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Indicatielampjes

Aanduiding Beschrijving

Einde-indicatielampje.

Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma
in werking is.

Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is altijd uit als het programma in werk‐
ing is.



PROGRAMMA’S

Programma Mate van vervui‐
ling
Type wasgoed

Programmafasen Opties

P1

Eco 50° 1)
• Normaal be‐

vuild
• Serviesgoed en

bestek

• Voorspoelen
• Wassen 50 °C
• Spoeling
• Drogen

• Time Saver
• Extra Dry

P2

Auto 45°-70° 2)
• Alle
• Serviesgoed,

bestek en pan‐
nen

• Voorspoelen
• Wassen van 45°C

tot 70°C
• Spoeling
• Drogen

• Extra Dry

P3
Intensive 70°

• Sterk bevuild
• Serviesgoed,

bestek en pan‐
nen

• Voorspoelen
• Wassen 70 °C
• Spoeling
• Drogen

• Extra Dry
• Time Saver

P5
Glass 45°

• Normaal of licht
bevuild

• Teer servies‐
goed en glas‐
werk

• Wassen 45 °C
• Spoeling
• Drogen

• Extra Dry

P4

Quick 60° 3)
• Pas bevuild
• Serviesgoed en

bestek

• Wassen 60 °C
• Spoeling

• Extra Dry

P7

Rinse Hold 4)
• Alle • Voorspoelen  

P6

Silent 50° 5)
• Normaal be‐

vuild
• Serviesgoed en

bestek

• Voorspoelen
• Wassen 50 °C
• Spoeling
• Drogen

• Extra Dry

1) Dit programma biedt het meest e�ciënte water- en energieverbruik voor normaal vervuild serviesgoed en be‐
stek. Dit is het standaard programma voor testinstituten.
2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de manden. De temperatuur
en hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.
3) Met dit programma kunt u een pas bevuilde halve lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een
kort tijdsbestek.
4) Met dit programma kunt u snel serviesgoed afspoelen om te voorkomen dat etensresten indrogen en het appa‐
raat gaat stinken. U hoeft voor dit programma geen afwasmiddel te gebruiken.
5) Dit is het meest stille programma. De pomp werkt op een zeer lage snelheid om zo weinig mogelijk geluid te
maken. Door de lage snelheid is de programmaduur uiteraard lang.
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