
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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