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Sådan renser du din Bosch Logixx opvaskemaskine – Denne vedledning 

beskriver hvordan man renser ventilen for indgående vand samt røret efter ventilen. Der gives 

naturligvis ingen garanti for at dette løser dit problem, og dette er naturligvis på eget ansvar  

1) Start med at slukke for strømmen og vandet. Træk 
derefter opvaskemaskinen ud af hullet under bordet, og 
tag det ventre (set forfra) sidepanel af. Dette gøres ved 
at løsne de 2 skruer forrest på maskinen under den hvide 
plastic kant. Derefter kan du forsigtigt lirke siden af og 
trække den opad. 

 

 
 

2) Du skulle nu gerne kunne se den ventil og slange som 
skal renses nederst  i højre side af panelet. Den store 
tank til vand er den med blåligt skær, og den skal af for at 
du kan komme til at rense ventilen. Skru de 2 metalbøjler 
af som går på tværs af tanken. 

 
 

3) Derefter skal du have de øverste platichjørner af, som 
holder tanken på plads. Den højre sidder klikket fast i et 
beslag, som kan trækkes ud med hånden. Den venste er 
skruet fast i hjørnet bagfra – det tog lang tid at finde den 
skrue  

 
 

4) Nu sidder tanken løs men inden du tager den af (med et 
fast træk opad), så husk lige at stille en balje under, da 
der godt kan være 1½ liter vand i den  Sørg for at de 
små gummi-pakninger som alle rørerne nederst sidder i 
ikke forsvinder. Efter du har trukket tanken ud af rørerne 
flytter du den hurtigt ud over baljen og lader den dryppe 
af... 
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5) Nu skal ventilen af så den kan renses. Den sidder i 
nederste højre hjørne af maskinen – se billedet. Den 
tages af ved at trække  den (hårdt) opad ud af pakningen. 
Det er lidt bøvlet og kræver lidt kræfter, så vær 
opmærksom på at du ikke ødelægger noget. Ledningerne 
skal tages af, og herefter slangen, der blot trækkes ud af 
ventilen. Sørg for at have noget under da det godt kan 
dryppe fra slangen. Husk at gemme den røde stang som 
styrer ventilen! 

 
 

6) Nu skulle du gerne have ventilen ude. Tag de 2 relæer af 
da de ikke tåler vand . Det ene som styres af den røde 
stang kan klikkes ud af dets holder – vær opmærksom på 
hvordan den sorte plastic stang sidder inden du fjerner 
relæet – og gem stangen! Det andet relæ som styres af 
den blå stang kan fjernes ved at tage hele den runde 
plasticanordning af. Se billede. Herefter renses ventilen 
grundigt med varmt vand og en flaskerenser/tandbørste 
eller andet. Du kan også bruge noget sammenviklet 
ståltråd til at komme ind i hjørnerne af ventilen. Herefter 
samles ventilen igen og relæerne sættes på – husk den 
sorte stang under det ene relæ. 

 

 

7) Så er turen kommet til få renset slangen efter ventilen, 
som givetvis er den som er mest tilstoppet. Måske du 
kan undgå de næste skridt 8-9 ved blot at hive i slangen 
så den går ud i den anden ende, men jeg tog fronten af 
maskinen - da jeg ikke vidste hvordan slangen sad fast i 
den anden ende. Dette er beskrevet i de næste trin. 

 
 

8) For at komme til den nederste del af fronten skal du have 
hele frontpladen af maskinen. Har du en låge på 
maskinen er proceduren måske anderledes, ellers tages 
fronten af ved at løsne alle de skruer som sidder på 
indersiden af lågen. Pas på – at du holder fast i fronten så 
den ikke falder på gulvet.  
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9) Herefter skruer du den nederste front af som sidder fast 
med 2 skruer, og hiver forsigtigt beklædningen væk så du 
kan komme til røret. Røret trækkes ud af samligen og 
renses grundigt –føj der sad meget snask i dette rør, og 
intet vand kunne komme igennem...  

 
 

10) Efter rensning så røret og ventilen næsten nye ud igen  

 
 

11) Nu er du faktisk færdig! Og maskinen skal bare samles 
igen. Jeg tog et skridt tilbage og så på resterne af vores 
9.000 kr. opvaskemaskine – godt konen ikke var 
hjemme...  

 
 

12) Et par bemærkninger om samlingen. Frontpladen sættes 
lettest på ved at skrue de øverste skruer i først mens 
lågen er næsten lukket og du holder pladen på plads med 
en fod under. Når du tilslutter de øvestre relæ (det med 
to tilslutninger på) så skal stikket vendes sådan at den del 
hvori der er 2 ledninger vender nedad – godt jeg 
fotograferede hele møllen ellers havde jeg været godt på 
spanden her  
 
Efter at have samlet det hele, skubber du maskinen på 
plads, tænder for strøm og vand og nyder at maskinen nu  
(forhåbenligt) kan køre 4 år mere... 
 

 

 


