


Veiligheidsvoorschriften  nl
■ Let op dat kinderen niet 
in de tab-opvangschaal 1B 
grijpen. De vingertjes kunnen 
in de sleuven beklemd 
raken.

■ Let er bij een op een hoge 
plaats ingebouwd apparaat 
op dat er bij het openen en 
sluiten van de deur geen 
kinderen klem komen te 
zitten of bekneld raken 
tussen de apparaatdeur en 
de onderliggende kastdeur.

■ Kinderen kunnen zich 
opsluiten in het apparaat 
(verstikkingsgevaar) of in 
een andere gevaarlijke 
situatie terechtkomen. 
Bij uitgediende apparaten 
daarom: Trek daarom de 
stekker uit het stopcontact. 
Aansluitkabel doorknippen 
en verwijderen. Deurslot 
onklaar maken zodat de 
deur niet meer sluit. 

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.
9



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

rechts drukken (1).
2. Deur openen (2).

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. 7. 

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  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
VarioSpeedPlus
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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Apparaat bedienen  nl
1  Apparaat bedienen
Appar aat bed i enenProgrammagegevens
De programmagegevens 
(verbruikswaarden) vindt u in de korte 
handleiding. Deze hebben betrekking 
op normale omstandigheden en de 
instelwaarde van de waterhardheid 
•:‹…. Verschillende factoren zoals de 
temperatuur van het water en de druk in 
de waterleiding zijn hierbij van invloed 
en kunnen tot afwijkingen leiden.

Aquasensor *
Aquas ens or* afhankelijk van de uitrustingsvariant 
van uw afwasautomaat
De Aqua-Sensor is een optisch 
meetsysteem (met lichtstraal) waarmee 
de vertroebeling van het afwaswater 
wordt gemeten.
Afhankelijk van het programma treedt 
de Aqua-Sensor in werking. Als de 
Aqua-Sensor actief is, kan „schoon” 
afwaswater in de volgende 
reinigingsfase gebruikt worden en het 
waterverbruik daardoor met 3–6 liter 
verminderd worden. Is het water te vuil, 
dan wordt het afgepompt en door vers 
water vervangen. In de automatische 
programma’s worden bovendien 
temperatuur en looptijd aan de mate 
van vervuiling aangepast.

Apparaat inschakelen

1. Waterkraan helemaal opendraaien.
2. AAN/UIT-schakelaar ( 

inschakelen. 
Voor een milieubesparende werking 
is bij elke start van het apparaat 
standaard het programma Eco 50° 
ingesteld. Dit programma blijft 
gekozen zolang er geen andere 
programmatoets 0 wordt 
ingedrukt.

3. START-toets ` indrukken.
Het programma start.

Aanwijzing:  
Om ecologische redenen wordt het 
programma Eco 50° ingesteld elke keer 
dat het apparaat wordt gestart. Dit 
ontziet niet alleen het milieu, maar ook 
uw portemonnee.
Het Eco 50° programma is een 
bijzonder milieubesparend 
programma. Het is het 
„standaardprogramma” conform de 
EU-verordening1016/2010, dat de 
meest efficiënte standaard 
reinigingscyclus is voor de reiniging 
van normaal vervuild serviesgoed en 
het gecombineerde energie- en 
waterverbruik voor de reiniging van dit 
soort serviesgoed.
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nl  Apparaat bedienen
timelight (optische indicatie 
tijdens het 
programmaverloop) *
t i mel i ght* afhankelijk van de uitrustingsvariant 
van uw vaatwasser
Tijdens het programmaverloop 
verschijnt een optische indicatie 
(aanvullende programma-informatie) op 
de vloer onder de deur van het 
apparaat. Bij een naar voren geschoven 
sokkelplaat of bij hoge inbouw in 
combinatie met een vlak afsluitend 
meubelfront is de indicatie niet 
zichtbaar. 

Mogelijke instellingen van de optische 
indicatie:

De fabrieksinstelling is †:‹‚.

Zo kunt u de instelling wijzigen:
1. AAN/UIT-schakelaar ( 

inschakelen.
2. Programmatoets # ingedrukt 

houden en de START-toets ` net 
zo lang indrukken tot in het 
indicatievenster h •:‹... wordt 
weergegeven.

3. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van de toets # 
knippert.

4. Programmatoets # net zo vaak 
indrukken tot in het indicatievenster 
h †:‹... (voor de optische 
indicatie) met de tot nog toe 
ingestelde waarde verschijnt, 
bijvoorbeeld †:‹‚.

5. Programmatoets 3 net zo vaak 
indrukken tot in het indicatievenster 
h de gewenste waarde verschijnt, 
bijvoorbeeld †:‹‹.

6. START-toets ` indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen. 

Infolight (optische indicatie 
tijdens het 
programmaverloop) *
i n f oL i ght* afhankelijk van de uitrustingsvariant 
van uw vaatwasser
Tijdens het programmaverloop 
verschijnt een lichtpunt op de vloer 
onder de deur van de vaatwasser. De 
deur van de vaatwasser pas openen 
wanneer de lichtpunt op de vloer niet 
meer zichtbaar is. Als de deur niet 
volledig gesloten is, knippert de 
lichtpunt.* Bij hoge inbouw in 
combinatie met een vlak afsluitend 
meubelfront is de lichtpunt niet 
zichtbaar. 

Zo kunt u de instelling wijzigen:
1. AAN/UIT-schakelaar ( 

inschakelen.
2. Programmatoets # ingedrukt 

houden en de START-toets ` net 
zo lang indrukken tot in het 
indicatievenster •:‹... wordt 
weergegeven.

3. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van de toets # 
knippert en in het indicatievenster 
h brandt de waarde •:‹...

4. Programmatoets # net zo vaak 
indrukken tot in het indicatievenster 
h de af fabriek ingestelde waarde 
‚:‹‚ verschijnt.

5. Door op de toets 3 te drukken, 
kunt u de functie uitschakelen ‚:‹‹ 
of inschakelen ‚:‹‚.

6. START-toets ` indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.

†:‹‹ De indicatie is uitgeschakeld.
†:‹‚ 
/ 
†:‹ƒ

Programma, tijdinstelling, resttijd, 
programma-einde en eventueel 
watergebrek worden 
weergegeven.
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Apparaat bedienen  nl
Indicatie resterende duur
Bij de programmakeuze verschijnt de 
resterende programmaduur in het 
indicatievenster h.
* Na de programmastart wordt 
onderaan bij de vloer de resterende tijd 
aangegeven (alleen bij de instelling 
Timelight †:‹‚ en †:‹ƒ).
De programmaduur wordt tijdens het 
programma bepaald door de 
temperatuur van het water, de 
hoeveelheid serviesgoed en de mate 
van vervuiling en kan (afhankelijk van 
het gekozen programma) variëren.
* afhankelijk van de uitrustingsvariant 
van uw afwasautomaat

Tijdinstelling *
Ti j d i ns t e l l i ng* afhankelijk van de uitrustingsvariant 
van uw vaatwasser
U kunt de programmastart in stappen 
van een uur maximaal 24 uur 
verschuiven.

Zo stelt u de tijdinstelling in:
1. AAN/UIT-schakelaar ( 

inschakelen.
2. Toets Tijdinstelling P + indrukken 

tot in het indicatievenster h œ:‹‚ 
verschijnt.

3. Toets Tijdinstelling P - of + net zo 
vaak indrukken tot de gewenste tijd 
wordt weergegeven.

4. START-toets ` indrukken.
De tijdinstelling is geactiveerd.

5. Voor het wissen van de tijdinstelling 
de toets P - of + net zo vaak 
indrukken totdat in het 
indicatievenster h œ:‹‹ verschijnt.

Tot de daadwerkelijke start kunt u de 
programmaselectie naar wens wijzigen.

Programma-einde
Het programma is beëindigd wanneer in 
het indicatievenster h de waarde 
‹:‹‹ verschijnt. Daarnaast wordt het 
programma-einde door een zoemtoon 
akoestisch weergegeven, voor zover de 
signaalsterkte ingeschakeld is.

Zo wijzigt u het signaalvolume:
1. AAN/UIT-schakelaar ( 

inschakelen.
2. Programmatoets # ingedrukt 

houden en de START-toets ` zo 
lang indrukken tot in het 
indicatievenster •:‹... wordt 
weergegeven.

3. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van de toets # 
knippert en in het indicatievenster 
h brandt de af fabriek ingestelde 
waarde •:‹….

4. Programmatoets # net zo vaak 
indrukken tot in het indicatievenster 
h de af fabriek ingestelde waarde 
›:‹ƒ verschijnt.

5. Programmatoets 3 indrukken. Met 
elke druk op de toets wordt de 
instelwaarde één stand verhoogd; 
zodra de waarde ›:‹„ is bereikt, 
springt de indicatie weer op ›:‹‹ 
(uit).

6. START-toets ` indrukken.
De instelwaarde is opgeslagen.

* Het programma-einde wordt op de 
vloer weergegeven (alleen bij de 
instelling Timelight †:‹‚ en †:‹ƒ).
* afhankelijk van de uitrustingsvariant 
van uw afwasautomaat
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nl  Apparaat bedienen
Auto Power Off (Automatisch 
uitschakelen na 
programma-einde) of 
binnenverlichting *
Aut o Power Of fOm energie te besparen, kan de 
vaatwasser zichzelf 1 minuut of 
120 minuten na het programma-einde 
automatisch uitschakelen.Er kan een 
instelling van ˜:‹‹ tot ˜:‹ƒ worden 
geselecteerd.

Aanwijzing:  Houd er rekening mee dat 
bij de instellingen ˜:‹‚ en ˜:‹ƒ de 
binnenverlichting 1" uitgeschakeld is. 
Om de binnenverlichting te activeren, 
drukt u op de 
AAN-/UIT-schakelaar (.Als de deur 
langer dan 60 minuten geopend is, 
wordt de verlichting automatisch 
uitgeschakeld.

Zo wijzigt u de instelling:
1. AAN-/UIT-schakelaar ( 

inschakelen.
2. Programmatoets # ingedrukt 

houden en START-toets ` net zo 
lang indrukken tot in het 
indicatievenster •:‹... verschijnt.

3. Beide toetsen loslaten.
De indicatie van de toets # 
knippert en in het 
indicatievenster h brandt de 
waarde •:‹....

4. Programmatoets # net zo vaak 
indrukken tot in het 
indicatievenster h de waarde 
˜:‹... verschijnt.

5. Programmatoets 3 indrukken.
Bij elke druk op de toets wordt de 
instelwaarde met één stand 
verhoogd; als de waarde ˜:‹ƒ is 
bereikt, springt de indicatie weer op 
˜:‹‹. 

6. START-toets ` indrukken. 
De instelwaarde is opgeslagen. 

* afhankelijk van de uitrustingsvariant 
van uw afwasautomaat

Apparaat uitschakelen

Korte tijd na afloop van het 
programma:
1. AAN/UIT-schakelaar ( 

uitschakelen.
2. Waterkraan dichtdraaien (vervalt bij 

apparaten met een aquastop).
3. Serviesgoed na afkoeling 

verwijderen.

Aanwijzing:  Laat het apparaat na het 
einde van het programma even 
afkoelen voordat u het opent. Zo 
voorkomt u dat er stoom vrijkomt die op 
den duur schade aan uw 
inbouwmeubelen kan veroorzaken.

˜:‹‹ Apparaat schakelt niet 
automatisch uit.
De binnenverlichting 1" brandt 
als de deur geopend is, ongeacht 
of de AAN-/UIT-schakelaar ( in- 
of uitgeschakeld is.Bij gesloten 
deur is de verlichting uit. Als de 
deur langer dan 60 minuten 
geopend is, wordt de verlichting 
automatisch uitgeschakeld. De 
binnenverlichting 1" brandt 
alleen bij de instelwaarde ˜:‹‹.

˜:‹‚ Apparaat schakelt na 1 minuut uit.
˜:‹ƒ Apparaat schakelt na 120 minuten 

uit.
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