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! Let op: U dient de handleiding te lezen voordat u de machine voor de eerste keer gebruikt.
1 Indicatielampje
zoutniveau
2 Indicatielampje “ON”
3 LED programmafaseindicatielampjes
4 Start/Annuleer toets
5 Halfvol (1/2) toets
6 ON/OFF /
programmakeuzeknop

6

Hoe uw vaatwasser te gebruiken:
·
·
·
·
·
·
·

Draai de waterkraan open.
Sluit aan op de netspanning.
Open de deur en plaats de vaat in de vaatwasser. Controleer
of de sproeiarmen zowel boven als onder vrij kunnen
bewegen.
Doe voldoende vaatwasmiddel in het reservoir en sluit de
deur.
Gebruik de On/off / programmakeuzeknop om uw
wasprogramma te kiezen.
Controleer of de controlelampjes van de zoutvoorraad en het
naglansmiddel branden. Vul zonodig de zoutvoorraad en/of
het naglansmiddel bij.
Start het programma met de Start/Annuleertoets:

Let op
Vermijd tijdens het wasproces de deur te openen. Dit onderbreekt
het wasproces en er ontsnapt hete stoom. Na afsluiten van de deur
wordt het programma hervat.
·
·
·

Gebruik de on/off / programmakeuzeknop om de machine uit te
zetten. Als het voortgang-controlelampje “programma eindigt”
gaat branden, is het programma voltooid.
Draai de waterkraan dicht. Trek de stekker uit.
Laat de vaat 15 minuten met open deur afkoelen. Haal de vaat
eruit. Begin met de onderste korf.

Programmatabel
Programmanummer

1Referentie

2

3

4

5

Intensief

Dagelijks

Quick & Clean

30min.

65°C

60°C

Programmanaam

Reinigingstemperatuur
Mate van vervuiling

Reinigingsmiddelen
A=25 cm³/15 cm³ B=5 cm³

Programmasequentie
(zonder opties)

Duur (min)
Water (I)
Energie (kWh)

50°C

70°C

35°C

Meest economische
wasprogramma voor
gemiddeld bevuild vaatwerk
dat men laat staan.

Geschikt voor zwaar bevuild
vaatwerk, potten en pannen.

Medium

Hoog

Medium

Medium

Weinig

A+B

A+B

A+B

A+B

A

Voorwas
▼
Wassen
▼
Koud afspoelen
▼
Spoelen
▼
Drogen
▼
Einde

Voorwas
▼
Wassen
▼
Koud afspoelen
▼
Spoelen
▼
Drogen
▼
Einde

Wassen
▼
Koud afspoelen
▼
Spoelen
▼
Drogen
▼
Einde

Wassen
▼
Koud afspoelen
▼
Spoelen
▼
Drogen
▼
Einde

Wassen
▼
Koud afspoelen
▼
Spoelen
▼
Einde

Dagelijks afwasprogramma Dagelijks wasprogramma waarbij
voor vaat die normaal vuil is. gemiddeld bevuild vaatwerk dat
men laat staan, zo snel mogelijk
gereinigd wordt.

Geschikt voor licht bevuild
vaatwerk dat geschraapt of
vooraf gereinigd is.

190

124

90

58

30

12

17,6

11,8

11,8

11,8

1,02

1,7

1,24

1,32

0,79

De in de tabel aangegeven consumptiewaarden zijn onder normale omstandigheden vastgesteld. Verschillen kunnen daarom in de praktijk optreden.
* Referentieprogramma voor testinstellingen De testen in overeenstemming met EN 50242 dienen te worden uitgevoerd met een vol zoutvoorraadreservoir alsmede met een vol naglansmiddelreservoir, en met gebruik van het
testprogramma.
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Visuele Indicator
(indien
aanwezig)

Naglansmiddellampje
Als dit lampje gaat branden, dient u het
naglansmiddel bij te vullen (indien aanwezig).

Incorrect vullen van vaatwasser

U kunt ook zien of er naglansmiddel
dient te worden bijgevuld door naar het
naglansmiddelreservoir te kijken. Als het glas
donker is, is er genoeg naglansmiddel in het
reservoir.
Als het licht is, opent u het reservoir en vult u
het naglansmiddel bij.
ON/OFF (AAN/UIT)
De machine wordt ingeschakeld wanneer u de
Programmakeuzeknop in de stand “1” zet. Het “AAN-”lampje
brandt.
De machine wordt uitgeschakeld wanneer u hem in de stand “UIT”
zet. Alle lampjes gaan uit.
Knop programmakeuze
Gebruikt om de machine aan/uit te schakelen en de
wasprogramma’s te selecteren.
Halfvol (1/2) toets
Als er weinig vaat is, drukt u deze toets in, na het indrukken van de
programmaselectietoets. Als de vaatwasser wordt aangezet, gaat
het controlelampje op de toets branden. Met deze functie kunt u
zowel water als energie besparen.
Start/Annuleer toets
Gebruik deze toets om het geselecteerde programma te starten; het
lampje op de toets gaat branden.
Stop het programma met de Start/Annuleer toets als u de deur wilt
openen terwijl het wasprogramma van de vaatwasser draait.
ON
Wassen
Drogen
Einde

LED-voortgang-controlelampjes
Tijdens het wasproces worden de individuele
actieve programmaonderdelen door de LED
voortgang-controlelampjes weergegeven.

Waarschuwing
Als het snelprogramma wordt uitgevoerd,
gaat het voortgang-controlelampje voor het drogen niet branden.
Waarschuwing
Het wasproces is alleen voltooid wanneer op het voortgangcontrolelampje “programma-einde” brandt.
Het afwasprogramma annuleren
U kunt een programma als volgt annuleren terwijl de machine bezig
is: Druk de Start/Annuleer toets 3 seconden in.
De machine zal het water dat in de machine zit gedurende 45
seconden afpompen. Het programma is geannuleerd als het lampje
van het afwasprogramma uitgaat.
U kunt nu een nieuw programma kiezen en starten.
Belangrijk:
Afhankelijk van het stadium van het door u geannuleerde
afwasprogramma kunnen er restanten afwasmiddel of
glansspoelmiddel in de machine en op het geladen vaatwerk zitten.
Gebruik de voorwerpen in de afwasmachine niet voordat ze goed
zijn afgewassen.
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