
KORTE HANDLEIDING VAATWASSER GVW475ONY

Beschrijving

1.  Aan/uit toets
2. Controlelampjes waterontharder en glansspoelmiddel 
3.  ‘All in 1’ toets
4. Controlelampjes ‘geselecteerd programma’
5. Programmatoets. 
6. Uitgestelde start toets
7. Toets ‘halve belading’

Bediening
Inschakelen
1.  Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en of de waterkraan open staat 

(indien de waterkraan nog gesloten is knippert het indicatielampje “snel” programma).
2. Laad de vaatwasser.
3.  Doe vaatwasmiddel/tablet in het zeepbakje (A) en vul eventueel het glansmiddeldoseerbakje (B) en 

het zoutreservoir (C). 
 ▷  Als u vaatwastabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet nodig om zout en 
glansmiddel toe te voegen. Kies dan de “All in 1” functie met de “All in 1” toets.

4. Druk op de aan-/uittoets.
5.  Kies een programma; druk herhaaldelijk op de programmatoets tot het bijbehorende programma 

symbool gaat branden.
6.  Kies, indien gewenst, een optie (halve belading of uitgestelde start); 

Druk op de optietoets “halve belading” en/of “uitgestelde start”.
 ▷  Halve belading: u bespaart hiermee water, energie en de wasprogramma duur wordt verkort. 
U kunt de vaat op dit programma overal in de vaatwasser plaatsen.

 ▷  ‘Uitgestelde start’: stel de start van het programma uit (1-12 uur). U kunt kiezen uit een uitsteltijd 
van 3, 6, 9 en 12 uur. Elke druk op de toets wijzigt de uitsteltijd. De controlelampjes geven de 
gekozen uitgestelde starttijd aan.

7. Sluit de deur van de vaatwasser. 
De vaatwasser start automatisch met het gekozen programma.
 ▷  Als het programma is beëindigd, klinkt er gedurende acht seconden een geluidssignaal. Open de 
deur en zet de vaatwasser uit met de aan-/uittoets.

Een programma stoppen of wijzigen
Open de deur en houd de ‘programmatoets’ gedurende minimaal drie seconden ingedrukt. 

 ▷ Kies eventueel een ander programma en sluit de deur.

Let op! Een programma dat al is gestart kan alleen in het beginstadium worden aangepast. 
Na langere tijd is het vaatwasmiddel al over het vaatwerk verspreid of de machine heeft het waswater 
al weggepompt. In dat geval moet u het zeepbakje opnieuw vullen.
Waarschuwing!
Het is gevaarlijk om gedurende het wasprogramma de deur geheel te openen. U kunt in aanraking komen met 
heet water dat uit de machine spat.

Indicatielampjes waterontharder en glansspoelmiddel 

Lampje Beschrijving

Glansmiddelindicatielampje; gaat branden wanneer het glansmiddeldoseerbakje bijgevuld moet worden.
•  Indien u vaatwastabletten gebruikt die glansmiddel bevatten, is het niet nodig om het doseerbakje bij te vullen. 

Het indicatielampje blijft branden als de vaatwasser is ingeschakeld.

Zoutindicatielampje; gaat branden wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Het indicatie lampje voor 
zout blijft enkele uren branden nadat u het reservoir hebt bijgevuld. 
•  Indien u vaatwastabletten gebruikt die regenereerzout bevatten, is het niet nodig om het reservoir bij te vullen. 

Selecteer het gebruik van deze vaatwastabletten met de ‘All in 1’ toets.
Het indicatielampje blijft branden als de vaatwasser is ingeschakeld.
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KORTE HANDLEIDING

Afwasprogramma’s

Programma Programma beschrijving

Intensief programma
Programma voor zeer vuile vaat zoals pannen, braadpannen en ovenschalen.

Normaal programma
Programma voor normaal vuile vaat, maar ook serviesgoed met opgedroogde resten zoals borden, dienbladen, 
kopjes, glazen enz.

Eco programma
Voor normaal vuile vaat. Gebruik dit programma als u energie wilt besparen.

1 uur programma
Dagelijkse vaat in 1 uur. Voor elke dag vaat zoals niet erg vieze of normale borden en pannen.

Snel programma
Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en teer porselein. Geen droging.

Onderhoud en reiniging
De filters verwijderen en reinigen
Afhankelijk van het gebruik moeten de zeven regelmatig onder de kraan afgespoeld worden. 
Het filtersysteem bestaat uit drie componenten: de grote zeef, de grove zeef en de fijne zeef.

1.  Grote zeef; Etensresten en vuil die op deze zeef terecht komen worden door een speciale straal 
op de onderste sproeiarm naar de grove zeef gespoeld.

2.  Grove zeef; Grotere delen, zoals botresten of stukjes glas die de afvoer zouden kunnen verstoppen, 
worden opgevangen in de grove zeef. Om de vervuiling uit de zeef te verwijderen moet u de lipjes 
bovenop de zeef licht samenknijpen en de zeef naar boven toe verwijderen.

3.  Fijne zeef; Deze zeef houdt vuil en etensresten tegen in de buurt van de afvoerpomp en zorgt ervoor 
dat deze resten niet weer over het vaatwerk wordt verspreid tijdens het programma.

Voor een optimale werking van de afwasmachine moet de gehele filtergroep worden gereinigd.
De filtergroep haalt op efficiënte wijze voedselresten uit het water en zorgt ervoor dat het waswater 
gedurende het wasprogramma kan blijven circuleren. Het is dan ook een goed idee om na iedere 
wasbeurt de grotere voedselresten uit de filtergroep te verwijderen door de halfronde zeef en 
filterhuis onder stromend water te reinigen. 
•  Verwijder de filtergroep door hem te draaien (linksom) en rechtstandig omhoog te verwijderen. 
• Alle onderdelen van de filtergroep moeten minstens een keer per maand gereinigd worden.
•  Gebruik een afwasborstel om de grove zeef en de fijne zeef schoon te maken. 
•  Zet de filtergroep volgens de illustratie hiernaast weer in elkaar en plaats de gehele filtergroep 

weer in de kuip van de vaatwasser. 

Gebruik de vaatwasser nooit zonder de filtergroep. Incorrect terugplaatsen van de filtergroep 
heeft tot gevolg dat de vaatwasser niet meer optimaal presteert. Een ander gevolg kan zijn dat er 
beschadigingen optreden aan bestek en vaatwerk.

Foutcodes

Foutcode Storing

•  Het indicatielampje ‘snel programma’ knippert. Het apparaat wordt niet gevuld met water. Controleer of de 
toevoerkraan open staat!

•  Het indicatielampje ‘Eco programma’ knippert. Het apparaat pomp geen water af. Controleer of de afvoerslang niet 
geknikt of gedraaid is.
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