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! Let op: Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine in gebruik neemt.

De machine starten
•	 Open de kraan.
•	 Steek de stekker in het stopcontact.
•	 Open de deur van de vaatwasser.
•	 Plaats de vaat volgens de instructies in de gebruikershandleiding.
•	 Controleer of de bovenste en onderste rotors vrij kunnen draaien.
•	 Plaats een voldoende hoeveelheid wasmiddel in het doseerbakje 

en sluit deksel. 
•	 Controleer of de controlelampjes op de programmadisplay 

branden door op de Aan/Uit-knop te drukken.
•	 Controleer of de controlelampjes voor zout en spoelglansmiddel 

branden en voeg indien nodig zout en/of spoelglansmiddel toe.

 Aangezien verschillende merken zout op de markt verschillende 
korrelgroottes hebben en de hardheid van het water kan variëren, 
kan het enkele uren duren tot het zout in het water is opgelost. 
Daarom blijft het controlelampje Zout enige tijd branden nadat u 
zout in de machine hebt toegevoegd.

•	 U kunt indien gewenst tegelijk de knop Halve lading / 
Vaatwasmiddeltablet en Tijdvertraging gebruiken.

•	 Raadpleeg de "Tabel Programma en gemiddelde 
verbruikwaarden" om een geschikt programma te selecteren. 

•	 Selecteer het gewenste programma met de knop 

Programmakeuze.
•	 Druk op de Start/Pauze/Annuleren-knop om het programma te 

starten.

  Zorg ervoor dat u de deur van de machine niet te opent terwijl 
de machine werkt. Indien u de deur moet openen, legt het 
veiligheidssysteem de machine stil. Er kan damp uit de machine 
ontsnappen wanneer u de deur opent; wees dus voorzichtig. 
Zodra u de deur opnieuw hebt gesloten gaat het programma 
gewoon door.

•	 Een geluidssignaal met een tussentijd van 8 seconden 
waarschuwt u uw machine uit te schakelen wanneer het gekozen 
wasprogramma is beëindigd. Dit geluidsignaal waarschuwt u 10 
keer voor het uitvalt.

•	 Open de deur van de vaatwasser.
•	 Druk op de Aan/Uit-knop om de machine uit te schakelen.
•	 De controlelampjes op de programmadisplay doven.
•	 Sluit de kraan.
•	 Haal de stekker van de machine uit het stopcontact.

 Laat het vaatwerk nog 15 minuten in het toestel staan nadat het 
gewassen is om het te laten afkoelen. Het vaatwerk zal sneller 
drogen als u de deur tijdens deze periode lichtjes open laat staan. 
Dit zal de droogdoeltreffendheid van uw machine verhogen.
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Indicator Vertragingstijd

Start/Annuleer-knop
Knop Uitgestelde Start

1 2 3 4 5

Eco * Intensief Dagelijks Quick & Clean Mini 30

50 ºC 70 ºC 65 ºC 70 ºC 35 ºC
Meest economische 

wasprogramma voor gemiddeld 
bevuild vaatwerk dat men laat 

staan.  

Geschikt voor zwaar bevuild 
vaatwerk, potten en pannen.  

Dagelijks afwasprogramma voor 
vaat die normaal vuil is. 

Dagelijks wasprogramma waarbij 
gemiddeld bevuild vaatwerk dat 
men laat staan, zo snel mogelijk 

gereinigd wordt. 

Geschikt voor licht bevuild 
vaatwerk dat geschraapt of 

vooraf gereinigd is.  

Medium Hoog Medium Medium Weinig

A+B A+B A+B A+B A

+ + - - -

+ + + + +

+ + + + -

190 124 96 58 30

12 17,6 10,6 11,8 11,8

1,02 1,70 1,04 1,32 0,79

Programmatabel

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.    

Programmanr

Programmanaam

Reinigingstemperatuur

Mate van vervuiling

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

Energieverbruik (kWh)

Voorwas

Reinigen

Drogen

Programmatijd (minuten)

Waterverbruik (liter)
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Aan/Uit-knop
Wanneer u op de Aan/Uit-knop drukt, licht het controlelampje op de 
display op om aan te geven dat het toestel AAN staat. Het lampje 
gaat uit wanneer de machine UIT staat.

Controlelampje niveau naspoelmiddel
Wanneer dit controlelampje gaat branden, 
moet u naspoelmiddel bijvullen (indien van 
toepassing).

U kunt ook zien of er naspoelmiddel 
bijgevuld moet worden door naar het 
naspoelmiddelreservoir te kijken. Wanneer de 
visuele vulindicator donker is, zit er voldoende 
naspoelmiddel in het reservoir.

Wanneer deze een lichte kleur heeft, opent u 
het reservoir en vult u naspoelmiddel bij.

Knop programmakeuze
Raadpleeg de "Tabel Programma en gemiddelde verbruikwaarden" 
om een programma te selecteren dat geschikt is voor uw vaat.
Selecteer het gewenste programma met de knop programmakeuze.

Halve Lading/Vaatwassmiddeltablet Knop
Met de knop Halve Lading/Vaatwasmiddeltablet kunt u de functies 
Halve Lading en Vaatwasmiddeltablet van uw machine in- en 
uitschakelen.

Functie Halve Lading
Als u het apparaat wilt laten draaien zonder helemaal vol te laden, 
plaatst u de borden naar wens in de machine. Druk op de Aan/
Uit-knop om de machine in te schakelen. Druk op de knop Halve 
Lading/Vaatwasmiddeltablet nadat u het gewenste programma 
hebt gekozen totdat Indicator Halve Lading gaat branden. Druk 
vervolgens op de knop Starten/Annuleren en sluit de deur van 
uw machine. Met de optie Halve Lading kunt u elk deel van de 
onderste en bovenste mand gebruiken en u bespaart water en 
energie.

Functie Vaatwasmiddeltablet
Afhankelijk van de hardheid van het kraanwater kunt met de 
functie Vaatwasmiddeltablet een betere droogprestatie krijgen 
van de multifunctionele vaatwasmiddelen zoals 2in1, 3in1, 4in1, 
5in1 enz. ook wel de all-in-one vaatwassmiddelen genoemd. Het 
controlelampje Vaatwasmiddeltablet gaat branden wanneer de 
functie Vaatwasmiddeltablet is geselecteerd.
De controlelampjes voor zout en spoelmiddel gaan uit wanneer 
deze functie is geactiveerd.

Schakel uw toestel in door op de Aan/Uit-knop te drukken om de 
functie Vaatwasmiddeltablet te gebruiken. Druk op de knop Halve 
Lading/Vaatwasmiddeltablet nadat u het gewenste programma 
hebt gekozen totdat Indicator Halve Lading gaat branden. Druk 
vervolgens op de knop Starten/Annuleren en sluit de deur van uw 
machine.

Om de functies Halve Lading en Vaatwasmiddeltablet tegelijkertijd 
te gebruiken: schakel uw machine in door op de Aan/Uit-
knop te drukken en druk vervolgens de knop Halve Lading/
Vaatwasmiddeltablet in tot beide controlelampjes Halve Lading/
Vaatwasmiddeltablet gaan branden.

  Als u de functie Halve Lading of Vaatwasmiddeltablet hebt 
gebruikt tijdens het laatste programma, blijven deze functies 
actief in het volgende programma dat u selecteert. Indien u 
deze functies niet in het nieuwe programma wilt gebruiken, 
drukt u op de knop Halve Lading/Vaatwasmiddeltablet tot het 
controlelampje van de betreffende functie uitgaat.

Instellingen “Geluidsignaal” en "Binnenverlichting” (Afhankelijk 
van model)
U kunt de submenu-instellingen gebruiken om de instellingen 
“Geluidsignaal” en “Binnenverlichting” te wijzigen die u in uw 
machine zal gebruiken.

Om de submenu-instellingen te wijzigen: 
Zet uw machine aan door de Aan-/Uit-knop in te drukken terwijl u 
de toetsen Programmakeuze en Start / Pauze / Annuleren ingedrukt 
houdt. Eerst wordt de P1-aanduiding op het display verlicht. 
Kies de gewenste instelling (P1, P2, P3, P4) door op de toets 
Programmakeuze te drukken. 
P1: Geluidsignaal (AAN) - Binnenverlichting (AAN)
P2: Geluidsignaal (UIT) - Binnenverlichting (AAN)
P3: Geluidsignaal (UIT) - Binnenverlichting (UIT)

P4: Geluidsignaal (AAN) - Binnenverlichting (UIT) 
Sla de gekozen instelling op door opnieuw te drukken op de knop 
Starten / Pauze / Annuleren.

Tijdvertraging
Met de knop Tijdvertraging, kunt u de start van het geselecteerde 
programma tot 9,5 uur vertragen in stappen van 30 minuten. Druk 
op de knop Start / Pauze / Annuleren nadat u de tijdvertraging hebt 
ingesteld en sluit de deur van uw machine. Zodra de vertragingstijd 
is verstreken, start het geselecteerde programma automatisch.

Starten / Pauze / Annuleren-knop 
Wanneer u op de knop Start / Pauze / Annuleren drukt, start het 
vaatwasprogramma dat u hebt geselecteerd. 
(Het controlelampje Start / Pauze / Annuleren brand in Start-modus 
en gaat uit in Pauze-modus)

 Wacht twee seconden nadat u de machine met de Aan/uitknop 
hebt uitgeschakeld om op de knop Starten / Pauze / Annuleren 
te drukken.

Indicatorverlichting op de vloer (Afhankelijk van model)

 Uw product verlicht de vloer tijdens het wassen. De verlichting 
gaat uit bij beëindiging van het wassen.

Een programma annuleren
Druk gedurende 3 seconden op de knop Start / Pauze / Annuleren. 
Laat de knop los zodra het controlelampje Starten / Pauze / 
Annuleren begint te knipperen. Wanneer u de deur van uw machine 
sluit, loopt de machine binnen 2 minuten volledig leeg. De machine 
geeft een hoorbaar signaal wanneer dit is uitgevoerd.

 Er kunnen resten van het vaatwasmiddel of glansspoelmiddel 
in de machine en/of op het vaatwerk achterblijven afhankelijk 
van de fase van het vorige programma dat u hebt geannuleerd.

Visual Indicator
(indien van 
toepassing)
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