
Bedieningpaneel

1.   Aan/uit toets en controlelampje aan/uit
2.  Programmatoets 
3.  ‘3 in 1’ toets 
4.  ‘Alt’ Toets
5.  Uitgestelde start toets 
6.  Displa y uitgestelde starttijd
7.  Controlelampjes waterontharder en glansspoelmiddel 
8.  Controlelampje waterinlaat
9.  Controlelampjes ‘geselecteerd programma’



Programma keuzetabel

*EN 50242: Dit is een testprogramma. De informatie voor een 
vergelijktest in overeenstemming met EN50242 is als volgt:
•  capaciteit: 14 couverts
•  positie bovenkorf: wieltjes op geleiders / spoelstand: 6

 
 Auto  Voor alle vieze vaat, zoals Voorspoelen (45 °C)
   schalen, pannen, braadpannen,  Autowas  (45-55 °C) 
   borden en borden met inge- spoelen 5/30 gr. 150 0,9-1,3 11-15
   droogde voedselresten spoelen (65 °C) (3in1)
    drogen
     
 Intensief  Zeer vieze vaat, zoals schalen voorspoelen (50 °C)     
  

90‘

 pannen, braadpannen, borden hoofdwas (60 °C) 5/30 gr. 175 1,6 17,5 
   borden met ingedroogde  spoelen  
   voedselresten. spoelen
    spoelen (70 °C)
    drogen 
    
    
 Normaal  Normaal vieze vaat, zoals voorspoelen (45 °C) 
  

90‘

 schalen, borden, glazen, niet hoofdwas (55 °C) 
   erg vieze pannen. spoelen 5/30 gr. 185 1,3 13,5 
    spoelen (65 °C) (3in1)   
    drogen

 Economisch  Niet erg vieze vaat, zoals voorspoelen
 spaar- 

90‘

 borden, glazen, kommen hoofdwas (45 °C)   
 programma   en niet erg vieze pannen. spoelen (65 °C) 5/30 gr. 195 0,93 10 
 *(EN50242)   drogen (3in1)  
    

  

90‘
 Dagelijkse vaat in 90 minuten. hoofdwas (65 °C)

  90 min.  Voor elke dag vaat zoals spoelen   
   niet erg vieze of normale spoelen (65 °C) 5/35 gr. 90 1,35 12,5 
   borden en pannen. drogen (3in1)  
    

Glas 

90‘

 Niet erg vieze vaat, zoals voorspoelen
   glazen, kristal en teer hoofdwas (40 °C) 5/30 gr. 130 0,9 13
   porselein spoelen (3 in 1) 
    spoelen (60 °C)
    drogen

 Snel 

90‘

 Niet erg vieze vaat, zoals glazen, hoofdwas (45 °C);   
   kristal en teer porselein.  spoelen (50 °C) 25 gr. 30 0,75 11 
   Geen droging. spoelen (55 °C)   

Programma Symb. Programma- Programma- Wasmiddel  Tijd  Energie Water
   informatie verloop voor-/hoofd (min) (kWh) (l)


