
KORTE HANDLEIDING VAATWASSERS VA61211MT

Beschrijving

1 2 43 5

1. Aan-/uittoets
2. Display
3. Optietoets ‘uitgestelde start’
4. Programmakeuze toetsen
5. Indicatielampjes 

Bediening
Inschakelen
1.  Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en of de waterkraan open staat 

(indien de waterkraan nog dicht is verschijnt foutcode ‘,10’ in de display).
2. Laad de vaatwasser.
3.  Doe vaatwasmiddel in het zeepbakje (A) en vul eventueel het glansmiddeldoseerbakje (B) en het 

zoutreservoir (C). 
 ▷  Als u vaatwastabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om zout en 
glansmiddel toe te voegen.

4. Druk op de aan-/uittoets.
5.  Kies een programma met de programmakeuze toetsen.
6.  Kies, indien gewenst, een optie (de beschikbare opties hangen af van het gekozen programma); druk 

op één van de optietoetsen.
 ▷  ‘Uitgestelde start’: stel de start van het programma uit (1-24 uur). Druk meerdere keren op 
‘uitgestelde start’ of houd deze ingedrukt om het aantal uren in te stellen. Houd de ‘Eco’ en ‘Auto’ 
programmakeuzetoetsen tegelijk ingedrukt als u de optie ‘Uitgestelde start’ wilt annuleren.

 ▷  ‘Multitab’: Kies deze optie als u multitabletten gebruikt met zout, glansmiddel en wasmiddel 
in één tablet. Ze bevatten ook andere schoonmaakmiddelen of spoelmiddelen. Deze optie 
schakelt de afgifte van zout uit. Het zoutindicatielampje gaat niet branden. Met deze optie wordt 
de programmaduur verlengd om de schoonmaak- en droogresultaten te verbeteren met het 
gebruik van multitabletten. De Multitab functie is geen permanente optie en moet elke cyclus 
opnieuw geselecteerd worden. Houd programmakeuzetoetsen ‘Intensief programma’ en ‘Normaal 
programma’ tegelijk ingedrukt tot het indicatielampje ‘Multitab’ gaat branden.

7. Sluit de deur van de vaatwasser.
In de display wordt de programmaduur weergegeven. 
 ▷  Als het programma is beëindigd, verschijnt ‘0:00’ in de display en hoort u een zoemtoon.  
Zet de vaatwasser helemaal uit met de aan-/uittoets.

Een programma stoppen of wijzigen
Open de deur en houd de ‘Eco’ en ‘Auto’ programmakeuzetoetsen tegelijk ingedrukt. 

 ▷ Kies eventueel een ander programma en sluit de deur.

Meer vaat laden tijdens een programma
Open de deur; de vaatwasser stopt automatisch. Voeg meer vaat toe en sluit voorzichtig de deur.
De vaatwasser gaat door met het programma.

A B C

Statuslamp  op de keukenvloer
onder de deur

Rood
Niet laden. U moet geen vaat meer 
laden (kans op slechter vaatwas-
resultaat).
Knipperend rood
Dit duidt op een fout. Zie handleiding.
Groen
Leeghalen. Het vaatwasprogramma 
is voltooid. Standby-lamp gedurende 
twee uur.

Multi-tablet indicatie

Zout bijvullen indicatie

Glansspoelmiddel bijvullen indicatie



KORTE HANDLEIDING

AUTO off-functie
Deze functie verlaagt het energieverbruik door het apparaat automatisch uit te schakelen als het niet 
werkt. De functie treed in werking:
• Vijf minuten na voltooiing van het programma.
• Als het programma na vijf minuten nog niet is gestart.

Afwasprogramma’s

1)

2)

3)

4)

5)

Eco programma
• Voor normaal vuile vaat, serviesgoed en bestek
• Gebruik deze mogelijkheid als u energie wilt besparen.

1)

2)

3)

4)

5)

Auto programma
• Alle serviesgoed, bestek en pannen.
•  Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur, 

hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

1)

2)

3)

4)

5)

Intensief programma
• Sterk bevuild serviesgoed, bestek en pannen.
•  Dit programma heeft een spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Tijdens de spoel-

fase blijft de temperatuur gedurende minimaal 10 minuten op 70 °C. Programma voor zeer vuile vaat zoals pannen, 
braadpannen en ovenschalen.

1)

2)

3)

4)

5)

Normaal programma
• Pas bevuild serviesgoed en bestek. 
•  Met dit programma kunt u een pas vervuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort tijds-

bestek.

1)

2)

3)

4)

5)
Afspoelen
•  Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten vastkoeken en het apparaat 

gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.

Storingstabel

Symptoom Oplossing

Het programma 
start niet.

• Zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
•  Als de uitgestelde start functie is ingesteld, annuleert u deze functie of wacht u tot het einde van het aftellen. 
•  Het apparaat is begonnen met de oplaadprocedure van de hars in de waterontharder. De duur van de 

procedure is ongeveer 5 minuten.

Het apparaat 
neemt geen 
water. Op 
de display 
verschijnt ,10

• Controleer of de waterkraan is geopend.
•  Zorg dat de waterdruk niet te laag is. Neem hiervoor zo nodig contact op met uw lokale waterleidingbedrijf.
• Controleer of de waterkraan niet verstopt is.
• Controleer of het filter in de toevoerslang niet verstopt is.
•  Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoevoerslang aanwezig zijn.

Het apparaat 
pompt geen 
water weg. 
Op de display 
verschijnt ,20

• Controleer of de gootsteenafvoer niet verstopt is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de waterafvoerslang aanwezig zijn.

De anti-
overstromings- 
beveiliging is 
ingeschakeld. 
Op de display 
verschijnt ,30

• Draai de waterkraan dicht en neem contact op met de klantenservice.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en 
storingen.
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