
Fout Probleem Oorzaak of oplossing Proces (service monteur)

F10 op display. • overvulling. Te veel water in de machine.
# Reinig het filter.
• Filter is niet correct gemonteerd.
# Afvoerpomp reinigen.
# Reinig sifon.
# Afvoerslang reinigen.
• Geknikte afvoerslang.
# Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als
de fout zich herhaalt.

• afvoer pomp.
• Afvoerslang.
• Debietmeter.
• Elektroventiel.
• Kabelboom / connector.
• Druksensor.

F11 op display. • Storing waterafvoer. Afvoerpomp voert geen water af.
# Reinig het filter
# Filter is niet correct gemonteerd
• Afvoerpomp verstopt
• Hydraulische carter verstopt
• Verstopte afvoerslang of sifon
# Afvoerpomp reinigen
# Afvoerslang reinigen
# Reinig sifon
• Geknikte afvoerslang
# Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als
de fout zich herhaalt.

• Kamer voor schone waterniveausensor.
• Kalibreer druksensor.
• afvoer pomp.
• Kabelboom.
• Druksensor.

F12 op display. • Storing waterinlaat.  Flowmeter heeft niet genoeg pulsen
gedetecteerd.  Programma stopt.
# Controleer waterkraan.
# Controleer of het buitenste filter op de toevoerslang niet
verstopt is.
# Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als
de fout zich herhaalt.

•Debietmeter. Tijd vullen.
•Elektroventiel.
•Aquastop toevoerslang.
•Kabelboom.
•Besturingsprint.

F40 op display. • Inlaatklep lekkage.  Flowmeter gedetecteerd lekkage op
inlaatklep.
# Sluit de waterkraan.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• Inlaatklep:.
• Aquastop toevoerslang.

F41 op display. • Verwarmingsfout. In het geval van een storing in de
verwarming gaat de machine verder met het
programma.Behalve Sani A&B
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

•Verwarming.
•Temperatuursensor.
•Druksensor.
• Circulatiepomp.
•Besturingsprint.

F42 op display. • Fout temperatuursensor (gedetecteerde temperatuur buiten
bereik).
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• Temperatuursensor.
• Kabelboom.

F43 op display. • Druksensor fout.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

•Druksensor.
•Besturingsprint.
•Kabelboom.

F44 op display. • Troebelheidssensor fout.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

•Troebelheidssensor.
•Kabelboom.
•Besturingsprint.

F45 op display. • Storing wisselklep.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• Omschakelklep reinigen.
• Omschakelklep.
• Kabelboom.



Fout Probleem Oorzaak of oplossing Proces (service monteur)

F52 op display. • Storing verstopte filters.
# Reinig het filter.
• Filter is niet correct gemonteerd.
# Reinig sifon.
# Afvoerslang reinigen
• Geknikte afvoerslang.
# Afvoerpomp reinigen.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

•Druksensor. 4-123-2004
•Elektroventiel.
•Debietmeter.
• Check airbreak.
• Controleer afvoerslang.

F53 op display. • Waterniveau 2 fout.
# Reinig het filter.
# Afvoerslang reinigen.
# Reinig sifon.

•afvoer pomp.
•Debietmeter.
•Elektroventiel.
• Filter reinigen.
• Controleer afvoerslang.

F54 op display. • overvulling.  Lekkage.  Vlotterschakelaar geactiveerd.
# Verstopte afvoerslang of sifon.
# Controleer of de inlaat- en uitlaatslangen niet lekken.
# Controleer of de afvoerpomp niet verstopt is.
# Controleer of de gekleurde stop van de afvoerpomp (gele
plug) aan de rechterkant van de bodemafvoer (sump) zit en
correct is geïnstalleerd.  Raadpleeg het gedeelte over zorg en
onderhoud in de gebruikershandleiding.
# Als de pomp niet verstopt is en de slang niet lekt, is de kans
groot dat het apparaat gaat lekken en zal de storing
terugkeren..
# Start het programma opnieuw.  Als de fout opnieuw optreedt,
sluit u de watertoevoerkraan.  # Koppel het apparaat los van
het elektriciteitsnet.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis

• Vind lekkage.
• Vlotter microschakelaar.
• Kabelboom.

F56 op display. • Storing circulatiepomp.
# Reinig het filter.
• Filter is niet correct gemonteerd.
# Reinig sifon.
# Afvoerslang reinigen.
• Geknikte afvoerslang.
# Afvoerpomp reinigen.
# Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als
de fout zich herhaalt.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• Kabelboom.
• Besturingsprint.

F61 op display. • Storing waterreservoir.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

•Watertankklep.
•Druksensor.
•Verstopte watertank of slang.

F67 op display. • Storing waterinlaat. Programma stopt.
# Controleer waterkraan.
# Controleer of het buitenste filter op de toevoerslang niet
verstopt is
# Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als
de fout zich herhaalt.

•Druksensor.
•Elektroventiel.
•Aquastop toevoerslang.
•Kabelboom.
•Besturingsprint.

F62 op display. • Storing tankklep.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

• Kamer voor schone waterniveausensor.
• Kalibreer druksensor.
• Watertankklep.
• Druksensor.
• Verstopte watertank of slang.



Fout Probleem Oorzaak of oplossing Proces (service monteur)

Sproeiarm draait niet. # Spuittoestellen moeten vrij kunnen draaien (voordat u een
programma uitvoert).
# Check hoe de vaat wordt geladen.
# Controleer hoe de mand is geplaatst.
# Sproeiarmen reinigen.
# Reinig het filter.

•Sproeiarm.
•Omschakelklep.
•Circulatiepomp.

Deur van zeepdispenser kan niet worden gesloten. # Geschikte wasmiddeldosering.
# Reinig het wasmiddelbakje.

• Wasmiddeldispenser.

Deur van zeepdispenser sluit niet. # Geschikte wasmiddeldosering.
# Reinig het wasmiddelbakje.

• Wasmiddeldispenser.

Deur van zeepdispenser gaat niet open. # Geschikte wasmiddeldosering.
# Reinig het wasmiddelbakje.
# Check hoe de vaat wordt geladen (voorkom dat vaat de deur
van de zeepdispenser blokkeert).
# Controleer hoe de mand is geplaatst.

• Wasmiddeldispenser.

Deur van zeepdispenser kan niet worden geopend. # Geschikte wasmiddeldosering.
# Reinig het wasmiddelbakje.
# Check hoe de vaat wordt geladen (voorkom dat vaat de deur
van de zeepdispenser blokkeert).
# Controleer hoe de mand is geplaatst.

• Wasmiddeldispenser.

Zoutindicator is ingeschakeld. # Voeg zout toe.
# Stel de juiste waterhardheid in.
# Schroef het zoutdeksel stevig vast.

•Verzachter.
•Besturingseenheid.

Luid apparaat. •Wanneer glansspoelmiddel aan het einde van het programma
wordt toegevoegd, is er een zoemend/zoemend en
krakend/bonkend geluid.
# Spuittoestellen moeten vrij kunnen draaien (voordat u een
programma uitvoert).
# Reinig het filter.
# Reinig het wasmiddelbakje

•Sproeiarm.
•Ventiel.
• Wasmiddeldispenser.
•afvoer pomp.

Het apparaat zoemt. • Wanneer glansspoelmiddel aan het einde van het
programma wordt toegevoegd, is er een zoemend/zoemend
en krakend/bonkend geluid.
# Reinig het wasmiddelbakje.
# Afvoerpomp reinigen.

•Ventiel.
• Wasmiddeldispenser.
•afvoer pomp.

Krakend/bonkend geluid in het apparaat. •Wanneer glansspoelmiddel aan het einde van het programma
wordt toegevoegd, is er een zoemend/zoemend en
krakend/bonkend geluid.
# Reinig het wasmiddelbakje.
# Check hoe de vaat wordt geladen.
# Controleer hoe de mand is geplaatst.
# Spuittoestellen moeten vrij kunnen draaien (voordat u een
programma uitvoert).
# Reinig het filter.

•Sproeiarm.
•afvoer pomp.

Roest/corrosie in/op het toestel. •Bij het toevoegen van zout is het noodzakelijk om een
programma te draaien.
# Reinig roest met zachte doek.
# Schroef het zoutdeksel stevig vast.

Knoppen reageren niet. • Water op de gebruikersinterface.
# Schone knoppen.
# Geopende deur.
# Kinderslot deactiveren.

•Knop.
•Gebruikersomgeving.
•Besturingsprint.



Fout Probleem Oorzaak of oplossing Proces (service monteur)

Deuren sluiten niet. # Mand is niet correct geplaatst.
• Verkeerde/verkeerde installatie van het toestel
(transportbeveiligingen moeten worden verwijderd).
# Deurslot reset (hoe reset te doen staat in de handleiding)

•Deurslot.
•Scharnieren.
•De deur.

Verwarmt niet. • Na het programma moet de vaat heet/warm zijn.
• Programma zonder verwarming werd gebruikt.
 # Kies een programma met hoge temperatuur.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

•Verwarming.
•Temperatuursensor.
•Besturingseenheid.

Slechte geur/geur. • De stank/geur in de machine kan ontstaan door de inactieve
machine (langere periode) of verstopte en vettige slangen,
leidingen..
# Reinig het filter.
# Reinig sifon.
# Sproeiarm reinigen.
# Programma uitvoeren met hoge temperatuur of
zelfreinigingsprogramma uitvoeren.

•Afvoerslang.
•afvoer pomp.

Ruikt naar verbrand plastic. # Koppel het apparaat los van het elektriciteitsnet.
# Sluit de waterkraan.
• Reparatie wordt uitgevoerd door geautoriseerde Servis.

•Elektrische installatie.
•Voedingskabel.
•Kabelboom / connector.
•Besturingseenheid.

Water in de machine. • Storing waterafvoer. Afvoerpomp voert geen water af.
# Reinig het filter
# Filter is niet correct gemonteerd
• Afvoerpomp verstopt
• Hydraulische carter verstopt
• Verstopte afvoerslang of sifon
# Afvoerpomp reinigen
# Afvoerslang reinigen
# Reinig sifon
• Geknikte afvoerslang
# Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als
de fout zich herhaalt.

• Kalibratie afvoerpomp. Reset 02.
•afvoer pomp.
•Kabelboom.
•Druksensor.

vaat is niet droog. • De vaat kan nat zijn als een verkeerd reinigingsprogramma is
geselecteerd of als de glansspoelmiddelinstelling te laag is..
Zorg ervoor dat het apparaat vol is met servies, meer servies
meer opgehoopte warmte, beter droogresultaat. Laat de vaat
na afloop van het programma minimaal een uur in de
vaatwasser. Haal eerst de borden uit de onderste mand dan
borden uit de bovenste mand.
• vaart is niet correct geladen.
• Kunststof en teflon drogen niet hetzelfde als keramiek
# Kies een programma met hoge temperatuur.
# Verplicht gebruik van glansspoelmiddel.
# De instelling van het glansspoelmiddel is te laag.
# TAB-instelling deactiveren.
# Selecteer extra optie Automatische deuropening of Extra
droog.

•Verwarming.
•Troebelheidssensor.
• Stel de ventilatorwaarde in op 2 in de servicemodus.
• Schakel de TDE-optie in de servicemodus in.
•Besturingseenheid.



Fout Probleem Oorzaak of oplossing Proces (service monteur)

Natte vaat. • De vaat kan nat zijn als een verkeerd reinigingsprogramma is
geselecteerd of als de glansspoelmiddelinstelling te laag is..
Zorg ervoor dat het apparaat vol is met servies, meer servies
meer opgehoopte warmte, beter droogresultaat. Laat de vaat
na afloop van het programma minimaal een uur in de
vaatwasser. Haal eerst de borden uit de onderste mand dan
borden uit de bovenste mand.
• vaart is niet correct geladen.
• Kunststof en teflon drogen niet hetzelfde als keramiek
# Kies een programma met hoge temperatuur.
# Verplicht gebruik van glansspoelmiddel.
# De instelling van het glansspoelmiddel is te laag.
# TAB-instelling deactiveren.
# Selecteer extra optie Automatische deuropening of Extra
droog.

•Verwarming.
•Troebelheidssensor.
• Stel de ventilatorwaarde in op 2 in de servicemodus.
• Schakel de TDE-optie in de servicemodus in.
•Besturingseenheid.

Voert geen water af. • Storing waterafvoer. Afvoerpomp voert geen water af.
# Reinig het filter
# Filter is niet correct gemonteerd
• Afvoerpomp verstopt
• Hydraulische carter verstopt
• Verstopte afvoerslang of sifon
# Afvoerpomp reinigen
# Afvoerslang reinigen
# Reinig sifon
• Geknikte afvoerslang
# Voer een programma uit en bel geautoriseerde service als
de fout zich herhaalt.

• Kalibratie afvoerpomp. Reset 02.
•afvoer pomp.
•Kabelboom.
•Druksensor.

Roest/corrosie in/op bestek. • Bestek is niet bestand tegen roest, slechte kwaliteit.
# Schroef het zoutdeksel stevig vast.
# Correcte instelling van de waterhardheid.

•Verzachter.

Witte gerechten. • Witte vlekken op de vaat door kalkaanslag.
# Juiste dosering reinigingshulpmiddel.
# Correcte instelling van de waterhardheid.
# Gebruik zout.
# Correcte instelling van het glansspoelmiddel.
# Schroef het zoutdeksel stevig vast.

• Wasmiddeldispenser.
•Verzachter.

Licht filmen/melkachtige laag/witte vegen en strepen. • vaat is troebel en veranderen van kleur. vaat heeft
regenboogkleuren die te wijten zijn aan een te hoge mate van
glansspoelmiddel. Het wordt niet aanbevolen om kristallen
glazen te wassen. Na verloop van tijd verschijnen er witte
vlekken op glas, wat het gevolg is van niet-resistent glas bij
het continu wassen in de vaatwasser..
# Juiste dosering reinigingshulpmiddel.
# Correcte instelling van de waterhardheid.
# Correcte instelling van het glansspoelmiddel.
• Ongepaste bril.

• Wasmiddeldispenser.
•Verzachter.

Automatisch deuropeningssysteem werkt niet. • Deur gaat niet open tijdens de droogfase.
# Controleer of het automatische deuropeningssysteem is
geselecteerd(niet alle programma's staan auto deur open extra
functie toe, controleer bij het kiezen van een programma of het
ADO symbool brandt).
# Deurslot reset (hoe reset te doen staat in de handleiding)

•Deurslot

Apparaat lekt. # Sluit de waterkraan en bel de servicedienst.. • Toestel controleren op lekkage.

Zelfreinigingsprogramma uitvoeren wordt weergegeven. # Het apparaat moet worden schoongemaakt. Sproeiarmen en
filters reinigen en zelfreinigingsprogramma uitvoeren.



Fout Probleem Oorzaak of oplossing Proces (service monteur)

Apparaat start niet. # Controleer elektriciteit.
# Deur is niet goed gesloten.
# Controleer waterkraan.
# Reinig het filter in de aquastop-slang.
# Zet de machine aan en voer één programma uit, en als het
apparaat na 10 minuten niet start, is service-interventie nodig.

• Controleer elektriciteit.
•Deurslot.
•Circulatiepomp (condensator).
•Omschakelklep.
•Besturingsprint.

Het apparaat werkt niet meer tijdens het programma. • Apparaat stopt met programma als er een stroomstoring is of
als er een fout wordt weergegeven of als het contact tussen
deurslot en deurslot is verbroken.
# Controleer elektriciteit.
# Controleer waterkraan.
# Reinig het filter in de aquastop-slang.

• Controleer elektriciteit.
• Controleer het apparaat aan de hand van de weergegeven
fout.
•Deurslot.
•Troebelheidssensor.
•Verwarming.
• Circulatiepomp.
•afvoer pomp
•Besturingseenheid.

Apparaat werkt de hele tijd, het programma is niet klaar met
wassen.

# Controleer elektriciteit.
• Automatisch programma kan de programmatijd verkorten of
verlengen op basis van hoe vuil de vaat is, maar slechts tot 20
min.

• Controleer elektriciteit.
•Deurslot.
•Troebelheidssensor.
•Verwarming.
•Besturingseenheid.

De vaat is niet schoon genoeg. # Kies een programma met hoge temperatuur.
# Check hoe de vaat wordt geladen.
# Spuittoestellen moeten vrij kunnen draaien (voordat u een
programma uitvoert).
# Sproeiarm reinigen.
# Reinig het filter.
# Reinig het wasmiddelbakje.
# Juiste dosering reinigingshulpmiddel.
# Correcte instelling van de waterhardheid.
# Geschikte wasmiddeldosering.
# Correcte instelling van het glansspoelmiddel.
# Voer een zelfreinigingsprogramma uit (zonder afwas)

•Sproeiarm.
•Verwarming
•Omschakelklep
•Circulatiepomp

Het apparaat neemt de tablet niet in. • de vaat blokkeert de deur van de zeepdispenser. Nadat de
deur van het apparaat is geopend, gaat ook de deur van de
zeepdispenser open en valt het tablet in het apparaat..
# Schone zeepdispenser (zeepdispenser moet droog zijn).
# Check hoe de vaat wordt geladen (voorkom dat vaat de deur
van de zeepdispenser blokkeert).
# Controleer hoe de mand is geplaatst

• Wasmiddeldispenser
•Besturingseenheid

Stroomonderbreker gaat uit. • Onjuiste elektrische installatie.
# Schakel de FID in en sluit het apparaat opnieuw aan.
# Zet de FIT aan en sluit een ander apparaat aan.

•Kabelboom / connector.
• Afmetingen van de elektrische onderdelen van het apparaat.

De tablet lost niet op. • de vaat blokkeert de deur van de zeepdispenser. Nadat de
deur van het apparaat is geopend, gaat ook de deur van de
zeepdispenser open en valt het tablet in het apparaat..
# Check hoe de vaat wordt geladen (voorkom dat vaat de deur
van de zeepdispenser blokkeert).
 # Kies een programma met hoge temperatuur.
# Sproeiarm reinigen.
# Reinig het filter.
# Gooi de tablet direct in de machine (niet in de
zeepdispenser).

•Verwarming
•Troebelheidssensor

Gebruikersinterface reageert niet / werkt niet. # Schone gebruikersinterface (knoppen en display). •Kabelboom / connector.
•Gebruikersomgeving.
•Besturingsprint.



Fout Probleem Oorzaak of oplossing Proces (service monteur)

Nadat het is aangesloten, werkt het apparaat niet meer. # Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet
volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in
het stopcontact.
# Controleer of het apparaat AAN staat (AAN/UIT-knop).

•Kabelboom / connector.
•Aansluitklemmen.
•Besturingsprint.
•Gebruikersomgeving

Veiligheidszekering wordt losgekoppeld. • Onjuiste elektrische installatie.
# Zet de zekering aan en sluit het apparaat weer aan.
# Zet de zekering aan en sluit een ander apparaat aan.

• Controleer het apparaat.

Het apparaat werkt niet of gaat niet aan # Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet
volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in
het stopcontact.
# Om het apparaat in te schakelen, moet de deur open zijn..
# Om een programma te starten/draaien moet de deur van het
apparaat correct gesloten zijn.
# Zet de machine aan en voer één programma uit, en als het
apparaat na 10 minuten niet start, is service-interventie nodig.

• Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet
volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in
het stopcontact
• Knop
• Gebruikersomgeving
• Besturingseenheid
• Deurslot

werkt niet # Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet
volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in
het stopcontact.
# Om het apparaat in te schakelen, moet de deur open zijn..
# Om een programma te starten/draaien moet de deur van het
apparaat correct gesloten zijn.
# Zet de machine aan en voer één programma uit, en als het
apparaat na 10 minuten niet start, is service-interventie nodig.

• Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet
volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in
het stopcontact
• Knop
• Gebruikersomgeving
• Besturingseenheid
• Deurslot

Apparaat reageert niet # Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet
volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in
het stopcontact.
# Om het apparaat in te schakelen, moet de deur open zijn..
# Om een programma te starten/draaien moet de deur van het
apparaat correct gesloten zijn.
# Zet de machine aan en voer één programma uit, en als het
apparaat na 10 minuten niet start, is service-interventie nodig.

• Controleer de aansluiting van het apparaat op het lichtnet
volgens de gebruiksaanwijzing en de elektrische voeding in
het stopcontact
• Knop
• Gebruikersomgeving
• Besturingseenheid
• Deurslot

Voorwassen / wasmiddel • Voorwassen is bedoeld om voedselresten op de vaat vooraf
te verwijderen..
• Voorwassen gebeurt met water zonder afwasmiddel..
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