
Bedieningspaneel

Open de deur en druk op de hoofdschakelaar.

"This is a first 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.

Eco 2:15

Display Start/Stop

ProgrammamoduskiezerNavigatietoets voor het selecteren van een
programma

Optie Uitgestelde start

Optie Auto deur openen

Hoofdschakelaar

Snelle modus
Nachtmodus

Kinderslot
Vul zout bij
Vul glansspoelmiddel


	Voorpagina
	Inhoudsopgave
	Bedieningspaneel
	Veiligheidsinstructies
	Installatie
	Kindveiligheid
	Inschakelen kinderslot (knopblokkering)

	Winteropslag/Transport
	Overloopbeveiliging
	Verpakkingsmateriaal
	Verwijdering

	Voor de eerste afwas
	1. Waterhardheid controleren
	2. Basisinstellingen

	Inruimen van de vaatwasser
	Groener afwassen
	Spoel niet af met stromend water
	Kies een groen vaatwasmiddel
	Draai de vaatwasprogramma's uitsluitend bij volledige lading
	Draai de programma's op een lagere temperatuur
	Selecteer Eco
	Zet de deur een stukje open zodra het programma klaar is
	Aansluiten op koud water
	Aansluiting op warmwatertoevoer

	Breekbare vaat
	Breekbare decoratie
	Kristal/glas
	Zilver
	Aluminium
	Bestek met gelijmde handvaten

	Denk aan het volgende
	De korven van de vaatwasser
	Bovenkorf
	Onderkorf
	Neerklapbare pennen
	Grote borden wassen

	Bestekkorf
	Neerklapbaar gedeelte voor kleine voorwerpen
	Bestekkorf met deksel


	Vaatwasser gebruiken
	Voeg vaatwasmiddel toe
	Vaatwastabletten
	Alles-in-één vaatwasmiddel

	De hoofdschakelaar
	Selecteer een programma
	Eco
	Dagelijks
	Tijd programma
	Spoel programma
	Hygiëne
	Kort
	Intensief

	Kies een programmamodus
	Snelle modus
	Nachtmodus

	Selecteer een optie
	Auto deur openen
	Uitgestelde start

	Vaatwasser starten
	Resterende tijd
	Een programma stoppen of wijzigen
	Indien u meer vaat wilt laden
	Als de vaatwasser is uitgegaan door een stroomstoring
	Nadat het programma is beëindigd
	De beste droogresultaten
	De vaatwasser uitruimen
	Programmatabel

	Instellingen
	Open het Instellingenmenu van de vaatwasser

	Onderhoud en reiniging
	Vul glansspoelmiddel
	Vul zout bij
	Groffilter
	Fijnfilter
	Sproeiarmen
	Bovenste sproeiarm
	Onderste sproeiarm

	De deur en deurafdichting
	Bedieningspaneel
	De kuip van de vaatwasser
	Kalkaanslag

	De afvoerpomp ontstoppen
	De toevoerslang ontstoppen

	Problemen verhelpen
	Technische informatie
	Informatie op energielabel
	Technische gegevens

	Installatie
	Veiligheidsinstructies
	Instellingen
	Afvoeraansluiting
	Aansluiting op watertoevoer
	Aansluiting op koudwatertoevoer
	Aansluiting op warmwatertoevoer

	Elektrische aansluiting

	Service
	

	Informatie voor testinstituut
	Notities
	Beknopte handleiding



