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Wijzigingen voorbehouden.

 Veiligheidsvoorschriften
Lees zorgvuldig de meegeleverde instruc-
ties voor installatie en gebruik van het ap-
paraat. De fabrikant is niet verantwoorde-
lijk voor letsel en schade veroorzaakt door
een foutieve installatie. Bewaar de instruc-
ties van het apparaat voor toekomstig ge-
bruik.
Dit apparaat mag alleen hersteld worden
door een erkende servicemonteur. Gebruik
alleen originele onderdelen.
Om letsels en schade aan het apparaat te
vermijden, tracht het apparaat niet te her-
stellen. Neem steeds contact op met de
klantenservice.
Veiligheid van kinderen en kwetsbare
mensen

Waarschuwing! Gevaar voor
verstikking, letsel of permanente

invaliditeit.
• Mensen, met inbegrip van kinderen, met

beperkte lichamelijke, zintuiglijke of ver-
standelijke vermogens of gebrek aan er-
varing en kennis, mogen dit apparaat
niet bedienen. Zij moeten onder toezicht
staan of instructies krijgen over het ge-
bruik van dit apparaat van iemand die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Laat kinderen niet met het apparaat spe-
len.

• Houd alle verpakkingsmaterialen uit de
buurt van kinderen.

• Houd alle reinigingsmiddelen uit de buurt
van kinderen.

• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt
van het apparaat als de deur open is.

Montage
• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.
• Installeer en gebruik geen beschadigd

apparaat.
• Installeer of gebruik het apparaat niet op

een plek waar de temperatuur onder de
0 °C komt.

• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.

• Zorg ervoor dat het apparaat onder en
naast veilige installaties wordt geïnstal-
leerd.

Aansluiting aan de waterleiding
• Zorg dat u de waterslangen niet bescha-

digt.
• Laat het water stromen tot het schoon is

voordat u het apparaat aansluit op nieu-
we leidingen of leidingen die lang niet
zijn gebruikt.

• Zorg dat er geen lekkages zijn als u het
apparaat de eerste keer gebruikt.

• De watertoevoerslang beschikt over een
veiligheidsklep die het loskomen van de
slang verhindert. Om de slang los te kop-
pelen, druk de hendel (B) omlaag en
draai de sluiter (A) rechtsom.

A
B
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• De watertoevoerslang beschikt over een
externe en transparante huls. Wanneer
de slang beschadigd wordt, wordt het
water in de slang donker.

• Als de watertoevoerslang beschadigd is,
haal dan onmiddellijk de stekker uit het
stopcontact. Neem contact op met de
service-afdeling om de watertoevoers-
lang te vervangen.

Aansluiting aan het elektriciteitsnet
Waarschuwing! Gevaar voor brand
en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.

• Controleer of de elektrische informatie op
het typeplaatje overeenkomt met de
stroomvoorziening. Zo niet, neem dan
contact op met een elektromonteur.

• Gebruik altijd een correct geïnstalleerd,
schokbestendig stopcontact.

• Gebruik geen meerwegstekkers en ver-
lengsnoeren.

• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Neem contact op met de ser-
vice-afdeling of een elektromonteur om
een beschadigde hoofdkabel te vervan-
gen.

• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie bereikbaar
is.

• Trek niet aan het aansluitnoer om het ap-
paraat los te koppelen. Trek altijd aan de
stekker.

•

Dit apparaat voldoet aan de EU-richtlij-
nen.

Gebruik
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoude-

lijk gebruik of gelijksoortige toepassingen
zoals:
– Personeelskeukens in winkels, kantoren

of andere werkomgevingen
– Boerderijen
– Door gasten in hotels, motels en ande-

re residentiële omgevingen
– Bed-and-breakfast accomodaties.

Waarschuwing! Gevaar voor letsel.
• De specificatie van het apparaat mag

niet worden veranderd.
• Doe messen en bestek met scherpe pun-

ten in het bestekmandje met de punten
omlaag in horizontale positie.

• Laat de deur van het apparaat niet open
staan zonder toezicht om te voorkomen
dat er iemand over struikelt.

• Ga niet op de open deur zitten of staan.
• Vaatwasmiddel is gevaarlijk. Volg de

veiligheidsinstructies op de verpakking
van het vaatwasmiddel op.

• Speel niet met het water van het appa-
raat en drink het niet op.

• Verwijder de borden pas uit het appa-
raat als het programma is voltooid. Er
kan vaatwasmiddel op de borden zitten.

Waarschuwing! Gevaar voor
elektrische schokken, brand of

brandwonden.
• Plaats geen ontvlambare producten of

items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om
het apparaat te reinigen.

• Het apparaat kan hete stoom laten ont-
snappen als u de deur opent terwijl er
een programma wordt uitgevoerd.

Verwijdering
Waarschuwing! Gevaar voor letsel of
verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact.
• Snijd het netsnoer van het apparaat af

en gooi dit weg.
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• Verwijder de deurgreep om te voorko-
men dat kinderen en huisdieren opgeslo-
ten raken in het apparaat.

Beschrijving van het product

8

7

6

5

4

1

3

2

1 Onderste sproeiarm
2 Filters
3 Typeplaatje

4 Glansmiddeldoseerbakje
5 Afwasmiddeldoseerbakje
6 Zoutreservoir
7 Bovenste sproeiarm
8 Bovenkorf

Lichtstraal
• Als een programma in werking is, ver-

schijnt er een rode lichtstraal op de vloer
onder de deur van het apparaat. Als het
programma klaar is, verandert het rode
licht in een groen licht.

• Als er een storing in het apparaat op-
treedt, gaat het rode licht knipperen.

De lichtstraal gaat uit wanneer het ap-
paraat wordt uitgeschakeld.

Bedieningspaneel
1 2 4 53

1 Aan/uit-toets
2 Weergave
3 Toets startuitstel

4 Programmakeuzetoetsen
5 Indicatielampjes

Indicatie-
lampjes

Beschrijving

Zoutindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma werkt.

Glansmiddelindicatielampje. Dit indicatielampje is uit als het programma
werkt.
Multitab-indicatielampje.
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Programma’s
Programma
1)

Mate van ver-
vuiling
Type lading

Programma
fasen

Berei-
dingsduur
(min)

Energie
(kWh)

Water
(l)

2)
Alles
Serviesgoed,
bestek en pan-
nen

Voorspoelen
Wassen van 45 °C
tot 70 °C
Spoelgangen
Drogen

40 - 150 0.6 - 1.4 8 - 14

 3) Sterk bevuild
Serviesgoed,
bestek en pan-
nen

Voorspoelen
Afwassen 70 °C
Spoelgangen
Drogen

140 - 160 1.3 - 1.5 13 - 15

 4) Pas bevuild
Serviesgoed en
bestek

Afwassen 60 °C
Spoeling

30 0.8 9

5)
Normaal be-
vuild
Serviesgoed en
bestek

Voorspoelen
Afwassen 50 °C
Spoelgangen
Drogen

195 0.91 9.9

 6) Alles Voorspoelen 14 0.1 4

1) De druk en temperatuur van het water, de variaties in stroomtoevoer, de opties en de hoeveelheid vaat kan de
verbruikswaarden veranderen.

2) Het apparaat detecteert de mate van vervuiling en de hoeveelheid serviesgoed in de korven. De temperatuur en
hoeveelheid water, het energieverbruik en de programmaduur worden automatisch aangepast.

3) Programma met een langere spoelfase bij hoge temperatuur voor betere resultaten voor de hygiëne. Ideaal voor
babyflessen of wanneer een gezinslid ziek is.

4) Met dit programma kunt u een pas bevuilde lading afwassen. Het biedt goede afwasresultaten in een kort
tijdsbestek.

5) Dit programma biedt het meest efficiënte water- en energieverbruik voor normaal bevuild serviesgoed en bestek.
(Dit is het standaard programma voor testinstituten.)

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

Aanwijzingen voor testinstituten
Stuur voor alle benodigde informatie over testprestaties een e-mail naar:
info.test@dishwasher-production.com
Schrijf het productnummer (PNC) op dat u op het typeplaatje vindt.

Opties
Schakel de opties in of uit, voordat u
een programma start. U kunt de opties

niet inschakelen of uitschakelen als er een
programma bezig is.

Zorg er als één of meerdere opties
worden ingesteld voor dat de bijbeho-

rende lampjes branden voordat het pro-
gramma start.
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Multitab
Activeer deze optie alleen als u alles-in-1-
tabletten gebruikt.
Deze optie stopt de stroom van glansmid-
del en zout. De bijbehorende indicatie-
lampjes blijven uit.
De programmaduur kan toenemen.
De optie Multitab activeren
1. Druk tegelijk op de toetsen  en

 . Het controlelampje Multitab
gaat branden.

De functie blijft aan tot u de functie uitscha-

kelt. Druk tegelijk op  en  . Het
lampje Multitab gaat uit.
Voer deze stappen uit als u stopt met het
gebruik van gecombineerde
afwastabletten en voordat u begint met
het gebruik van afzonderlijk
afwasmiddel, glansmiddel en
regenereerzout:
1. Stel de waterontharder in op het hoog-

ste niveau.
2. Zorg ervoor dat het zoutreservoir en het

glansmiddeldoseerbakje gevuld zijn.
3. Start het kortste programma met een

spoelfase, zonder afwasmiddel en zon-
der vaat.

4. Stel de waterontharder af op de water-
hardheid in uw omgeving.

5. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
Geluidssignalen
Het geluidsignaal werkt als het apparaat
een storing heeft. Het is niet mogelijk dit ge-
luidssignaal uit te schakelen.

Na het beëindigen van het programma
klinkt er tevens een geluidssignaal. Dit ge-
luidssignaal is standaard ingeschakeld,
maar kan worden gedeactiveerd.
Het geluidssignaal voor het einde van het
programma uitschakelen
1. Druk op de aan-/uittoets om het appa-

raat te activeren. Zorg dat het apparaat
in de instelmodus staat. Zie 'Een pro-
gramma instellen en starten'.

2. Houd  en  tegelijkertijd in-
gedrukt totdat de indicatielampjes van

 ,  en  beginnen te
knipperen.

3. Druk op  .
• De indicatielampjes  en

 gaan uit.
• Het indicatielampje  blijft knippe-

ren.
• Het display toont de huidige instel-

ling.
Geluidssignaal aan.

Geluidssignaal uit.
4. Druk op  om de instelling te wijzigen.
5. Druk op de aan/uit-toets om het appa-

raat te deactiveren en om de instelling
te bevestigen.

Voor het eerste gebruik
1. Controleer of het ingestelde niveau van

de waterontharder juist is voor de wa-
terhardheid in uw omgeving. Als dat
niet het geval is, stelt u de wateronthar-
der in. Neem contact op met uw plaat-
selijke waterinstantie voor informatie
over de hardheid van het water in uw
omgeving.

2. Vul het zoutreservoir.
3. Vul het glansmiddeldoseerbakje.
4. Draai de waterkraan open.
5. Er kunnen afwasmiddelen in het appa-

raat achtergebleven zijn. Start een pro-
gramma om dit te verwijderen. Gebruik
geen afwasmiddel en gebruik de mand-
jes niet.
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De waterontharder instellen

Waterhardheid Waterontharder
afstelling

Duits
graden

(°dH)

Frans
graden

(°fH)

mmol/l Clarke-
graden

Niveau

47 - 50 84 - 90 8.4. - 9.0 58 - 63 10
43 - 46 76 - 83 7.6 - 8.3 53 - 57 9
37 - 42 65 - 75 6.5 - 7.5 46 - 52 8
29 - 36 51 - 64 5.1 - 6.4 36 - 45 7
23 - 28 40 - 50 4.0 - 5.0 28 - 35 6
19 - 22 33 - 39 3.3 - 3.9 23 - 27 5 1)

15 - 18 26 - 32 2.6 - 3.2 18 - 22 4
11 - 14 19 - 25 1.9 - 2.5 13 - 17 3
4 - 10 7 - 18 0.7 - 1.8 5 - 12 2

< 4 < 7 < 0.7 < 5 12)

1) Standaard instelling.
2) Gebruik geen zout op dit niveau.
Het instellen van het niveau van de
waterontharder
1. Druk op de aan-/uittoets om het appa-

raat te activeren. Zorg dat het apparaat
in de instelmodus staat. Zie 'Een pro-
gramma instellen en starten'.

2. Indrukken en tegelijkertijd  en

 ingedrukt houden tot de lampjes

van  ,  en  gaan knip-
peren.

3. Druk op toets  .
• De lampjes van toetsen  en

 gaan uit.
• Het lampje van toets  blijft knip-

peren.
• Het display toont de actuele instelling

van de waterontharder, bijv.  = ni-
veau 5.

4. Druk op toets  herhaaldelijk om de
instelling te wijzigen.

5. Druk op de aan/uit-toets om het appa-
raat te deactiveren en om de instelling
te bevestigen.

Het zoutreservoir vullen
Let op! Water en zout kunnen uit het
zoutreservoir stromen als u het bijvult.

Gevaar voor roest. Start om dit te
voorkomen na het bijvullen een
programma.

1 2
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3

Doe een liter water
in het zoutreservoir
(alleen de eerste
keer).

4

Doe 1 kg zout in het
zoutreservoir.

5 6

Het glansmiddeldoseerbakje vullen
1 2

3

+ -

M A X

4

5

U kunt het schuifje
voor de vrij te ge-
ven hoeveelheid in-
stellen tussen stand
1 (laagste hoeveel-
heid) en stand 4
(hoogste hoeveel-
heid). Raadpleeg
'Probleemoplos-
sing'.

 

Dagelijks gebruik
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het appa-

raat te activeren. Zorg ervoor dat het
apparaat in de instelmodus staat, zie
‘Een programma instellen en starten'.
• Vul het zoutreservoir als het zoutindi-

catielampje brandt.
• Vul het glansmiddeldoseerbakje als

het indicatielampje van het glansmid-
del brandt.

3. Ruim de korven in.

4. Voeg vaatwasmiddel toe.
• Activeer de multitabfunctie als u ge-

combineerde afwastabletten gebruikt.
5. U dient het juiste programma in te stel-

len en te starten voor het type lading en
de mate van vervuiling.
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Vaatwasmiddel gebruiken
1 2

3

A A

Doe de vaatwastablet in het doseerbakje
(A) .
4

B

Als het programma
over een voorspoel-
fase beschikt, plaats
dan een kleine do-
sis afwasmiddel in
doseerbakje (B).

5

Een programma instellen en starten
De Auto Off-functie
Om het energieverbruik te verlagen, scha-
kelt deze functie het apparaat automatisch
na een paar minuten uit als:
• U de deur niet hebt gesloten om het pro-

gramma 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
de activering het indicatielampje en de
duur van het programma  branden.
Als dit niet op het bedieningspaneel wordt
aangegeven, houdt u tegelijkertijd

 en  ingedrukt tot het indica-
tielampje van  gaat branden.
Een programma starten zonder een
uitgestelde start
1. Draai de waterkraan open.
2. Druk op de aan-/uittoets om het appa-

raat te activeren. Het lampje van het
programma  gaat branden. Op
het display wordt de duur van het pro-
gramma weergegeven.

3. Stel een programma in.
• Als u het programma  wilt star-

ten, sluit u de deur van het apparaat.
• Als u een ander programma wilt in-

stellen, druk dan op de knop van het
programma dat u wilt instellen. Op
het display wordt de duur van het
programma weergegeven.

4. Sluit de deur van het apparaat. Het pro-
gramma wordt gestart. De programma-
duur neemt af in stappen van 1 minuut.

Een programma starten met een
uitgestelde start
1. Stel het programma in.
2. Blijf op  drukken tot het display de

uitgestelde tijd toont die u wilt instellen
(van 1 tot 24 uur).
• De duur van het programma en de

tijd tot de uitgestelde start worden
met tussenpozen op het display weer-
gegeven.

• Het indicatielampje  gaat bran-
den.

3. Sluit de deur van het apparaat. Het af-
tellen start.
• Als het aftelproces voltooid is, wordt

het programma gestart.
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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.
Het programma annuleren
1. Houd tegelijkertijd  en  in-

gedrukt tot het indicatielampje 
aan gaat.

Controleer of er afwasmiddel in het af-
wasmiddeldoseerbakje aanwezig is

voordat u een nieuw programma start.
De uitgestelde start annuleren tijdens het
aftellen
Als u de uitgestelde start annuleert, moet u
het programma en de opties opnieuw in-
stellen.
1. Houd tegelijkertijd  en  in-

gedrukt tot het indicatielampje 
aan gaat.

aan het einde van het programma
Nadat het programma is voltooid, verschijnt
0:00 op het display.
1. Druk op de aan/uit-toets of wacht tot-

dat de Auto Off-functie het apparaat
automatisch heeft uitgeschakeld.

2. Draai de waterkraan dicht.
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 bo-
venrek uit.

• Er kan water liggen aan de zijkanten en
op de deur van het apparaat. Roestvrij
staal koelt sneller af dan borden.

Aanwijzingen en tips
De waterontharder
Hard water bevat een grote hoeveelheid
mineralen die schade aan het apparaat en
slechte schoonmaakresultaten kan veroor-
zaken. De waterontharder neutraliseert de-
ze mineralen.
Het regenereerzout houdt de wateronthar-
der schoon en in goede staat. Het is be-
langrijk om het correcte niveau voor de wa-
terontharder in te stellen. Dit zorgt ervoor
dat de waterontharder de juiste hoeveel-
heid regenereerzout en water gebruikt.
De korven inruimen

Zie de meegeleverde folder voor voor-
beelden van het inruimen van de kor-

ven.
• Gebruik het apparaat alleen om voor-

werpen af te wassen die vaatwasbesten-
dig zijn.

• Doe geen voorwerpen in het apparaat
die gemaakt zijn van hout, hoorn, alumi-
nium, tin en koper.

• Plaats geen voorwerpen in het apparaat
die water kunnen absorberen (sponzen,
keukenhanddoeken).

• Verwijder alle voedselresten van de
voorwerpen.

• Voor het gemakkelijk verwijderen van
aangebrande voedselresten weekt u de
pannen eerst in water voordat u ze in het
apparaat plaatst.

• Plaats holle voorwerpen (bijv. kopjes,
glazen en pannen) met de opening naar
beneden.

• Zorg ervoor dat serviesgoed en bestek
niet in elkaar schuiven. Meng lepels met
ander bestek.

• Zorg er voor dat glazen andere glazen
niet aanraken

• Leg kleine voorwerpen in de bestek-
mand.

• Leg lichte voorwerpen in de bovenste
korf. Zorg ervoor dat de voorwerpen niet
verschuiven.
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• Zorg er voor dat de sproeiarmen vrij kun-
nen ronddraaien voordat u een pro-
gramma start.

Met behulp van zout, glansmiddel en
afwasmiddel
• Gebruik alleen zout, glansmiddel en af-

wasmiddel voor afwasautomaten. Ande-
re producten kunnen het apparaat be-
schadigen.

• Het glansmiddel helpt om tijdens de laat-
ste spoelfase het servies te drogen zon-
der strepen en vlekken.

• Gecombineerde afwastabletten bevatten
vaatwasmiddel, glansmiddel en andere
middelen. Zorg ervoor dat deze tabletten
geschikt zijn voor de waterhardheid in
uw omgeving. Zie de instructies op de
verpakking van de producten.

• Vaatwastabletten worden bij korte pro-
gramma's niet helemaal opgelost. Wij
bevelen u aan de tabletten alleen bij lan-
ge programma's te gebruiken, om restjes
afwasmiddel op uw serviesgoed te voor-
komen.

Gebruik niet meer dan de juiste hoeveel-
heid vaatwasmiddel. Zie de instructies van
de vaatwasmiddelfabrikant.
Voor het starten van een programma
Controleer of:
• De filters schoon zijn en correct zijn ge-

plaatst.
• De sproeiarmen niet zijn verstopt.
• De positie van de items in de mandjes

correct is.
• Het programma van toepassing is op het

type lading en de mate van bevuiling.
• De juiste hoeveelheid afwasmiddel is ge-

bruikt.
• Er regenereerzout en glansmiddel is toe-

gevoegd (tenzij u gecombineerde afwas-
tabletten gebruikt).

• De dop van het zoutreservoir goed dicht
zit.

Onderhoud en reiniging
Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit en trek de stekker uit het

stopcontact voordat u
onderhoudshandelingen verricht.

Vuile filters en verstopte sproeiarmen
verminderen de wasresultaten.

Controleer regelmatig de filters en reinig
deze zo nodig.
De filters reinigen
1 2

C

B

A

3 4

Draai om de filters
(B) en (C) te verwij-
deren de hendel
naar links. Haal fil-
ter (B) en (C) uit elk-
aar. Reinig de filters
met water.
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5

Verwijder filter (A).
Reinig het filter met
water.

6
D

Zet het filter (A) te-
rug in de startposi-
tie. Zorg ervoor dat
ze goed worden
gemonteerd onder
de twee geleiders
(D).

7 8

Zet filters (B) en (C)
in elkaar. Plaats ze
op hun plek in filter
(A). Draai de hen-
del rechtsom draai-
en tot het vastzit.

Een onjuiste plaatsing van de filters
kan leiden tot slechte wasresultaten en

het apparaat beschadigen.

Het filter van de toevoerslang
schoonmaken
1

Draai de water-
kraan dicht.

2

A B

Maak de slang los.
Druk op de hendel
B en draai de sluiter
A rechtsom.

3

Reinig het filter van
de toevoerslang.

4

De sproeiarmen reinigen
Probeer niet de sproeiarmen te verwijde-
ren.
Als etensresten de openingen in de sproei-
armen hebben verstopt, verwijder deze dan
met een smal en puntig voorwerp.
Buitenkant reinigen
Maak het apparaat schoon met een vochti-
ge, zachte doek.
Gebruik alleen neutrale schoonmaakmidde-
len. Gebruik geen schuurmiddelen, schuur-
sponsjes of oplosmiddelen.

Probleemoplossing
Het apparaat start of stopt niet tijdens de
werking.
Raadpleeg voordat u contact opneemt met
de klantenservice de informatie over het
oplossen van problemen.

Bij sommige problemen wordt er op de
display een alarmcode weergegeven:
•  - Het apparaat wordt niet gevuld

met water.
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•  - Het apparaat pompt geen water
weg.

•  - Het bescherminssysteem tegen wa-
terlekkage is in werking getreden.

Waarschuwing! Schakel het apparaat
uit voordat u controles uitvoert.

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing
Het programma start
niet.

De stekker zit niet in het stop-
contact.

Sluit de stekker aan.

 De deur van het apparaat is
open.

Sluit de deur van het apparaat.

 De zekering in de zekeringkast
is doorgebrand.

Vervang de zekering.

 Startuitstel is ingesteld. Annuleer de uitgestelde start of
wacht tot het einde van het af-
tellen.

Het apparaat neemt
geen water.

De waterkraan is gesloten. Draai de waterkraan open.

 De waterdruk is te laag. Neem contact op met het wa-
terleidingbedrijf.

 De waterkraan is verstopt of
aangezet met kalkaanslag.

Maak de waterkraan schoon.

 Het filter in de watertoevoers-
lang is verstopt.

Maak de filter schoon.

 De watertoevoerslang is ge-
knikt of gebogen.

Zorg ervoor dat de positie van
de slang correct is.

 Anti-overstromingsbeveiliging
is aan. Er zijn waterlekkages in
het apparaat.

Draai de waterkraan dicht en
neem contact op met de servi-
ce-afdeling.

Het apparaat pompt
geen water weg.

De gootsteenafvoer is geblok-
keerd.

Ontstop de gootsteenafvoer.

 De waterafvoerslang is geknikt
of gebogen.

Zorg ervoor dat de positie van
de slang correct is.

De zoutindicator blijft
aan na het vullen van
het zoutreservoir.

Dit kan gebeuren wanneer u
zout gebruikt dat traag oplost.
De prestaties van het appa-
raat lijden hier niet onder.

Indien de zoutindicator na 3 of
4 programma's nog steeds
blijft branden, neem contact op
met de service-afdeling.

Schakel het apparaat na de controles in.
Het programma gaat verder vanaf het punt
waar het werd onderbroken.
Als het probleem opnieuw optreedt, neemt
u contact op met onze service-afdeling.

Als de display andere alarmcodes aan-
geeft, neemt u contact op met onze service-
afdeling.
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Als de afwas- en droogresultaten niet
naar wens zijn
Witte strepen of een blauwe waas op
glazen en serviesgoed.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel

is te hoog. Stel de keuzeschakelaar van
het glansmiddel in op een lagere stand.

• Er is te veel vaatwasmiddel gebruikt.
Vlekken en droog water komen op glazen
en serviesgoed terecht.
• De vrijgegeven hoeveelheid glansmiddel

is niet voldoende. Stel de keuzeschake-
laar van het glansmiddel in op een hoge-
re stand.

• De kwaliteit van het vaatwasmiddel kan
de oorzaak zijn.

Het serviesgoed is nat.
• Het afwasprogramma bevatte geen

droogfase of een droogfase op lage tem-
peratuur.

• Het glansmiddeldoseerbakje is leeg.
• De kwaliteit van het glansmiddel kan de

oorzaak zijn.
• De kwaliteit van de gecombineerde vaat-

wastabletten kan de oorzaak zijn. Pro-
beer een ander merk of activeer het
glansmiddeldoseerbakje en gebruik het
glansmiddel samen met de gecombineer-
de afwastabletten.

Zie 'AANWIJZINGEN EN TIPS' voor
andere mogelijke oorzaken.

Het inschakelen van het
glansmiddeldoseerbakje
1. Druk op de aan-/uittoets om het appa-

raat te activeren. Zorg dat het apparaat
in de instelmodus staat. Zie 'Een pro-
gramma instellen en starten'.

2. Indrukken en tegelijkertijd  en

 ingedrukt houden tot de lampjes

van  ,  en  gaan knip-
peren.

3. Druk op  .
• De  en  lampjes gaan uit.
• Het  lampje blijft knipperen.
• Het display toont de huidige instel-

ling.
Glansmiddeldoseerbakje uit.

Glansmiddeldoseerbakje
aan.

4. Druk op  om de instelling te
wijzigen.

5. Druk op de aan/uit-toets om het appa-
raat te deactiveren en om de instelling
te bevestigen.

6. Stel de hoeveelheid glansmiddel in.
7. Vul het glansmiddeldoseerbakje.

Technische informatie
Afmeting Breedte / hoogte / diepte (mm) 596 / 818 - 898 / 555
Aansluiting op het elektri-
citeitsnet

Zie het typeplaatje.

 Voltage 220-240 V
 Tijd 50 Hz
Waterdruk Min. / max. (bar / MPa) (0.5 / 0.05 ) / (8 / 0.8 )

Watertoevoer 1) Koud water of warm water2) max. 60 °C

Vermogen Couverts 12
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Energieverbruik Modus aan 0.99 W
Modus uit 0.10 W

1) Sluit de slang aan op een kraan met 3/4”-schroefdraad.
2) Als het hete water door alternatieve, milieuvriendelijkere energiebronnen geproduceerd wordt (bijv. zonnepanelen

en windenergie), gebruik dan een heetwatervoorziening om het energieverbruik te verminderen.

Milieubescherming
Recycle de materialen met het symbool  .
Gooi de verpakking in een geschikte
verzamelcontainer om het te recyclen.
Help om het milieu en de volksgezondheid
te beschermen en recycle het afval van
elektrische en elektronische apparaten.
Gooi apparaten gemarkeerd met het

symbool  niet weg met het huishoudelijk
afval. Breng het product naar het
milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.
• Gooi het verpakkingsmateriaal op juiste

wijze weg. Recycle de materialen met het
symbool  .

IKEA GARANTIE
Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is vijf (5) jaar geldig vanaf
de oorspronkelijke datum van aankoop van
uw apparaat bij IKEA, tenzij het apparaat
van het merk LAGAN is, dan geldt een ga-
rantieperiode van twee (2) jaar. De origine-
le kassabon is nodig als aankoopbewijs. Als
er tijdens de garantieperiode werkzaamhe-
den worden uitgevoerd, wordt de garantie-
periode van het apparaat niet verlengd,
dat geldt ook voor de nieuwe onderdelen.
Welke apparatuur valt niet onder de vijf
(5) jaar garantie van IKEA?
De apparaten van het merk LAGAN en alle
apparaten die gekocht zijn vóór 1 augustus
2007.
Wie zal de service uitvoeren?
De IKEA servicedienst zal de service uitvoe-
ren via het eigen bedrijf of het erkende ser-
vicepartnernetwerk.

Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het appa-
raat, die veroorzaakt zijn door verkeerde
constructie of materiaalfouten vanaf de
aankoopdatum bij IKEA. Deze garantie is
uitsluitend van toepassing bij huishoudelijk
gebruik. De uitzonderingen worden onder
de hoofding “Wat valt er niet onder deze
garantie?” gespecificeerd. Binnen de ga-
rantieperiode worden er geen kosten om
de storing te verhelpen aangerekend,
d.w.z. reparaties, onderdelen, arbeidsloon
en transport, op voorwaarde dat het appa-
raat toegankelijk is voor reparatie zonder
speciale kosten en dat het defect betrek-
king heeft op verkeerde constructie of ma-
teriaalfouten die onder de garantie vallen.
Op deze voorwaarden zijn de EG-richtlij-
nen (Nr. 99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het eigen-
dom van IKEA.
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Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het ge-
dekt wordt door deze garantie. Als het ge-
dekt blijkt te zijn, zal de IKEA servicedienst
of de erkende servicepartner dan via het
eigen bedrijf, uitsluitend ter eigen beoorde-
ling, ofwel het defecte product repareren of
het vervangen door hetzelfde of een verge-
lijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of

schade door verwaarlozing, schade ver-
oorzaakt door het niet opvolgen van de
bedieningshandleiding, onjuiste installa-
tie of aansluiting op een verkeerd volta-
ge, schade veroorzaakt door chemische
of elektro-chemische reactie, roest, corro-
sie of waterschade, maar niet beperkt tot
schade veroorzaakt door overmatig kalk-
gehalte van de watertoevoer, schade
veroor zaakt door abnormale omge-
vingsomstandigheden.

• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.

• Niet-functionele en decoratieve onderde-
len die niet van invloed zijn op het nor-
male gebruik van het apparaat, inclusief
eventuele krassen en mogelijke kleurver-
schillen.

• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters, af-
voersystemen of wasmiddellades.

• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en afvoerpij-
pen, afdichtingen, lampen en lampen-
kapjes, schermen, knoppen, behuizingen
en gedeeltes van behuizingen, tenzij kan
worden aangetoond dat deze veroor-
zaakt zijn door fabricagefouten.

• Gevallen waarbij geen storing geconsta-
teerd kon worden tijdens het bezoek van
een technicus.

• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.

• Reparaties die veroorzaakt zijn door in-
stallatie die verkeerd of niet in overeen-
stemming met de specificatie is uitge-
voerd.

• Gebruik van het apparaat in niet-huis-
houdelijke omgeving d.w.z. professioneel
gebruik.

• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een an-
der adres vervoert, kan IKEA niet aan-
sprakelijk gesteld worden voor eventuele
transportschade. Indien IKEA het appa-
raat aflevert op het door de klant aange-
geven adres, dan is eventuele schade die
ontstaan is tijdens de aflevering gedekt
door de garantie.

• Kosten voor de uitvoering van de instal-
latie van het IKEA-apparaat. Indien de
IKEA servicedienst of de erkende service-
partner het apparaat, binnen de voor-
waarden van deze garantie, repareert of
vervangt, zal de servicedienst of de er-
kende servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het vervan-
gende apparaat installeren.

Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EU-
land.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
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Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de ga-
rantievoorwaarden die in het nieuwe land
gebruikelijk zijn. Een verplichting om dien-
sten te verlenen in het kader van de garan-
tie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan vol-

doen aan de technische specificaties van
het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;

• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montage-
instructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.

De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te ne-
men met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van

het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met betrek-
king tot:
– de volledige installatie van uw IKEA

keuken;
– aansluitingen op het elektriciteitsnet

(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de wa-
ter- en gasleiding, want dit moet ge-
daan worden door een erkend in-
stallateur.

3. uitleg te vragen over de gebruikers-
handleiding en de specificaties van het
IKEA apparaat.

Om ervoor te zorgen dat wij u de beste ser-
vice verlenen, verzoeken wij u de montage-
instructies en/of de gebrui- kershandleiding
in dit boekje zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.

Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt

Op de laatste pagina van deze handlei-
ding vindt u de volledige lijst van door IKEA
erkende servicebedrijven met de bijbeho-
rende nationale telefoonnummers.
Belangrijk! Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de specifieke
telefoonnummers te bellen die aan het eind
van deze handleiding vermeld zijn. Gebruik
altijd de telefoon-nummers die in het
boekje staan van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Zorg ervoor dat u
het artikelnummer (8 cijfers) van het IKEA
apparaat bij de hand hebt, voordat u ons
belt om assistentie te vragen.
Belangrijk! BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en nodig om de
garantie te doen gelden. Op de kassabon
staat ook de naam van het IKEA artikel en
het nummer (8 cijfers) voor elk apparaat
dat u gekocht heeft.
Hebt u meer hulp nodig?
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor ap-
paraten, contact op met het call center van
de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA. Wij
raden u aan de documentatie van het ap-
paraat zorgvuldig te lezen voordat u con-
tact met ons opneemt.
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emit gninepOeeF llaCrebmun enohPyrtnuoC
België  

070 246016  
Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  euqigleB
България  00359 888 16 0 8 Такса за повикване от страната  От 9 до 18 ч в работни дни  

Česká republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark  70 15 09 09  Landstakst  
man.-fre. 09.00-20.00

lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første 

søndag i måneden  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 € / Verbindung aus  dem Festnetz  

max. 0,60 € / Verbindung aus dem 
Mobilfunknetz

8 bis 20 Werktage  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  
España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  
France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  
Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  
Ísland  5880503  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország  061 998 0549  Belföldi díjszabás  Hétköznap 8 és 10 óra között  

Nederland  
0900 235 45 32 

and/or 
0900 BEL IKEA  

15 cent/min., starttarief 4.54 cent 
en gebruikelijke belkosten

ma-vr 08.00-20.00, 
zat 09.00-20.00 

(zondag gesloten)
  regadeku 02 lit 8  dnalnni tskaT  25022 518  egroN

Österreich  0810 300486 max. 10 Cent / min.  Mo-Fr 8.00 - 20.00 Uhr 
Polska  012 297 8787  Stawka wg taryfy krajowej  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  Действующие телефонные тарифы  с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  
  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  essiuS

Svizzera  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi  030 6005203
Lankapuhelinverkosta

0,0835€/puhelu+0,032€/min
Matkapuhelinverkosta 0,192€/min  

arkipäivisin 8.00-20.00  

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00  

Türkiye  212 244 0769  Ulusal arama ücreti  Hafta içi saat 09:00’dan 18:00’a kadar  
Україна  044 586 2078  Міжміськи дзвінки платні  9 - 21 В робочі дні  

United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  
moc.aeki.wwwajinevolS
moc.aeki.wwwakstavrH
moc.aeki.wwwајибрС
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