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Vaatwasser star ten

Kies een programmamodus Selecteer een optie

Open de deur en druk op de hoofdschak elaar .

Kies een programma

De hoofdschakelaar.
Open de deur en druk op de hoofdschakelaar. Zet ook de waterkraan
open indien deze dicht staat.

Selecteer een programma
Eco programma is altijd vooraf gekozen. U kunt een ander programma
selecteren door op de navigatietoets te drukken of ingedrukt te
houden totdat het gewenste programma op het display verschijnt.

Kies een programma dat past bij het soort vaat en hoe vuil de vaat is.

Eco programma
Dit programma is bedoeld voor normaal vuile vaat en is het meest ef-
fectieve programma wat energie- en waterverbruik betreft.

U kunt meer lezen over groener afwassen in het hoofdstuk Inruimen
van de vaatwasser .

Normaal programma
Krachtig programma voor dagelijks gebruik dat ook opgedroogde
etensresten verwijdert, maar niet geschikt is voor de verbrande
etensresten op bijvoorbeeld ovenschalen. Dit programma levert een
maximaal spoele�ect en duurt langer dan Dagelijks programma .

Dagelijks programma
Een e�ciënt programma voor dagelijks gebruik dat ook licht opge-
droogde etensresten verwijdert. (Dit programma is niet geschikt voor
de verbrande etensresten op bijvoorbeeld ovenschalen.)

Tijdprogramma
Het programma past zich aan de opgegeven bedrijfsduur of eindtijd
aan. Bij dit programma is het belangrijk de juiste tijd te kiezen voor de
vervuilingsgraad van de vaat.

Licht vuile vaat0:15-0:45

Normaal vuile vaat1:00-1:30

Zeer vuile vaat2:00-2:30

Druk op de optietoets om de gewenste programmatijd in te stellen.

Spoel programma
Dit programma wordt gebruikt om serviesgoed te spoelen terwijl u
wacht tot de vaatwasser helemaal vol is.

Plastic programma
Een programma voor het afwassen van plastic voorwerpen die vaat-
wasserbestendig zijn. Dit programma heeft een extra lange droogcy-
clus. Ook porselein en glazen kunnen worden afgewassen.

Hygiëne programma
Dit programma is ideaal wanneer er hoge eisen aan de hygiëne worden
gesteld, denk aan zuig�essen en snijplanken. De temperatuur is zowel
in de hoofdwas als in de laatste spoeling hoog.

Kristal/glas
Een delicaat vaatwasprogramma met een lage temperatuur voor het
wassen van tere voorwerpen van kristal/glas. Denk eraan om weinig
vaatwasmiddel te gebruiken en de voorwerpen zo te plaatsen dat ze
elkaar tijdens het wassen niet kunnen raken. Zie ook Breekbare vaat
in het hoofdstuk Inruimen van de vaatwasser . Porselein dat net is ge-
bruikt en geen opgedroogde resten heeft kan ook met dit programma
gewassen worden.

Quick Pro wash
Verkort het vaatwasprogramma door het water voor te verwarmen. Dit
programma is niet bedoeld voor opgedroogde resten. Denk eraan
grote voedselresten van de vaat te schrapen voordat u deze in de
vaatwasser plaatst.

Stap 1: Ter voorbereiding van het programma moet u op Start/Stop
drukken totdat er "Voorverwarmen ” op het display staat. Sluit de deur.
(De sproeiarmen draaien terwijl het water wordt voorverwarmd.) Wacht
totdat er "Voorverwarmen OK ” op het display staat. Dit betekent dat
de vaatwasser klaar is om te starten (binnen180 minuten).

U kunt de vaat laden terwijl het water wordt voorverwarmd.

Stap 2: Om het programma te starten , moet u op Start/Stop drukken
totdat er "Progr. gestart, sluit deur” op het display staat. Sluit de deur
goed, anders start de vaatwasser niet.

Zelfreiniging
Zelfreinigingsprogramma voor het hygiënisch reinigen van de kuip van
de vaatwasser, de sproeiarmen en de spoelpijpen.

Dit programma moet draaien (zonder vaat in de machine) met normaal
vaatwasmiddel of citroenzuur. Er zijn ook speciale vaatwasserreinigers
te koop. Voor het verwijderen van kalkafzetting, kijk De kuip van de
vaatwasser in het hoofdstuk Onderhoud en reiniging .

Bovenkorf programma
Als er alleen kopjes en glazen in de bovenste korf staan, die moeten
worden afgewassen, kunt u dit programma gebruiken. Licht vuile vaat
kan ook in de onderste korf geplaatst worden.

Onderkorf programma
Als u alleen borden en bestek in de onderste korf wilt afwassen, kunt
u dit programma gebruiken. Licht vuile vaat kan ook in de bovenste
korf geplaatst worden.

Kies een programmamodus
Om een programmamodus te selecteren moet u de programmamodus-
kiezer indrukken totdat de gewenste modus op het display staat. De
beschikbare programmamodi zijn verschillend per programma.

Eco modus
De vaatwasser gebruikt minder energie en water. De programmaduur
is langer.

Snelle modus
De programmaduur is korter, maar de vaatwasser gebruikt meer
energie.



Programmatabel
Verbruikswaarden 1)EindspoelingAantal

spoelingen
HoofdwasVoorwassenProgrammamo-

dus / Optie
Vaatwasmiddel,
bakje 2
(ml)

Programma

Waterverbr. (li-
ter)

Heet water 3)Koud water 2)

Energie
(circa kWh)

Afwastijd
(ca. uren:min)

Energie
(circa kWh)

Afwastijd
(ca. uren:min)

12,70,54:500,825:1047 °C352 °C125Eco programma 4)

130,62:051,22:2565 °C260 °C225Normaal programma

150,61:351,21:5565 °C260 °C225Dagelijks programma

11-190,4-1,20:15-2:300,5-1,60:15-2:30<65 °C2-3<65 °C0-225Tijdprogramma

30,010:070,010:07--- °C1Spoel programma

120,62:251,12:4568 °C250 °C125Plastic programma

100,91:001,41:1070 °C270 °C25Hygiëne programma

90,51:200,81:4050 °C245 °C20Kristal/glas

100,60:20 + 0:200,90:30 + 0:2055 °C260 °C20Quick Pro wash

120,61:501,02:1060 °C260 °C120Bovenkorf programma

120,61:501,02:1060 °C260 °C120Onderkorf programma

1) De verbruikswaarden variëren, afhankelijk van de temperatuur van het inkomende water, omgevingstemperatuur, belading, geselecteerde extra functies en dergelijke.
2) Aansluiten op koud water, circa 15 °C.
3) Aansluiten op heet water, circa 60 °C.
4) Dit vaatwasprogramma is de standaard reinigingscyclus die wordt gebruikt voor de informatie op het energielabel. Het programma is bedoeld voor normaal vuile vaat en is het meest effectieve programma wat energie- en water-

verbruik betreft.
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