
Bedieningspaneel
De knoppen bevinden zich op de bo-
venkant van het bedieningspaneel. Als
u de afwasmachine met de knoppen

wilt bedienen, moet u de deur van het
apparaat een klein beetje openen.
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1 Aan/uit-toets

2 Display
3 Uitgestelde start-toets

4 Programmatoets (omlaag)

5 Programmatoets (omhoog)

6 SAVE ENERGY-toets

7 Multitabtoets

8 RESET-toets

9 Indicatielampjes

Indicatielampjes

Zoutindicatielampje. Gaat aan wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden.
1)

Het indicatielampje voor zout blijft enkele uren branden nadat u het reservoir hebt
bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst e�ect op de werking van het apparaat.

Glansmiddelindicatielampje. Gaat aan wa nneer het glansmiddeldoseerbakje bij-
gevuld moet worden. 1)

Einde-indicatielampje. Gaat branden als het afwasprogramma is afgelopen.

1) Wanneer het zoutreservoir en/of het glansmiddeldoseerbakje leeg zijn, gaan de bijbehorende indicatielampjes niet
aan als er een wasprogramma loopt.



Afwasprogramma's
Programma Soort vuil Type lading Programmabeschrij-

ving
SAVE ENERGY-
functie in en uit

1

 1)

Alles Serviesgoed,
bestek en pan-
nen

Voorspoelen
Wassen 45°C of 70°C
Spoelgangen
Drogen

Ja, met e�ect

2 Sterk be-
vuild

Serviesgoed,
bestek en pan-
nen

Voorspoelen
Wassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen

Ja, met e�ect

3

 2)

Normaal
bevuild

Serviesgoed en
bestek

Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen

Ja, zonder e�ect

4

 3)

Net ge-
maakt vuil

Serviesgoed en
bestek

Wassen 60 °C
Spoelen

Ja, zonder e�ect

5

 4)

Normaal
bevuild

Serviesgoed en
bestek

Voorspoelen
Wassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen

Ja, met e�ect

6 Licht be-
vuild

Serviesgoed en
bestek

Wassen 55 °C
Spoelgangen

Ja, zonder e�ect

7 Normaal of
licht bevuild

Teer servies-
goed en glas-
werk

Wassen 45 °C
Spoelgangen
Drogen

Ja, met e�ect

8 Gebruik dit programma om
het serviesgoed snel te spoe-
len. Hierdoor kunnen voedsel-
resten niet aan het servies-
goed vastkoeken en ontstaan
er geen vieze geurtjes in het
apparaat.
U hoeft voor dit programma
geen afwasmiddel te gebrui-
ken.

Spoelen Ja, zonder e�ect

1) Het apparaat detecteert het soort vuil en de hoeveelheid  serviesgoed in de korven. De temperatuur en hoeveelheid
water, het energieverbruik en de programmatijd worden automatisch aangepast.

2) Dit is het meest stille afwasprogramma. De pomp werkt op zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te
maken. Vanwege de lage snelheid, duurt het programma extra lang.

3) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading wassen . Het programma geeft goed e wasresultaten in een
korte tijd.

4) Dit is het standaard programma voor testinstituten. Met dit programma hebt u de meest e� ciënte water- en
energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek. Raadpleeg de apart bijgeleverde documentatie voor
testgegevens.


