless steel can stand hard treatment • 
but sharp objects can easily scratch the 
surface. These scratches are more visible 
when the product is new. After a period 
of use these marks will be smoothed out, 
without the product loosing its lustre.
Never use scouring powder or steel wool • 
to clean the surface. Apart from the risk 
of scratches, there is also a risk that rust 
stains will attack the steel.
Avoid Chlorine based solutions coming • 
into contact with the stainless steel.
Silver polish leaves spots that cannot be • 
removed.
Food-stuffs that contain acid or other • 
substances must quickly be removed (e.g. 
juices, salt, mustard, mayonnaise).

Discoloration
More stubborn spots are often caused 
by impurities in the water or household 
substances. These can be removed with 
special polish agents for stainless steel. We 
recommend the use of Intra Shining Kit. Dull 
spots can become lustrous again if rubbed 
with chalk on a soft cloth.

Pflege der Intra  
Edelstahl-Produkte

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb eines 
Intra Produkts, das mit Sorgfalt hergestellt 
wurde und von erstklassiger Qualität ist. 
Viele unserer Produkte werden teilweise 
oder komplett mit einer Plastikfolie 
überzogen. Diese Folie schützt während des 
Transportes, muss aber vor Gebrauch des 
Produktes entfernt werden.

Um die ursprüngliche Qualität des Intra 
Produktes in AISI304 Edelstahl zu erhalten, 
empfehlen wir regelmäßige Reinigung. 
Benützen Sie bitte Reinigungsmittel und 
klares Wasser um das Produkte nach 
Gebrauch zu reinigen. Mit klarem Wasser 
nachspülen und trocken reiben. Vergessen 
Sie bitte nicht, auch alle losen Teile wie das 
Ablaufgitter zu säubern.

Bitte vermeiden Sie
Lassen Sie Wasser nicht auf der Spüle • 
trock nen.
Auch wenn Edelstahl sehr • 
widerstandsfähig ist, können scharfe 
Gegenstände die Oberfläche verkratzen. 
Diese Kratzer sind auf einem neuen 
Produkt sehr deutlich. Im Laufe der Zeit 
werden sie schwächer, ohne dass das 
Produkt seinen Glanz verliert.
Benutzen Sie niemals Scheuerpulver oder • 
Stahlwolle zum Reinigen der Oberfläche. 
Abgesehen von Kratzern besteht 
Rostgefahr.
Vermeiden Sie chlorhaltige Lösungsmittel.• 
Silberputzmittel kann sehr hartnäckige • 
Flecken hinterlassen.
Lebensmittel, die Säure o.ä. enthalten, • 
müs sen schnellstmöglich entfernt werden 
(z.B. Saft, Salz, Senf, Majonaise).

Verfärbung
Hartnäckige Flecken entstehen oft durch 
verunreinigtes Wasser oder andere 
Substanzen, die im Haushalt verwendet 
werden. Diese können mit einem speziellen 

Edelstahl-Poliermittel entfernt werden. Wir 
empfehlen Intra Poliermittel. Matte Stellen 
bekommen wieder Glanz durch Verreiben 
von Kreide mit einem weichen Tuch.

Mantenimiento de los productos  
Intra en acero inoxidable

Le felicitamos por la compra de un producto 
Intra, realizado con cuidado y materiales 
de primera calidad en acero inoxidable 
AISI304. Muchos de nuestros productos 
se suministran enteramente o en parte 
cubiertos por una capa de plástico. Esta 
capa proporciona protección durante el 
transporte, pero debe ser retirada antes de 
usar el fregadero.

Para su limpieza recomendamos usar un 
jabón neutro, aclararlo con paños húmedos y 
secarlo con paños suaves.

Por favor, evite lo siguiente
No deje agua u otros líquidos secarse • 
en el fregadero. En caso de que ocurra, 
evite que una capa gris se acumule en 
el acero.
Aunque el acero inoxidable puede • 
aguantar un duro trato, objetos afilados 
pueden fácilmente dañar la superficie. 
Estos arañazos en muchas ocasiones 
visibles cuando el fregadero es nuevo, se 
alisan después de un período de uso sin 
que el fregadero pierda su brillo.
Nunca utilice polvos, estropajos o • 
productos abrasivos para limpiar la 
superficie. A parte de los arañazos existe 
el riesgo de que una mancha de óxido 
pueda atacar el acero.
Evite que las soluciones salinas tengan • 
contacto con el acero.
El esmalte de la plata deja manchas que • 
no pueden ser retiradas.
Las materias orgánicas que contienen • 
ácidos u otras substancias similares 
deben ser retiradas rápidamente (zumos, 
sal mayonesa, mostaza...).

Decoloración
Muchas manchas son debidas en ocasiones 
a impurezas en el agua. Estas manchas 
pueden ser retiradas con el uso de una cera 
especial para acero inoxidable. Retirar la cera 
con un paño suave después de su uso.

Czyszczenie i konserwacja 
zlewozmywaków Intra ze stali 
nierdzewnej

Gratulujemy zakupu zlewozmywaka Intra, 
wyprodukowanego z dbałością z najwyższej 
jakości stali nierdzewnej AISI304. Nasze 
produkty dostarczane są częściowo lub 
całkowicie pokryte plastikową folią ochronną. 
Zabezpiecza ona zlewozmywak podczas 
transportu, jednak należy ją usunąć przed 
pierwszym użyciem. 

Aby zachować pierwotną jakość 
zlewozmywaka Intra ze stali szlachetnej 
AISI304, zalecamy jego systematyczne 
czyszczenie. Po każdym użyciu należy 
usunąć zabrudzenia, stosując płyn do mycia 
naczyń, starannie spłukać czystą wodą i 
wytrzeć do sucha miękką szmatką. Trzeba 
pamiętać także o wyczyszczeniu wszystkich 
luźnych części, np. kratki odpływowej.

Należy pamiętać, aby
Nie pozwolić, aby woda ani inne płyny • 
wysychały na powierzchni zlewozmywaka. 
W ten sposób unikną Państwo 
wytworzenia się szarego nalotu na stali 
nierdzewnej.
Mimo że stal nierdzewna jest materiałem • 
niezwykle trwałym, ostre przedmioty 
mogą łatwo uszkodzić jej powierzchnię. 
Zadrapania są bardziej widoczne na 
nowym produkcie. Z czasem stają się 
mniej wyraźne, zaś powierzchnia stalowa 
nie traci swego połysku.
Nigdy nie używać agresywnych środków • 
czyszczących lub stalowych druciaków 
do czyszczenia powierzchni ze stali 
nierdzewnej. Istnieje ryzyko zarysowania 
powierzchni oraz powstania rdzawych 
plam.
Nie dopuścić do kontaktu roztworu chloru • 
ze stalą.
Środek do czyszczenia srebra może • 
pozostawić plamy, których nie da się 
usunąć.
Resztki jedzenia zawierające kwasy • 
lub inne substancje żrące (np. soki, 
sól, musztarda, majonez itp.) należy 
natychmiast usunąć z powierzchni ze stali 
nierdzewnej.

Przebarwienia
Mocne przebarwienia są często 
spowodowane zanieczyszczeniami wody lub 
powstają na skutek używania niewłaściwych 
środków czyszczących. Można je usunąć 
specjalnymi środkami do czyszczenia stali 
nierdzewnej. Zalecamy stosowanie środka 
polerskiego Intra Shining Kit, dostępnego 
w sklepach i studiach kuchennych. Matowa 
powierzchnia zlewozmywaka ponownie 
stanie się błyszcząca, jeśli zostanie 
wypolerowana miękką gąbką z dodatkiem 
specjalnego środka polerskiego. 

The Intra Group
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Justering

Justering av båge på inåtgående fönster och altandörr

Inåtgående produkter med bultgångjärn kan enkelt efterjusteras.

Gör så här:

1. Ta bort gångjärnssprinten.

2. Vrid gångjärnets cylindriska del ett eller flera halvvarv.

3. Sätt tillbaka sprinten.

Ett halvvarv ger ca 1/2-1 mm justering av bågens läge i förhållande till karmen.

Normalt behöver inte bågen lyftas av utan det räcker med att ta bort gångjärnssprinten enligt 
ovan.

Datum: 2009-03-23
Nr: JUST_GGJ_INAT - 1

1

2
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Datum: 2009-05-27
Nr:  SKOTSEL_OCH_UNDERHALL-GLAS - 1

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL: GLAS

PUTSNING AV ENERGIGLAS

Allmänt

• Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.

• Rengöringsutrustningar, trasor etc skall vara fria från grus och skräp för att undvika repning. 

• Glasytan skall vara fri från löst sittande grus och skräp, för att undvika repning. 

• Använd endast milda tvätt- och rengöringsmedel som rekommenderas för glas. Använd rikligt med 
vatten.

• Använd aldrig metallföremål eller stålull vid rengöringen.

• För självrengörande glas och andra specialglas finns särskilda skötselinstruktioner från tillverkaren!

• Glas skall inte göras rent vid hög temperatur eller i direkt solljus.

TIPS!

”Sidol”, ett rengöringsmedel för keramikspishällar kan användas för att ta bort svåra fläckar och even-
tuella runda märken efter sugklocka (endast vanligt floatglas, ej självrengörande eller andra special-
glas). Efteråt skall medlet tvättas av med industrisprit, därefter putsas glaset som vanligt med fönster-
putsmedel enligt ovan.

En blandning av 1 del ättika och 10 delar vatten är ett effektivt och skonsamt rengöringsmedel bla vid 
borttagning av beläggningar som härrör från tillverkningen(endast vanligt floatglas, ej självrengörande 
eller andra specialglas).

Elitfönster AB • Box 153, 574 22 Vetlanda • 360 73 Lenhovda • tel 010 451 40 00
info@elitfonster.se • www.elitfonster.se
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SKÖTSELANVISNINGAR - Fönsterbänkar/Bänkskivor av natursten

Rengöring och underhåll

Marmor/Kalksten:
Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, använd såpa/tvållösning som ger bra ytskydd. 
Om en polerad yta etsas av sura ämnen, t.ex. fruktjuice, vin, ättika eller kolsyra kan det vara svårt att återställa den 
blanka ytan. Den säkraste metoden är att slipa om hela ytan maskinellt. 
I vissa fall kan förbättringar göras manuellt genom att ytan slipas med vattenslippapper eller kloss med diamantkorn. 
Sedan används finfördelat bivax löst i lacknafta för att försöka återställa ytans glans, alternativt terpentin blandat med 
paraffinolja som arbetas in med mjuk duk. 
Färdigblandade lösningar ofta med beteckningen ”stenglans” finns på marknaden. 
Prova alltid först på en liten undanskymd yta!
Fläckar, se Fläckborttagning.

Granit/Skiffer: 
Dammtorka med dammduk. Torka med fuktig duk, använd diskmedel om så krävs. 
Fläckar, se Fläckborttagning.

Fläckborttagning:
Stenens känslighet för fläckar varierar. De viktigaste faktorerna är stentyp
om stenen är granit, skiffer (silikatsten) eller marmor, kalksten (karbonatsten)
och stenens täthet. Även färg, textur, ytbearbetning och stenytans allmänna tillstånd påverkar. Det innebär att inga 
absoluta regler gäller, utan fläckborttagningen får anpassas till varje situation.

Generellt: 
Fläckar ska tas bort snabbt för att hindra dem att sprida sig i stenmaterialet. Tränger fläcken djupt ned 
kan den vara mycket svår eller omöjlig att få bort. Det gäller också att vara försiktig, för att inte förvärra fläcken eller 
skada stenen. Man bör alltid först välja enkla metoder framför kemikalier. Grundprincipen bygger på ”pastametoden”, 
där en lösande vätska kombineras med absorberande medel. där en lösande vätska kombineras med absorberande medel. 

Pastametoden 

innebär att det aktuella lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, t.ex. krita, bentonitlera 
eller potatismjöl, till en pasta. Denna läggs på fläcken, som eventuellt först fuktas med lösningsmedlet. Pastan 
får ligga kvar tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan tvättas med vatten. Prova först på liten yta! 
Vid behov upprepas behandlingen.
Som första åtgärd: Försök först suga upp fläcken med hushållspapper eller absorberande medel, bearbeta sedan
med fuktig duk och vatten. Därefter används en lösning av vatten och diskmedel eller Allrent. Arbeta alltid utifrån 
och in mot fläckens mitt för att undvika spridning av fläcken. Används någon form av lösningsmedel så skölj noga 
med vatten och Allrent efteråt.

”Använd aldrig kraftfullare medel än fläckborttagningen kräver! Vid användning av lösnings- 
och rengöringsmedel ska skyddsföreskrifter för dessa följas. Kontakta stenleverantören 
vid tveksamhet om lämplig metod”

Marmor/Kalksten: 

Materialet är känsligt för syror och salter. Medel som innehåller sådana ämnen ska inte användas.
Dessa stentyper består av relativt mjuka mineraler och påverkas av hårda mekaniska metoder. Efter 
fläckborttagning får i regel ytan en avvikande färg och lyser mot omgivande sten, vilket beror på att den rengjorda
ytan inte har den porfyllnad man får med regelbundet underhåll med såpa/tvål. Den rengjorda ytan behöver då 
mättas med såpa/tvållösning för att få samma lyster som den omgivande ytan. Vissa rengöringsmetoder kan 
leda till att stenens ytbeskaffenhet avviker mot den omgivande stenytan. Området kan då, med stor försiktighet, 
slipas med fint vatten-slippapper, stålull eller nylonduk beroende på den omgivande stenens ytbeskaffenhet. 
Prov görs på liten yta. Därefter mättas den rengjorda ytan med såpa/tvållösning. En polerad yta är mycket svår 
att återställa med denna metod.

Granit och Kvartsitskiffer: 

Stentyperna är tåliga både vad gäller kemisk och mekanisk påverkan, vilket innebär att 
ett flertal medel kan användas.
Lerskiffer: Lerskiffer är mjuk och bleks lätt av mekanisk och kemisk påverkan

NATURSTENSENTREPRENADER   •   NATURSTENSLEVERANSER

Stenentreprenader i Hessleholm AB Tfn: +46 (0) 451-457 70 BG: 5947-0716Stenentreprenader i Hessleholm AB Tfn: +46 (0) 451-457 70 BG: 5947-0716

Helsingborgsvägen 8 Fax: +46 (0) 451-457 96 Bank: Sparbank 1826

S-281 49  HÄSSLEHOLM (säte) E-mail: info@stenentreprenader.se Org.nr och F-skattsedel

SWEDEN www.stenentreprenader.se 556509-4702



EB Solution AB 

Sallarängsgatan 3, 431 37 Mölndal 

T 031-27 37 00  M 0705-81 81 50 

urban@ebsolution.se  www.ebsolution.se  

Bankgiro 450-8008 Org. Nr. 556892-1315 

Innehar  F-skattesedel 

Skötsel av handdukskrokar och tp-hållare. 

EB 150 och EB 152. 

 

Torkas av med ljummet vatten och en mild 

tvållösning. 

 

Vid eventuell borttagning av produkt. 

Skruva loss produkten från den rostfria 

plattan. ”Såga” igenom limfogen med en 

pianotråd. Skrapa bort limrester från kaklet. 

 

mailto:urban@ebsolution.se
http://www.ebsolution.se/
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SKÖTSELANVISNING KÖK 
 
Det färdiga köket består av  levande material, som kräver riktig skötsel för att kunna hålla  länge och 
se  vackert  ut.  Ett  levande material  åldras  bl.a.  genom  att  skifta  färg  över  tiden. Vissa  träslag  blir 
mörkare och andra  ljusare. Olika ytor kräver  lite olika  skötsel. Leta under  respektive  rubrik  tills du 
hittar det/de ytmaterial som gäller för just ditt kök. Det finns också information kring ett antal vanliga 
frågor. 
 

MELAMINYTOR (LUCKOR, STOMMAR OCH TILLBEHÖR) 
Skåpstommarna och många  av  våra  luckor  är uppbyggda  av melaminbelagd  spånskiva. Denna 
skiva tål fukt men  inte  i alltför hög utsträckning, d v s vatten får  inte bli stående så att det kan 
tränga in i befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter.  
Det är därför viktigt att man torkar av sina snickerier med en torr trasa omedelbart vid vattenspill 

t ex på diskbänkskåpet eller badrumsskåpet efter disk respektive tvätt. Placering av t ex en 

kaffebryggare så att varm ånga strömmar upp mot ett väggskåps undersida (gäller även 

ljusramplist eller en luckas kant) bör undvikas. Rengör med vatten och diskmedel. Svåra fläckar 

tas bort med T‐röd.  Undvik att öppna en varm diskmaskin. Ångan kan skada luckan. 

 

MÅLADE OCH FANERADE YTOR (LUCKOR, STOMMAR OCH TILLBEHÖR) 

Målade  och  fanerade  ytor  rengörs med  en  fuktig  trasa  och milt  diskmedel  som man  normalt 
använder i hushållet. Använd inte skurpulver eller liknande medel som innehåller slipmedel, alko‐
hol och andra  repande partiklar,  inte heller  thinner eller ammoniak. Liksom  stommarna måste 
även luckorna, speciellt kanterna, torkas av efter att de har utsatts för vattenspill.  
Kraftig rökning och vitmålade kök hör inte ihop. Nikotinet gör att luckorna gulnar, ingen vit färg 

motstår detta. Fanérade ytor behöver hållas torra och befriade från fett och rengöringsmedel. 

Detta gäller speciellt ljusa fanér. Eftersom fanér är mer eller mindre poriga skall man vara 

sparsam med vatten vid rengöring så att fukt inte tränger in i faneret.  

Vid den dagliga rengöringen används vatten och tvållösning enligt ovanstående.  

Viktigt! Alkoholhaltigt rengöringsmedel inte ska användas.  

Undvik att öppna en varm diskmaskin. Ångan kan skada luckan. 

 

FOLIERADE YTOR (LUCKOR OCH TILLBEHÖR) 
För att stärka luckans ytskikt och göra den tåligare mot repor utförs följande behandling innan 

användning: Ta bort skyddsfilmen när luckor och lådor har monterats. Torka av den högblanka 

ytan med en mjuk trasa som fuktats med en tvållösning (max 1% tvål) och låt luckan torka. Efter 

24 timmar får avtorkningen sin effekt. Vid den dagliga rengöringen används vatten och 

tvållösning enligt ovanstående. Viktigt! Alkoholhaltigt rengöringsmedel inte ska användas. 

Undvik att öppna en varm diskmaskin. Ångan kan skada luckan. 
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GÅNGJÄRN OCH KLAFFGÅNGJÄRN 

Gångjärnen på luckorna kan behöva justeras efter en tids användning. 

 

 
 

HUR MAN TAR UR/SÄTTER TILLBAKS TANDEMBOXLÅDORNA UR SKÅPEN 

 
 

 

 



    2015‐05‐06 
JUSTERING AV LÅDFRONTER 

         
 

BÄNKSKIVOR I HÖGTRYCKSLAMINAT 
Monteras enligt anvisning som medföljer bänkskivan. Bänkskivor belagda med högtryckslaminat 
rengörs med alla rengöringsmedel som förekommer i hushållet. Undvik att starkt färgade ämnen, 
såsom t ex jod eller bläck, kommer i kontakt med laminatytan.  
På bänkskivor med  laminatkantlist eller träkantlist är det viktigt att undvika att fukt tränger  in  i 
skarvarna. Undvik att öppna en varm diskmaskin. Fuktspärr ska monteras ovanför diskmaskinen 
för att avhjälpa problem med värme och fukt. Var noga med att inte placera heta kastruller eller 
stekpannor på laminaten.  
 

BÄNKSKIVOR I MASSIVTRÄ 
Bänkskivor i massivt trä är ett levande material som vid förändrad luftfuktighet torkar ut om det 
inte ytbehandlas. När det gäller massiva bänkskivor är det väldigt viktigt att dessa monteras och 
sköts på föreskrivet sätt för att t ex undvika att skivorna slår sig. Har du valt en massiv träskiva 
har du valt ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet 
under många år. Sköter du den rätt blir den bara vackrare med åren.  
Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra skivor. Låt aldrig vatten stå 

på skivan. Då kommer träet att svälla och i värsta fall även spricka. Kaffebryggare kan också ställa 

till problem. En del kaffebryggare blir mycket varma på undersidan vilket torkar ut träet. Det kan 

ge fläckar och sprickor. Speciellt viktigt är detta om du har en underlimmad diskho. En  
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kaffebryggare, liksom frityrgrytor och andra varma apparater, ska för säkerhets skull alltid stå på 

ett underlägg. 

INNAN DU MONTERAR DIN MASSIVA TRÄSKIVA: 
Det är av största vikt att du oljar in skivorna rejält med bifogad olja innan monteringen. Detta 

gäller för såväl över som undersidan. En hårdvaxoljad skiva behöver inte oljas innan 

monteringen. Den är redan behandlad. Däremot ska den underhållas regelbundet. 

 

HÅRDVAXOLJADE MASSIVSKIVOR  
Vi rekommenderar hårdvaxolja vilket ger ett ytskikt med mycket bra skydd. Tänk på att skydda 
skivornas  yta  ordentligt  vid  montage,  kakling  o.s.v.  Om  ytan  skadats  eller  påverkats  måste 
skivorna, innan de tas i bruk, behandlas med hårdvaxolja. Eftersom varje skiva (liksom varje stav i 
varje  skiva)  är  unik,  krävs  olika mängd  hårdvaxolja  för  att mätta  ytan  och  bygga  ett  fullgott 
ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning. Därför är det särskilt viktigt att du under 
första året kontrollerar om dina skivor behöver underhållas med hårdvaxolja. Detta gäller även 
när ytan blivit sliten eller skadad. Om din skiva har en underlimmad diskho, är det extra viktigt att 
ändträet och kanter vid diskhon alltid har ett bra skydd.  
Gör  så här: Slipa vid behov med  fint  sandpapper eller  slip‐svamp. Torka  rent. Lägg på ett  tunt 
lager Hårdvaxolja. Torka i träets längdriktning med torr trasa. Se till att en tunn film uppstår. Låt 
torka  i  minst  åtta  timmar.  Vid  hårt  sliten  skiva  eller  om  ytan  slipats  trä‐ren  upprepas 
behandlingen ytterligare två gånger.  
Var försiktig så att hårdvaxoljan inte kommer i kontakt med något annat än bänkskivan. Om så 

sker, torka bort direkt! Intorkad hårdvaxolja är mycket svår att avlägsna! Hårdvaxolja i burk har 

en begränsad hållbarhet och bör därför förbrukas inom ett år. Skruva alltid på korken ordentligt. 

De trasor och svampar du använt kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med vatten och slå in 

lufttätt eller elda under kontrollerade former! 

 
OLJADE MASSIVTRÄSKIVOR  

Första  tidens  behandling  av  oljade  skivor  är  oerhört  viktig  för  att  de  ska  förbli  lättskötta  och 
snygga under en lång tid framöver. Träskivans fibrer behöver mättas med olja för att skivan skall 
bli formstabil samt motstå fukt och smuts. Detta sker med upprepade behandlingar och tar cirka 
ett år. När detta är klart har du fått en helt underbar naturprodukt.  
Efter montering oljas samtliga sidor och kanter med träolja (en högraffinerad kallpressad och rå 
linolja). Lägg på ett ordentligt lager och arbeta in oljan med trasa. För extra len yta använder du 
mjuk slipkloss (extra fin). Glöm  inte kanterna! Låt oljan  ligga på  i 30 minuter. Fördela emellanåt 
överskottet till de delar som suger upp mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa.  
Var försiktig så att oljan inte kommer i kontakt med annat än bänkskivan. Om så sker torka bort 
direkt! Intorkad olja är mycket svår att avlägsna! Om inte ytan torkas helt torr efter en halvtimma 
utan får ligga länge så torkar den till en kladdig, seg yta som är mycket svår att få bort.  
Den trasa eller svamp som du använt kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med vatten och slå 
in lufttätt eller elda under kontrollerade former!  
Efter en oljebehandling kan olja tränga upp i flera dagar och skada tidningar och böcker! Upprepa 

behandlingen ytterligare en gång första veckan, därefter en gång i veckan under tre veckor. 

Upprepa efter en månad, tre månader och sex månader. Behandla sedan med olja och trasa en 

eller två gånger om året. Har det kommit smuts ner i träets porer, använder du mjuk slipkloss 

(extra fin). 

Efter en månad eller två behöver träet ytterligare behandlingar. Till en början kommer fibrer att 
resa sig så att ytan känns sträv. Då använder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i träets 
längdriktning varefter skivan behandlas med ny olja.  
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En del starka rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och sträv. Behandla med olja 

omedelbart som beskrivits ovan och försök hitta ett rengöringsmedel som inte löser olja. 

 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME PÅ DIN TRÄBÄNKSKIVA 
Ditt hem är säkert inget museum, och därför är det oundvikligt med småskador i yta och kanter, 
hur försiktig du än är. En träyta tål  inte att du ställer heta kärl på den. Starka rengöringsmedel 
liksom andra starka vätskor som alkohol kan också påverka skivan.  
Om  ytan  har  skadats  eller missfärgats  kan  du  alltid  slipa  bänkskivan.  Det  är  just  det  som  är 
fördelen med massivt  trä. Efter en sådan slipning måste du ytbehandla  från grunden  igen. Det 
material som behövs finns hos våra återförsäljare. Slagmärken kan många gånger repareras med 
hjälp av varmt vatten som får träet att svälla och återta sin form.  
Har du slipat ytan, kan du alltid byta från olja till vax eller tvärtom, men ytan måste behandlas 
som om den var obehandlad. Vid byte från en behandling till en annan gäller alltid att man slipar 
ner hela ytan ordentligt. Detta görs  lämpligast när  skivorna ändå är  i behov av ny behandling. 
Putsningen blir betydligt enklare när ytan är  lite uttorkad och sliten  jämfört med nybehandlad. 
Väljer du olja, behandlar du enligt det schema som beskrivits tidigare.  
Väljer du vax, följer du fabrikantens anvisningar. Väljer du hårdvaxolja behandla då skivan tre 
gånger som beskrivs i avsnittet ”HÅRDVAXOLJADE MASSIVSKIVOR”.  
 

STENSKIVOR 
Alla stenskivor är impregnerade vid leverans och kräver väldigt lite underhåll.  
Granit är en hård bergart och behöver bara impregneras vart femte år.  
Den är väldigt tålig mot fläckar, repor och fukt, och klarar upp till 250 graders värme. 
Marmor och  kalksten är porösare än granit. De klarar  fukt och värme  lika bra men är mycket 
känsligare för repor och fläckar så man bör avlägsna spill från ytan omedelbart, framför allt från 
sura  vätskor,  som  t.ex  saft  från  frukt,  bär  eller  vin  eftersom  det  inte  är möjligt  att  ta  bort 
missfärgningar som trängt ner i skivan. Impregnering bör ske en gång om året. 
Och  sen  har  vi  kvartskomposit,  som  består  av  ca  95  %  naturlig  kvarts  som  blandas  med 
färgpigment  och  bindemedel.  Kvarts  är  en  av  naturens  hårdaste mineraler,  så  en  bänkskiva  i 
kvartskomposit  är mycket  reptålig. Den  finmalda  kvartsen  ger också en  väldigt  tät  yta  som  är 
väldigt tålig mot fläckar och fukt och behöver därför inte heller impregneras eller underhållas.  
Däremot tål kvartskompositen bara 150 graders värme eftersom den innehåller bindemedel. 
 

PORSLIN OCH ROSTFRITT SANITETSPORSLIN 
Våra tvättställ har en glaserad yta. Denna är lätt att hålla ren och är beständig mot de flesta 

kemikalier. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, 

såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t ex saltsyra och svavelsyra, 

och starka alkalier, t ex kaustiksoda, bör inte användas. Droppande kranar bör snarast repareras. 

 

ROSTFRIA DISK‐ OCH TVÄTTBÄNKAR  
Vad är rostfritt stål?  
Våra diskbänkar är till största del tillverkat av rostfritt kromnickelstål 18/8.  
18/8 är grundat på legeringens innehåll d.v.s. 18 % krom och 8 % nickel. Resterande är i princip 
järn. Kromet ger rostfritt de egenskaper som gör det motståndskraftigt mot korrosionsangrepp.  
Nickel används för att ytterligare förstärka stålets beständighet mot angrepp. En annan fördel 
med nickel är att materialet blir mjukare och är då lättare att bearbeta, ex. bockning.  
Med rostfritt menas att materialet har en hög korrosionsbeständighet men däremot INTE att det 
aldrig kan rosta. Rostfritt stål 18/8 är normalt sett inte magnetiskt men kan vid kallbearbetning i 
produktion bli magnetiskt, ex. vid pressning av hoar och diskbänkens kanter. Detta påverkar dock 
inte korrosionsbeständigheten.  
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Ytan:  
Hoarna blir efter pressning polerade med vax och hampaborstar för att få en hård och blank yta.  
Poleringen görs inte enbart för utseendet utan är också viktigt för korrosionsmotståndet.  
För de diskbänkar som har en avställningsyta, ex. heltäckande bänkar, kommer ytan färdigslipad 
från stålverket, och direkt efter slipning läggs skyddsplast på ytan som sedan sitter kvar under 
hela tillverkningsprocessen av diskbänken fram tills leverans på byggarbetsplatsen.  
 
Skyddsplast:  
För de diskbänkar som på byggarbetsplatsen exponeras för solljus och värme så kan det uppstå  
problem med att avlägsna skyddsplasten, samt att limrester kan bli kvar på diskbänksplanet.  
I svårare fall så blir plasten spröd och lossnar i småbitar.  
Så snart som möjligt efter avslutad installation av diskbänken bör plasten därför avlägsnas.  
I de fall där plasten är svår att avlägsna, använd naglarna för att plocka bort plastrester (ej skarpa  
verktyg), och för limrester använd Lim & Klotterborttagare som går att finna i färgfackhandeln.  
 
Repor:  
Alla rostfria diskbänkar kommer med tiden att slitas, få repor olika mycket beroende på skötsel 
och handhavande.  
Den slipade avställningsytan utsätts ofta för slitage som syns mera väl om reporna går tvärs emot  
slipriktningen från tillverkningen. Tänk därför på att inte skjuta ex. en gryta, mugg eller en tallrik 
på avställningsytan. Lyft på och lyft av!  
Glaserat porslin har ofta en rå yta undertill som ger repor.  
Repor som uppstår kan därför aldrig anses som en reklamation utan skall istället kopplas till 
skötsel och handhavande av diskbänken.  

 
Korrosionbeständighet:  
Det anses att korrosionsbeständigheten beror på en osynlig hinna på plåtens yta – kromoxid, 
som bildas. Det fordras närvaro av syre för att kromoxidskiktet skall uppkomma och även syre för 
att underhålla skiktet. Vid ogynnsamma förhållande, d.v.s. när syret inte kan reagera med kromet 
på diskbänkens yta kan rost uppstå. Detta kan hända om diskbänken inte rengörs efter 
användning, ex. matrester som får ligger kvar under en längre tid, framförallt om det är frätande 
livsmedel såsom ketchup, senap, salt, ättika etc.  
Konservburkar och järngrytor som ställs på en blöt diskbänk ex. över natten kan ge rostfläckar. 
En djupare repa från verktyg, ex. under byggtiden kan också ge rostskador, likaså om stålull 
används för att polera upp ytan.  
Rost eller missfärgningar som uppstår kan därför aldrig anses som en reklamation, utan skall  
istället kopplas till skötsel och handhavande av diskbänken.  

 
Daglig rengöring:  
För att undvika rost och missfärgningar, rengör ytan med såpa eller diskmedel och vatten direkt 
efter användning, och torka sedan torrt.  
Använd inte rengöringsmedel med slipmedel eller stålull. Detta förstör det skyddande skiktet på  
diskbänkens yta, vilket riskerar ge rostfläckar. 

 

Borttagning av rostfläckar och missfärgningar:  
Om rost eller missfärgning har uppstått på ytan kan den tas bort med rengöringsmedel utan 
slipmedel (t.ex. Jif Cream eller liknade medel för rengöring av glaskeramikhällar).  
Använd små mängder av medlet och gnid ytan mycket försiktigt bara på fläcken.  
Om det är fråga om en avställningsyta skall ytan alltid gnidas i längdriktningen. Hoarna skall  
gnuggas med cirkulerande rörelser inuti.  
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Borttagning av kalk‐ och saltfläckar:  
Kalk‐ och salthaltigt vatten som torkar in kan ge fläckar som ger en matt yta. Dessa kan tas bort 
med hjälp av rengöringsmedel utan slipmedel (t.ex. Jif Cream eller liknade medel för rengöring av  
glaskeramikhällar, se ovanstående instruktion).  
 
Rengöring av hoar:  
Någon gång emellanåt kan det vara motiverat med att rengöra hoarna invändigt för att få bort  
missfärgningar och matt yta samt maskera bort mindre repor i ytskiktet.  
Detta görs med en Scotch‐Brite™ svamp modell ”Kök”, blå svamp med blått ytskikt. Utförs med 
cirkulerande rörelse med ex. Jif Cream. 
 
Slipning av avställningsyta på heltäckande diskbänk:  
Små reporna i ytskiktet som inte har gått så djupt kan maskeras bort genom att slipa planet med 
en Scotch‐Brite™ svamp modell ”Grov”, gul svamp med grönt ytskikt:  
Slipning utförs med torr svamp, för svampen med ett jämnt yttryck i längdledd på diskbänken, 
raka drag i riktning från gavel till gavel. Under inga omständigheter får svampen föras på tvären 
mot den slipade ytans ytstruktur. Hela planet skall bearbetas, och med så lika anbringat tryck 
som möjligt för att uppnå en jämn ytfinish. Avsluta med en grundlig såprengöring .  
Denna behandling kan utföras vid enstaka tillfällen för att restaurera ytskiktet, observera att det 
är en slipande åtgärd som rekommenderas sparsamt! Repor kommer alltid att uppstå på en 
diskbänk och när allt kommer omkring så är en diskbänk ett bruksföremål som kommer att ”slitas 
in” och få en ålderns patina.  

 
GODA RÅD OM SPISFLÄKTEN  

Starta alltid spisfläkten innan du sätter igång med matlagningen, annars utnyttjar du inte 

kapaciteten ordentligt. Kom ihåg att låta spisfläkten gå upp till 15 minuter efter matlagningen. 

En spisfläkt som går på högfart  förbrukar dubbelt så mycket energi som en som går på  lågfart. 
Högsta läget används som regel bara när man kokar något som luktar eller osar mycket.  
Om spisfläkten inte fungerar som den ska, kan det bero på att slangen har veckat sig, lång kanal 
med många böjar, för liten takhuv i förhållande till ventilationsröret m.m.  
Goda ventilationsförhållanden ger en effektiv funktion och därmed lägre elförbrukning.  
 
Rengöring: Torka fettfiltret med en trasa, diska vid behov. Som huvudregel bör du aldrig använda 
rengöringsprodukter med slipmedel. Alla spiskupor rengörs med fuktig trasa eventuellt med 
diskmedel på. Glasskärmen rengörs med fönsterputs.  
 
Filter: Det är viktigt att diska fettfiltret minst varannan månad. Filtret diskas antingen för hand 
eller i diskmaskin. Har du kolfilter i din spisfläkt kan detta inte diskas, utan måste bytas ut 1‐2 
gånger per år. OBS! Flambera aldrig på spisen under spisfläkten. 

 
NÄR DET TILL SLUT ÄR DAGS ATT BYTA UT SITT KÖK 

Våra kök består av material som går att separera vid återvinning. Du kan i vissa fall behöva 

verktyg som hjälper dig att separera materialen.  Innan du åker till återvinningsstationen bör du 

tänka på att produkten har ett andrahandsvärde och ofta går att sälja vidare. 

Väljer du att köra materialet till återvinningsstationen bör du kolla upp vilka regler som gäller i 

just din kommun. Generellt sorteras materialen enligt följande: 
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Köksdetalj  Sorteras som 

Stommar  Trä 

Gångjärn, skruvar, beslag  Metall 

Knoppar/handtag  Metall 

Lådskenor  Metall 

Kranar  Metall 

Vaskar  Metall 

Vattenlås  Plast 

Lådor  Metall och trä 

Luckor/dekordetaljer i faner/massivträ  Trä 

Luckor/dekordetaljer i MDF  Trä 

Luckor/dekordetaljer i melaminbelagd spånskiva  Trä 

Luckor/dekordetaljer i högtryckslaminat (HPL)  Brännbart 

Bänkskiva i laminat  Trä 

Bänkskiva i massivträ  Trä 

Bänkskiva i rostfritt  Metall och om möjligt särskilja trädetaljer  

Bänkskiva i sten  Sten/porslin 

Glashyllor/glas till vitrinluckor  Glas 

Skåpsinredning i plast  Brännbart 

Skåpsinredning i metall  Metall 

Belysning  Elektronik/lysrör 

Emballage av wellpapp  Wellpapp/kartong 

Emballage av plast  Mjukplast 

SJ‐pall  Trä 

Vitvaror  Elektronik/vitvaror 

 

Vi är anslutna till Elkretsen och Förpacknings‐ och Tidningsinsamlingen (Tidigare REPA‐registret 

AB).  Vi är också ISO 9001‐ och ISO 14001‐certifierade samt utvalda delar i sortimentet är 

Svanenmärkta. 
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SKÖTSELANVISNING



För rengöring av produkter i vårt sortiment lämnas följande rekommendationer 

för olika ytbehandlingar/material:

MATERIAL YTBEHANDLING  REKOMMENDATION

Stål, mässing Förnicklad  Rengöringsmetod 1

Stål, mässing Blankkromad  Rengöringsmetod 1

Stål, mässing Mattkromad  Rengöringsmetod 1

Stål, mässing, aluminium Pulverlackad  Rengöringsmetod 1

Stål, mässing Polerad  Rengöringsmetod 2

Stål, mässing Borstad  Rengöringsmetod 2

Stål, mässing Brunoxiderad  Rengöringsmetod 2

Stål, mässing Antik  Rengöringsmetod 2

Mässing Prion  Rengöringsmetod 1

Mässing Mattnicklad  Rengöringsmetod 1

Stål Förzinkad  Rengöringsmetod 1

Stål Gulkromad  Rengöringsmetod 1

Stål Förmässingad  Rengöringsmetod 1

Stål Zink/alloy  Rengöringsmetod 1

Rostfritt stål Polerad/borstad  Rengöringsmetod 1

Aluminium Anodiserad  Rengöringsmetod 1

Aluminium Rostfri nyans  Rengöringsmetod 1

Koppar   Rengöringsmetod 1

Bok, furu, björk, ek Våtlackad  Rengöringsmetod 2

Plats/nylon   Rengöringsmetod 1

Spegelglas   Rengöringsmetod 3

Laminat   Rengöringsmetod 2

Läs om rengöringsmetoderna på nästa sida

BBGRUPPEN.SE

RENGÖRING AV OLIKA MATERIAL



BBGRUPPEN.SE

RENGÖRINGSMETOD 1

Avtorkas med fuktig trasa. Milt 

rengöringsmedel kan användas. 

För att bevara ytan skall sura 

medel och medel innehållande 

slipmaterial ej användas.

RENGÖRINGSMETOD 2

Avtorkas med fuktig trasa 

och torkas sedan torr. Milt 

rengöringsmedel kan användas. 

För att bevara ytan, ska sura 

medel och medel innehållande 

slipmaterial ej användas.

RENGÖRINGSMETOD 3

Putsas med fuktig trasa 

och torkas sedan torr. Milt 

rengöringsmedel alternativt 

fönsterputs kan användas. 

Medel med slipmaterial skall ej 

användas.

RENGÖRINGSMETODER



Beträffande service och underhåll av produkter, hänvisar vi till varje tillverkares 
specifika rekommendationer – dessa kan vi tillhandahålla. Kontakta oss!

SERVICEAVTAL
Med ett avtal för service och underhåll, kan du försäkra dig om att dina lås- och säkerhetssystem 

fungerar som de ska år efter år. Har du investerat i trygga lösningar för din fastighet så ska du 

också ha en trygg partner för din löpande service.

I BBGRUPPEN har vi lång erfarenhet av att jobba tillsammans med dig som äger eller förvaltar 

fastigheter. Våra tekniker hjälper dagligen fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och företag med 

löpande underhåll och service. Att vi är rikstäckande, i ordets rätta bemärkelse, gör också att du 

har kapacitet och kompetens nära dig. Kontakta oss för mer information.

 

BBGRUPPEN.SE

info@bbgruppen.se   

020-221 221

SERVICE OCH 
UNDERHÅLL
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Skötselanvisningar

SKÖTSELANVISNINGAR

Ta hand om ditt badrum så tar ditt badrum hand om dig! Att hålla rent i badrummet
handlar inte bara om hygien.

Med rätt skötsel får du alla ytor och detaljer att fungera bättre och längre. Gör så här:

BADRUMSPORSLIN - TOALETT & TVÄTTSTÄLL

Tätsintrat sanitetsporslin är ett av de mest lättskötta material som �nns. Om du väljer porslin
med en yta behandlad med Ceramicplus blir det ännu enklare att hålla rent.

Rengör porslinet ofta så får smuts och kalk svårt att bita sig fast. Om det vanliga
rengöringsmedlet inte ger önskad effekt kan du använda Apotekets citron- eller vinsyra. Späd ut
enligt anvisningarna och applicera vätskan i toalettskålen. Torka/gnugga av den fuktiga ytan och
skölj noga. Ta bort kalk�äckar med vanlig hushållsättika. Späd ut enligt anvisningarna. Om du
värmer ättikan så fungerar den ännu bättre.

Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden.

Använd inte heller starkt alkaliska, lutbaserade propplösande ämnen som kan vara skadliga för
både porslinsytan och miljön.

Spraya inte rengöringsmedel direkt mot spolknappen eller sitsen då det �nns risk att
komponenter inuti den kan ta skada. Använd en mjuk trasa för avtorkning.

För toalettstolar som ska stå i ett ouppvärmt utrymme bör spolcisternen tömmas och torkas torr.
Häll ca 4 dl frysskyddsmedel i vattenlåset. Använd en miljövänlig produkt.

BADRUMSPORSLIN MED CERAMICPLUS

(/se/)
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Ceramicplus är en ytbehandling som gör det ännu lättare att hålla rent. Behandlingen stänger
porerna i porslinsytan så att vattnet bildar droppar och tar med sig smuts och kalk ut i avloppet.
För att hålla porslinet fräscht räcker det med daglig rengöring med en mjuk trasa/borste och
eventuellt ett milt rengöringsmedel. Använd ett ättiksbaserat rengöringsmedel om du behöver
något starkare som är effektivt mot kalk. Använd aldrig slipande eller talkbaserade produkter (pH
högre än 10). I övrigt gäller samma som vid badrumsporslin, se ovan.

Utsätt inte toalettskålen för miljöfarliga ämnen som lösningsmedel, starka kemikalier eller gifter.
Det skadar miljön och kan även skada ytbehandlingen med Ceramicplus. Din garanti upphör att
gälla om sådana ämnen har använts/hällts i toalettskålen.

TOALETTSITSAR

Använd tvållösning eller ett milt rengöringsmedel. Använd aldrig klorinbaserat eller slipande
rengöringsmedel. Torka sedan med en ren trasa. Torka bort kalk och urin�äckar under sitsringen
så att de inte får fäste. Om �äcken inte går bort så gnid upprepade gånger med varmt tvålvatten
på en mjuk trasa.

Spraya inte rengöringsmedel direkt mot sitsen då det �nns risk att komponenter inuti den kan ta
skada. Använd en mjuk trasa för avtorkning.

Våra mjuka och hårda sitsar är genomfärgade och ska inte förlora färgen vid korrekt användning.
Men hårda sitsar kan få försämrad yta under sitsringen på grund av för lång väntan mellan
rengöringar. De kan eventuellt fräschas upp med en lätt polering med bilpolish utan slipmedel på
en mjuk trasa.

Ta för vana att lämna lock och sits uppe efter rengöring av WC-skålen så att tvättmedel och
vatten får möjlighet att torka.

BLANDARE
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Gör det till en rutin att torka av dina blandare ofta, gärna direkt efter användning. Då slipper du
använda aggressiva och miljöovänliga produkter. Använd en mjuk trasa så slipper du kalk och
fula �äckar. Rengör regelbundet förkromade och anodiserade ytor med �ytande, pH-neutrala
rengöringsmedel eller tvållösning. Torka av efteråt med en mjuk, torr duk. Om du trots allt skulle
få kalkavlagringar: använd vanlig hushållsättika och skölj noga med vatten.

Använd aldrig sura, klor- eller alkoholhaltiga rengöringsmedel som kan ge fula �äckar och skador
på ytan. Om du använder dessa i blandarens närhet, se till att du skyddar den från stänk.

Spraya inte rengöringsmedel direkt mot blandaren, det �nns risk att komponenter inuti den kan ta
skada. Använd istället en skonsam och mer effektiv trasa. Undvik framför allt följande ämnen i
rengöringsprodukter: saltsyra, fosforsyra, ättiksyra och klor. Även aluminiumklorid, som används
som antiperspirant, kan ge missfärgningar. Alltför hett vatten och högtrycksspolning kan orsaka
skador.

Om frysrisk föreligger, till exempel i ouppvärmda hus och fritidshus, så måste du tömma
blandaren på allt vatten inför vintersäsongen. Eller så ska den demonteras och förvaras i ett
uppvärmt utrymme. Om blandaren töms på vatten och lämnas kvar ska du demontera
reglerpaketet/kerampaketet om det är en ettgreppsblandare. Om det är en termostatblandare
ska termostatpatronen/reglerpaketet demonteras och blandarens avstängning ställas i öppet
läge. Frysrisk föreligger även när du transporterar en vattenfylld blandare i minusgrader.

BADKAR

Rengör efter varje användning för att hindra smuts- och kalkavlagringar. Använd ett milt och
skonsamt rengöringsmedel, till exempel ett handdiskmedel och en mjuk borste eller svamp. Skölj
av med handduschen. Ta bort eventuella missfärgningar med Apotekets citron- eller vinsyra. Ta
lite på en fuktig trasa, gnid på �äcken och skölj noga. Kalk�äckar tar du enkelt och skonsamt
bort med hushållsättika. Gnid på ättikan med en fuktig trasa och skölj bort.

Om du vill tvätta eller blötlägga kläder ska du använda ett milt, gärna �ytande, �ntvättmedel.
Starka tvätt- eller blötläggningsmedel kan skada badkarets emalj. Använd aldrig slipande
rengöringsmedel, stålull, svampar med slipeffekt, medel som innehåller klorin eller fosfater,
maskindiskmedel eller maskintvättmedel.

BADKAR MED GLAZEPLUS
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Våra badkar går att få med en extra ytbehandling, Glazeplus, en kristallklar polymer�lm som
skyddar badkarets yta mot smuts och kalkavlagringar. Det underlättar rengöring och minskar
behovet av rengöringsmedel.

Badkar med Glazeplus-behandlad yta måste skyddas under pågående byggen eftersom den kan
ta skada av byggarnas kemikalier. Informera berörda yrkesgrupper. Rengör Glazeplus-
behandlade ytor med en mjuk trasa – OBS! inte micro�ber – och milt rengöringsmedel.

BUBBELBADKAR / AKRYLBADKAR

Rengör ditt badkar efter varje användning så bildas inte smuts- och kalkavlagringar så lätt.
Använd ett milt och skonsamt rengöringsmedel, exempelvis handdiskmedel och en mjuk trasa
eller svamp. Lättast rengörs karet med vårt eget rengöringsmedel ”Villeroy & Boch Rengöring”,
vilket innehåller kvalitetsvax som skyddar karet och gör ytan smutsavvisande. Använd aldrig
slipande rengöringsmedel, stålull eller svampar med slipeffekt.

På bubbelbadkaren behöver även karets slangar rengöras regelbundet. Hur ofta beror på hur
mycket du badar, men vi rekommenderar minst en gång i kvartalet vid privat bruk. ”Villeroy &
Boch Desinfektion” rengör och desin�cerar vattensystemet i bubbelbadkaren.

BADRUMSMÖBLER

Badrumsmöbler från Gustavsberg är fukttåliga, men får inte överspolas med vatten. Undvik att
placera dem direkt intill badkar eller dusch utan ordentlig duschavskärmning. Låt inte vatten bli
kvar på ytorna, torka bort det så snart du kan. Rengör med ett milt rengöringsmedel och mjuk
trasa.

DUSCH
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Duschväggar utsätts ständigt för vatten, tvål, oljor, schampon och kalk. Därför är alla
Gustavsbergs duschar utrustade med Clear Glass som är ett skyddande ytskikt som underlättar
vid rengöring och minskar behovet av rengöringsmedel.

Undvik kalkavlagringar på glasväggarnas insida genom att torka av med gummiskrapa eller trasa
efter varje användning. Använd ett milt rengöringsmedel för noggrannare rengöring.
Specialrengöringsmedel för dusch, vanlig fönsterputs eller �ytande diskmedel går bra. Använd
Gustavsbergs eget rengöringsmedel, Art-nr: GB2510140, som är speciellt lämpad för glas, kakel
och speglar.

Använd aldrig aceton, sura eller alkoholhaltiga rengöringsmedel, eller medel med slipande
funktion.

SMARTARE
BADRUM

GENVÄGAR

KONTAKT

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Box 400 / Odelbergs väg 11
134 40 Gustavsberg
Org. nr: 556441-9918

Kontakta oss (/se/om-oss-gustavsberg/om-gustavsberg/kontakt/)

ÅTERFÖRSÄLJARE

Besök en av våra många återförsäljare för att upptäcka våra produkter och prata med våra hjälpsamma
kollegor.

Hitta din närmaste återförsäljare (/se/hitta-aterforsaljare/)

Copyright © 2019 Gustavsberg. All Rights Reserved

Cookies (/Se/Cookies/)Privacy Statement (/Se/Privacy-

Statement/)

Choose Language   ă
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EN / MAINTENANCE GUIDELINES 
FOR BATHROOM FURNITURE

LACQUERED WOOD SURFACES
You can clean cupboard doors and frames as for the wash basin, 
with a slightly damp cloth and a mild detergent. Avoid the use of 
furniture polish, scourers, abrasive cleaners, ammonia or other 
strong solvents. 

To deter water penetration as much as possible, we carefully 
apply several coats of lacquer or paint to all our furniture com-
ponents, including all joints. But there are limits, of course. Water 
and splashes should be wiped off immediately with a dry cloth.

If you subject wood furniture to water every day, over time it can 
– despite being made of moisture-proof material with multiple 
coats of surface treatment – acquire small imperfections that allow 
moisture to penetrate, cause the wood to swell and eventually 
cause the paint to crack. But if you are vigilant and wipe down 
critical areas, such as the cupboard doors, your wood furniture 
will last a long time.

MIRRORS AND MIRROR CABINETS
Use glass cleaner and a cloth for mirrors and glass surfaces. Use a 
lightly damp cloth with a mild dish washing detergent mixed with 
water (1/8) for aluminium and chrome surfaces.

LACKERADE TRÄYTOR
Luckor och stommar rengör du, liksom tvättstället, med en lätt
fuktad trasa och ett milt rengöringsmedel. Undvik att använda mö-
belpolish, rengöringsmedel eller svampar med slipeffekt, ammoniak 
eller andra starka lösningsmedel. 

Vi har omsorgsfullt målat eller lackerat alla våra möblers ingående 
delar i flera lager före sammansättning, att innesluta alla skarvar och 
därmed bromsa vatteninträngning så långt det går. Men gränser 
finns givetvis. Vatten och stänk bör omedelbart torkas bort med en 
torr trasa. 

Om du dagligen utsätter en trämöbel för väta kan den – trots att den 
är tillverkad av fuktsäkrat material och ytbehandlad  i flera lager – 
med tiden få små skavanker där fukt kan tränga in, få träet att svälla 
och på sikt orsaka att lacken spricker. Men om du är vaksam och tor-
kar av de kritiska områdena, som exempelvis luckorna, så kommer 
din trämöbel att hålla lång tid framöver. 

SPEGLAR OCH SPEGELSKÅP
Till speglar och glasytor använder du glasputsmedel och trasa. 
Till aluminium och kromade ytor använder du en lätt fuktad trasa 
med mild diskmedelsblandning (1/8).

SE / SKÖTSELRÅD FÖR 
BADRUMSMÖBLER

NO / VEDLIKEHOLDSRÅD FOR  
BADEROMSMØBLER

LAKKERTE TREFLATER 
Dører og skrog rengjør du, i likhet med vaskeservanten, med 
en lett fuktet klut og et mildt rengjøringsmiddel. Unngå å bruke 
møbelpolish, rengjøringsmiddel eller svamper med slipeeffekt, 
ammoniakk eller andre sterke løsemidler. 

Vi har malt eller lakkert alle møbeldelene nøye i flere lag før sam-
mensetning for å lukke alle skjøter og dermed hindre vanninn-
trengning så langt det går. Men det finnes naturligvis grenser. 
Vann og sprut bør umiddelbart tørkes av med en tørr klut. 

Hvis du daglig utsetter et tremøbel for fuktighet, kan det – til tross 
for at det er laget i fuktsikre materialer og overflatebehandlet i 
flere lag – etter hvert få små skavanker der fukten kan trenge inn, 
få treet til å svelle og på sikt forårsake at lakken sprekker. Men 
hvis du er forsiktig og tørker av de kritiske områdene, for eksem-
pel dørene, vil tremøbelet holde seg i lang tid fremover. 

SPEIL OG SPEILSKAP
Til speil og glassflater bruker du rengjøringsmiddel for glass og 
en klut. Til aluminium og krom overflater bruker du en lett fuktet 
klut med mild oppvaskmiddelblanding (1/8).

LAKEREDE TRÆOVERFLADER
Låger og strukturer rengøres - som håndvaske – med en let fugtet 
klud og mildt rengøringsmiddel. Undgå at bruge møbelpolish, 
rengøringsmiddel eller svampe med slibende effekt, ammoniak eller 
andre stærke opløsningsmidler. 

Vi har omhyggeligt malet eller  lakeret alle vores møblers indgående 
dele i flere lag, før de sættes sammen, for at indelukke alle sammen-
føjninger og dermed også forhindre vandindtrængning, så vidt det 
er muligt. Men der er naturligvis grænser. Vand og stænk bør med 
det samme tørres af med en tør klud. 

Hvis du dagligt udsætter et træmøbel for væske kan den det – selv-
om det er produceret af fugtsikret materiale og overfladebehandlet 
i flere lag – med tiden få små skavanker, hvor fugt kan trænge ind, 
få træet til at give sig og på sigt få lakken til at revne. Men hvis du 
passer lidt på og aftørrer de kritiske områder, som f.eks. lågerne, vil 
dit træmøbel holde sig pænt i rigtig lang tid.

SPEJLE OG SPEJLSKABE
Til spejle og glasoverflader brug glasrens og klud.
Til aluminium og forkromede overflader brug en let fugtig klud 
og et mildt opvaskemiddel (blanding 1/8).

DK / PLEJEANVISNINGER FOR  
BADEVÆRELSESMØBLER
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LAKATUT PUUPINNAT
Puhdista ovet ja rungot pesualtaan tavoin kevyesti kostutetulla 
liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä huonekalujen 
kiillotusaineita, hiovia puhdistusaineita tai sieniä, ammoniakkia tai 
muita voimakkaita liuottimia. 

Olemme huolellisesti maalanneet tai lakanneet kaikki kalusteem-
me useita kertoja ennen kokoamista, jotta kaikki saumat olisivat 
tiiviitä eikä vesi pääsisi vahingoittamaan kalusteita. Mutta kaikella 
on rajansa. Vesi ja tahrat tulee poistaa heti kuivalla liinalla. 

Jos altistat puukalusteen päivittäin kosteudelle, siihen saattaa 
– vaikka se on valmistettu kosteutta kestävästä materiaalista ja 
pintakäsitelty useita kertoja – ajan mittaan tulla pieniä kolhuja, 
joista kosteus pääsee tunkeutumaan läpi, saa puun turpoamaan 
ja aiheuttaa lakkapintaan halkeamia. Mutta kun olet valppaana ja 
kuivaat kriittiset alueet, kuten ovet, puukalusteesi kestää pitkään 
hyvänä. 

PEILIT JA PEILIKAAPIT
Käytä peileille ja lasipinnoille lasinpuhdistusainetta sekä puhdi-
stusliinaa. Alumiinipintojen puhdistukseen suosittelemme hieman 
kosteaa liinaa ja mietoa astianpesuaineseosta (1/8). Kromatut pinnat 
puhdistat hieman kostealla liinalla

FI / KYLPYHUONEKALUSTEIDEN  
HOITO-OHJEET



ALLMÄNT:
Svedbergs möbler består i huvudsak av fukttålig spånskiva, MDF eller 
massivt trä. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som 
skall bibehålla och säkerställa möbelns ytfinish och livslängd under 
lång tid framöver. För att minimera risken att vatten t ex tränger in i 
skarvar bör man ändå torka bort vatten så snart som möjligt med torr 
trasa.

SKÖTSELRÅD:
Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig trasa med 
eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel 
och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. 

TVÄTTSTÄLL - Porslin
Missfärgningar på porslin tar man lättast bort med citron - eller vin-
syra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar på pors-
linet kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur 
av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa 
behandlingen vid behov.

TVÄTTSTÄLL -Gjutmarmor
För att hålla rent marmor tar man lättast en fuktig trasa och milt ren-
göringsmedel. Om man vill ha en riktig glansig yta kan man använda 
ett fint polermedel och sedan vaxa med ett traditionellt bilvax. Gör du 
detta regelbundet får du en yta som håller sig så gott som ny för en 
lång tid framöver.

SPEGLAR
Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet 
avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frot-
téhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel 
som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50 www.svedbergs.se, info@svedbergs.se

BADRUMSMÖBLER
Produkt & skötselbeskrivning

BÄNKSKIVOR - Granit
Granit är ett naturmaterial. Det innebär att färg och struktur kan variera i utseende från skiva till skiva. I en del sorter av granit kan det 
finnas små porer, detta är helt naturligt och är inget som försämrar granitskivans kvalitet. Då slipning och bearbetning av varje granitskiva 
är omfattande kan granitskivans storlek avvika något (ett fåtal mm).
Det finns en tumregel för rena och skinande granitskivor: ju fortare Du avlägsnar en fläck, desto enklare är den att få bort. Produkter som 
innehåller fett (t.ex. hudkräm) kan tränga ner i materialet och ge bestående fläckar om de inte avlägsnas omedelbart. Med en mjuk svamp 
eller trasa och lite ljummet vatten gör Du skonsamt och enkelt rent Din granitskiva. Vid hårdare nedsmutsning kan Du ta en gnutta milt 
rengöringsmedel i vattnet, men undvik slipmedel (t.ex. rubbing) då detta kan repa den polerade ytan. Det finns många rengöringsprodukter 
avsedda för granit/sten, glöm ändå inte att läsa instruktionerna noggrant och kontrollera medlets användningsområde innan Du börjar. 
Testa gärna på ett litet område först.

BÄNKSKIVOR - Massiv Ek
Har du valt en massiv träskiva har du valt ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet under många 
år. En massiv träskiva blir bara vackrare med åren.
Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra skivor.
Första tidens behandling av oljade skivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta och snygga för lång tid framöver. Träskivans celler 
behöver mättas med olja för att skivan skall bli formstabil samt motstå fukt och smuts. Lägg på flödigt och arbeta in oljan med trasa. För en 
extra len yta använder du en mjuk slipkloss (extra fin). Glöm inte kanterna. Låt oljan ligga på i 30 minuter. Fördela emellanåt överskottet till 
de delar som suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. 
Den trasa eller svamp du använt kan självantända då oljan oxiderar. Blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former. 
Upprepa behandlingen minst en gång till första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex 
månader. Behandla sedan med olja och trasa en eller två gånger om året. Har det kommit smuts ner i träets porer, använder du en mjuk 
slipkloss (extra fin) tillsammans med oljan. Efter en sådan behandling behöver träet ytterligare behandlingar med olja efter en eller två må-
nader. Till en början kommer fibrer i träets yta att resa sig så att ytan känns sträv. Då använder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i 
träets längdriktning när du behandlar ytan med olja. En del starka rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och sträv. Behandla med olja 
omedelbart som beskrivits ovan och försök hitta rengöringsmedel som inte löser oljan.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.



YLEISTÄ:
Svedbergs kalusteet koostuvat pääasiassa kosteudenkestävästä 
lastulevystä, MDF:stä tai massiivipuusta. Pintakäsittelyssä on useita 
eri vaiheita, joiden tarkoituksena on säilyttää kalusteen pinnoite ja 
varmistaa tuotteen pitkä elinikä. Vesi tulee kuitenkin pyyhkiä pinnalta 
mahdollisimman nopeasti kuivalla rievulla. Näin minimoidaan esi-
merkiksi veden tunkeutumisriski liitoksiin.

HOITO-OHJEET:
Puhdistukseen tarvitaan kostea riepu ja mahdollisesti hieman mietoa 
puhdistusainetta. Älä käytä hankausjauheita tai muita aineita, joissa 
on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia.

PESUALTAAT - Posliini
Posliinin tummuneet kohdat on parasta käsitellä sitruuna- tai viini-
hapolla ja huuhtoa happo sen jälkeen huolellisesti pois. Sen sijaan 
posliinin kalkkiläiskiin voi käyttää talousetikkaa, joka lämmitetään 50 
asteiseksi. Hankaa sillä kalkkiläiskää. Anna vaikuttaa. Toista käsittely 
tarvittaessa.

PESUALTAAT - Valumarmori
Valumarmorin puhdistukseen käytetään kosteaa riepua ja mietoa 
puhdistusainetta. Jos pinnasta halutaan todella kiiltävä, sen voi 
kiillottaa hienojakoisella kiillotusaineella ja vahata lopuksi tavallisella 
autovahalla. Kun teet tämän säännöllisesti, pinta säilyy pitkään lähes 
uudenveroisena.

PEILIT
Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoi-
tetuilla puhdistustuotteilla. Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä 
tai muilla pehmeillä materiaaleilla. Älä käytä hankausaineita tai muita 
hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa.

TASOT - Graniitti

Svedbergs Oy Ab, Klovinpellontie 1-3, 02180 ESPOO,  Tel: (09) 584 10 500, Fax (09) 584 10 200 www.svedbergs.fi, info@svedbergs.fi

KYLPYHUONEKALUSTEET
Tuotekuvaus ja hoito-ohje

Koska graniitti on luonnonmateriaali, voi väri ja struktuuri vaihdella hieman. Osassa graniittia saattaa esiintyä pieniä huokosia, mikä on täy-
sin luonnollista eikä heikennä tason laatua. Graniitin hionta ja käsittely on mittava prosessi, minkä johdosta pieniä kokoeroja saattaa esiintyä.
Periaate puhtaisiin ja kiiltäviin graniittipintoihin on seuraava: mitä nopeammin tahran poistat, sitä yksinkertaisemmin sen saat pois. Tuot-
teet, jotka sisältävät rasvaa (esimerkiksi ihovoide) voivat tunkeutua materiaaliin ja aiheuttaa pysyviä jälkiä, jos niitä ei poisteta välittömästi. 
Puhdistat graniittitasosi helposti pehmeällä sienellä tai liinalla sekä haalealla vedellä. Voimakkaammin likaantuneisiin kohtiin voit käyttää 
mietoa puhdistusainetta, mutta vältä hankaavien aineiden käyttöä, sillä ne naarmuttavat pinnat nopeasti. On olemassa monia graniitille tar-
koitettuja puhdistusaineita. Lue ohjeet aina huolellisesti ja tarkasta aineen käyttökohteet ennen kuin aloitat. Kokeile ensin pienelle alueelle.

TASOT -Massiivitammi
Jos olet hankkinut massiivipuutason, olet valinnut luonnonmateriaalin, joka vaatii huolenpitoa säilyttääkseen kauniin ulkonäkönsä vuosia. 
Massiivinen puutaso vain kaunistuu vuosien mittaan.
Huomioi, että käsittelyt ja hoito tulee tehdä kuiville tasoille.
Öljytyn tason ensimmäinen käsittely on erityisen merkittävä tason huollettavuuden ja tyylikkyyden kannalta tulevaisuudessa. Puutason solut 
tulee kyllästää öljyllä, jotta taso pitää muotonsa ja suojaa kosteudelta ja lialta. Lisää öljyä runsaasti ja työstä sitä rievun avulla. Erityisen si-
leälle pinnalle käytät pehmeää hiomapalaa (extra hieno). Älä unohda reunoja. Anna öljyn vaikuttaa noin 30 minuuttia. Levitä ylijäämää välillä 
niihin osiin, jotka imevät runsaasti. Kuivaa sitten pinnat nukkaamattomalla rievulla. Riepu tai sieni, jota olet käyttänyt, voi syttyä itsestään 
tuleen, sillä öljy hapettuu. Huuhtele se vedellä ja kääri ilmatiiviisti tai polta valvotuissa oloissa.
Toista käsittely vähintään kerran ensimmäisen viikon aikana, sen jälkeen kerran viikossa kolmen viikon ajan. Toista kuukauden kuluttua, 
kolmen kuukauden kuluttu a ja kuuden kuukauden kuluttua. Käsittele sitten öljyllä ja rievulla kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Jos puun 
huokosiin on päässyt likaa, käytä pehmeää hiomapalaa (extra hi eno) yhdessä öljyn kanssa. Tällaisen käsittelyn jälkeen puu tarvitsee lisäkä-
sittelyjä öljyllä kuukauden tai kahden kuluttua. Aluksi kuidut puun pinnalla tulevat nousemaan niin, että pinta tuntuu karkealta. Käytä silloin 
pehmeää hiomapalaa (extra hieno) ja työstä puuta pitkittäisesti käsitellessäsi öljyllä. Osa voimakkaista puhdistusaineista irrottaa öljyn. Sillo-
in pinnasta tulee vaalea ja karkea. Käsittele välittömästi öljyllä yllä opastetun mukaisesti ja yritä löytää puhdistusaine, joka ei irrota öljyä.

TUOTEKOODI:
Svedbergs tuotteet merkitään 4-numeroisella tuotekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhteydenotossa jälleenmyyjään.



GENERELT:
Svedbergs møbler er i hovedsak produsert av vannfaste sponplater, MDF eller 
massivt tre. Overflaten behandles i en rekke ulike prosesser for å beskytte 
møblenes overflatefinish i mange år fremover. For å minimere faren for at vann 
skal trenge inn i skjøter og lignende, bør man likevel tørke vekk vann så fort 
som mulig med en tørr fille.

VEDLIKEHOLDSRÅD:
Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en fuktig fille. Eventuelt 
kan det benyttes litt vanlig rengjøringsmiddel. Bruk av skuremidler og andre 
vaskemidler som inneholder slipemidler, syre eller ammoniakk bør unngås.

SERVANTER  - Porselen
Misfarging på porselen fjernes lettest med sitron- eller vinsyre, som deretter 
skylles vekk med rikelig mengder vann. Kalkavleiringer på porselen kan fjernes 
med husholdningseddik som varmes opp til 50°C. Gni deretter eddiken mot 
kalkflekken og la det virke en stund. Gjenta behandlingen ved behov.

SERVANTER  - Støpemarmor
For at rengjøre støpemarmor skal du bruke en fuktig klut og mildt rengjørings-
middel. Hvis man vil ha en virkelig glansfull overflate, kan man bruke et fint 
poleringsmiddel etterpå og deretter vokse med tradisjonell bilvoks. Gjør du 
dette regelmessig, får du en overflate som holder seg så godt som ny i lang tid 
fremover.

SPEIL
Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten 
slipene effekt. Tørk av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale. An-
vend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper 
i glassflatene.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden Tel: 38 09 07 94, Fax: 0046  - 321 53 30 50 www.svedbergs.no, info@svedbergs.no

BADEROMSMØBLER
Produkt- og vedlikeholdsveiledning

BENKEPLATE -Granitt
Granitt er et naturprodukt. Det betyr at farge og struktur kan variere i utseende fra plate til plate. I noen sorter granitt kan det finnes små 
porer. Dette er helt naturlig og svekker ikke granittplatens kvalitet. På grunn av at hver granittplate gjennomgår en omfattende slipeprosess 
og bearbeidelse under produksjonen, kan granittplatens størrelse avvike noen få millimeter.
Det finnes en tommelfingerregel for rene og skinnende granittplater: jo fortere Du fjerner en flekk desto enklere er det å få den bort. 
Produkter som inneholder fett (for eksempel hudkremer) kan trenge ned i materialet og gi varige flekker hvis de ikke fjernes umiddelbart. 
Granittplaten gjøres enkelt og skånsomt rent med litt lunkent vann og en myk svamp eller fille. Hvis flekkene er vanskelig å fjerne kan Du 
bruke noen dråper mildt rengjøringsmiddel i vannet, men unngå midler med slipemiddel da dette kan lage riper i den polerte flaten. Det 
finnes mange rengjøringsmidler som er beregnet for granitt og stein, men glem likevel ikke å kontrollere middelets bruksområde samt å 
lese bruksanvisningen på flasken nøye før Du begynner. Prøv gjerne på et lite område først.

BENKEPLATE - Massiv eik
Har du valgt en massiv tre benkeplate har du valgt et naturmateriale som krever omtanke og vedlikehold for at den skal beholde sin skjønn-
het i mange år. En massiv tre benkeplate blir bare vakrere med årene.
Observere at all behandling og alt vedlikehold skal utføres på tørre overflater.
Første tidens behandling av oljede benkeplater er veldig viktif så at de skal være lettstelte og flotte i lang tid. Treplatens celler behøver å 
mettes med olje for at platen skal være formstabil, samtidig som den skal motstå fukt og smuss. Legg på mye, og arbeid inn oljen med klut. 
For en ekstra len overflate bruker du en myk slipekloss ( ekstra fin). Glem ikke kantene. La oljen ligge på i 3 minutter. Fordele overskuddet 
til de delene som suger til seg mye. Gni overflaten tørr med en lofri klut. Kluten eller filla du har bruktr kan selvantende da oljen oksi derer. 
Bløt kluten/filla med vann og legg den i en lufttett pose eller brenn den under kontrollerte forhold. Gjenta behandlingen minst 1 gang til den 
første uken, deretter 1 gang i uk a de første 3 ukene. Gjenta etter 1 måned, 3 måneder og 6 måneder. Behandles siden med olje og klut en 
eller to ganger om året. Har det kommet smuss ned i treets porer, bruker du en myk slipekloss (ekstra fin) tilsammen med oljen. Etter den-
ne behandligen behöver treet ytterligere behnadlinger med olje etter en eller to måneder. Til en begynnelse kommer fibrene i overflaten på 
treet til å reise seg, da kjennes overflate litt ru. Bruk en myk slipekloss (ekstra fin) og arbeid i treets lengderetning når du behandler over-
flaten med olje . En del sterke rengjøringsmidler løser olje. Da blir overflaten lys og ru. Behandles umiddelbart med olje, som det beskrives 
ovenfor, og forsøk å finne rengjøringsmiddel som ikke løser oljen.

PRODUKTMERKNING:
Svedbergs produkter merkes med en produktkode bestående av fire siffer. Vær vennlig å angi denne ved kontakt med forhandleren.



ALMENT:
Svedbergs møbler består hovedsaligt af fugtbestandig spånplade, 
MDF eller træ. Overfladebehandlingen sker ved et antal forskellige 
processer for at bibeholde og sikre møblets finish og levetid i lang 
tid fremover. For at minimere risikoen for, at der skal trænge vand 
ind i samlingerne, bør man fjerne vand på møblet med en tør klud så 
hurtigt som muligt.

RÅD OM PLEJE:
Rengøring af Svedbergs møbler sker lettest med en fugtig klud, 
eventuelt med lidt almindeligt rengøringsmiddel tilsat. Du bør undgå 
skuremiddel og andre midler som indeholder slibemiddel, syre eller 
ammoniak.

HÅNDVASKE  - Porcelæn
Misfarvninger på porcelæn fjernes lettest med citron- eller vinsyre, 
der efter kort virketid skylles bort med rent vand. Til kalkaflejringer 
på porcelæn kan man anvende husholdningseddike som opvarmes til 
50* C. Eddiken gnides på kalkaflejringen og skal virke et stykke tid. 
Gentag behandlingen efter behov.

HÅNDVASKE  - Støpt marmor
Rengøring af marmor sker lettest med en fugtig klud og et mildt 
rengøringsmiddel. Hvis man ønsker et meget blankt udseende, kan 
man anvende et fint polermiddel og derefter vokse med almindelig 
bilvoks. Hvis dette gøres regelmæssigt får man en overflade, som 
holder sig som ny i lang tid fremover.

SPEJLE
Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet 
til det. Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller 
lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende effekt, da de 
kan ridse overfladen.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden Tel: 43 99 66 99, Fax: 0046  - 321 53 30 50 www.svedbergs.dk, info@svedbergs.dk

BADERUMSMØBLER
Produkt- og plejebeskrivelse

BORDPLADE
Granit
Granit er et naturmateriale. Det betyder, at farve og struktur kan variere fra bordplade til bordplade. I en del granit kan der forekomme små 
porer, det er helt naturligt og forringer ikke kvaliteten. Slibning og bearbejdning gør at størrelserne på bordpladerne kan variere.
Der er en tommelfingerregel for granitbordplader: jo hurtigere man fjerner en plet, jo bedre. Produkter som indeholder fedt (f.eks. hudcre-
me) kan trænge ned i materialet og give bestående pletter, hvis de ikke fjernes med det samme. Med en blød svamp elle klud og lidt lunkent 
vand gør man bedst granitbordpladen rent. Ved behov kan man bruge mildt rengøringsmiddel i vandet, men undgå slibemiddel, da det kan 
ridse overfladen. Der er mange rengøringsprodukter, der er afset til granit/sten; læs altid instruktionerne nøje inden brug. Prøv gerne på en 
lille del af bordpladen først.

Massiv eg
Har du valgt en massiv træplade, har du valgt et naturligt materiale, som kræver omtanke og vedligeholdelse for beholde sin skønhed i 
mange år. En massiv træplade bliver smukkere med alderen.
Observer at al behandling og al vedligeholdelse skal gøres på tørre bordplader.
Den første tids behandling af olierede bordplader er meget vigtig for at de skal blive flotte og nemme at holde. Træpladens celler behøver 
mættes med olie for at bordpladen skal blive formstabil samt modstå fugt og snavs. Hæld meget olie på og gnid med en klud. For ekstra fin 
overflade kan man anvende en blød slibeklods (ekstra fin). Glem ikke kanterne. Lad olien virke i 30 minutter. Fordel med jævne mellemrum 
overskuddet til de dele, som suger meget. Gnid derefter overfladen og kanterne tørre med en fnugfri klud. Den klud eller svamp, som du har 
brugt, kan selvantænde, når olien oxiderer. Læg den i blød og derefter i en lufttæt opbevaring. Kan også brandes under kontrollerede former. 
Gentag behandlingen mindst en gang til den første uge, derefter en gang i ugen i tre uger. Gentag efter en måned, tre måneder og seks 
måneder. Behandl derefter med olie og klud en eller to gange om året. Er der kommet snavs ned i træets porer, anvender du en blød slibe-
klods (ekstra fin) sammen med olien. Efter en sådan behandling behøver træet yderligere behandlinger med olie efter en eller to måneder. I 
begyndelsen kommer fibrer i træets overflade rejse sig, så at overfladen føles ru. Da kan du bruge en blød slibeklods (ekstra fin) og arbejde 
i træets længderetning, når du behandler overfladen med olie. En del stærke rengøringsmiddel opløser olie. Så bliver overfladen lys og ru. 
Behandl med olie med det samme som beskrevet ovenfor, og forsøg find rengøringsmiddel, som ikke opløser olie.

PRODUKTKODE:
Svedbergs produkter er mærket med en 4-cifret produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes denne kode venligst oplyst.
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SVEDBERGS AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden
Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50
www.svedbergs.se, info@svedbergs.se

Produkt kod:
 
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, 
var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.

Produkt & skötselbeskrivning

339 Vit

2007-05-03

Easy Mini spegelskåp I:et 55
Produkt Artikelnr

Allmänt:
 
Svedbergs plåtskåp består i huvudsak av pulverlackerad 
varmgalvaniserad plåt. Vid ytbehandlingen sker ett antal 
olika processer som skall bibehålla och säkerställa 
möbelns ytfinish och livslängd under lång tid framöver. 
För att minimera risken att vatten t ex tränger in i skarvar 
bör man ändå torka bort vatten så snart som möjligt 
med torr trasa.

Skötselråd:
 
Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig 
trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsmedel.
Du bör undvika skurmedel och andra medel som innehåller 
slipmedel, syror eller ammoniak. Rengöring av glaset sker 
med hjälp av, för badrum och ändamålet avsedda 
rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med 
frottéhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig 
rengöringsmedel som har en slipande effekt eftersom de 
kan repa glasytorna.
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Produkt

Produkt- og vedlikeholdsveiledning

Easy Mini speilskap I:et 55 339 Hvit

Generelt:
 
Svedbergs stålskap består hovedsakelig av pulverlakkerte 
og varmgalvaniserte plater. Overflaten behandles i en rekke 
ulike prosesser for å beskytte møblenes overflatefinish i 
mange år fremover. For å minimere faren for at vann skal 
trenge inn i skjøter og lignende, bør man likevel tørke vekk 
vann så fort som mulig med en tørr fille.

Produktmerking: 
 
Svedbergs produkter merkes med en produktkode 
bestående av fire siffer. Vær vennlig å angi denne 
ved kontakt med forhandleren.

SVEDBERGS AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden
Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50
www.svedbergs.no, info@svedbergs.se

Artikkelnr. 

Vedlikeholdsråd: 
 
Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en 
fuktig fille. Eventuelt kan det benyttes litt vanlig 
rengjøringsmiddel. Bruk av skuremidler og andre 
vaskemidler som inneholder slipemidler, syre eller 
ammoniakk bør unngås. Rengjøring av glasset anbefales 
rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten slipene effekt.
Tørk av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale.
Anvend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt 
ettersom de kan lage riper i glassflatene.
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Produkt Artikelnr

Easy Mini spejlskabe I:et 55 339 Hvid

Produkt- og plejebeskrivelse 

Alment:
 
Svedbergs metalskab består hovedsageligt af pulverlakeret 
varmegalvaniseret metal. Overfladebehandlingen sker 
ved et antal forskellige processer for at bibeholde og sikre 
møblets finish og levetid i lang tid fremover. For at 
minimere risikoen for, at der skal trænge vand ind i 
samlingerne, bør man fjerne vand på møblet med en tør 
klud så hurtigt som muligt.

Produktkode:
 
Svedbergs produkter er mærket med en 4-cifret 
produktkode. Ved henvendelse til forhandleren 
bedes denne kode venligst oplyst.

SVEDBERGS AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden
Telefon 43 99 66 99  -  Fax 43 99 56 99

www.svedbergs.dk - info@svedbergs.dk

Råd om pleje:
 
Rengøring af Svedbergs møbler sker lettest med en fugtig 
klud, eventuelt med lidt almindeligt rengøringsmiddel tilsat. 
Du bør undgå skuremiddel og andre midler som indeholder 
slibemiddel, syre eller ammoniak. Rengøring af glasset sker 
med de rengøringsmidler der er beregnet til det.
Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde 
eller lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med 
slibende effekt, da de kan ridse overfladen.
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Tuotekuvaus ja hoito-ohje
Tuote

Easy Mini peilikaappi I:et 55 339 Valkoinen
Tuotenro

Yleistä:
 
Svedbergs peltikaappi koostuu pääasiassa jauhemaalatusta 
lämpögalvanoidusta pellistä. Pintakäsittelyssä on useita eri 
vaiheita, joiden tarkoituksena on säilyttää kalusteen 
pinnoite ja varmistaa tuotteen pitkä elinikä. Vesi tulee 
kuitenkin pyyhkiä pinnalta mahdollisimman nopeasti 
kuivalla rievulla. Näin minimoidaan esimerkiksi veden 
tunkeutumisriski liitoksiin. 

Tuotekoodi:
 
Svedbergs tuotteet merkitään 4-numeroisella tuotekoodilla. 
Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhteydenotossa 
jälleenmyyjään.

SVEDBERGS OY AB, Juvan teollisuuskatu 26, 02920 Espoo
Puh. 09-584 10 500, Fax 09-584 10 200 
www.svedbergs.fi, info@svedbergs.fi

Hoito-ohjeet:
 
Puhdistukseen tarvitaan kostea riepu ja mahdollisesti 
hieman mietoa puhdistusainetta. Älä käytä hankausjauheita 
tai muita aineita, joissa on hiovia aineksia, happoja tai 
ammoniakkia. Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai 
vastaaviin tiloihin tarkoitetuilla puhdistustuotteilla.
Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä tai muilla 
pehmeillä materiaaleilla. Älä käytä hankausaineita tai muita 
hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa 
lasipintaa.











Skötsel 
av kakel och
klinker

Kakelbranschen 
informerar



Städråd för 
väggar och golv 
med ytskikt av 
keramiska plattor!
I denna folder 
redovisas råd och 
rekommendationer 
om hur ytskikt med 
keramiska plattor 
på bästa sätt kan 
underhållas.

Råd och                                 
rekommendationer
Väggar och golv med keramiska plattor är i 
princip underhållsfria.

Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång 
livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens 
egen. Normalt krävs endast regelbunden städ-
ning anpassad till nedsmutsningen och avtork-
ning vid spill.

Här redovisas råd och rekommendationer om 
hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt 
kan underhållas. Informationen är utarbetad av 
Byggkeramikrådet och är en generell vägledning. 
För mer detaljerad vägledning för specifika kera-
miska plattor och/eller förutsättningar hänvisas 
till respektive leverantörs information.



Materialfakta
Keramiska beläggningar består av keramiska 
plattor monterade på underlaget med fäst-
massa eller bruk, samt fogar mellan plattorna 
fyllda med fogmassa. Vanligt förekommande 
benämningar på olika typer av keramiska plat-
tor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och 
cottoplattor (”terracottaplattor”).

Kakelplattor
Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. 
Vattenabsorption (ett mått på porositet) är 
10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade.              
De är avsedda för väggbeklädnader och an-
vänds endast inomhus i vårt klimat.

Klinkerplattor
Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorp-
tion än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%. 
Klinkerplattor förekommer både glaserade och 
oglaserade. De används som golvbeläggningar 
och väggbeklädnader.

Mosaik
Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små 
format, som levereras och monteras i form av 
ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanli-
gen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i 
andra material, t.ex. glas, metall och natursten.

”Granitkeramik”
Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp 
av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg 

porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%. 
Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller 
polerade. De kan tillverkas i stora format. 

Cottoplattor, ”terracotta” 
En speciell typ av plattor som ofta har mycket 
hög porositet, ibland upp till 20%. Cottoplat-
tor är oglaserade. De har rustik karaktär och 
kräver normalt ytbehandling vid montering               
och användning.

Regelbunden rengöring – 
dag/veckostädning
Alla typer av keramiska plattor kan rengöras 
med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt 
rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allren-
göringsmedel.

Väggar
Rengörs med våttorkning med fiberduk eller 
motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv
Daglig rengöring görs normalt med torrmopp-
ning för att samla upp partiklar och damm.

Veckorengöring görs med våtmoppning med 
vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengörings-
medel. Alternativt används i offentlig miljö 
städmaskin, avsedd för daglig städning och rent 
vatten utan rengöringsmedel. Oglaserade kera-
miska plattor med viss öppen porositet i ytan, 



skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt 
rengöras med våtrengöring med vatten och 
såplösning. Såplösningen kan till en del tränga 
in i denna typ av plattor och fungera som skydd 
mot framtida nedsmutsning.

Denna metodik får absolut inte i något samman-
hang användas på andra, tätare typer av keramiska 
plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av 
tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik). 
Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor 
som en fet hinna och skapar ökad nedsmutning 
och försvårad rengöring. Har detta felaktigt 
gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med 
vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel 
(pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel,        
i en eller flera behandlingar.

Rengöring av specifik    
nedsmutsning och/eller 
fläckar
Väggar
I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plat-
tor och fogar bildas över tiden i områden med 
kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med 
våttorkning med vatten och medelstarkt surt 
rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan ren-
göring måste alltid fogarna mättas med vatten 
före behandlingen så att inte surt vatten tränger 
in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan.   

Efter behandlingen är det viktigt att ytorna 
sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv 
Golv med kalkbildningar
I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar, 
kalkavsättningar bildas och detta behandlas på 
samma sätt som för väggar. Möjligen med extra 
uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna 
före behandlingen och på rengöringen med rent 
vatten efter behandlingen, så att inget surt ren-
göringsmedel påverkar fogarna.

Golv med fogrester från
installationstillfället
På golv generellt finns det en risk att dålig 
rengöring i byggskedet lämnar kvar en slöja av 
fogmassa/cement, som inte alltid är skönjbar för 
ögat. Detta visar sig först efter några månaders 
normal städning och då i form av allt sämre 
möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men 
omfördelas och blir kvar och byggs på i den råa 
ytan som fogmasseslöjan medför.

Detta problem måste lösas i två steg. Först 
måste golvet noggrant rengöras med vatten och 
grovrengöringsmedel i en eller flera behandlingar, 
med efterföljande sköljning med rent vatten. 
Därefter måste golvet rengöras med vatten och 
medelstarkt surt rengöringsmedel i en eller 
flera behandlingar och med efterföljande nog-
grann sköljning med rent vatten. Om istället 
endast vatten och surt rengöringsmedel används 

 !



förmår inte rengöringsmedlet tränga igenom 
smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen 
i slöjbildningen.

Surt rengöringsmedel kan inte användas 
på keramiska plattor med metallinnehållande 
glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura ren-
göringsmedlet då kan ge frätskador på metallen.

Golv i badanläggningar, storkök, livs-
medelsindustri och liknande
Golv i dessa typer av anläggningar utsätts för 
mycket nedsmutsning och/eller spill och är 
under långa perioder våta. Keramiska plattor 
väljs oftast med halkdämpande egenskaper, 
vilket medför att ytan har en viss struktur. Ett 
effektivt och rationellt sätt att rengöra sådana 
golvytor är renspolning med högtrycksspruta. 
Normalt används endast rent ca 60 gradigt  
vatten i högtryckssprutningen. 

Rengöring vid särskilda behov
Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengörings-
medel i vatten spridas/dimmas ut över torrt 
golv 3 – 4 minuter innan högtryckssprutningen 
genomförs. Vid särskilda behov kan surt ren-
göringsmedel spridas/dimmas ut över golvet 
innan högtryckssprutningen genomförs, men 
golvet måste då vara fuktigt/vått så att inte 
fogarna skadas vid behandlingen.

Trycket i sprutan bör inte vara högre än 50 bar, 
för att undvika att fogarna skadas av trycket i 
vattenstrålen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader 
och hållas 15 – 20 cm från golvytan.

Fogar
Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en 
beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad 
område. Beläggningen är grogrund för mögel-
påväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i 
sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt. 
Fogar i dessa områden måste därför regelbudet 
rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt 
rengöringsmedel i vatten och med efterföljande 
sköljning med rent vatten. 

Moderna cementbundna fogmassor har oftast 
en vattenavvisande karaktär, som påtagligt 
minskar risken för mögelpåväxt och minskar 
rengöringsbehovet över tiden.



Rengöring efter installation 
– byggstädning och i vissa 
fall efterbehandling
Byggstädning
Korrekt utförd byggstädning är avgörande för 
att skapa rätt förutsättningar för den regelbun-
det återkommande städningen. Speciellt på golv 
kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när av-
tvättning gjorts efter fogningen av plattbelägg-
ningen. Leverantörer av oglaserade, glaserade 
eller polerade tätsintrade keramiska plattor 
anser att golv, efter fogning och härdning, 
alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel 
i vatten och med efterföljande sköljning med 
rent vatten. 

Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på    
fabrikat, innan efterrengöring kan genomföras. 
För att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in 
i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt 
med rent vatten före behandlingen. Efter ren-
göringen ska ytan sköljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor
Läggning av cottoplattor på golv fodrar alltid
speciella åtgärder inför fogningen för att rester
av fogmassan inte skall sugas in i de oftast
mycket porösa plattorna. Därför rekommenderas
att man följer anvisningarna från tillverkaren av
de specifika cottoplattor som används. 

Efterbehandlingar
Generellt behöver inte och ska inte keramiska 
plattor efterbehandlas.

Tätsintrade plattor av alla slag och glaserade 
plattor får på inga villkor efterbehandlas.
Oglaserade klinkerplattor med viss porositet 
kan behandlas med speciella så kallade sealers. 
Äldre golv med denna typ av plattor kan även 
ha behandlats med så kallad klinkerolja.

Cottoplattor behöver oftast ha en ytbehand-
ling, för att inte smutsas för hårt, vilket nog 
vanligtvis görs i form av en behandling hos 
tillverkaren. Om inte detta förfarande används 
ska efterbehandling göras enligt tillverkarens 
rekommendation för den specifika plattypen.

Golvvårdsvaxer av olika slag avsedda för 
andra golvmaterial får aldrig användas till          
keramiska plattor.



Fläckar
Spill och läckage ska alltid torkas upp med en 
trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.  
Vid rengöring med starka kemikalier bör man 
alltid börja med väl utspädd lösning och vid 
behov öka koncentrationen. Prova rengörings-
effekten på en liten och helst undanskymd yta. 
Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar 
den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Nedan några vanligen förekommande förore-
ningar och förslag på lämplig typ av rengörings-
medel.

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap 
av aluminium (lättmetall)tas bort med alkaliskt 
rengöringsmedel i vatten, såsom allrengörings-
medel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken 
av gummi eller stearin/paraffin tas bort med 
organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, 
teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av 
stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i 
vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit 
eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med 
rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp 
av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin 
i vatten.

  

  

Gå in på
www.bkr.se
och läs mer
om kakel
och klinker!
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Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25                          
info@bkr.se • www.bkr.se
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Styrning av ventilationsaggregat
Ett Smart ventilationsaggregat kan styras från spiskåpan 
Tango (borta/hemma/forcering). Ventilationsaggregatet 
kompenserar automatiskt för den luft  som bortförs via 
spiskåpan och förhindrar därigenom att det uppkom-
mer onödigt undertryck i bostaden. Spiskåpan har hög 
osuppfångningsförmåga, fungerar eff ektivt redan vid 
låga frånluft smängder och möjliggör därigenom också en 
fungerande kompensering. Styrning av ett äldre AC-venti-
lationsaggregat är möjlig med hjälp av ITFC-transforma-
torn som fi nns som tillbehör.

Styrning av takfl äkt
Med spiskåpan Tango kan man direktstyra en modern 
EC-takfl äkt. Styrning av en äldre AC-driven takfl äkt är 
möjlig med hjälp av ITFC-transformatorn som fi nns som 
tillbehör.

Centraliserat system i fl erbostad-
shus
Tango Central-modellerna lämpar sig för fl erbostadshu-
sens centraliserade ventilationssystem. Kåporna erbjuder 
som standard en spjällstatussignal (potentialfri) samt 
möjlighet till extern styrning av spjället.

Styrning av olika ställdon
Spiskåpans balanseringsenhet (CHB) gör det möjligt att, via 
en terminal, balansera undertrycket som orsakas av Cen-
tral-spiskåpans  forcering och den allmänna ventilationen 
(grundluft fl ödet). På så sätt undviks för stort/skadligt under-
tryck inne i bostaden.

Spisvakt Safera Safety
Spiskåpan Tango kan utrustas med spisvakten Safera Safety. 
Spisvakten hjälper till att förebygga typiska olyckor i köket 
genom att förhindra obevakad användning av spisen och 
genom att bryta strömmen om man glömmer att stänga av 
spisen. På Safera-modellerna av Tango är spisvakten förin-
stallerad i spiskåpan och fästs under spiskåpan på instal-
lationsplatsen. Utöver det behövs även strömkontrollenhet 
som är godkänd i användarlandet (3-fas eller 1-fas). Swegon 
rekommenderar också installation av en vattenläckagevakt 
(SA1). 

Den osynliga spiskåpan Swegon CASA Tango integreras elegant som en del av varje köksin-
redning eft ersom köksluckor används som frontpanel. Tillsammans med bostadens ventila-
tionssystem garanterar den frisk inomhusluft  och energieff ektiv, balanserad ventilation i din 
bostad.
Tango passar oavsett köksskåpens djup. De släta ytorna och de tvättbeständiga fettfi ltren 
av metall är lätta att hålla rena. Belysningen i kåporna är underhållsfria LED-lampor med 
reglerbar ljusstyrka. Spiskåpan med skyddsspänning (24 V) är utrustad med vägguttagstrans-
formator – strömförbrukningen är därför låg och kåpan alltid säker för användaren. Alla elans-
lutningar är placerade ovanpå kåpan, och därmed lätta och snabba att ansluta under ins-
tallationsfasen. Kåpan är också försedd med en funktion för upp till 10 timmars sommarkyla, 
vilket lätt kan väljas från kåpan.
Spiskåpan CASA Tango kan kombineras med olika typer av ventilationssystem i fl erbostadshus, 
radhus och villor.

CASA Tango 70 
– den osynliga spiskåpan

Fångar upp till 97% av matoset vid låga fl öden. 
Tango 70 passar i 700 mm höga överskåp.
Utmärkt osuppfångningsförmåga vid 
mycket låga luft fl öden:  97 %, 20 l/s / 72 m3/h
Underhållsfri LED-belysning, reglerbar ljusstyrka
Flyttbar kontrollpanel (höger/vänster sida)
Enkelt att montera inredningsdörren tack vare 
löstagbar frontlucka
Tillgängliga bredder 500 och 600 mm, höjd 700 mm
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Mått

Tekniska specifikationer

Tango 70 vy uppifrån

Tango 70 vy framifrån och från sidan

Central-modellerna har som standard balanse-
ringsenhet för grundluftflöde och forcering.
För centraliserade ventilationssystem.

Bakre täcklist TTPL

*Fettfiltrens avstånd från kanten

Osuppfangningsförmåga
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Luftflödeshastighet (l/s)
Överensstämmer med standarden IEC 61591:2005.
Överensstämmer med standarden EN13141-3:2017.

 

30 

+ 30 mm (för 330 mm skåpstomme)

Regleringskurva för grundluftflödet i 
Central-modellen (trycket i mätdonet)
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Regleringskurva för grundluftflödet i 
Central-modellen (trycket i mätdonet)
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Färg

Utan frontkåpa

Med frontkåpa
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Modeller

* ILVA-transformator som tillbehör (ITFC)     ** CSB som tillbehör      *** 3202 som tillbehör Standard           Möjlig            Inte möjlig

Spiskåpa CASA Tango, produktkoder

 

 
Kod Produkt

PTV67(S)* Tango 70 Smart 600mm

PTV57(S)* Tango 70 Smart 500mm

CTV67(S)* Tango 70 Central 600mm

CTV57(S)* Tango 70 Central 500mm

CTFV67                    Tango 70 Free Flow 600mm

CTFV57 Tango 70 Free Flow 500mm

Mallit

* Produktkod utan bokstaven S = spiskåpa utan spisvakt           
Produktkoden slutar med bokstaven S = spiskåpa med spisvakt

Kod Produkt

PTV67(S)* Tango 70 Smart 600mm

PTV57(S)* Tango 70 Smart 500mm

CTV67(S)* Tango 70 Central 600mm

CTV57(S)* Tango 70 Central 500mm

CTFV67                    Tango 70 Free Flow 600mm

CTFV57 Tango 70 Free Flow 500mm

  

Kod Produkt

632040 Safera strömkontrollenhet 3-fas perilex

632038 Safera strömkontrollenhet 1-fas 25A

SA1 Safera vattenläckagevakt
  

  

TTPL5/TTPL6 Bakre täcklist TTPL + 30 mm, för 330 mm skåpstomme

CHTWMB Väggfäste. Används då det inte finns överskåp på bägge 
sidorna.

CHB Balanseringsenhet för spiskåpa 

CHR24V Hjälprelä 24 VDC

3202 Frånluftsventil för Free Flow kåpor

ITFC Transformatorenhet för AC-styrning

CSB Strypningslåda / Rökbegränsare

Produktkoder och tillbehör

CASA TANGO SMART CASA TANGO CENTRAL CASA TANGO FREE FLOW

CASA ventilation aggregat

Centraliserade ventilationssystem 

Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)

EC extern fläkt

AC extern fläkt   *

Bredd mm 500 / 600 500 / 600 500 / 600

Frontpanels höjd mm

Djup mm 295 / 490 295 / 490 295 / 490

Elanslutning Stickpropp Stickpropp Stickpropp

Färg/material Vit Vit Vit

Belysning LED (4000K) LED (4000K) LED (4000K)

Kontrollpanel Knappar Knappar Knappar

Fettfilter 3 st. filter av 
rostfritt stål

3 st. filter av 
rostfritt stål

3 st. filter av 
rostfritt stål

Spjäll

Elektronisk timer

Fläkthastighet 3 hastigheter

Rökbegränsare     **       ***

Reglage för forceringsluftmängd       ***

Ljuddämparlåda

Kanalinklädnad

Safera-säkerhetsteknik   Vägg montering   Vägg montering   Vägg montering

Monteringsätt Mellan köksskåp Mellan köksskåp Mellan köksskåp

Möjlighet att styra spjället med separat 

Indikeringssignal för spjällets läge
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Lackerade trägolv - byggstädning
• Dammsug eller torrmoppa golvet för att avlägsna lös 
     smuts, t.ex. damm, sågspån och grus.
• Vid behov fuktmoppas golvet. På större ytor kan  
    Combimaskin användas. Se till att vattenmängden  
    reduceras till hälften av det normala. Dessutom bör  
    man köra omlott så att vatten inte finns kvar på golv-    
    ytan efter skurning. Ett vanligt allrengöringsmedel 
    med pH 7–9, typ Tarkett Bioclean, tillsätts i vattnet.  
    
• Vid byggstädning av golv i miljöer med risk för bygg- 
    damm skall golv fuktmoppas med ett surt rengörings- 
    medel (ph 2–5). Tag t.ex. 2 dl Kalkosan (avkalknings- 
    medel) till 10 liter vatten. Byt moppar ofta om det blir  
    smutsigt. Eventuellt måste rengöringen upprepas om  
    golvet ej varit täckt. Avsluta med att fuktmoppa med  
    vatten och lite neutralt rengöringsmedel. Viktigt!  
    Överdosera ej! Rengöringsmetoder som i något  
    moment medför fritt vatten skadar alltid ett trägolv 
    och skall undvikas.

• Kvarvarande fläckar tas bort med Tvättnafta eller T-sprit  
    beroende på vilken typ av fläck det är. När fläcken är  
    borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. Använd en  
    ren, väl urvriden, fuktig trasa.

• Golven skall inte polish- och vaxbehandlas.

• Har lackytan blivit smårepig under byggtiden så  
    rekommenderas en behandling med Tarkett Lack- 
    refresher (se anvisning på flaskan).

• Skyddsmaterial, skall vara fuktgenomsläpplig och får  
    inte missfärga färdig beläggning.

Viktigt
Använd inte aceton för fläckborttagning på trägolv  
eftersom det skadar ytan. Golven bör inte polish-  
och/eller vaxbehandlas, då det omöjliggör en överlack-
ering om det skulle behövas. Ett undantag till regeln är 
dansgolv. För att nå bästa resultat använd Tarkett Lackre-
fresher vid underhåll av golvet. Tarkett Lackrefresher har 
en rengörande och halkhämmande effekt samtidigt som 
det blir överlackeringsbart.

Smutsförebyggande åtgärder
Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorknings-
mattor.  Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre 
städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar 
golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande  hjul 
minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning
Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa 
resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När 
fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. 
Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa. 

Fläck av Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, 
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i 
ljummet vatten.

Choklad, fett, skokräm, gummi-
klacksmärken, olja, tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgstänk, bläck, 
kulspetspenna, läppstift

T-sprit

Urin, kräkningar Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean 
i ljummet vatten.

Blod Kallt vatten

Proteco
Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment 
av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och 
periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från 
Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från 
Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruk-
tioner – då får du garanterat bästa resultat!

Information
DANMARK 
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00  - Fax : 32 20 92 01 
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no 

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se
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Skötsel & 
underhåll

Hemmiljö
Lackerade trägolv

Juni 2013



Lackerade trägolv - hemmiljö
Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hård-
het, intryck- och repkänslighet, färg m.m.
Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet 
utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade 
träslag förändras mest. 

Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv 
med matt yta, särskilt  i utrymmen med släpljus. Under-
hållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmet 
smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat
Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt  för att  trägolv 
inte skall  formförändras mer än normalt.  I nya hus bör 
man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och 
hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt 
uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall 
ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssäsong kan 
det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs att luften 
tillförs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att 
vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

Daglig städning
Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städ-
metoder, torrmoppning eller dammsugning.

Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet med väl 
urvriden microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas 
inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig på 
trägolvet. Tillsätt ev. några droppar Tarkett Bioclean eller 
milt syntetiskt rengöringsmedel utan ammoniak i vattnet.  
Använd inte såpa på lackade ytor då det kan bildas en fet 
hinna.

För punktfläckar rekommenderas Tarkett Bioclean utspätt 
1:20, med vatten, att spraya på fläcken samt att gnugga 
med en microfibermopp.  På mattlackade golv rekommen-
deras grovrent pH 10-11 vid den dagliga städningen för 
att ta bort feta fläckar efter t.ex. fötter i gångstråk och 
trafikerade ytor. 

Efter många års bruk kan lackytan fräschas upp med 
Tarkett Lackrefresher. Golvet får en ny lyster och blir mer 
lättstädat. 

Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, gärna med  
microfibermopp och i brädornas längdriktning. Skaka 
flaskan före användning.

Smutsförebyggande åtgärder
Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorknings-
mattor.  Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre 
städning inuti lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar 
golvet. Möbeltassar och skyddsmatta under rullande  hjul 
minskar risken för repor. Vätska ska genast torkas upp.

Fläckborttagning
Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa 
resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När 
fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. 
Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa. 

Fläck av Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, 
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i 
ljummet vatten.

Choklad, fett, skokräm, gummi-
klacksmärken, olja, tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgstänk, bläck, 
kulspetspenna, läppstift

T-sprit

Urin, kräkningar Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean 
i ljummet vatten.

Blod Kallt vatten

Proteco
Proteco ytbehandling inkluderar ett komplett sortiment 
av rengörings- och underhållsprodukter för dagligt och 
periodiskt underhåll, speciellt framtagna för trägolv från 
Tarkett. Använd bara Tarketts produkter på trägolv från 
Tarkett och följ våra utförliga anvisningar och instruk-
tioner – då får du garanterat bästa resultat!

Sätt gärna upp detta skötselråd på 
insidan av Er städskåpsdörr

Information
DANMARK 
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00  - Fax : 32 20 92 01 
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no 

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se
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Skötsel & 
underhåll

Offentlig miljö
Lackerade trägolv

Mars 2013



Lackerade trägolv - offentlig miljö
Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hård-
het, intryck- och repkänslighet, färg m.m.

Alla trägolvs färg förändras då paketen öppnas och golvet 
utsätts för UV-ljus. Körsbär, valnöt samt värmebehandlade 
träslag förändras mest. 

Observera att feta/glansiga fläckar syns tydligare på golv 
med matt yta, särskilt  i utrymmen med släpljus. Under-
hållsfrekvensen behöver därför anpassas till utrymmet 
smutsbelastning och ljusinsläpp.

Inomhusklimat
Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt  för att  trägolv 
inte skall  formförändras mer än normalt.  I nya hus bör 
man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och 
hög sommarfukt kräver god ventilation och eventuellt 
uppvärmning. Luftens relativa fuktighet inomhus skall 
ligga mellan 30 % och 60 % RF. Under eldningssäsong kan 
det ibland bli för torrt, under 30 % RF, då krävs att luften 
tillförs fuktighet med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att 
vid golvvärme får yttemperaturen aldrig överstiga 27°C.

Daglig städning
Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städ-
metoder, torrmoppning eller dammsugning. Vid grund-
ligare rengöring, fukttorka golvet med väl urvriden 
microfibermopp. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom 
det lämnar för mycket vatten efter sig på trägolvet. Tillsätt 
Tarkett Bioclean eller milt syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak i vattnet. Använd inte såpa på lackade ytor då 
det kan bildas en fet hinna. 

På större ytor kan kombimaskin användas med vit eller 
röd rondell. Använd neutralt allrengöringsmedel med pH 
6-8 doserat enligt instruktioner. Undvik överdosering och 
rengöringsmedel som innehåller tvål eller polish (polyme-
rer), eftersom det får ytan att se flammig ut. Golvet skall 
inte polishbehandlas.

För svåra fettbaserade fläckar på framför allt mattlackade 
golv rekommenderas Tarkett Bioclean (1:20) eller ett 
alkaliskt rengöringsmedel. Spraya på fläcken, låt verka 
och torka med en microfibermopp. Fuktmoppa golvet 
efteråt med rent vatten och torka. Upprepa behandlingen 
tills smutsen försvinner. På större ytor kan kombimaskin 
användas med röd rondell.

Underhåll
För att ytterligare skydda och fräscha upp ytan kan du 
efter en grundlig rengöring lägga på Tarkett Lackrefresher. 
Tarkett Lackrefresher skall appliceras tunt, gärna med  
microfibermopp och i brädornas längdriktning. Skaka 
flaskan före användning. Följ noggrant instruktionerna. 

Fortsätt med torra eller fuktiga städmetoder med ett 
neutralt allrengöringsmedel efter behandlingen. Alkaliska 
rengöringsmedel kan avlägsna lackrefreshern.

Förebyggande åtgärder
Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorknings-
mattor.  Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre 
städning inuti lokalen. 

Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltas-
sar minskar risken för repor. Använd skyddsmatta under 
kontorsstolar. 

Torka upp vatten och spill omedelbart.

Fläckborttagning
Tarkett lackerade trägolv har hög fläckhärdighet. För bästa 
resultat bör dock fläckar avlägsnas när de är färska. När 
fläcken är borta skall golvet fukttorkas med rent vatten. 
Använd en ren, väl urvriden fuktig trasa. 

Fläck av Tas bort med

Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, 
grädde, kaffe, te

Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak t.ex. Tarkett Bioclean i 
ljummet vatten.

Choklad, fett, skokräm, gummi-
klacksmärken, olja, tjära, asfalt

Tvättnafta, lacknafta

Färgband, färgstänk, bläck, 
kulspetspenna, läppstift

T-röd

Urin, kräkningar Syntetiskt rengöringsmedel utan 
ammoniak, t.ex. Tarkett Bioclean 
i ljummet vatten.

Blod Kallt vatten
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