
Gebruiksaanwijzing Vaatwasser 

 

Een programma instellen en starten 

Een programma starten zonder een uitgestelde start 

1. Druk op de aan-/uittoets om het apparaat te activeren. Het lampje van het programma  
gaat branden. 

2. Stel een programma in. 

• Als u het programma wilt starten, sluit u de deur van het apparaat. 

• Druk als u een ander programma wilt instellen op de knop van het programma dat u wilt 

instellen. Het bijbehorende programma-indicatielampje gaat branden. 

3. Sluit de deur van het apparaat. Het programma wordt gestart. 

Een programma starten met een uitgestelde start 
1. Stel het programma in. 
2. Blijf op de toets startuitstel drukken tot het aantal uur wordt weergegeven dat u wilt instellen (3, 

6 of 9). 
- Het controlelampje startuitstel gaat branden. 

3. Sluit de deur van het apparaat. Het aftellen start. 
- Als het aftelproces voltooid is, wordt het programma gestart. 
 

De deur openen als het apparaat in werking is 
Als u de deur opent, stopt het apparaat. Als u de deur weer sluit, gaat het apparaat verder vanaf het 

punt van onderbreking. 

De uitgestelde start annuleren tijdens het aftellen 
Als u de uitgestelde start annuleert, moet u het programma en de opties opnieuw instellen. 

Houd tegelijkertijd   ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat.. 

Het programma annuleren 

1. Houd tegelijkertijd  ingedrukt tot het apparaat in de programmakeuzemodus staat. 

Aan het einde van het programma. 
Als het programma voltooid is, gaat het indicatielampje einde aan. 

1. Druk op de aan/uit-toets of wacht totdat de Auto Off-functie het apparaat automatisch heeft 

uitgeschakeld. 

 
De Auto Off-functie 
Om het energieverbruik te verlagen, schakelt deze functie het apparaat automatisch na een paar 
minuten uit als: 

• U de deur niet hebt gesloten om het programma te starten. 

• Het programma is voltooid. 



Instelmodus 
Bij sommige instellingen moet het apparaat in de instelmodus worden gezet. Het apparaat staat in de 

instelmodus als na activering het indicatielampje van aan is. Als dit niet op het 

bedieningspaneel wordt aangegeven, houdt u tegelijkertijd   gedrukt tot het apparaat 

in de programmakeuzemodus staat. 

Let op 
• Laat de borden afkoelen voordat u deze uit het apparaat neemt. Hete borden zijn gevoelig 

voor beschadigingen. 

• Ruim eerst het onderrek en dan het bovenrek uit. 

• Er kan water liggen aan de zijkanten en op de deur van het apparaat.  

• Roestvrij staal koelt sneller af dan borden. 

 

 


