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Lees deze 
gebruiksaanwijzing 

 
Geachte klant, 

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door 
voordat u de afwasmachine in gebruik neemt, zo kunt 
u deze correct gebruiken en onderhouden. 
Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik. 

Geef de gebruiksaanwijzing door aan elke volgende 
eigenaar van het apparaat. 

Deze handleiding bevat veiligheidsinstructies, 
bedieningsinstructies, installatie-instructies, tips om 
storingen te verhelpen enzovoort. 
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Voordat u de 
servicedienst belt 

Raadpleeg het hoofdstuk Storingen verhelpen; 
hiermee kunt u de meestvoorkomende 
problemen zelf verhelpen. 

Kunt u de problemen niet zelf verhelpen, 
doe dan een beroep op de diensten van gespecialiseerde 
technici. 

 
 
 

 LET OP: 
De fabrikant behoudt zich het recht voor dit product 
zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en 
aan te passen als nieuwe technische 
ontwikkelingen dit vereisen. 

 

Deze handleiding moet ook door de fabrikant of de 
verantwoordelijke leverancier worden meegeleverd. 

5) 
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Aandachtspunten voor of na het laden van de 
korven 
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   1.BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE  
 

 

Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik, of voor gebruik in 
een van de onderstaande situaties: 
-in ruimtes voorbehouden aan het personeel van winkels, kantoren en 
andere werkomgevingen; 
-in landbouwinstallaties; 
-door klanten van hotels, motels en andere verblijfsomgevingen; 
-in gelegenheden van het type ‘Bed & Breakfast’. 
Dit apparaat mag ook worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en 
personen met lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of met 
onvoldoende ervaring of kennis, mits zij onder toezicht hebben gestaan of 
instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilig gebruik van het 
apparaat en de hieraan verbonden risico's hebben begrepen. Let erop dat jonge 
kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen 
zonder toezicht niet door kinderen worden uitgevoerd. 

Voor EN60335-1 
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van 
kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of 
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij door een, voor hun veiligheid 
verantwoordelijke, persoon zijn begeleid of zijn opgeleid in het gebruik van het 
apparaat. 

Voor IEC60335-1 
Dit apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis of huishoudelijk gebruik. 
Om elektrische schokken te voorkomen, mag het apparaat, het snoer en de 
stekker niet worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen. 
Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt of 
onderhoudt. Gebruik een zachte doek die met milde zeep is bevochtigd en wrijf 
het apparaat vervolgens droog met een droge doek. 

 
 

   AARDINGSINSTRUCTIES   
 

 
Dit apparaat moet worden geaard. In geval van een storing of defect zal 
aarding het risico van een elektrische schok verminderen door middel van 
een route van de minste weerstand van elektrische stroom. Dit apparaat is 
voorzien van een snoer met een aardingsgeleider en een geaarde stekker. 
De stekker moet in een aangepast stopcontact worden gestopt, dat 
geïnstalleerd en geaard is in overeenstemming met de geldende wet-en 
regelgeving. 
Indien de aardingsgeleider niet correct is aangesloten, loopt u risico om 

WAARSCHUWING! Neem bij gebruik van uw afwasmachine 
de onderstaande essentiële voorzorgsmaatregelen in acht: 
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een elektrische schok te krijgen. Laat dit alles controleren door een 
gekwalificeerde elektricien of door onze servicedienst, als u twijfels hebt 
over de aarding van het apparaat.  
U mag niets wijzigen aan de stekker die met het apparaat is meegeleverd. Is de 
stekker niet geschikt voor uw stopcontact, laat dan een aangepaste stekker 
aanbrengen door een gekwalificeerde elektricien. 

 
Gebruik de deur en de korven van de afwasmachine niet voor verkeerde 
doeleinden en ga er niet op zitten of staan. 

 
Gebruik de afwasmachine niet als de behuizing niet volledig is geplaatst. 

 
Open de deur van de afwasmachine voorzichtig als deze aanstaat. Er kan water 
naar buiten spuiten. 

 
Plaats geen zware objecten op de geopende deur en ga er niet op staan. 
Het apparaat zou kunnen kantelen. 

 
Let bij het laden van de afwasmachine op de volgende punten: 
1) Plaats scherpe voorwerpen zodanig dat ze de afdichtingen van de deur niet 
kunnen beschadigen; 
2) Waarschuwing: Plaats scherpe messen en ander bestek met de punt naar 
beneden of horizontaal in de mand. 

 

Controleer aan het eind van de wascyclus of het vaatwasmiddelreservoir 
leeg is. 

 
Plaats geen plastic voorwerpen in de afwasmachine, tenzij duidelijk is 
aangegeven dat deze geschikt zijn voor reiniging in de afwasmachine. 
Wanneer niets is aangegeven, dient u de aanwijzingen van de fabrikant op 
te volgen. 

 

Gebruik enkel vaatwasmiddelen en glansspoelmiddelen die specifiek bestemd zijn 
voor afwasmachines. 

 

Gebruik in uw afwasmachine nooit zeep, noch enig reinigingsmiddel voor handwas 
of machinaal wassen van kleding. 

 

Let erop dat jonge kinderen niet met het apparaat spelen. 

Laat de deur niet openstaan, zodat struikelen wordt voorkomen. 
 

Als het netsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen door de 
fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een gelijkwaardig gekwalificeerd 
persoon, om gevaar te voorkomen. 
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Zorg er tijdens de installatie voor dat de voedingskabel niet buitensporig of 
riskant wordt gebogen of afgekneld. 

 
Sleutel niet zelf aan de bediening van het apparaat. 

 
Het apparaat moet worden aangesloten op de waterleiding met behulp van 
een nieuwe slangenset. Oude slangensets mogen niet opnieuw worden 
gebruikt. 

 
Het maximum aantal couverts is 6. De maximaal toegestane 
toevoerdruk is 1 MPa. 
 
De minimaal toegestane toevoerdruk is 0,04 MPa. 
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Draai de kraan dicht en 
haal de korven leeg 

Waarschuwing: wacht ongeveer 15 minuten voordat u de afwasmachine leeghaalt, zodat 
het servies goed kan afkoelen en minder heet en breekbaar is. 

Het serviesgoed zal dan ook beter drogen. Haal het apparaat leeg en begin bij de 
onderkorf. 



 

 
 
 

3.
 
 

 

 B
 

 

 1
ap

 2
ve

 3

 4

 

 

 F
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

.Bedien

BELANG

Bedieni

1 Aan/uit-k

pparaat. 

2 Vertragin

ertragingstijd. 

3 Vertragin

4 Waarsch
brandt w
moet wo

Functies

 7 

 1 

 

ningsin

GRIJK Lee

do

ngspan

knop: voor het

ngsknop: voor

2h->

ngstijd: keuze 

huwingslampje
wanneer het gla

rden bijgevuld

s van d

Voo

 

nstructi

es voor een 

oor, voordat u

neel 

t in- of uitscha

r het instellen v

>4h->8h->0 

tussen 2/4/8 

e glansspoelm
ansspoelmidd
d. 

de afwa

oraanzicht 

 4 
5 

3 

es  

optimaal geb

u het apparaa

kelen van het 

van de 

uur. 

middel: 
delreservoir 

asmach

 8 

 6 

4

bruik van uw

at voor het e

t 

hine

w afwasmach

eerst in gebru

Waarsc
onthard

Keuzes
van een

Start/pa
de afwa
knipper

Indicat

 
 
 

5

6

7

ine deze geb

uik neemt. 

chuwingslamp
der moet word

schakelaar pro
n wasprogram

auze-knop: vo
asmachine; he
rt wanneer het

torlampje prog

Achtera

 9

bruiksaanwijz

pje zout: brand
den aangevuld

ogramma: voo
mma. 

oor het starten 
et controlelam
t apparaat ops

gramma. 

aanzicht 

9  10 

zing helema

dt wanneer de
d. 

or het selectere

of pauzeren v
pje 
start. 

al 

 

e 

en 

van 

 



5 

 1 Zoutreservoir  3 Bestekmand 5Glansspoelmiddelreservoir  7 Kopjesrek  9  Aansluiting 

toevoerslang 

 2 Vaatwasmiddelreservoir    
 

F4 Filtersysteem  6 Sproeiarmen  8 Korf 10 Aansluiting afvoerslang 
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houd deze gedurende 5 seconden ingedrukt. Het apparaat gaat nu naar de instelmodus. 
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 5.De afwasmachine vullen  
 

  Aanbeveling  
 

Denk eraan om keukengerei en servies te kopen dat afwasmachinebestendig is. 
Gebruik een mild vaatwasmiddel dat als 'zacht voor de vaat' wordt omschreven. Vraag de 
fabrikant van het vaatwasmiddel indien nodig om meer informatie. 
Kies voor bepaalde voorwerpen een programma met een lage temperatuur. 
Neem glazen en bestek niet onmiddellijk nadat het programma is beëindigd uit de 
afwasmachine, om schade te voorkomen. 

 

 

  De volgende voorwerpen zijn niet/minder geschikt voor de 
afwasmachine  

Niet geschikt Minder geschikt 
Bestek met houten, hoornen, porseleinen of 
parelmoeren handgrepen 
Kunststof voorwerpen die niet hittebestendig zijn 
Ouder bestek met gelijmde delen dat niet 
temperatuurbestendig is 
Gelijmd bestek of servies 
Tinnen of koperen voorwerpen 
Kristallen glazen 
Stalen voorwerpen die kunnen roesten 
Houten schalen 
Voorwerpen gemaakt van synthetische vezels 

Sommige soorten glazen kunnen dof 
worden na een groot aantal wasbeurten 
 
Zilver en aluminium delen hebben de 
neiging om tijdens het wassen te 
verkleuren 
 
Geglazuurde patronen kunnen vervagen 
als deze vaak in de afwasmachine worden 
gewassen 
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Tabel van de wascycli 
 

Programma 
Informatie 

cycluskeuze 
Beschrijving 

cyclus 
Vaatwasmiddel 
voorwas/hoofd
was 

Looptijd Energie-
verbruik 
(Kwh) 

Water-
verbruik 

(l) 

Glans-
spoel
middel 

 
 

 

Intensief 
 
 
 

 

Normaal 
 
 
 

 
 

(*EN 50242) 

 
 
Voor zeer vuil vaatwerk en 
normale vuile potten, pannen, 
schalen en borden enz. met 
vastgekoekt 
vuil. 

 

Voor normaal vuil vaatwerk 
zoals potten, borden, 
glazen en licht vuile 
pannen. 

 
Dit is het standaardprogramma, 
waarmee normaal vuil vaatwerk 
kan worden schoongemaakt, en 
het is het efficiëntste 
programma qua energie- en 
waterverbruik voor 
dit soort vaatwerk. 

 
Voor licht vuil vaatwerk,

Voorwassen 
(50 ) Wassen 
(70 ) 
Spoelen 
Spoelen 
Spoelen (70 ) 
Drogen 

Voorwassen 
Wassen (60 ) 
Spoelen 
Spoelen (70 ) 
Drogen 

 
Voorwassen 
Wassen (50 ) 
Spoelen 
Spoelen (70 ) 
Drogen 

 
 

Wassen (45 ) 
Spoelen 

 
 

 
 3/15 g 

(of 3 in 1) 
 
 
 
 

 3/15 g 
(of 3 in 1) 

 
 
 
 

 3/15 g 
(of 3 in 1) 

 
 
 

 
 
18 g 

 
 
 

140 
 
 
 

 
120 

 
 
 
 
 

195 

 
 
 

0,9 
 
 
 

 
0,7 

 
 
 
 
 

0,61 

 
 
 

10 
 
 
 

 
8 

 
 
 
 
 

6,5 

Glas 
zoals glazen, kristal en 
porselein. Spoelen 

(60 ) 
Drogen 

(of 3 in 1) 75 0,5 7,0 

 
 

Dagelijks 

 
 

 

Kort 

 
Voor licht vuil vaatwerk en 
glazen. 

 
 

 
Een kortere wascyclus voor licht 
vuil vaatwerk en snel wassen. 

Wassen 
(65 ) 
Spoelen 
(70 ) 
Drogen 
Wassen 
(40 ) 
Spoelen 
Spoelen 
(40 ) 

 
   18 g   

(of 3 in 1)  90 

 

15 g 30 

0,65 

 

0,23 

7,0 

 

6 
 

 

 

 

 Het apparaat inschakelen  
Een wascyclus starten… 

Schuif de korf naar voren (zie "De afwasmachine vullen"). Voeg het vaatwasmiddel toe (zie "Zout, vaatwasmiddel 
en glansspoelmiddel"). 
Steek de stekker in het stopcontact. De voeding is 220-240 VAC 50 Hz, de specificatie van het stopcontact is 10 
A 250 VAC. Zorg dat de waterkraan volledig openstaat. 

 

Druk op de programmaknop. De wasprogramma's staan in de volgende volgorde: 
ECO->Glas->Dagelijks->Kort->Intensief->Normaal 

Als een programma is geselecteerd, gaat het indicatorlampje branden. Druk op de start/pauze-knop. De 
afwasmachine gaat draaien. 

  LET OP:   

Als u tijdens het wassen op de start/pauze-knop drukt om de cyclus te pauzeren, stopt het 
programmalampje met knipperen en gaat de afwasmachine elke minuut zoemen, tenzij u 
deze opnieuw start door op de start/pauze‐knop te drukken. 

6.Een wasprogramma starten 

LET OP: 

*EN 50242  : Dit programma is de testcyclus. De informatie voor de vergelijkbaarheidstest 
volgens EN 50242 is de volgende: 

Capaciteit: 6 couverts 
Instelling glansspoelmiddel 6 
Het stroomverbruik in de uitstand is 0,45 W 

stand-by-stand is 0,45 W 
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 Een wascyclus annuleren of wijzigen…  
 

Uitgangspunt: het wasprogramma kan alleen worden gewijzigd als het net is opgestart. Anders kan het 
vaatwasmiddel al toegevoegd zijn aan het water of kan er al afwaswater zijn afgevoerd. U moet het 
vaatwasmiddelreservoir dan opnieuw vullen (zie "Vaatwasmiddel bijvullen"). 

 

Druk op start/pauze-knop om het apparaat te pauzeren wanneer de deur gesloten is. Druk langer dan drie 
seconden op de programmaknop, dan staat het apparaat op stand-by. Nu kunt u het programma veranderen 
naar de gewenste cyclus (zie "Een wascyclus starten…"). 

 

LET OP: Als u de deur tijdens het wassen opent, stopt het apparaat met draaien. Als u 
de deur sluit en op de start/pauze-knop drukt, gaat het apparaat na 10 seconden 
weer draaien. 

 
Het programmalampje geeft de status van de afwasmachine weer: 
a) Een van de programmalampjes brandt---------- stand-by of pauze 
b) Een van de programmalampjes knippert ----- in werking 

 

LET OP:  Als u de deur tijdens het wassen opent, stopt het apparaat met draaien. 

Als u de deur sluit, gaat het apparaat na 10 seconden weer draaien. 

Als uw model is uitgerust met een geheugenfunctie, zal het apparaat het gekozen programma 
na een stroomstoring verder afmaken. 

 

 U bent vaatwerk vergeten?   
 

Zolang het vaatwasmiddelreservoir nog niet is geopend, kunt u nog vaatwerk in de afwasmachine plaatsen. 
Druk op de start/pauze-knop. 

 
Open de deur een beetje om de afwasmachine te 
onderbreken. 

 
Zodra de sproeiarmen stoppen met draaien, kunt u de 
deur helemaal openen. 

Plaats het vergeten vaatwerk in de afwasmachine. 

Sluit de deur. 

Druk op de start/pauze-knop. De afwasmachine gaat 
na 10 seconden weer draaien. 

 

 Aan het einde van de wascyclus   
 

Wanneer de wascyclus is voltooid, zal de afwasmachine 8 seconden piepen en dan stoppen. Schakel het 
apparaat met de aan/uit-knop uit, sluit de watertoevoer af en open de deur van de afwasmachine. Wacht een paar 
minuten voordat u de afwasmachine leeghaalt, zodat het servies goed kan afkoelen en minder heet en breekbaar 
is. Het serviesgoed zal dan ook beter drogen. 

Schakel de afwasmachine uit 
1. Schakel de afwasmachine uit door op de aan/uit-knop te drukken. 
2. Draai de waterkraan dicht! 

Open voorzichtig de deur. 
Heet servies is gevoelig voor stoten. Het servies moet 15 minuten de tijd krijgen om af te koelen voordat u het apparaat 
leeghaalt. 
Open de deur van de afwasmachine, laat deze op een kier staan en wacht een aantal minuten voordat u het servies uit 
het apparaat haalt. Het servies is dan koeler en zal ook beter drogen. 

Haal de afwasmachine leeg  
Het is normaal dat de afwasmachine nat is vanbinnen. 

 

 

WAARSCHUWING! 

Het is gevaarlijk om de deur tijdens het wassen te openen, omdat u zich 
aan het hete water kunt branden. 
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Overtollig water uit slangen afvoeren 
Als de gootsteen zich op 1000 mm of meer boven de vloer bevindt, kan het overtollige water in de slangen niet direct in 
de gootsteen worden afgevoerd. U moet dit overtollige water uit de slangen dan opvangen in een kom of geschikte 
bak die zich buiten en lager dan de gootsteen bevindt. 

Waterafvoer 
Sluit de waterafvoerslang aan. De afvoerslang moet correct worden aangesloten, om 
waterlekkage te voorkomen. Zorg dat de afvoerslang niet wordt geknikt of platgedrukt. 

 

Verlengslang 
Als u een verlengstuk voor uw afvoerslang nodig hebt, moet u een soortgelijke afvoerslang gebruiken. 
Deze mag niet langer zijn dan 4 meter, anders reinigt de afwasmachine mogelijk minder goed. 

 
 

   Afwasmachine starten  

Het volgende moet worden gecontroleerd voordat u de afwasmachine inschakelt: 
 1 De afwasmachine staat waterpas en is correct gemonteerd. 

 2 De inlaatklep is open. 

 3 De aansluitingen van de toevoerslang zijn volledig aangedraaid en lekken niet. 

 4 De draden zijn stevig vastgemaakt.  

 5 De stroom is ingeschakeld.  

 6 De toe- en afvoerslangen zijn niet geknikt.  

 7 Alle verpakkingsmateriaal en drukwerk moet uit de afwasmachine zijn gehaald.  
 
 

Let op: Bewaar deze handleiding na de installatie. De inhoud van deze 
handleiding is zeer nuttig voor de gebruikers. 



2 

 9.Storingen verhelpen  

 Voordat u de servicedienst belt  
 

In de tabellen op de volgende pagina’s vindt u de nodige tips om niet meteen de servicedienst te 
moeten bellen. 

 
 

 

Probleem  Mogelijke oorzaken  Oplossing 
 
 
 
 
 
 

 
Technische 
problemen 

De afwasmachine 
start niet 

Zekering 
doorgebrand of 
stroomonderbreker 
geactiveerd. 
Elektrische 
voeding niet 
geactiveerd. 

 
 
 
 

Deur van 
afwasmachine is 
niet goed dicht. 

Vervang de zekering of zet de stroomonderbreker 
terug aan. Ontkoppel alle apparatuur die op 
hetzelfde circuit zit als de afwasmachine. 

 

Controleer of de afwasmachine is ingeschakeld en 
de deur goed gesloten is. 
Controleer of de stroomkabel correct in het 
stopcontact zit. 

 
 

Sluit de deur van de afwasmachine en zorg dat deze 
goed dicht zit. 

 
 

Het water wordt 
niet uit de 
afwasmachine 
gepompt 

 
 
 
 

 
Schuim in het 
apparaat 

Algemene 
problemen

Knik in de 
afvoerslang 

Filter verstopt. 

 
 
Gootsteen 
verstopt. 

 
 
 

Verkeerd 
vaatwasmiddel 

Controleer de afvoerslang. 
 

 
Controleer het groffilter. 
(zie "De filters reinigen") 

 

Controleer of de gootsteen goed doorloopt. 
Als de gootsteen niet goed doorloopt, hebt u 
mogelijk een loodgieter nodig in plaats van een 
onderhoudstechnicus voor de afwasmachine. 

 
Gebruik alleen speciaal wasmiddel voor 
afwasmachines om schuimvorming te voorkomen. Is 
er schuim achtergebleven, open dan de 
afwasmachine en laat het schuim verdampen. Giet 4 
liter koud water in de kuip. Sluit de deur en start een 
willekeurige wascyclus om het water weg te pompen. 
Herhaal indien nodig. 

 
 

Gemorst glansspoelmiddel Veeg gemorst glansspoelmiddel altijd onmiddellijk weg.  
 

 

Vlekken in de kuip 
 U hebt een 
vaatwasmiddel met 
kleurstof gebruikt. 

Controleer het vaatwasmiddel op kleurstoffen. 

 
 Witte aanslag 

aan de 
binnenkant 

Afzettingen van hard water Trek handschoenen aan en reinig de binnenkant met 
een vochtige, met vaatwasmiddel doordrenkte spons. 
Gebruik nooit een ander reinigingsmiddel dan 
vaatwasmiddelen om het risico op schuimvorming te 
voorkomen. 

 

Roestvlekken 
op bestek 

 

De getroffen voorwerpen 
zijn niet corrosiebestendig. 

 

 

  Er is geen programma 
gestart nadat 
regeneratiezout is 
toegevoegd. 

Laat altijd het korte afwasprogramma lopen zonder 
vaatwerk in de afwasmachine en zonder dat u de 
turbofunctie selecteert (indien aanwezig), nadat u 
regeneratiezout hebt toegevoegd. 
 

   Er zijn sporen van zout in 
de wascyclus 
terechtgekomen. 
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Lawaai 
 

Kloppend 
geluid in de 
kuip 

Het deksel van de 
ontharder zit los. 

Controleer de vergrendeling. Zorg dat 
deze goed vastzit. 

 

 De sproeiarm slaat tegen 
een voorwerp in een korf.  

Onderbreek het programma en herschik 
de voorwerpen die de sproeiarm 
blokkeren. 

Ratelend geluid 
in de kuip 

Het vaatwerk zit 
niet goed vast in 
de kuip. 

 

Onderbreek het programma en herschik 
het vaatwerk. 

 

Kloppend 
geluid in de 
waterleidingen 

Dit kan worden 
veroorzaakt door de 
installatie ter plaatse of 
de diameter van de 
leidingen. 

Dit heeft geen invloed op de werking van 
de afwasmachine. Neem bij twijfel 
contact op met een gekwalificeerde 
loodgieter. 
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Probleem  Mogelijke oorzaken  Oplossing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tegen-
vallend 
Was-
resultaat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Tegen-
vallend 
droog- 
resultaat 

Het 
vaatwerk is 
niet schoon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sluier op de 
glazen 
 
Zwarte of grijze 
vlekken op 
borden 
 
Vaatwasmiddel 
achtergebleven 
in het reservoir  
 
Het vaatwerk 
is niet droog 

De korven zijn niet 
correct gevuld. 
 
Het programma was 
niet krachtig genoeg. 
 
Er is niet genoeg 
vaatwasmiddel 
afgegeven. 
 
Voorwerpen 
blokkeren 
het pad van de 
sproeiarmen. 

Het filtersysteem 
onderaan de kuip is 
niet schoon of is niet 
correct geplaatst. 
Dit kan de 
sproeikoppen 
blokkeren. 

Combinatie van 
zacht water en te 
veel vaatwasmiddel. 

Aluminium 
kookgerei heeft 
langs de borden 
geschuurd. 

Het vaatwasmiddel-
reservoir wordt 
geblokkeerd door 
vaatwerk. 

 

 
Afwasmachine is 
verkeerd gevuld  
 
Te weinig 
glansspoelmiddel 
 
 
Het vaatwerk is te 
snel uit de 
afwasmachine 
gehaald. 

 
 
 
 

Verkeerde 
programmakeuze 

 
Het bestek heeft 
een coating van lage 
kwaliteit 

Zie de opmerkingen bij "De afwasmachine vullen". 
 
 

Selecteer een intensiever 
programma. Zie "Tabel van de 
wascycli". 

Gebruik meer vaatwasmiddel of gebruik een 
ander vaatwasmiddel. 

 

Herschik het vaatwerk zodat de sproeiarmen vrij 
kunnen draaien. 

 

 

Maak het filtersysteem schoon en/of zorg dat het 
correct is geplaatst. Reinig de sproeikoppen. Zie 
"De sproeiarmen reinigen". 

 
 
 

 
Gebruik minder vaatwasmiddel als u zacht water 
gebruikt en kies een korter wasprogramma voor 
het wassen van glaswerk. 

Gebruik een mild schuurmiddel om deze vlekken te 
verwijderen. 

 

 
Vul de afwasmachine correct. 

 
 

 
 
 
Vul de afwasmachine zoals aangegeven in de 
aanwijzingen. 

 
 

Verhoog de hoeveelheid glansspoelmiddel/Vul het 
glansspoelmiddelreservoir. 

Haal de afwasmachine niet meteen na het wassen 
leeg. Zet de deur op een kier zodat de stoom kan 
ontsnappen. Begin de afwasmachine pas leeg te 
halen als het vaatwerk bijna niet warm meer 
aanvoelt. Leeg eerst de onderkorf. Dit voorkomt dat 
water van het vaatwerk in de bovenkorf drupt. 

Bij korte programma's is de wastemperatuur lager. Dit 
verlaagt ook de reinigende werking. Kies een 
programma met een langere wastijd. 

 

De waterafvoer is moeilijker bij deze 
voorwerpen. Bestek of vaatwerk van dit type 
zijn niet geschikt voor afwasmachines. 
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 Foutcodes  
Bij bepaalde storingen geeft het apparaat foutcodes weer om u te waarschuwen: 

 
 

Code Betekenis Mogelijke oorzaken

Het lampje van 'kort' knippert snel Watertoevoer duurt langer. De kraan staat niet open, de watertoevoer is 
beperkt of de waterdruk is te laag. 

Het lampje van 'glas' knippert snel
 
Overstroming. 

 
Een onderdeel van de afwasmachine lekt. 

 
 
 

 

WAARSCHUWING! 

Als de afwasmachine overstroomt, moet u de waterleiding afsluiten 
voordat u de servicedienst belt. 
Als er water in de opvangbak staat als gevolg van een overstroming of 
klein lek, moet het water worden verwijderd voordat de afwasmachine 
opnieuw wordt gestart. 
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Informatieblad van afwasmachine voor huishoudelijk gebruik volgens de EU-richtlijn 1059/2010:  
 

Fabrikant CANDY 

Type / Beschrijving CDCP 6/E . CDCP 6/E-S 

Standaardcouverts 6 

Energie-efficiëntieklasse A+ 

Jaarlijks energieverbruik 174  kWh 

Energieverbruik standaardwascyclus 0,61  kWh 

Stroomverbruik in uitstand 0,45 W 

Stroomverbruik in stand-by-stand 0,45 W 

Jaarlijks waterverbruik 1820 liter 

Droogefficiëntieklasse A 

Standaardwascyclus ECO 50  

Programmaduur  

standaardwascyclus 

195 min 

Geluidsniveau 51  dB(A) re 1 pW 

Installatie Vrijstaand 

Inbouw mogelijk Ja 

Hoogte 43,8 cm 

Breedte 55 cm 

Diepte (met aansluitingen) 50 cm 

Stroomverbruik 1280 W 

Nominale spanning / frequentie 230 V~ 50 Hz 

Waterdruk (debiet) 0,4-10 bar = 0,04-1 MPa 

 

 
 

A + + + (hoogste efficiëntie) tot D (laagste efficiëntie) 
Energieverbruik “ 174 ”  kWh per jaar, op basis van 280 standaardwascycli met koud water en 
het verbruik van de energiebesparende standen. Het werkelijke energieverbruik hangt af van hoe het apparaat wordt 
gebruikt. 
Waterverbruik “ 1820 ”  liter per jaar, op basis van 280 standaardwascycli. Het werkelijke waterverbruik hangt af van 
hoe het apparaat wordt gebruikt. 
A (hoogste efficiëntie) tot G (laagste efficiëntie) 
Met dit programma kan normaal vuil vaatwerk worden schoongemaakt en het is het efficiëntste 
programma qua energie- en waterverbruik voor dit soort vaatwerk. 

Het apparaat voldoet bij levering aan de geldende Europese normen en richtlijnen: 
- LVD 2006/95/EG 
- EMC2004/108/EG 
- ErP 2009/125/EG 

De bovenstaande waarden zijn gemeten volgens de normen onder aangegeven omstandigheden. De resultaten 
kunnen sterk variëren afhankelijk van de hoeveelheid vaat en hoe vuil de vaat is, de waterhardheid, de hoeveelheid 
vaatwasmiddel enzovoort. 

De handleiding is gebaseerd op de normen en regels van de Europese Unie. 
 

Technisch informatieblad 
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