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Lees deze handleiding alstublieft zorgvuldig door voordat u de vaatwasser 
gaat gebruiken. Bewaar de handleiding voor toekomstige raadpleging 
Inhoud 
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OPMERKING: 

 Voor veel voorkomende problemen verzoeken wij u paragraaf “Probleem Oplossen” te 
raadplegen, soms kunt u deze zelf oplossen. 

 Indien u het probleem niet zelf kunt verhelpen kunt u contact opnemen met onze 
cliëntenservice. 

 De fabrikant streeft altijd naar een product dat aan de hoogste eisen moet voldoen, dit kan 
leiden tot onaangekondigde aanpassingen van het product. 

 De laatste versie van deze handleiding is verkrijgbaar bij de fabrikant  of de leverancier. 
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Belangrijke veiligheidsvoorschriften 
 
WAARSCHUWING! Voor gebruik van uw vaatwasser volgt u 

onderstaande veiligheidsvoorschriften op: 

 Dit apparaat is voor huishoudelijk gebruik en vergelijkbare toepassingen 
zoals: 

 Personeelskeukens in winkels, kantoren en ander werkruimten; 

 Boerderijen; 

 Bij gasten in hotels, motels en andere accommodaties; 

 Bed en breakfast accommodaties. 
 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en 

personen met een lichamelijke, motorische of geestelijke beperking en 
personen zonder kennis of ervaring m.b.t. de bediening van dit apparaat, 
tenzij deze personen onder toezicht staan of instructies hebben 
gekregen om dit apparaat veilig te bedienen en zich bewust zijn van de 
eventuele gevaren. 

 Kinderen dienen niet met dit apparaat te spelen. Reiniging en onderhoud 
dienen niet door kinderen te worden gedaan zonder toezicht (Voor 
EN60335-1) 

 Dit apparaat dient niet te worden gebruikt door personen (inclusief 
kinderen) met een lichamelijke, motorische of geestelijke beperking en 
zonder kennis of ervaring m.b.t. de bediening van dit apparaat, tenzij zij 
instructies hebben gekregen of onder toezicht staan van een voor hen 
verantwoordelijk persoon. (Voor IEC60335-1) 

 Verpakkingsmateriaal kan gevaarlijk zijn voor kinderen! 
 Dit apparaat is uitsluitend geschikt voor huishoudelijk gebruik 

binnenshuis. 
 Om het risico op een elektrische schok te voorkomen, dient u het 

apparaat, de draad of stekker niet in het water of andere vloeistof te 
dompelen. 

 Voor reiniging of onderhoud dient u de stekker uit het apparaat te halen. 
 Gebruik, voor reiniging, een zachte vochtige doek met een mild 

reinigingsmiddel, neem daarna af met een droge doek. 
 
Aarding instructies 

 Dit apparaat dient te worden geaard. Bij een storing of een 
stroomonderbreking, zal aarden het risico op een elektrische schok 
beperken door het voorzien van de afvoer van elektriciteit. Dit apparaat 
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is voorzien van een draad met een elektriciteitsgeleider en een geaarde 
stekker. 

 De stekker dient in een geaard en geschikt stopcontact te worden 
gedaan dat voldoet aan de plaatselijke eisen. 

 Onjuist aansluiten van de elektriciteitsgeleider kan leiden tot een 
elektrische schok. 

 Controleer bij een gekwalificeerde elektricien of bij de leverancier indien 
u twijfelt of het apparaat juist is geaard. 

 Verander niets aan de meegeleverde stekker; indien deze niet in het 
stopcontact past. 

 Laat een juist stopcontact plaatsen door een gekwalificeerde elektricien. 
 Beschadig de vaatwasser niet, ga niet zitten of staan op de deur, het 

wasrekje of de vaatwasser zelf. 
 Gebruik de vaatwasser niet totdat alles juist is geïnstalleerd. 
 Open de deur uiterst voorzichtig indien de vaatwasser in werking is. 

Water kan eruit spuiten. 
 Plaats geen zware voorwerpen of ga niet staan op de deur wanneer deze 

open staat. Het apparaat kan voorover kiepen. 
 Indien u voorwerpen gaat laden om te wassen: 

1) Let op scherpe voorwerpen zodat deze de deurafsluitingen niet 
kunnen beschadigen; 

2) Waarschuwing: messen en ander voorwerpen met scherpe punten 
dienen met de punt naar beneden of horizontaal in het mandje te 
worden geplaatst. 

 Sommige vaatwasmiddelen zijn sterk alkalisch. Dit kan bijzonder 
gevaarlijk zijn indien dit wordt ingeslikt. Voorkom contact met de huid en 
ogen en houd kinderen uit de buurt van de vaatwasser als de deur is 
geopend. 

 Let op dat het wasmiddelenbakje leeg is na de wascyclus. 
 Controleer bij plastic voorwerpen bij de fabrikant of deze geschikt is voor 

de vaatwasser. 
 Indien er geen was aanduiding op het voorwerp staat, controleert u dan 

bij de desbetreffende fabrikant of het voorwerp vaatwasserbestendig is. 
 Gebruik uitsluitend was- en spoelmiddelen geschikt voor een vaatwasser. 
 Gebruik nooit afwasmiddel, waspoeder of handzeep in uw vaatwasser. 
 Laat de deur nooit open staan, om het risico op vallen te vermijden. 

Indien de draad is beschadigd dient deze te worden vervangen door de 
fabrikant of tussenpersoon of iemand die gespecialiseerd is technische 
handelingen te verrichten om risico’s te vermijden. 
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 Tijdens de installatie dient u ervoor te zorgen dat de draad niet knikt of 
geplet wordt. 

 Wijzig niets aan de instellingen. 
 Het apparaat dient te worden aangesloten op nieuwe waterslangen, 

oude waterslangen dienen te worden vervangen. 
 Teneinde energie te besparen zal het apparaat, in de stand-by modus, 

automatisch uitgeschakeld worden indien het niet bediend wordt binnen 
30 minuten. 

 

AFVAL 
 Voor verwijdering van het verpakkingsmateriaal of het 

apparaat begeeft u zich naar het milieupark. Maak de 
elektriciteitskabel en het deurmechanisme hiervoor 
onbruikbaar. 

 Karton is recyclebaar en dient te worden weggegooid bij het oude papier. 
 Door afvalverwerking op de juiste manier, draagt u bij aan voorkoming 

van eventuele negatieve gevolgen aan de omgeving of menselijke 
gezondheid indien dit niet zou gebeuren.  

 Voor aanvullende informatie m.b.t. de juiste afvalverwerking dient u 
contact op te nemen met uw lokale milieupark. 

 AFVALVERWERKING: zet dit apparaat niet bij het gewone 
huishoudelijke afval, dit apparaat dient apart te worden verwerkt. 
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PRODUCT OVERZICHT 
 

 BELANGRIJK : 
Indien u dit apparaat voor het eerst gebruikt dient u de instructies in deze handleiding goed door te 
lezen en op te volgen voor een optimale prestatie van uw vaatwasser. 

 

 
 

 
  

 

 
 
 

OPMERKING: 
Om ruimte te maken voor grotere items in 
de bovenste servies korf, kunt u het rekje 
voor kopjes omhoog tillen.  
U kunt bijvoorbeeld een hoog glas er 
tegenaan zetten. U kunt het ook 
verwijderen indien het niet nodig is. 

Binnenbuis 

Zout reservoir 

Wasmiddelenbakje 

Filter Systeem 

     Onder Sproeiarm 

Bestek mandje 
      Rekje voor kopjes Bovenste sproeiarm 

Bovenste Servieskorf 

Onderste servieskorf 
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GEBRUIK VAN UW VAATWASSER 
Voordat u de vaatwasser gaat gebruiken: 
 

 
1. Open de waterontharder 
2. Doe het zout in de waterontharder 
3. Laad de servieskorf 
4. Vul het reservoir 

 
 
 
 
 
 

Toevoegen van het zout aan de waterontharder 
 

OPMERKING: 

Indien uw model geen waterontharder heeft, kunt u dit gedeelte overslaan. 
Gebruik altijd speciaal zout voor de vaatwasser. 
Het zoutreservoir bevindt zich onder de onderste servieskorf en dient te worden gevuld 
zoals hieronder omschreven: 
 
 

 

WAARSCHUWING! 
 

 Gebruik uitsluitend zout speciaal bedoeld voor vaatwassers! 
Ieder ander type zout, vooral tafelzout zal de waterontharder beschadigen. Indien 
verkeerd zout is gebruikt en de wasmachine heeft hierdoor een storing of schade 
vervalt de garantie en is de fabrikant en/of leverancier niet aansprakelijk voor deze 
storing of schade. 

 Vul het reservoir voor het begin van een wasprogramma 
Hierdoor voorkomt u dat er gemorste zoutkorrels op de bodem blijven liggen en 
corrosie veroorzaken. 
 
 
 
 
 
 

Bekijk sectie 1 “Waterontharder”van deel II van de handleiding: 

Gebruik, indien u de waterontharder moet instellen. 

Binnenkant Buitenkant 
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Volg onderstaande stappen voor het toevoegen van het zout aan de 
vaatwasser 

 

 
 

1. Verwijder de onderste servieskorf en schroef het deksel van het 
zoutreservoir. 

2. Plaats het einde van de trechter (meegeleverd) in het gat en voeg ± 1,5 
kg onthardingszout toe. 

3. Vul het reservoir verder aan met water. Het is normaal dat een kleine 
hoeveelheid water uit het reservoir loopt. 

4. Nadat u het reservoir heeft gevuld, draait u het deksel stevig vast. 
5. Normaliter zal het indicatielampje nadat u het reservoir heeft gevuld 

uitgaan. 
6. Direct na het vullen dient u een wasprogramma te starten (wij adviseren 

u een kort programma te gebruiken). Anders zou het filtersysteem, de 
pomp of belangrijke onderdelen kunnen beschadigen door zout water. 
Deze schade valt buiten de garantie. 

 

OPMERKING: 

1. Het zoutreservoir dient alleen te worden bijgevuld indien het 

indicatielampje ( ) op het bedieningspaneel brandt. Afhankelijk van 
hoe makkelijk het zout oplost kan het indicatielampje nog branden 
ondanks dat het is bijgevuld. 
Indien er geen indicatielampje brandt op het bedieningspaneel (bij 
sommige modellen), kunt u zelf schatten wanneer het zout moet worden 
bijgevuld aan de hand van het aantal cycli dat de vaatwasser heeft 
gemaakt. 

2. Indien er zout is gemorst kunt u een inweek of snel programma laten 
draaien om het zout te verwijderen. 
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ONDERHOUD EN REINIGING 
 
Onderhoud buitenkant 
 
De deur en deurrubbers 
Reinig de deurrubbers regelmatig met een vochtige doek om etensresten te verwijderen. 
Wanneer u de vaatwasser laadt kunnen er drank en etensresten op de zijkant van de deur 
vallen. Deze oppervlakken vallen buiten de wasruimte van de vaatwasser waar geen 
waterbereik is. Hierdoor dient u deze resten weg te vegen voordat u de deur sluit. 
 
Het bedieningspaneel 
Indien noodzakelijk, reinigt u het controlepaneel met een vochtige zachte doek. 
 
 

 

WAARSCHUWING! 
 

 Gebruik nooit reinigingsmiddelen met een spray om te voorkomen dat 
de vergrendeling of elektrische onderdelen beschadigen. 

 Schuurmiddelen en sommige soorten keukenpapier dient u niet te 
gebruiken aangezien deze krassen of vlekken kunnen achterlaten op het 
roestvrij staal oppervlak. 

 

Onderhoud Binnenkant 
Het Filtersysteem 
Het filter dient om voedselresten op te vangen uit het waswater. Deze 
restanten kunnen het filter verstoppen. Controleer de filters regelmatig en 
reinig deze zo nodig onder stromend water. Volg onderstaande stappen om de 
filters te reinigen. 
 

OPMERKING: 

Afbeeldingen dienen uitsluitend ter referentie, de filtersystemen of 
sproeiarmen kunnen per model verschillen. 
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Waarschuwing! 
 

 Draai de filters nooit te strak vast. Plaats de filters in de juiste volgorde terug anders 
zouden er grove afvalresten in het systeem kunnen komen en een verstopping 
veroorzaken. 

 Gebruik de vaatwasser nooit zonder filter. Onjuist terugplaatsen van het filter kan 
leiden tot een slechte wasprestatie en beschadigingen aan de vaat. 

 

Pak het grove filter en draai het tegen de 

wijzers van de klok in om het filter te 

ontgrendelen. Til het filter omhoog, uit de 

vaatwasser 

Het fijne filter kan uit de onderkant van 

het systeem worden getrokken. Het grove 

filter kan van het grote filter worden 

verwijderd door zachtjes de randen aan 

de bovenkant samen te knijpen en eruit te 

trekken 

Grote voedselresten kunnen worden 

verwijderd door het filter onder stromend 

water te houden. Voor een grondiger 

reiniging, gebruikt u een borstel. 

Zet het filtersysteem weer in elkaar door 

in de omgekeerde volgorde de filters 

terug te plaatsen en met de klok mee te 

draaien om het te vergrendelen. 

Grote filter 

Grove Filter 

Fijne Filter 
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Reinigen van de sproeiarmen 
Het is noodzakelijk de sproeiarmen regelmatig te reinigen daar de openingen door het harde 
water verstopt kunnen raken.  
Volg onderstaande instructie om de sproeiarmen te reinigen. 
 

 
 
 

  

 

Om de bovenste sproeiarm te 

verwijderen houdt u de moer vast en 

draait u de arm met de wijzers van de 

klok mee. 

Reinig de sproeiarmen onder de kraan 

met een milde zeep en warm water, 

gebruik een zachte borstel voor de 

sproeigaatjes. Spoel ze zorgvuldig af 

en plaats ze terug. 

Om de onderste sproeiarm te 

verwijderen, trekt u de sproeiarm 

omhoog en eruit. 
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Onderhoud van de vaatwasser 
 

Bescherming tegen vorst 
Zorgt u ervoor dat in de winter de vaatwasser is beschermd tegen de vorst. Iedere keer na 
een wascyclus gaat u als volgt te werk: 

1. Haal de stekker uit het stopcontact. 
2. Draai de watertoevoer dicht en sluit de watertoevoerpijp van de aansluiting. 
3. Voer het water af dat in de pijp en aansluiting zit ( gebruik hierbij een bak om het 

water op te vangen). 
4. Sluit de watertoevoerpijp opnieuw aan. 
5. Verwijder het filtersysteem onderin het apparaat en gebruik een spons om al het 

water op te nemen. 
 
 

Na iedere wascyclus 
Na iedere wascyclus draait u de watertoevoer dicht en laat de deur op een kier 
staan zodat er geen vocht of nare geurtjes kunnen ontstaan. 

Haal de stekker uit de vaatwasser 
Voor reiniging of onderhoud aan de vaatwasser haalt u de stekker uit het 
apparaat. 

Gebruik geen oplos- of schuurmiddelen 
Om de behuizing en deurrubbers te reinigen gebruikt u geen oplos- of 
schuurmiddelen. Gebruik alleen een warm sopje. 
Om vlekken van het oppervlak van de binnenkant te verwijderen gebruikt u een 
vochtige doek met water en een beetje azijn of een reinigingsmiddel dat speciaal 
bedoeld is voor vaatwassers. 

Indien u de vaatwasser langere tijd niet gebruikt 
Wij raden u dan aan de vaatwasser één keer een wascyclus leeg te laten draaien 
en dan de stekker uit het stopcontact te halen, de watertoevoer dicht te draaien 
en de deur op een kier te zetten. Op deze manier gaan de deurrubbers langer 
mee en zullen er geen nare geurtjes ontstaan. 

Het apparaat verplaatsen 
Indien het apparaat verplaatst moet worden houdt u deze in een verticale positie. 
Het is van groot belang dat het apparaat niet op de achterzijde ligt. 

Deurrubber 
Één van de redenen dat nare luchtjes ontstaan is dat voedselresten vast zitten in 
de rubbers. Om dit te voorkomen dient u de rubbers regelmatig te reinigen met 
een vochtige spons. 
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INSTALLATIE INSTRUCTIES 
 
Waarschuwing! 

 
 

Risico op een elektrische schok 
Schakel de elektriciteit uit voordat u de vaatwasser gaat 
installeren. 
Indien u dit niet doet kan dat leiden tot een elektrische schok 
met dodelijke gevolgen. 

 
 

LET OP 

De installatie van de buizen en elektrische onderdelen moeten worden uitgevoerd door 
gekwalificeerd personeel. 
 

Aansluiten op de elektriciteit 
 

 

WAARSCHUWING! 
 

Voor uw persoonlijke veiligheid: 
 Gebruik nooit een verlengsnoer of een adapter met dit apparaat 
 De aarde van het apparaat, onder geen enkel omstandigheid, 

verwijderen of loskoppelen. 
 
Elektrische voorzieningen 
Kijk alstublieft op het typeplaatje om het genomineerde voltage te vinden en sluit daarna 
het apparaat aan op de juiste voeding. Gebruik de benodigde 10A/13A/16A zekering, time 
delay zekering of een aanbevolen stroomonderbreker om een separaat stroomcircuit te 
maken alleen voor dit apparaat. 
 

Elektrische aansluiting 
Verzeker u ervan dat de netspanning en de aansluiting overeenkomen met de op het 
typeplaatje aangegeven informatie. Doe alleen de stekker in het stopcontact indien u zeker 
weet dat het geaard is. Indien het stopcontact niet geschikt is voor de stekker dient u het 
stopcontact te vervangen en geen gebruik te maken van een adapter aangezien deze 
oververhit kan raken en brand kan veroorzaken. 
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  Controleer voor gebruik of de aansluiting geaard is 

 
Watertoevoer en afvoer 
Aansluiten op koud water 
Sluit de koud water toevoerslang aan op een 
¾ inch kraan met schroefdraad en zorg 
ervoor dat deze stevig is vastgedraaid.  
Indien de waterleiding nieuw is of langere tijd 
niet gebruikt kunt u het water even laten 
doorlopen om zeker te zijn dat het water 
helder is. Dit is noodzakelijk om te 
voorkomen dat de watertoevoer wordt 
geblokkeerd en het apparaat zal beschadigen. 

 
Uitleg over de toevoerslang met waterstop 
De toevoerslang met waterstop heeft een dubbele wand. Het systeem garandeert een 
onderbreking van de watertoevoer wanneer de slang kapot gaat of indien de met lucht 
gevulde ruimte tussen de twee wanden zich vult met water. 
 

   Waarschuwing 

Een slang die is aangesloten op een spray kraan van de wastafel, kan kapot gaan indien deze 
is aangesloten op dezelfde watertoevoer als die van de vaatwasser. Indien uw wastafel 
beschikt over zo’n spray kraan raden wij u aan de slang te ontkoppelen en het gat te dichten. 
 

Hoe kunt u de toevoerslang met waterstop installeren 
1. Trek de toevoerslang met waterstop volledig uit het compartiment aan de achterkant 

van de vaatwasser 
2. Draai de toevoerslang met waterstop stevig vast aan de ¾ inch kraan. 
3. Draai de watertoevoer volledig open voordat u de vaatwasser gaat gebruiken. 

 

Hoe kunt u de toevoerslang ontkoppelen 
1. Draai de watertoevoer volledig dicht. 
2. Schroef de toevoerslang los van de kraan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reguliere toevoerslang 

Toevoerslang met waterslot 
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Aansluiten van de afvoerslang 
Doe de afvoerslang in de afvoer met een minimum diameter van 40mm, of laat de 
afvoerslang in de wasbak hangen oplettend dat de slang niet bekneld raakt. Het uiteinde van 
de slang moet lager zijn dan 1000mm. Het vrije uiteinde van de slang niet in water 
onderdompelen om terugloop van het water te voorkomen. 

 Sluit de de afvoerslang aan in de positie A of B 
 
 

 
 

Hoe overtollig water af te voeren 
Indien de wasbak hoger is dan 1000 mm kan het overtollige water niet worden afgevoerd in 
de wasbak. U dient dan gebruik te maken van een teil of opvangbak waarin u de slang hangt 
en lager houdt dan de wasbak om het overtollige water af te voeren. 
 

 
Afvoerbuis 
Sluit de afvoerslang op de afvoerbuis. Let op dat de slang goed past om lekkage te 
voorkomen en dat de slang niet is geknikt is of bekneld raakt. 
 

Verlengingsslang 
Indien u een verlengslang nodig heeft let u er dan op dat u hetzelfde type gebruikt. 
Het mag niet langer zijn dan 4 meter, anders kan dit het wasresultaat beïnvloeden.  
 

De sifon aansluiting 
De sifon dient zich te bevinden op een hoogte niet hoger dan 100 cm gemeten vanaf de 
bodem van de vaatwasser. De afvoerslang dient te worden bevestigd. 
 
 
 

Achterkant vaatwasser 

 Afvoerbuis 

Water toevoer 

   Aanrecht 

Afvoerslang 

Voedingskabel 
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Plaatsen van het apparaat 
 

Plaats het apparaat op de gewenste locatie. De achterzijde dient te steunen tegen de muur 
en de zijkanten tegen de zijmuren of wanden van de kast. De vaatwasser is voorzien van 
slangen die zowel aan de linker- als de rechterkant geplaatst kunnen worden voor een 
eenvoudige installatie. 
 
Het apparaat waterpas zetten 
 
Als het apparaat eenmaal op de juiste plek staat kunt u de 
hoogte aanpassen d.m.v. de verstelbare voetjes. De afwijking 
mag niet meer zijn dan 2°.  
  

OPMERKING: 
Alleen van toepassing op de vrijstaande vaatwasser 
 
 

Vrijstaande Installatie 
Plaatsen tussen twee bestaande kasten 
De hoogte van de vaatwasser, 845 cm, is 
ontworpen om in een hedendaagse keuken 
tussen twee bestaande kasten met dezelfde 
hoogte te worden geplaatst. De verstelbare 
voetjes kunnen op precies de juiste hoogte 
worden afgesteld.  
Het gelamineerde oppervlak van het apparaat 
behoeft geen bijzonder onderhoud daar het 
hittebestendig, krasbestendig en vlekbestendig is. 
 
 
 

Onder het bestaande oppervlak 
(wanneer gemonteerd onder een aanrecht) 
In de meeste hedendaagse keukens wordt er onder één 
aanrecht alle kasten en elektrische apparaten 
gemonteerd. In dit geval verwijdert u het oppervlak van 
de vaatwasser door de schroeven te verwijderen aan de 
hoeken onder het bovenblad aan de achterkant.  
 

  Waarschuwing 
Nadat u het bovenblad van de vaatwasser heeft verwijderd, moet u de schroeven weer terug 
plaatsen in de hoeken onder het bovenblad aan de achterkant (b).De hoogte zal dan 
teruggebracht worden naar 815 mm, zoals voorgeschreven door de International 
Regulations (ISO) en de vaatwasser zal perfect onder het aanrecht passen. 
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PROBLEEM OPLOSSEN 
Bekijkt u voordat u de cliëntenservice belt onderstaand schema: 
 
Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing  

Vaatwasser 
werkt niet 

Zekering kapot of de 
aardlekschakelaar is 
geactiveerd 

Vervang de zekering of reset de 
aardlekschakelaar. Verwijder evt. andere 
apparaten die op hetzelfde circuit zijn 
aangesloten 

Het apparaat staat 
niet aan 

Controleer of het apparaat aan staat en de 
deur goed is gesloten 
Controleer of de stekker goed in het 
stopcontact zit 

De waterdruk is te 
laag 

Controleer of de watertoevoer goed is 
aangesloten en of de kraan open staat 

De deur van de 
vaatwasser is niet 
goed gesloten 

Sluit de deur goed in de vergrendeling 

Water wordt 
niet 
afgepompt 

Knik in de 
afvoerslang 

Controleer de afvoerslang 

Filter is verstopt  Controleer de grove zeef  

Afvoer van de 
wasbak is verstopt 

Controleer of de afvoer van de wasbak niet 
is verstopt. Indien dat het probleem is heeft 
u wellicht een loodgieter nodig. 

Schuim in de 
vaatwasser 

Verkeerd 
vaatwasmiddel 

Gebruik uitsluitend vaatwasmiddel geschikt 
voor een vaatwasser om schuim te 
voorkomen. Laat de deur open staan en het 
schuim verdampen. Doe ruim 3,5 liter koud 
water onderin de vaatwasser. Sluit de deur 
en selecteer een cyclus. De vaatwasser zal 
beginnen het water af te pompen. Nadat 
het water is afgepompt opent u de deur en 
controleert u of het schuim verdwenen is 
Indien noodzakelijk herhalen.  

Gemorst 
spoelglansmiddel 

Veeg gemorst spoelglansmiddel altijd direct 
weg 

Vlekken aan 
de binnenkant 

Er is een 
vaatwasmiddel met 
kleurstoffen 
gebruikt 

Gebruik vaatwasmiddelen zonder 
kleurstoffen 

Witte waas 
aan de 
binnenkant 
van de 
vaatwasser 

Mineralen als 
gevolg van hard 
water 

Voor het reinigen gebruikt u een vochtige 
spons met vaatwasmiddel voor de 
vaatwasser en draag 
huishoudhandschoenen. 
Gebruik uitsluitend wasmiddel voor de 
vaatwasser om schuimvorming te 
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voorkomen. 

Er zitten 
roestvlekken 
op het bestek  

De voorwerpen zijn 
niet roestvrij 

Was geen voorwerpen die roest vormen in 
de vaatwasser. 

Nadat u het zout 
heeft toegevoegd is 
er geen programma 
gestart. Resten zout 
zijn achtergebleven 

Start altijd een programma zonder bestek of 
keukengerei nadat u onthardingszout heeft 
toegevoegd. Selecteer niet de Turbo functie 
(indien beschikbaar) 

Het deksel van de 
ontharder is los 

Controleer of het deksel stevig vast zit 

Kloppend 
geluid in 
vaatwasser 

Een sproeiarm tikt 
tegen een voorwerp 

Onderbreek het programma en verplaats de 
voorwerpen die de sproeiarm blokkeren 

Ratelend 
geluid in 
vaatwasser 

Servies/bestek ligt 
los in het apparaat 

Onderbreek het programma en verplaats 
het servies/bestek 

Kloppend 
geluid in de 
waterleidingen 

Kan worden 
veroorzaakt door de 
installatie of 
kruisingen van de 
leidingen 

Dit heeft geen invloed op het functioneren 
van de vaatwasser. Indien u twijfelt kunt u 
contact opnemen met een gekwalificeerde 
loodgieter 

Borden zijn 
niet schoon 

De borden zijn niet 
goed geplaatst 

Zie deel II. “Laden van de vaatwasser” 

Het programma is 
niet krachtig 
genoeg 

Selecteer een intensiever programma 

Niet genoeg 
vaatwasmiddel  

Gebruik meer of een ander vaatwasmiddel 

Voorwerpen 
blokkeren de 
sproeiarmen 

Verplaats voorwerpen zodat de sproeiarmen 
niet worden geblokkeerd 

Het filtersysteem is 
vuil of onjuist 
geplaatst. Hierdoor 
worden de stralen 
van de armen 
geblokkeerd 

Reinig of plaats het filtersysteem correct. 
Reinig de sproeigaatjes 

Glazen zijn 
troebel 

Combinatie van 
zacht water en 
teveel wasmiddel 

Gebruik minder wasmiddel indien u zacht 
water heeft en selecteer het kortste 
programma om glazen te wassen 

Witte vlekken 
op borden en 
glazen 

Hard water kan 
kalkaanslag 
veroorzaken  

Voeg meer wasmiddel toe 

Zwarte of 
grijze sporen 
op borden 

Aluminium 
voorwerpen zijn 
tegen de borden 

Gebruik een mild schuurmiddel om deze 
sporen te verwijderen 
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gekomen 

Vaatwasmiddel 
achtergebleven 
in het bakje 

Borden 
belemmeren het 
bakje 

Plaats de bordjes opnieuw in de vaatwasser 

De vaat wordt 
niet droog 

Onjuist geladen Laad de vaatwasser volgens de instructies 

De vaat wordt te 
snel uit de 
vaatwasser gehaald 

Haal de vaatwasser na het programma niet 
direct leeg. Zet de deur op een kier zodat de 
stoom kan ontsnappen. Begin pas met 
leeghalen als de borden nog een beetje warm 
zijn. Begin met het onderste korfje zodat er 
geen druppels op de vaat kunnen vallen 

Verkeerde 
programma 
geselecteerd 

In een kort programma is de temperatuur 
lager. Dit heeft ook effect op het droog 
resultaat. Kies een langer programma 

De beschermlaag 
van het bestek in 
van mindere 
kwaliteit 

Water loopt minder goed van deze 
voorwerpen af. Dit soort bestek of borden is 
ongeschikt voor vaatwassers 
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HET LADEN VAN DE KORVEN VOLGENS DE EN50242 
 

1. Bovenste korf 
 
 

 
 
 
 
 

 
2. Onderste korf 
 

 

 
 
 
 
 
 

Nummer Item 

1 Kopjes 
2 Schoteltjes  

3 Glazen  
4 Kleine serveerschaal 

5 Medium serveerschaal 
6 Grote serveerschaal 

Nummer Item 

7 Dessert bordjes 
8 Grote borden 

9 Diepe borden  
10 Ovale schaal 

11 Bestek mandje 
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3. Bestek mandje 

 

 
Informatie voor vergelijkbare test volgens de richtlijnen van EN50242 
Capaciteit 12 couverts 
Positie van de bovenste korf: lage positie 
Programma: ECO 
Spoelinstelling: 6 
Instelling waterontharder: H3 

Nummer Item 
1 Soep lepels 

2 Vorken  
3 Messen   

4 Theelepels  

5 Dessert lepels 

6 Serveerlepels  

7 Serveervorken 
8 Juslepels 
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Vaatwasser  
WLA 60DW520 
Gebruikershandleiding 
Gebruik 

 
 
 
 
 

 
 
 
Lees deze handleiding alstublieft zorgvuldig door voordat u de 
vaatwasser gaat gebruiken. Bewaar de handleiding voor toekomstige 
raadpleging 
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INHOUD 

 

 
 
 
 
 
 
 

OPMERKING: 

 Indien u het probleem niet zelf kunt oplossen, neemt u dan contact op met een 
gekwalificeerde monteur. 

 De fabrikant streeft altijd naar een product dat aan de hoogste eisen moet voldoen, dit kan 
leiden tot onaangekondigde aanpassingen van het product. 

 De laatste versie van deze handleiding is verkrijgbaar bij de fabrikant  of de leverancier. 
 
 
 
 
 

01 

❹ GEBRUIK VAN UW VAATWASSER 

❹ Bedieningspaneel 

❻ Waterontharder 

❻ Voorbereiding en laden van de vaat 

❿ Spoel en wasmiddel functie 

⓫ Vullen van glansspoel reservoir 

⓬ Vullen van het wasmiddel reservoir 

   

02 

⓭ PROGRAMMEREN VAN DE VAATWASSER 

⓭ Wasprogramma tabel 
⓮ Starten van een wasprogramma 

⓮ Wijzigen van het programma gedurende een cyclus 

⓯ Een bordje vergeten? 

   

03 ⓰ FOUTMELDINGEN 

   

04 ⓱ TECHNISCHE INFORMATIE 
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Quick start schema 
 
Lees de uitgebreide beschrijving in de handleiding voor een meer gedetailleerde bediening van het 
apparaat. 
 

 
 
 
 
 

Installatie van de vaatwasser 
(Lees sectie 5 “INSTALLATIE INSTRUCTIES” van deel I: Algemeen 

Verwijderen van grote etensresten 
van het servies  

Laden van de korven 

Vullen van de reservoirs Selectie van het programma en 
vaatwasser aanzetten 

Binnen Buiten 
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GEBRUIK VAN UW VAATWASSER 
 

Bedieningspaneel 

 
 
Bediening (Knoppen) 

1 Power 
Druk op deze knop om de vaatwasser aan te zetten, het 
scherm gaat branden. 

2 Programma 
Selecteer het gewenste wasprogramma, het 
geselecteerde programma licht op. 

3 Halve lading 

Indien u ongeveer 6 of minder couverts heeft om te 
wassen, kunt u deze functie selecteren om energie en 
water te besparen. (alleen beschikbaar voor de 
programma’s: Intensief, Normaal, ECO en 90min) 

4 Uitstel 
Druk op deze knop om de uitsteltijd in te stellen, de 
corresponderende indicator licht op. 

5 Kinderslot 

Met deze functie kunt u de knoppen op het 
bedieningspaneel vergrendelen, behalve de Power 
knop, zodat kinderen niet per ongeluk de vaatwasser 
aan kunnen zetten. Om de knoppen te 
vergrendelen/ontgrendelen drukt u 3 seconden op 
deze knop.   

6 Start/Pauze 
Druk op deze knop om het programma te starten of te 
pauzeren wanneer deze aan staat. 

7 
Programma 
indicator 

 

Intensief 
Zeer vuile en normaal vuile vaat met 
ingedroogde voedselresten 

 

Normaal 
Voor normaal vuile vaat 
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ECO 
Dit is een standaard programma, geschikt voor 
normaal vuile vaat. Dit is het meest efficiënte 
wasprogramma met het oog op water- en 
energieverbruik. 

 

90 min 
Voor normaal vuile vaat die snel gereinigd 
moet worden. 

 

Glas 
Voor licht vuil serviesgoed en glazen. 

 

Snel 
A kort wasprogramma voor licht vuile vaat die 
niet hoeft te drogen 

8 Uitsteltijd Geeft de uitsteltijd weer ( 2U/4U/6U/9U) 

9 
Waarschuwing 
indicator 

 

Glansspoelmiddel 

Indien de indicator brandt, betekent dit 
dat er weinig glansspoelmiddel in het reservoir 
zit en bijgevuld moet worden.  

 

Zout 

Indien de  indicator brandt, betekent dit 
dat er weinig zout in het reservoir zit en 
bijgevuld moet worden. 

 

Watertoevoer 

Indien de  indicator brandt, betekent dit 
dat de watertoevoer is afgesloten. 



27 

 

Waterontharder 
 
De waterontharder dient handmatig worden ingesteld, d.m.v. de waterontharding 
regelknop. 
De waterontharder is ontwikkeld om mineralen en zouten uit het water te halen die een 
schadelijk of nadelig effect op het apparaat kunnen hebben. Hoe hoger de concentratie van 
deze mineralen en zouten hoe harder uw water is. De ontharder dient te worden ingesteld 
aan de hand van het hardheid van het water in uw buurt. Uw lokale waterleidingbedrijf kan 
u hierover informeren. 
 
 

Aanpassen zoutverbruik 
De vaatwasser is ontworpen om de opname van zout te reguleren aan de hand van de 
hardheid van uw water. Dit is om het niveau van het zoutverbruik te optimaliseren en aan te 
passen aan uw situatie. 
 
Volgt u alstublieft de volgende instructies om het zoutverbruik aan te passen: 

1. Zet het apparaat aan; 
2. Druk langer dan 5 seconden op de Aan/Uit knop om de instelmodus van de 

waterontharder te starten, binnen 60 seconden nadat het apparaat is aangezet; 
3. Druk op de Start/Pauze knop om de, volgens uw waterleverancier, juiste instelling te 

programmeren. De instellingen zullen in deze volgorde worden getoond: H1->H2-
>H3->H4->H5->H6; 

4. Druk op de Start/Pauze knop om de instelmodus te verlaten. 
 

°dH=1.25°Clarke=1.78°fH=0.178mmol/l 
De fabrieksinstelling is: H3 
Neem contact op met uw lokale waterleverancier voor informatie over de 
hardheid van uw water 

WATERHARDHEID 

Waterontharder niveau 
Zoutverbruik 
(gram/cyclus) 

Duits 
°dH 

Frans 
°fH 

Brits 
°Clarke 

mmol/l 

0-5 0-9 0-6 0-0.94 
H1 -> “Snel” indicator 
knippert 

0 

6-11 10-20 7-14 1.0-2.0 H2 -> “Glas” knippert 9 

12-17 21-30 15-21 2.1-3.0 
H3 -> ”Glas”,”Snel” 
knippert 

12 

18-22 31-40 22-28 3.1-4.0 H4 -> “90 min” knippert 20 

23-34 41-60 29-42 4.1-6.0 
H5 -> “90 min”, “Snel” 
knippert 

30 

35-55 61-98 43-69 6.1-9.8 
H6 -> ”90 min”, “Glas” 
knippert 

60 
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OPMERKING: 
indien uw model geen waterontharder heeft, kunt u dit gedeelte overslaan. 
Waterontharder  
De hardheid van het water varieert van plaats tot plaats. Indien harder water wordt gebruikt 
in de vaatwasser, zal er kalkafzetting komen op uw vaat. 
Dit apparaat is speciaal ontworpen om kalk en mineralen uit het water te halen d.m.v. de 
waterontharder. 
 

Laden van de vaatwasser 
 

 Koop bestek dat geschikt is voor een vaatwasser. 
 Voor bijzondere vaat kunt u een programma selecteren met een lage 

temperatuur. 
 Om schade te voorkomen, haalt u glazen en bestek niet direct na het 

eindigen van het wasprogramma uit de vaatwasser. 
 
Voor gebruik in de vaatwasser, deze items zijn:  
 
Ongeschikt: 
 Bestek met een houten, ivoren, porseleinen en parelmoer heft 
 Kunststof niet hittebestendige voorwerpen 
 Bestek met gelijmde niet hittebestendige onderdelen 
 Gelijmd bestek of servies 
 Tinnen of koperen voorwerpen 
 Kristallen glazen 
 Metalen voorwerpen die kunnen roesten 
 Houten schalen 
 Voorwerpen gemaakt van kunststof 

 
Beperkt geschikt: 
 Sommige soorten glazen kunnen dof worden na vaak wassen 
 Zilveren en aluminium voorwerpen hebben de neiging om te verkleuren 

tijdens het wassen 
 Geglazuurde motieven kunnen vervagen na regelmatig wassen 

 

Lees sectie 3 “Toevoegen van het zout aan de waterontharder”van 
deel I: Algemeen, indien u zout moet toevoegen. 
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Adviezen voor laden van de korven van de vaatwasser 
Verwijder altijd voedselresten. Week aangekoekte en aangebrande pannen 
altijd even voor. 
Het is niet nodig de vaat vooraf af te spoelen. 
Voor een optimaal resultaat verzoeken wij onderstaande instructies op te 
volgen.  
(Uiterlijk en kenmerken kunnen variëren per model) 
Plaats de voorwerpen op de volgende wijze in de vaatwasser: 

 Voorwerpen zoals kopjes, glazen, potten en pannen enz., altijd 
ondersteboven. 

 Diepe kommen of items met uitsparingen altijd schuin plaatsen, zodat 
het water eraf kan lopen. 

 Plaats al het keukengerei zodat het niet kan omvallen 

 Plaats het keukengerei zodanig dat de sproeiarmen vrij kunnen 
draaien.  

 Plaats holle voorwerpen zoals kopjes, glazen en pannen enz. met de 
opening ondersteboven zodat het water er niet in kan blijven staan. 

 Borden en bestek dienen niet over elkaar heen te liggen of elkaar te 
bedekken. 

 Om schade te voorkomen dienen de glazen elkaar niet te raken. 

 De bovenste korf is geschikt voor lichte en breekbare voorwerpen 
zoals glazen en kopjes. 

 Rechtop staande messen met een lang lemmet zijn gevaarlijk. 

 Lange en/of scherpe messen dienen horizontaal (liggend) te worden 
geplaatst in de bovenste korf. 

 Overlaad uw vaatwasser niet. Dit is noodzakelijk voor een goed 
wasresultaat en zuinig energieverbruik. 

 

OPMERKING: 

Plaats geen kleine voorwerpen in de vaatwasser deze zouden makkelijk uit 
het korfje kunnen vallen 
 
Leeghalen van de vaatwasser 
Om te voorkomen dat er water vanaf het bovenste korfje op de vaat van het onderste korfje druipt, 
raden wij u aan eerst het onderste korfje leeg te halen. 

  Waarschuwing 
 Items kunnen heet zijn! Om schade aan het servies te voorkomen, 
haalt u de vaat ongeveer 15 minuten na afloop van het 
wasprogramma uit de vaatwasser. 
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Laden van de bovenste servieskorf 
De bovenste servieskorf is ontworpen voor de 
kwetsbare en lichtere vaat zoals glazen, koffie- en 
theekopjes en schoteltjes, kommetjes en ondiepe 
pannetje (indien deze niet te vuil zijn). Plaats de 
vaat zodanig dat ze niet kunnen bewegen door het sproeiende water. 

 

Laden van de onderste servieskorf 
Wij raden u aan de grote en lastig schoon te maken 
voorwerpen zoals pannen, deksels, serveerschalen 
en kommen,  in de onderste korf te plaatsen zoals 
hieronder afgebeeld.  
U kunt de schalen en deksels bij voorkeur aan de 
zijkant van de korf plaatsen om te voorkomen dat zij 
de sproeiarmen belemmeren. 
De aanbevolen maximale diameter van borden voor het wasmiddelen reservoir 
is 19 cm, zodat het de opening niet belemmert.  

 

Bestek mandje 
Bestek dient in het bestekmandje te worden geplaatst met de heften naar 
beneden. Indien het mandje zijvakjes heeft moeten de lepels apart worden 
gehouden in de daarvoor bedoelde ruimte. Erg lang bestek moeten liggend 
worden geplaatst voorin het bovenste korfje. 
 

Waarschuwing! 
Laat geen bestek door het mandje zakken. 
Plaats scherp bestek altijd met de punt naar beneden! 
 

 
 

 
 
 

Voor het beste resultaat, leest u de instructies voor het laden van 
de korven in de laatste sectie van deel I: Algemeen 
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Gebruik glansspoelmiddel en vaatwasmiddel  
 
Het glansspoelmiddel komt vrij tijdens de laatste fase van het programma om 
te voorkomen dat er waterdruppels op uw vaat opdrogen, die vlekken en vegen 
kunnen vormen. Het bevordert ook het drogen omdat het water sneller van de 
vaat afdruipt. Uw vaatwasser is ontworpen om een vloeibaar spoelmiddel te 
gebruiken.  

  Waarschuwing 
Gebruik uitsluitend merk spoelmiddelen. Vul het reservoir nooit met een 
andere vloeistof, bijv. een reinigingsmiddel of vloeibaar afwasmiddel. Dit kan 
het apparaat beschadigen. 
 
Wanneer dient u het reservoir bij te vullen  

Indien het lampje ( )op het bedieningspaneel 
niet brandt, kunt u de hoeveelheid schatten aan 
de hand van de kleur van de indicator naast het 
klepje. Indien het reservoir is gevuld zal de 
indicator donker zijn. Zodra de inhoud vermindert 
zal de grootte van de stip kleiner worden. Laat het reservoir nooit met minder 
dan ¼ gevuld zijn.  
Naargelang de hoeveelheid van het glansspoelmiddel vermindert, zal de 
donkere stip veranderen, zoals hieronder aangegeven: 
  

 
 

Gebruik van het vaatwasmiddel 
Vaatwasmiddel met zijn chemische samenstelling is noodzakelijk om vuil te 
verwijderen, af te breken en af te voeren met het afwaswater. De meeste 
commerciële vaatwasmiddelen zijn geschikt voor dit doel. 

  Waarschuwing 

 Juist gebruik van het vaatwasmiddel 
Gebruik uitsluitend vaatwasmiddel dat geschikt is voor vaatwassers. 
Bewaar uw vaatwasmiddel op een frisse droge plek.  

Doe alleen vlak voor gebruik poeder vaatwasmiddel in het 
reservoir. 
Vaatwasmiddelen zijn bijtend! Houd het buiten bereik van 
kinderen. 

Leeg ¼ Vol ½ Vol ¾ Vol Vol 

Niveau indicator glansspoelmiddel 
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Vullen van het Glansspoelmiddel reservoir 

 
 
 

Aanpassen van het glansspoelmiddel reservoir 

Draai de knop naar een waarde tussen de 1 en 6. Hoe 
hoger het nummer, hoe meer glansspoelmiddel wordt 
gebruikt. Indien u geen streeploos resultaat heeft kunt 
u de stand verhogen naar de daarop volgende waarde 
Verminder de dosering indien de vaat plakkerig 
aanvoelt en wit uitslaat of indien er een blauwe glans 
achterblijft op glaswerk en bestek. 
 
  

 

 

OPMERKING: 

Veeg gemorst glansspoelmiddel met een 
absorberende doek weg om overmatige 
schuimvorming te voorkomen. 

Sluit het deksel van het 
reservoir door het naar het 
rechts 

Schenk voorzichtig het 
glansspoelmiddel in het reservoir, 
let op dat het niet overloopt 

Verwijder het deksel van het 
reservoir door het naar links te 
draaien 

Aanpassingswijzer (spoelen) 
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Vullen van het vaatwasmiddel reservoir 

 
 

OPMERKING: 

 Let op, afhankelijk van de mate van bevuiling van de vaat en de hardheid 
van het water kan dit verschillen. 

 Volg altijd de aanwijzingen op de verpakking van het vaatwasmiddel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Druk op het klepje om het 
reservoir te openen. 

Sluit het deksel tot het vast 
klikt. 

Voeg het vaatwasmiddel toe 
in het grote vakje (A) voor de 
hoofdwasmiddel. Voor de 
vuiler vaat kunt ook wat 
vaatwasmiddel toevoegen in 
het kleiner vakje (B) voor een 
voorwas cyclus. 

Drukken om klepje te openen 
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Wasschema tabel 
Het tabel hieronder geeft het beste programma weer m.b.t. tot bevuiling van de vaat en de 
hoeveelheid vaatwasmiddel dat u nodig heeft. Tevens geeft het aanvullende informatie over 
het programma 
(●) Betekent: glansspoelmiddel toevoegen 

 Programma  
Programma 
verloop  

Vaatwas 
middel 
Voor/hoofd
was 

Looptijd 
(min) 

Energie 
(Kwh) 

Water 
(L) 

spoelmiddel 

 

 
Intensief 

Voorwas (50°C) 
Hoofdwas 
(60°C) 
Spoelen 
Spoelen 
Spoelen (70°C) 
Drogen  

5/25g 
(1 of 2 
stuks) 

175 1.6 17.5 ● 

 
Normaal 
 

Voorwas (45°C) 
Hoofdwas 
(55°C) 
Spoelen 
Spoelen (65°C) 
Drogen  

5/25g 
(1 of 2 
stuks) 

185 1.3 13.5 ● 

ECO 
(*EN 50242) 

Voorwas 
Hoofdwas 
(45°C) 
Spoelen (65°C) 
Drogen  

5/25g 
(1 of 2 
stuks) 

225 0.9 11 ● 

 
90 Min 
 

Hoofdwas 
(65°C) 
Spoelen 
Spoelen (65°C) 
Drogen  

30g 
(1 stuk) 

90 1.35 12.5 ● 

 
Glas 
 

Voorwas  
Hoofdwas 
(40°C) 
Spoelen  
Spoelen (60°C) 
Drogen  

5/25g 
(1 stuk) 

130 0.9 13 ● 

 

 
Snel 

Hoofdwas 
(45°C) 
Spoelen (50°C) 
Spoelen (55°C) 
 

20g 30 0.75 11  

OPMERKING: EN 50242: * Het ECO programma is het test programma. Dit programma is 
gebruikt om de beproevingsmethoden te verkrijgen volgens de norm EN50242. 
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Starten van een wasprogramma 
1. Trek de boven en onderkorven naar voren, laad de vaat en duw de 

korven weer terug. 
Wij raden u aan eerst de onderste korf te vullen, daarna de bovenste. 

2. Schenk het vaatwasmiddel in het apparaat 
3. Doe de stekker in het stopcontact. Kijk voor de specificaties van de 

aansluiting op de laatste pagina “Technische Informatie”. Let op dat de 
watertoevoer volledig geopend is. 

4. Sluit de deur, druk op de Power knop om het apparaat aan te zetten. 
5. Selecteer een programma, de corresponderende indicator gaat aan. Druk 

daarna op de Start/Pauze knop om het programma te starten. 
 

 
Wijzigen van het programma tijdens de cyclus 
Een wasprogramma kan alleen onderbroken worden indien het een korte tijd 
loopt. Anders is het vaatwasmiddel al opgenomen en kan het water al zijn 
afgevoerd. In dat geval dient u vaatwasmiddel bij te vullen. Om de vaatwasser 
opnieuw in te stellen, volgt u onderstaande instructies. 

1. Druk op de Start/Pauze knop, de vaatwasser zal het programma 
onderbreken  

2. Hierna drukt u langer dan 3 seconden op de Programma knop om het 
huidige programma te wissen.  

3. Daarna kunt u het door u gewenste programma opnieuw instellen. 
4. Druk op de Start/Pauze knop, na ± 10 seconden zal de vaatwasser 

hervatten. 
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Bent u een bordje vergeten? 

 

Indien u bent vergeten iets in de vaatwasser te plaatsen, kunt u dit alsnog doen 
voordat het vaatwasmiddelen reservoir zal worden geopend. Volg de 
instructies hieronder: 

1. Druk op de Start/Pauze knop om het programma te onderbreken. 
2. Wacht 5 seconden voordat u de deur opent. 
3. Voeg de vergeten voorwerpen toe. 
4. Sluit de deur. 
5. Druk op de Start/pauze knop en na ± 10 seconden zal de vaatwasser het 

programma hervatten. 

 
 
 

  Waarschuwing 
 
 

Het is gevaarlijk de deur tijdens een wasprogramma te 
openen, de hete stoom kan brandwonden veroorzaken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na 5 seconden 
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FOUTMELDINGEN 
Bij sommige storingen, zal er op de display een code van de foutmelding 
verschijnen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Code  Verklaring  Mogelijke oorzaken 

“Snel” indicator knippert 

snel 

Langere watertoevoer 

tijd 

Kraan is niet open, of 

watertoevoer wordt 

belemmerd, of 

waterdruk is te laag 

“Glas”en “Snel” knippert 

snel 

Niet bereiken van de 

nodige temperatuur 

Storing van het 

verwarmingselement 

“Glas” indicator knippert 

snel 

Overstroming  Een onderdeel van de 

vaatwasser lekt 

 

Waarschuwing:  

 Bij een overstroming draait u de hoofdkraan dicht voordat u onze 
service dienst belt. 

 Indien er water in de bak staat door overvulling of kleine lekkage moet u 
dit eerst  verwijderen. 
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TECHNISCHE INFORMATIE 
 

 
 

Hoogte 845mm 

Breedte 598mm 

Diepte(D1) 600mm(met gesloten deur) 

Diepte (D2) 1175mm (met een deur geopend op 90°) 
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Product Informatie  
Vaatwasser voor huishoudelijk gebruik volgens de EU norm 1016/2010 & 1059/2010: 

❶ A+++ (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie) 

❷ Energieverbruik gebaseerd op 280 standaard wascycli, gebruik makend van koud 
water en laag energieverbruik modus. Het daadwerkelijke energieverbruik hangt af 
van hoe het apparaat wordt gebruikt. 

❸  Waterverbruik gebaseerd op 280 standaard wascycli. Het daadwerkelijke 
waterverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt. 

❹ A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie) 
❺ Dit programma is geschikt voor normaal vervuilde vaat, en het meest efficiënt 

gebaseerd op energie- en waterverbruik voor dit type vaat. 

Fabrikant  WLA 

Type/Omschrijving 60DW520 

Standaard couverts 12 

Energieklasse ❶ A++ 

Energieverbruik per jaar ❷ 258 kWh 

Energieverbruik van een standaard wasprogramma 0.9 kWh 

Energieverbruik in de Off modus 0.45 W 

Energieverbruik in de stand-by modus 0.49 W 

Jaarlijks waterverbruik ❸ 3080 liter 

Droogklasse ❹ A 

Standaard programma ❺ ECO 45°C 

Duur standaard wasprogramma 225 min. 

Geluidsniveau  52 dB (A) re 1 pW 

Plaatsing  Vrijstaand  

Kan worden ingebouwd  Ja  

Vermogen  1760-2100 W 

Nominaal voltage/ Frequentie 220-240V~ 50Hz 

Watertoevoerdruk 0.04 – 1.0 MPa = 10 bar 
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