
 
Betjeningsvejledning 

Omniwash EVO opvasker 

 
 

 
 
 

Knap 1: Tænd/Sluk  
Tænd maskinen og vent til ”SELV TJEK ER OVERSTÅET”, dette tager ca. 3-5 sek. Herefter trykkes på knap 2 og maskinens 
vasketank samt boiler-kar fyldes op med vand. Når karret er påfyldt går maskinen i gang med at varme op. Dette gøres 
først ved lys i boiler-varmelegmets indikator, 7a. Når boileren har nået sin temperatur opstartes opvarmning af 
vaskekarret automatisk. Dette ses ved at lyset i 7a går ud og lyset i 8a tændes. Når begge lys er slukket, er maskinen klar 
til at starte. Opvarmningstiden afhænger af tilslutningsvandets temperatur. Maskinens vandtilslutning må være op til 50 
grader varmt, men ikke varmere. Desto varmere vand der tilsluttes, desto kortere opvarmningstid. Idet maskinen skal 
varme op, tændes den i god tid inden brug. 
 
Knap 2: Vaskecyklus  
Starter en vaskecyklus hvor først selve vasken kører. I slutningen af en cyklys skylles der af ved 80-85 grader hvorved 
vandet fordamper når kurven tages ud. Ved hurtigopvaskemaskiner vil opvasken ikke være tør når den kommer ud, men 
en forøgelse af afspændingsdoseringen kan give en mere tør opvask. Ved for meget afspændingsmiddel vil der opnås 
hvide streger på opvasken. Når vasken er færdig slukkes lyset i punkt 2a og maskinen siger 3 bip-lyde.  
 
Knap 3: Kold rens (afskyldning)  
Knap 6: Programvælger (henholdsvis Lang, mellem, kort program).  
Knap 5: Salt / regenererings-knap (ekstraudstyr)  
Knap 4: Dræn pumpe (ekstraudstyr på nogle modeller). Når der trykkes på denne lukkes vand ud af bundkarret. 
Knappen holdes inde i 3 sekunder med tændt. Når pumpen starter vil lyset i 4a tænde. 
  
Det er vigtigt at maskinen er tilsluttet vand inden den tændes!  
Varmelegemet skal altid være under vand, når maskinen er tændt.  



Særligt for maskiner med REGENERERING / SALTBEHOLDER:  
Når maskinens regenereringslys linker (5a) skal maskinen have mere salt i saltbeholderen (regenereres).  
En regenerering tager ca. 20 minutter, når maskinen har været løbet tør for salt. DER MÅ KUN BRUGES SALT BEREGNET 
TIL OPVASKERE – IKKE ALM. HUSHOLDNINGSSALT.  
1. Sluk maskinen og tjek at der ikke er vand i karret. Tøm evt. resterende vand på knap 4.  

2. Åbn opvaskerens låge, løft overfladefiltrene af, disse sidder i maskinens vaskekar. Skru det runde dæksel til 
saltbeholderen i højre side af og påfyld salt. Hvis noget salt ikke har ramt beholderen skylles dette væk omgående.  

3. Luk lågen og tænd maskinen. Efter ca. 5-10 sekunder er maskinen færdig med ”Selv-test”  

4. Tryk herefter på knap 5 i ca. 10 sekunder (regenerering). Lyset i 5a tændes og regenereringen starter. Processen tager 
ca. 20 minutter. Maskinen er færdig når lyset i 5a går ud og lyset i 2a blinker.  

5. Tryk herefter på knap 2 (vaskecyklus). Vandpåfyldning starter.  
 
Opstart af ny maskine  
Ved opstart af ny maskine skal denne installeres til afløb og vandtilslutning på maks. 50 grader. Herudover skal 

installation til strøm ske. Denne maskine fås både i en 230v udgave og en 400v udgave. Ved sidstnævnte skal fagmand 

kontaktes for installation.   

Hvis maskinen har saltbeholder fyldes maskinen med salt. Overfladefiltre (grå plastfiltre i bunden af maskinen) installeres 

korrekt og vaskearme skrues fast.  

Sæbe (Detergent) og Afspændingsslanger (Rinse Aid) sættes i bøtterne. Først påsættes dog kontraventiler, så der ikke 
sker tilbageløb i slangerne. Det lille grå mundstykke installeres for enden af afspændingsslangen, det lille brune / røde 
mundstykke installeres for enden af sæbeslangen. Mat/Blød slange = Afspænding, Klar/Hård slange = Sæbe. Maskinen vil 
påfylde sæbe ved opstart af maskinen, når vaskekarret fyldes. Ligeledes vil maskinen fylde karret når maskinen ved hver 
cyklus skifer en del af vandet i karret ud.  
 
Når maskinen kører sit SKYLLE program i hver vaskecyklus tager maskinen afspændingsmiddel ind. Bemærk dog at 
maskinen ved levering IKKE har afspændingsmiddel i slangerne ved levering og der kun benyttes ganske lidt 
afspændingsmiddel pr. vask. Derfor vil de første 15-20 vaskecyklusser ikke få tilført korrekt afspændingsmiddel. Dette 
resulterer i en opvask som kan fornemmes våd. Opvasken er dog helt ren.  
 
 

Typiske fejlkilder:  
 
Maskinen varmer ikke:  

 Bundproppen i karret sidder ikke korrekt – tag den op og sæt den igen.  

 Der er gået en fase / sikring til strømmen. Maskinen vil i såfald kunne tænde og fungere som normalt 
bortset fra den ikke kan varme. Tjek sikringsskabet om en sikring er gået. 

 Maskinens termosikring er gået. Dette er en sikkerhedsforanstaltning, som sikrer at boiler-kammeret 
ikke koger over og skader maskinen. Thermosikringen nulstilles ved at skrue de to skruer af på fronten 
og trykke på den røde reset-knap i venstre side (se næste side). At termosikringen er gået kan skyldes: 

o Midlertidigt fald i vandtryk – især hvis andre apparater er koblet på samme vandtilslutning.  
o Kalk i boilerkarret, som gør at andelen af luft er højere end normalt i boileren. Boileren er en 

lukket beholder, som du ikke kan se med det blotte øje.  
o Bundproppen sidder ikke korrekt og maskinen bliver ved med at udskifte vandet i karret.  

 
Maskinen tørrer ikke ordentligt  

 Ved hurtigopvaskemaskiner (som er uden tørrefunktion) vil opvasken ikke være tør når den kommer ud, 
men en forøgelse af afspændingsdoseringen kan give en mere tør opvask. Ved for meget 
afspændingsmiddel vil der opnås hvide streger på opvasken. Opjuster afspændingsdoseringen (se næste 
side).  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AFSPÆNDINGSPUMPEN 

Afspændingspumpen er placeret bag frontdækslet på opvaskeren (se ovenstående billede). Denne er placeret cirka 

midtfor på maskinen og har en grå, rund drejeknap med en diameter på ca 4-5 cm.  

Kickstart af AFSPÆNDINGSPUMPE – hvis der er ”propper i slangen”:  

Hvis afspændingsmiddel har ”sat sig” kan du anvende en lille sprøjte / puste i slangen til afspændingsmidlet:  

 
 
Opstart af afspændingspumpen,  

 Sæt opvaskecyklussen i gang  

 Vent 15 sekunder og sluk maskinen på hovedkontakten (TÆND / SLUK KNAPPEN) 

 Tænd maskinen igen efter 5-10 sekunder og lad den køre i 15 sekunder igen 

Denne proces aktiverer afspændingspumpen og på den måde kan du tvinge afspændingsmidlet i gang, hvis der er 

propper i slangen eller slangen har været tømt for afspænding.  

 


