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Plaats de standpijp.
Draai met de wijzers
van de klok mee tot het
om het even welke
meer niet kan worden
gedraaid.

Plaats de zeven.
Zet de machine aan.
Doe de kap dicht. De machine
wordt gevuld en het water wordt
opgewarmd.

De machine is gereed voor
afwassen wanneer de
temperatuur wordt weergegeven
met vast schijnsel.

Kies programma
P1, P2 of P3. Doe
de kap dicht.

Plaats het vaatwerk.

P1 = Licht vervuild vaatwerk
(glazen, dienbladen).
P2 = Normaal vervuild vaatwerk
(borden).
P3 = Ernstig vervuild vaatwerk
(bestek, pannen).

Open de kap.
Zet de machine uit.

1. Controleer of de machine in stand P0 staat.
2. Open de kap.
3. Verwijder de zeven (afbeelding 2).
4. Draai de niveaupijp tegen de wijzers van de

klok in voor het leegmaken van de tank.
5. Plaats de onderdelen terug wanneer de tank

leeg is.
6. Controleer of het symbool voor naspoelen

brandt.
7. Doe de kap dicht en de machine wordt weer

gevuld.

Maak zeven en standpijp
schoon.
Plaats de onderdelen weer in
de machine.

IF30
Storing: Laag niveau in de afwastank.
Maatregel:Draai de standpijp dicht. Controleer de rubberen
afdichting. Reset met de 0/1 knop.

IF01
Storing: Time-out vullen.
Maatregel:Draai de standpijp dicht. Reset met de 0/1 knop.
IF06
Storing: Geen of te weinig waterdruk tijdens het naspoelen.
Maatregel: Open de waterkraan. Reset met de 0/1 knop. IF35

Storing: Het vullen start niet.
Maatregel: Open en sluit de kap.

IF10
Maatregel: Voer de wekelijkse schoonmaakbeurt uit
volgens de instructies.

IF34
Storing: Afwasmiddelalarm. Het afwasmiddel is op.
Maatregel: Controleren en bijvullen met nieuw afwasmiddel.
Reset met de 0/1 knop.

Onderhoudsinstructie
WD-7

IF-meldingen

1. Verwijder de zeven (afbeelding 2).
2. Draai de niveaupijp tegen de wijzers

van de klok in voor het leegmaken van
de tank.

3. Haal de standpijp weg wanneer de tank
leeg is (afbeelding 1).

4. Doe de kap dicht en druk op P3.
SC verschijnt op de vertoning en de het
schoonmaken programmalooppas.

5. Controleer of de rubberen afdichting
heel is.

6. Laat de kap open.

IF09
Maatregel: Ververs het water volgens de instructies.

Op een machine met
een automatische kaplift
(extra uitrusting).

Starten van de machine Afwassen

Water verversen Het afwassen beëindigen

Draai de borgmoer los (B).
Verwijder de sproeiarmen (A) en spoel
ze af.
Maak de sproeiers schoon.
Maak de bovenkant van de spatrand (C)
schoon.

Wekelijkse schoonmaakbeurt

Nb! Als het Er-Alarm verschijnt zie de Installatie en gebruikershandleiding


