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Wendt u zich in geval van twijfel tot een vakman of tot de Dealer. Het verpakkingsmateriaal plastic zakken,
enz. Alle aansluitingen op de waterleiding en het elektriciteitsnet moeten worden verzorgd door vakmensen, in
overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant. Bij deze werkzaamheden moeten alle plaatselijk
geldende veiligheidsvoorschriften in acht genomen worden zie ook de bijgaande aanwijzingen voor de
installatie. Product De vaatwasmachine is vervaardigd van recyclebaar materiaal. Voor het afvoeren van de
machine dienen de plaatselijke voorschriften voor afvalwerking te worden gevolgd. In ieder geval moet de
vaatwasmachine onbruikbaar worden gemaakt door de voedingskabel door te snijden. Leun niet op de open
deur en ga er niet op zitten of staan: De kabel dient te worden vervangen door een gespecialiseerd technicus.
Alleen voor apparaten die voorzien zijn van een aquastopsysteem: In de watertoevoerslang en de daaraan
bevestigde plastic doos zijn elektrische componenten aanwezig. Snijd de slang dus niet door en dompel de
plastic doos niet in water onder. Als de slang kapot is, moet de machine onmiddellijk uitgezet worden.
Gebruik geen oplosmiddelen in de vaatwasmachine: Gebruik de vaatwasmachine steeds wanneer hij vol is.
Vergewis u ervan of de watertoevoerslang de juiste eigenschappen heeft. Zie het hoofdstuk "Aansluitingen" in
deze aanwijzingen. Informeer naar de hardheidsgraad van het water in uw gebied. U kunt hiernaar vragen bij
het waterleidingbedrijf. Om dit resultaat te bereiken is voorspoelen niet voldoende. Controleer regelmatig het
niveau van het regenereerzout. Vullen van het zoutreservoir met ongeschikte stoffen, zoals bijvoorbeeld
afwasmiddel, heeft onherstelbare schade voor het onthardingssysteem tot gevolg. Trek de onderste korf naar
buiten. Schroef de dop los tegen de klok in. Alleen voor het eerste gebruik van de vaatwasmachine: Vul het
reservoir met zout tot aan de rand max. Schroef de dop vast met de klok mee. Indicator van het zoutniveau
Wanneer het zoutreservoir voldoende gevuld is, is de groene vlotter goed zichtbaar in het venstertje van de
dop. De vlotter daalt en is niet zichtbaar meer wanneer het zoutreservoir moet worden gevuld. Vul het
doseerbakje voor het eerste gebruik van de vaatwasmachine. Controleer vervolgens regelmatig het niveau van
het spoelglansmiddel. Gebruik uitsluitend spoelglansmiddel voor vaatwasmachines. Open het doseerbakje van
het spoelglansmiddel door de knop A naar links te draaien en uit te trekken. Giet het spoelglansmiddel erin tot
de optische indicator B donker wordt. Neem gemorst spoelglansmiddel onmiddellijk af ook van metalen
onderdelen. Zodoende wordt vermeden dat er te veel schuimvorming ontstaat, waardoor minder goed wordt
afgewassen. De hoeveelheid spoelglansmiddel instellen. Open het deksel en sluit het weer na de instelling te
hebben verricht. Als u niet tevreden bent over het vaatwas- of droogresultaat, kunt u de instelling veranderen
gebruik het handvat van een lepel, een munt of dergelijke. Als de vaat strepen vertoont, moet de hoeveelheid
spoelglansmiddel een stand lager worden gezet. Als de vaat niet perfect droog is, moet de hoeveelheid een
stand hoger worden gezet. Als er wasmiddelen in tabletten worden gebruik, dient u zich nauwgezet te houden
aan de aanwijzingen die door de fabrikant ervan worden gegeven. Houdt u zich aan de op de verpakking
aanbevolen dosering. De benodigde hoeveelheid product verschilt van merk tot merk. Vul het doseerbakje van
het afwasmiddel pas voordat u een afwasprogramma start. Open het deksel van het doseerbakje van het
wasmiddel. Doseer de hoeveelheid wasmiddel tussen Min en Max afhankelijk van de belading. Neem contact
op met de Servicedienst of met de Dealer. Maak de buitenkant van de vaatwasmachine schoon met een
neutraal schoonmaakmiddel. Maak de afdichting van de deur en de binnenkant van de deur schoon met een
vochtige doek, om eventuele voedselresten te verwijderen. Maak de sproeiarmen schoon wanneer er gaatjes
verstopt zitten. Draai de vleugelmoeren los. Haal de sproeiarmen weg. Spoel hen af onder stromend water.
Hermonteer de armen en draai de moeren vast. De waterstralen moeten omhoog gericht zijn. Reiniging van de
zeef: Indien nodig kan de zeef na elk wasprogramma als volgt worden schoongemaakt: Demonteer de onderste
korf. Haak de zeef los en neem het weg. Maak de fijne zeef los van de grove zeef. Maak alle onderdelen
schoon. Hermonteren en weer plaatsen. Houdt de storing aan, laat het programma dan opnieuw starten vanaf
het begin: Zet de vaatwasmachine uit als de storing desondanks aanhoudt of opnieuw verschijnt en draai de
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waterkraan dicht. Neem contact op met de Servicedienst. De vaatwasmachine functioneert niet: Is dat niet het
geval: Draai om dit te controleren de waterkraan dicht, maak de waterslang los, maak de zeef schoon, sluit de
waterslang aan op de waterkraan en draai deze open. Is de vaat op zijn kop in de vaatwasmachine gezet? Let
erop, in het bijzonder bij grote stukken, of het water onmiddellijk weg kan lopen van de vaat en er niet in
achterblijft. De vaat is niet perfect schoon: De waterstralen moeten alle oppervlakken van het vaatwerk
kunnen bereiken. De vaat vertoont vlekken: Glazen en bestek vertonen watervlekken: Zet de dosering van het
spoelglansmiddel een stand lager. Het vaatwerk is niet perfect droog, kalkvlekken: Zet het doseerbakje van het
spoelglansmiddel op een hogere stand. Ga na of u de storing eigenhandig kunt verhelpen zie "Storingen
opsporen". Zet de vaatwasmachine uit en start het programma opnieuw, om te controleren of de storing
verholpen is. Neem contact op met de Servicedienst, als de storing na de bovengenoemde controles aanhoudt
of terugkeert. U dient de volgende zaken te melden:
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The packing box may be fully recycled as confirmed by the recycling symbol. Energy and water saving tips:
Make sure the water inlet hose is of the correct type. The appliance is built from reusable materials. If you
decide to scrap the dishwasher, it must be disposed of in compliance with local waste disposal laws. Before
scrapping, cut off the power cable so that the appliance cannot be connected to the mains. Do not rest objects
on the open door or sit or stand on it: Long-handled utensils must be arranged horizontally in the upper rack,
with the sharp end facing away from the front of the appliance. Danger when door is opened. Resistance to
frost If the appliance is placed in surroundings exposed to the risk of frost, it must be drained completely. Turn
off the water tap, remove the flexible inlet and outlet hoses, and let all the water run out. For appliances with
water stop system: The water inlet hose and plastic casing contain electrical components. Do not therefore cut
the hose or immerse the plastic casing in water. If the hose is damaged switch off the appliance immediately.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this
product. The symbol on the product, or on the documents accompanying the product, indicates that this
appliance may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection
point for the recycling of electrical and electronic equipment. Disposal must be carried out in accordance with
local environmental regulations for waste disposal. For more detailed information about treatment, recovery
and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or
the shop where you purchased the product.
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Als de hardheidsgraad van het water niet overeenkomt met stand 3 fabrieksinstelling of als de waterhardheid
veranderd is: Na deze handeling wordt de gekozen instelling in het geheugen opgeslagen. Hardheidsgraad
Duitse graden Franse graden Instellingen voor uitsluitend afwasmachines zonder sensor van de waterhardheid.
Bij afwasmachines met een sensor van de waterhardheid wordt de instelling automatisch uitgevoerd. Vullen
van het zoutreservoir met ongeschikte producten, zoals afwasmiddel, heeft onherstelbare schade voor het
onthardingssysteem tot gevolg. Trek de onderste korf naar buiten. Schroef de dop los door hem naar links te
draaien. Alleen voor het eerste gebruik van de afwasmachine: Vul het zoutreservoir tot de rand met water. Vul
vervolgens het zoutreservoir met de trechter tot de rand met zout. Gebruik de eerste keer min. Schroef de dop
vast door hem naar rechts te draaien. Breng de onderste korf aan. Start onmiddellijk een afwasprogramma
nadat u regenereerzout heeft toegevoegd voorspoelen is niet voldoende , zodat de vrijgekomen zoutoplossing
meteen wordt verwijderd en corrosie voorkomen wordt. Indicator van het zoutniveau De afwasmachine is
voorzien van een elektrische of optische indicator van het zoutniveau afhankelijk van het model. Elektrische
indicator Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer het zoutreservoir moet worden
gevuld. Optische indicator wanneer het zoutreservoir voldoende gevuld is, is de vlotter goed zichtbaar in het
venstertje van de dop. De vlotter daalt en is niet meer zichtbaar wanneer het zoutreservoir moet worden
gevuld. Vul het doseerbakje voor het eerste gebruik van de afwasmachine. Gebruik uitsluitend
spoelglansmiddel voor afwasmachines. Druk op de toets A om het deksel te openen zie tekening. Giet het
spoelglansmiddel in de opening tot de stippellijn "max" ongeveer ml. Als u per ongeluk spoelglansmiddel
morst, verwijder dat dan meteen! Controleer vervolgens regelmatig het niveau van het spoelglansmiddel. A De
hoeveelheid spoelglansmiddel instellen Fabrieksinstelling: Als u niet tevreden bent over het afwas- of
droogresultaat, kunt u de dosis spoelglansmiddel veranderen. Als de vaat strepen vertoont: Als de vaat niet
helemaal droog is: Indicator van het spoelglansmiddelniveau: Elektrische indicator indien aanwezig: Het
controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer er spoelglansmiddel moet worden toegevoegd.
Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas vlak voordat u een afwasprogramma start zie ook Beknopte
handleiding. Druk op de toets C om het deksel te openen. Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen.
Afhankelijk van het model afwasmachine kan het type afwasmiddel dat gebruikt wordt, worden ingesteld D.
Keuzeknop aan de binnenkant van de deur links. Bij het gebruik van een normaal afwasmiddel in poedervorm,
is het noodzakelijk het niveau van het zout en het glansmiddel te controleren en deze eventueel aan te vullen.
Ter bescherming van het milieu is het raadzaam de aanwijzingen van de fabrikant op te volgen. Houdt u zich
aan de veiligheidswaarschuwingen van de fabrikant. Bewaar deze producten buiten bereik van kinderen Als er
afwasmiddelen in tabletten worden gebruikt, dient u zich nauwgezet te houden aan de aanwijzingen die door
de fabrikant worden gegeven. Als er gemengde afwasmiddelen worden gebruikt die het gebruik van
spoelglansmiddel of zout overbodig maken, dient u zich aan de volgende aanwijzingen te houden: Wanneer de
hardheid van het water hoger is dan drie, moet ook zout worden toegevoegd. Om het indicatielampje voor het
zoutniveau te activeren, stand 2 in 1 kiezen. Lees de beschrijvingen van deze producten aandachtig door.
Wend u in geval van twijfel tot de fabrikant van het afwasmiddel. Er wordt geen enkele garantie verleend in
geval van klachten die betrekking hebben op het gebruik van deze producten. Reinigen van de buitenkant:
Gebruik voor het reinigen van de buitenkant een vochtige doek en een neutraal schoonmaakmiddel. Reinig het
bedieningspaneel uitsluitend met een vochtige doek. Reinigen van de binnenkant van de afwasmachine: Draai
de moer A los door hem naar links te draaien en haal de sproeiarm weg door hem omlaag te trekken B. Spoel
de gaatjes af. Monteer de sproeiarm weer door hem in het midden te plaatsen en draai de moer vast door hem
naar rechts te draaien. Let er daarbij op de sproeiarm niet te buigen. De moer moet goed vastgedraaid zijn. U
dient een klik te horen! De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien. A B Onderste sproeiarm: Draai de
moer C los door hem naar links te draaien en haal de sproeiarm weg door hem omhoog te trekken D. U dient
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een klik te horen. D D C Black process Draai het microfilter naar links in de richting van de pijl "0" en haal
hem weg E. Verwijder het grove filter F. Verwijder het fijnmazige filter G. Maak regelmatig alle filters onder
stromend water schoon en let er daarbij op het fijnmazige filter niet te verbuigen. Controleer of er geen vuil in
de afwasmachine is achtergebleven! Installeer het fijnmazige filter. Het filter moet zich onder beide lipjes
bevinden H. Voor goede afwasresultaten is het belangrijk dat de filters goed worden aangebracht!
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SAVE Whirlpool has been making appliances since , starting with washing machines, then incorporating
dryers, mixers, dishwashers and more. However, error codes, used by plumbers and technicians to diagnose
serious problems, are not included. Knowing the error codes can help you determine what kind of professional
assistance you need. If more than one key is stuck, or if a key without an LED is stuck, the control will flash
the lockout LED, the manual states. F1 F1 is a temperature problem, indicating a faulty temperature sensor or
that the water is becoming too hot or too cold. This error or fault code is known as an NTC Break. F2 F2
indicates a water leak. The incoming water valve will be switched off, and the drain pump will turn on until
the sump is empty. F3 F3 means the heating cycle is not working properly. If the heater is working too slowly,
there is an open circuit or the control is defective, the F3 code will occur. F4 F4 indicates a drain failure in
your dishwasher. It will flash if the sump is not empty of water, if the pump has run for more than four
minutes or if the electronic control PCB is defective. F6 F6 occurs when the water tap is not open. The flow
meter is not recording water coming into the machine. This can be caused by a closed tap, kinked hose or a
defective solenoid valve. F7 F7 is an error showing flow meter failure. The flow meter impulse wheel, found
within the water tank, is not working correctly. F8 F8 indicates there is not enough water during the cycle. It
also may mean the suds level is too high, which can affect the water indicator, or it can be caused by low
water pressure. F9 F9 means your dishwasher is filling with too much water. It can be caused by an open
water valve or by a defective electronic control PCB.
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