


nl  Veiligheidsvoorschriften
Kinderslot 
(deurvergrendeling) *
Deur v er gr endel i ngHet kinderslot 
(deurvergrendeling) beschermt 
kinderen tegen mogelijke 
gevaren die door de 
afwasautomaat kunnen 
ontstaan. 

:Waarschuwing
Kans op stikken! 
Kinderen kunnen zichzelf in het 
apparaat opsluiten en stikken. 
Na gebruik van de 
afwasautomaat de 
apparaatdeur altijd goed 
sluiten.

Zo activeert u het kinderslot 
(deurvergrendeling):
1. De lip van het kinderslot naar 

u toe trekken (1).
2. Deur sluiten (2).
De kinderbeveiliging is 
geactiveerd.

Zo opent u de deur met 
geactiveerd kinderslot 
(deurvergrendeling):
1. De lip van het kinderslot naar 

rechts drukken (1).
2. Deur openen (2).
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Milieubescherming  nl
Zo deactiveert u het kinderslot 
(deurvergrendeling):
1. De lip van het kinderslot naar 

rechts drukken (1).
2. De lip van het kinderslot naar 

achteren schuiven (2).
Het kinderslot is gedeactiveerd.

* afhankelijk van de 
uitrustingsvariant van uw 
afwasautomaat

7  Milieubescherming
Mi l i eubes c her mi ngZowel de verpakking van het nieuwe 
apparaat als het oude apparaat bevat 
waardevolle grondstoffen en materiaal 
dat hergebruikt kan worden.
De afzonderlijke delen a.u.b. gesorteerd 
afvoeren.
U kunt bij uw leverancier 
of bij de gemeente informeren hoe u uw 
oude apparaat en het 
verpakkingsmateriaal kunt (laten) 
afvoeren.

Verpakking
Alle kunststof delen van het apparaat 
zijn gemerkt 
met een gestandaardiseerd 
afkortingsteken (bijv. „PS” polystyreen). 
Hierdoor is bij het afvoeren van het 
apparaat een scheiding per soort 
van de kunststof afvaldelen mogelijk.
Neem a.u.b. de aanwijzingen voor 
de veiligheid onder „Bij levering” in acht 
~  Blz. 5.

Uw oude apparaat
Neem a.u.b. de aanwijzingen voor 
de veiligheid onder „Bij het afvoeren” 
in acht ~  Blz. 8. 

Dit apparaat is geclassificeerd 
volgens de Europese richtlijn 
2012/19/EG over oude 
elektrische en elektronische 
apparatuur (waste electrical and 
electronic equipment – WEEE). 
Deze richtlijn vormt voor de 
gehele EU een kader voor de 
terugname en recycling van 
oude apparaten.
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nl  Het apparaat leren kennen
*  Het apparaat leren 
kennen

Het appar aat l e r en k ennenDe afbeeldingen van het 
bedieningspaneel en 
van de binnenruimte van het apparaat 
vindt u vooraan in de omslag van deze 
gebruiksaanwijzing. In de tekst wordt 
op de verschillende posities gewezen.

Bedieningspaneel
Zie afb. ~  Blz. 2

* afhankelijk van de uitrustingsvariant 
van uw afwasautomaat
** aantal afhankelijk van de 
uitrustingsvariant van uw 
afwasautomaat

Binnenkant van het apparaat
Zie afb. ~  Blz. 2

* afhankelijk van de uitrustingsvariant 
van uw afwasautomaat

( Aan/uit-schakelaar
0 Programmatoetsen**
8 Indicatie „Watertoevoer 

controleren”
@ Indicatie zout bijvullen
H Indicatie glansspoelmiddel 

bijvullen
P Starttijd kiezen
X Extra functies/ programmatoetsen 

**
` Start-toets
h Indicatievenster
)" Deuropener

1" Binnenverlichting*
1* Besteklade *
12 Bovenste servieskorf
1: Bovenste sproeiarm
1B Tab-opvangschaal
1J Onderste sproeiarm
1R Reservoir voor onthardingszout
1Z Zeven
1b Bestekkorf *
1j Onderste servieskorf 
9" Reservoir voor glansspoelmiddel
9* Reinigingsmiddelbakje
92 Vergrendeling voor 

reinigingsmiddelbakje
9: Typeplaatje
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nl  Programma-overzicht
/  Programma-overzicht
Pr ogr amma- ov er z i c htIn dit overzicht staat het maximaal mogelijke aantal programma’s vermeld. De 
bijpassende programma’s en hun rangschikking vindt u op het bedieningspaneel.

Soort 
serviesgoed

Soort vervuiling Programma Eventuele extra 
functies

Programmaverloop

potten, pannen, 
niet gevoelig 
serviesgoed en 
bestek

erg aangekoekte, 
ingebrande of 
opgedroogde 
zetmeel- of 
eiwithoudende 
etensresten

± / °
Intensief 70°

alle

Intensief:
Voorspoelen
Reinigen 70
Tussenspoelen
Glansspoelen 69°
Drogen

gemengd 
serviesgoed en 
bestek

licht opgedroogde, in 
het huishouden 
gebruikelijke 
etensresten

Á / Ù
Auto 45° - 65°

alle

Sensor-geoptimaliseerd
:
Wordt naar de mate van 
vervuiling met behulp van 
het sensorsysteem 
geoptimaliseerd.

gemengd 
serviesgoed en 
bestek

licht opgedroogde, in 
het huishouden 
gebruikelijke 
etensresten

â / à
Eco 50°

alle

Zuinigste programma:
Voorspoelen
Reinigen 50°
Tussenspoelen
Glansspoelen 63°
Drogen

gemengd 
serviesgoed en 
bestek

licht opgedroogde, in 
het huishouden 
gebruikelijke 
etensresten

’/´
Stil 50°

intensiveZone
halveBelading
HygienePlus
Extra drogen
glansDroog

Geluidsgeoptimaliseerd
:
Voorspoelen
Reinigen 50°
Tussenspoelen
Glansspoelen 63°
Drogen

gevoelig 
serviesgoed, 
bestek, 
temperatuurgev
oelige 
kunststoffen en 
glazen

weinig aangekoekte 
verse etensresten

é / è
Glas 40°

intensiveZone
VarioSpeed
halveBelading
Extra drogen
glansDroog

Zorgzaam, speciaal:
Voorspoelen
Reinigen 40°
Tussenspoelen
Glansspoelen 60°
Drogen

gemengd 
serviesgoed en 
bestek

licht opgedroogde, in 
het huishouden 
gebruikelijke 
etensresten

ñ / ð
Snel 65°

Extra drogen
glansDroog

Tijd-geoptimaliseerd:
Reinigen 65°
Tussenspoelen
Glansspoelen 70°
Drogen
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Programma-overzicht  nl
--------

Programmakeuze
U kunt afhankelijk van het soort vaat en 
van de mate van vervuiling een passend 
programma kiezen.

Aanwijzingen voor 
testinstituten
Testbureaus ontvangen de instructies 
voor vergelijkingstests (bijv. volgens 
EN60436). 
Hierbij gaat het om de voorwaarden 
voor het uitvoeren van de tests, niet om 
de resultaten of de verbruikswaarden.  
Aanvraag per e-mail aan: 
dishwasher@test-appliances.com 
Benodigd zijn het fabrikaatnummer 
(E-Nr.) en het productnummer (FD), die 
u op het typeplaatje 9: op de deur van 
het apparaat vindt. 

gemengd 
serviesgoed en 
bestek

licht opgedroogde, in 
het huishouden 
gebruikelijke 
etensresten

Œ
65°

Extra drogen
glansDroog

Tijd-geoptimaliseerd:
Reinigen 65°
Tussenspoelen
Glansspoelen 70°
Drogen

gevoelig 
serviesgoed, 
bestek, 
temperatuurgev
oelige 
kunststoffen en 
glazen

weinig aangekoekte 
verse etensresten

ñ / ð
Snel 45°

Extra drogen
glansDroog

Tijd-geoptimaliseerd:
Reinigen 45°
Tussenspoelen
Glansspoelen 55°

alle soorten 
serviesgoed

koud voorspoelen, 
tussentijdse reiniging

ù / ø
Voorspoelen

geen Koud afspoelen
Voorspoelen

 -  - ‰ / Š
Machinereiniging

geen Machinereiniging 70°

Soort 
serviesgoed

Soort vervuiling Programma Eventuele extra 
functies

Programmaverloop
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