
KORTE HANDLEIDING VAATWASSER GVW487ONY

Beschrijving

1. 

Bediening

Inschakelen
1.  Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en of de  

waterkraan open staat.
2. Plaats de vaat in de vaatwasser.
3.  Doe vaatwasmiddel/tablet in het zeepbakje (A) en vul eventueel het  

glansmiddeldoseerbakje (B) en het zoutreservoir (C). 
4.  Als u vaatwastabletten gebruikt die zout en glansmiddel bevatten, is het niet  

nodig om zout en glansmiddel toe te voegen.
5. Druk op de aan-/uittoets.
6.  Kies een programma; druk herhaaldelijk op de programmatoets tot het indicatielampje van het gewenste programma gaat 

branden.
7.  Druk, indien gewenst, (meerdere keren) op de uitgestelde starttoets om de start van het programma uit te stellen.  

U kunt kiezen uit een uitsteltijd tussen 1 en 24 uur. Het display geeft de gekozen uitgestelde starttijd aan. 
8. Sluit de deur van de vaatwasser. Het afwasprogramma start automatisch met het gekozen programma.

Afwasprogramma’s

Programma Programma informatie Programma
verloop

Wasmiddel
voor/hoofd

Tijd
(min.)

Energie
(KWh)

Water
(L)

Auto Voor alle vieze vaat, zoals schalen pannen, 
braadpannen, borden en borden met 
ingedroogde voedselresten.

Voorspoelen (45 °C) / Autowas (34-55 °C) 
Spoelen / Spoelen (65 °C) / Drogen

5/30 gram
(3in1)

150 0,9-1,3 11-15

Intensief

90‘

Zeer vieze vaat, zoals schalen pannen, 
braadpannen, borden en borden met 
ingedroogde voedselresten.

Voorspoelen (50 °C) / Hoofdwas (60 °C) 
Spoelen / Spoelen / Spoelen (70 °C) 
Drogen

5/30 gram 175 1,6 17,5

Normaal

90‘

Normaal vieze vaat, zoals schalen, borden, 
glazen, niet erg vieze pannen.

Voorspoelen (45 °C) / Hoofdwas (55 °C) 
Spoelen / Spoelen (65 °C) / Drogen

5/25 gram 180 1,25 15

Spaar 
(*EN 50242 ECO)

90‘

Niet erg vieze vaat, zoals borden, glazen, 
kommen en niet erg vieze pannen.

Voorspoelen / Hoofdwas (45 °C)
Spoelen (65 °C) / Drogen

5/25 gram 185 1,02 11

90 minuten

90‘

Dagelijkse vaat in 90 minuten. Voor elke dag 
vaat zoals niet erg vieze of normale borden 
en pannen.

Hoofdwas (65 °C) / Spoelen
Spoelen (65 °C) / Drogen

30 gram 90 1,35 12,5

Glas

90‘

Niet erg vieze vaat, zoals glazen, kristal en 
teer porselein.

Voorspoelen / Hoofdwas (40 °C) / 
Spoelen / Spoelen (60 °C) / Drogen

Snel

90‘

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

Hoofdwas (45 °C) / Spoelen
Spoelen (55 °C)

20 gram 40 0,75 11,5

1.  Aan/uit toets en controlelampje aan/uit
2. Programmatoets 
3. ‘3 in 1’ toets 
4. ‘Alt’ Toets
5. Uitgestelde start toets 
6. Display uitgestelde starttijd

7.  Controlelampjes waterontharder en 
glansspoelmiddel 

8. Controlelampje waterinlaat
9.  Controlelampjes ‘geselecteerd 

programma’

A B C



KORTE HANDLEIDING

Na afloop van het wasprogramma
•  Nadat het wasprogramma is afgelopen klinkt gedurende acht seconden een geluidssignaal. 
• Open de deur van de vaatwasser en schakel het toestel uit met de aan/uit toets. 
•  Wacht enkele minuten voordat u de vaatwasser uitlaadt. Direct na afloop van het programma zijn vaatwerk en bestek nog 

erg heet. De kans bestaat dat er door de hitte vaatwerk kan breken. Door het vaatwerk enkele minuten te laten staan droogt 
het bovendien beter.

De korven beladen

Bovenkorf  Onderkorf

Gebruik van de bovenkorf
• De bovenkorf is ontworpen voor kwetsbaar, licht vaatwerk zoals glazen, kopjes en  

schoteltjes, borden, kleine kommen en ondiepe (niet erg vieze) pannen.
• Plaats het vaatwerk zodanig dat het niet kan verschuiven wanneer het besproeid wordt.  

De bovenkorf kan in hoogte versteld worden: 
 ▷ Til de korf rechtstandig omhoog naar de hoge positie.
 ▷ Druk gelijktijdig de verstelbeugels in en druk de korf naar beneden naar de lage positie.

Gebruik van de onderkorf
Plaats moeilijk te reinigen en grote voorwerpen in de onderkorf:  
potten, pannen, pandeksels, ovenschalen en kommen. Het verdient voorkeur om ovenschalen en pandeksels aan de zijkant van 
de korf te plaatsen. Op die manier kunnen ze de sproeiarm niet hinderen als deze ronddraait.
• Potten, serveerschalen etc. moeten altijd ondersteboven in de korf geplaatst worden.
• Diepe kommen moeten schuin, met de opening naar beneden geplaatst worden, zodat het water eruit kan lopen.
• De onderkorf kan zodanig worden aangepast dat er ook grotere, of meer, potten en pannen in passen.

Onderhoud en reiniging

De filters verwijderen en reinigen
1.   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. 

2.  Zet de filtergroep weer in elkaar (zie illustratie) en plaats de gehele filtergroep weer in de kuip van de 
afwasmachine. Let op; Gebruik altijd de filtergroep in de vaatwasser. Plaats de filtergroep op de juiste 
wijze terug in de vaatwasser.

Foutcodes

Foutcode Storing

• Code E1 verschijnt in de display Het apparaat wordt niet gevuld met water.
Controleer of de waterkraan is geopend.

• Code E4 of E8 verschijnt in de display. Noteer de foutcode en neem contact op met de 
servicedienst.

                 Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik,  
onderhoud en storingen.
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