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1. Aan-/uittoets
2. Halve beladingtoets
3. Programmatoets
4. Indicatielampjes
5. Programma-indicatielampjes

Bediening

Inschakelen
1. Controleer of de stekker van het aansluitsnoer in het stopcontact zit en of de waterkraan open staat.
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.
4. Druk op de aan-/uittoets.
5. Zorg ervoor dat de vaatwasser in de instelmodus staat.
•  De vaatwasser staat in de instelmodus als alle programma-indicatielampjes uit zijn en het einde 

indicatielampje knippert.
▷  Als slechts 1 programma-indicatielampje brandt, staat de vaatwasser niet in de instelmodus. 

Om terug te keren naar de instelmodus moet u het programma annuleren met de programmatoets. 
Houd deze ingedrukt tot het programmalampje uitgaat en het einde indicatielampje begint te 
knipperen.

6. Kies een programma; druk herhaaldelijk op de programmatoets tot het gewenste programma 
indicatielampje gaat branden.

7.  Druk, eventueel op de halve beladingtoets als de beide korven niet volledige beladen zijn. Pas dan 
ook de vaatwasmiddeldosering aan!

8. Sluit de deur van de vaatwasser. Het afwasprogramma start automatisch.

Afwasprogramma’s

Programma Type lading Programmabeschrijving

Sterk bevuild serviesgoed, bestek en pannen. Voorspoelen, wassen 70 °C, spoelgangen, drogen.
Duur programma: 130 - 140 minuten.

Normaal bevuild serviesgoed en bestek. Voorspoelen, wassen 65 °C, spoelgangen, drogen.
Duur programma: 105 - 115 minuten.

Quick Net vuilgemaakt serviesgoed en bestek. Wassen 60 °C, spoelen.
Duur programma: 30 minuten.

Licht vervuild serviesgoed en bestek. Voorspoelen, wassen 50 °C, spoelgangen, drogen.
Duur programma: 85 - 95 minuten.

Alles Voorspoelen. 
Duur programma: 12 minuten.

Gebruik dit programma om het serviesgoed snel te spoelen. Hierdoor kunnen voedsel resten niet 
aan het serviesgoed vastkoeken en ontstaan er geen vieze geurtjes in het apparaat. U hoeft voor dit 
programma geen afwasmiddel te gebruiken.
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KORTE HANDLEIDING

Indicatielampjes

Lampje Beschrijving

Einde-indicatielampje. Brandt onder de volgende omstandigheden:
• Als het afwasprogramma is voltooid.
• Als u het niveau van de waterontharder instelt.
• Wanneer u de geluidssignalen in- of uitschakelt.
• Als het apparaat een storing heeft.

Glansmiddelindicatielampje; Brandt 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; Brandt wanneer het zoutreservoir bijgevuld moet worden. Het indicatie lampje voor 
zout blijft enkele uren branden nadat u het reservoir hebt bijgevuld. Dit heeft geen ongewenst effect op 
de werking van het apparaat.
•  Indien u vaatwastabletten gebruikt die regenereerzout bevatten, is het niet nodig om het reservoir bij 

te vullen. Het indicatielampje blijft branden als de vaatwasser is ingeschakeld.

Onderhoud en reiniging

De filters verwijderen en reinigen
1. Draai het filter (A) tegen de klok in (linksom) en verwijder het uit filter (B).
2. Filter (A) heeft twee delen. Haal de twee delen uit elkaar om het filter te demonteren.
3. Maak de onderdelen schoon onder stromend water.
4.  Plaats de twee delen van filter (A) tegen elkaar en druk ze samen. Zorg ervoor dat ze goed worden 

gemonteerd.
5. Verwijder filter (B).
6. Maak filter (B) schoon onder stromend water.
7.  Zet de filter (B) op zijn oorspronkelijke plaats. Zorg ervoor dat het filter goed wordt gemonteerd in de 

twee geleiders (C).
8.  Zet filter (A) in filter (B) op zijn plaats. Draai filter (A) met de klok mee (rechtsom) totdat het filter 

wordt vergrendeld.

De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijderen. Als etensresten de openingen in de sproeiarmen 
hebben verstopt, verwijder die dan met een smal en puntig voorwerp.

De buitenoppervlakken reinigen
•  Reinig de buitenoppervlakken van het apparaat en het bedieningspaneel met een vochtige zachte 

doek.
• Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen.
• Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes of oplosmiddelen (bijv. aceton).

Foutcodes

Foutcode Storing

• Het programmalampje blijft knipperen.
• Het eindlampje knippert één keer onderbroken.

Het apparaat wordt niet gevuld met water.
Controleer of de waterkraan is geopend.

• Het programmalampje blijft knipperen.
• Het eindlampje knippert twee keer onderbroken.

Het apparaat pomp geen water af.
Controleer of de afvoerslang niet geknikt of gedraaid is.

• Het programmalampje blijft knipperen.
• Het eindlampje knippert drie keer onderbroken.

Het beschermingssysteem tegen lekkage (aquastop) is 
ingeschakeld. Raadpleeg de servicedienst.
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