
Bedieningspaneel

Om de vaatwasser aan te zetten moet u de hoofdschakelaar ingedrukt houden totdat het display oplicht.

"This is a �rst time set up. " staan op het display wanneer de vaatwasser voor de eerste keer wordt aangezet. Voor een goed
vaatwasresultaat is belangrijk dat u de juiste instellingen kiest. Zie pagina 4.
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Programmatabel
Verbruikswaarden 1)EindspoelingAantal spoelingenHoofdwasVoorwassenVaatwasmiddel,

bakje 2
(ml)

Programma

Waterverbr. (liter )Heet water 3)Koud water 2)

Energie
(circa kWh)

Afwastijd
(ca. uren:min)

Energie
(circa kWh)

Afwastijd
(ca. uren:min)

12,70,54:500,825:1047 °C352 °C125Eco programma 4)

130,62:051,22:2565 °C260 °C225Normaal programma

150,61:351,21:5565 °C260 °C225Dagelijks programma

11-190,4 -1,20:15-2:300,5 -1,60:15-2:30<65 °C2-3<65 °C0-225Tijdprogramma

30,010:070,010:07--- °C1Spoel programma

120,62:251,12:4568 °C250 °C125Plastic programma

100,91:001,41:1070 °C270 °C25Hygiëne programma

90,51:200,81:4050 °C245 °C20Kristal/glas

100,60:20 + 0:200,90:30 + 0:2055 °C260 °C20Snel programma

120,61:501,02:1060 °C260 °C120Bovenkorf programma

120,61:501,02:1060 °C260 °C120Onderkorf programma

1) De verbruikswaarden variëren, afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water, omgevingstemperatuur, belading, geselecteerde extra functies en dergelijke.
2) Aansluiten op koud water, circa 15 °C .
3) Aansluiten op heet water, circa 60 °C .
4) Dit vaatwasprogramma is de standaard reinigingscyclus die wordt gebruikt voor de informatie op het energielabel. Het programma is bedoeld voor normaal vuile vaat en is het meest e�ectieve programma wat energie- en water-

verbruik betreft.
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