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Wij wensen u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product van
ons.
Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig
door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte
voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser.

Deze handleiding bevat alleen de basisinformatie die nodig is voor het
gebruik van het apparaat. Ga voor de volledige handleiding naar de
webpagina
www.smeg.com/download-manuals
en voer de productcode in die staat op het typeplaatje rechts aan de
binnenkant van de deur van de vaatwasser.
Via de QR-code heeft u snel toegang tot de handleiding. Gebruik een
apparaat dat is uitgerust met een speciaal leesprogramma.
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Gebruiksaanwijzingen
1. Beschrijving van het bedieningspaneel
1.1

Het bedieningspaneel

Het afgebeelde paneel dient slechts ter indicatie.
A
B

AAN/UIT-TOETS
LAMPJES ONVOLDOENDE ZOUT en SPOELMIDDEL
(afhankelijk van het model)

C

DRUKKNOP PROGRAMMAKEUZE

D

PROGRAMMALAMPJE

E

OPTIE (afhankelijk van het model)

F

DISPLAY

INSTELLING VAN HET WASPROGRAMMA EN INSCHAKELEN VAN
DE MACHINE
Na aan de hand van de programmatabel het meest geschikte programma
te hebben geselecteerd moet u:





2

de toets AAN/UIT (A) indrukken en wachten tot het
PROGRAMMACONTROLELAMPJE (D) gaat branden;
de PROGRAMMAKEUZE (C) drukknop meerdere malen indrukken
tot het controlelampje van het gewenste programma gaat branden;
de gewenste optie selecteren (facultatief, bij aanwezigheid van de
opties);
de deur sluiten; na ongeveer 2" zal het programma starten, tijdens
het verloop ervan zal het betreffende CONTROLELAMPJE
knipperen (signalering programma in uitvoering).

Gebruiksaanwijzingen
PROGRAMMATABEL
(1) VERBRUIK
PROGRAMMA
NUMMER EN
SYMBOOL

1 WEKEN

2 WIJNGLAZEN
45° (**)

3 AUTO (**)
IEC/DIN***

LADEN VAN VAAT EN BESTEK

Aanbevolen programma voor het
spoelen van vaatwerk in
Koud voorwassen
afwachting van een nieuwe
wascyclus.
Wassen op 45°C
Wasprogramma voor licht
2 koud spoelen
bevuilde wijnglazen en
Spoelen op 55°C
porselein. Ideaal voor als u een
(2)/70°C
kristalheldere glans wilt
Drogen
Wasprogramma voor normaal
bevuild gemengd vaatwerk en
pannen, zelfs met droge resten.

Wasprogramma met lager
water- en energieverbruik,
aanbevolen voor het wassen
van normaal bevuild vaatwerk,
EN60436
zelfs met droge resten.
Programma voor het intensief
wassen van borden, potten,
pannen, snijplanken,
5 HYGIENE 99,9%
babyflesjes. Ideaal voor
vaatwerk dat wordt gebruikt door
kinderen of mensen met
allergieën, om een hoger niveau
van hygiëne te bereiken.

4 ECO (*)
(**)

AFWIKKELING
PROGRAMMA’S

Water

Energie (kWh)

Liters

Heet
water

Koud
water

3,9

0,02

0,02

14

0,50/(2)
0,75

0,9/(2)
1,25

Wanneer u het programma “AUTO” selecteert, zal de
vaatwasser het type vuil herkennen en de wasparameters
automatisch aanpassen. Het programma wordt beëindigd
met een droogfase.

Wassen op 48°C
Koud spoelen
Spoelen op 41°C
(2)/70°C
Drogen

10,5

0,50/(2)
0,75

0,75/(2)
1,25

Heet voorwassen
Wassen op 70°C
2 koud spoelen
Spoelen op 75°C
Drogen

17,7

1,30

1,80

HYGIENE 99,9%
Verhoogt de temperatuur tijdens de laatste spoeling zodat een hoger hygiëneniveau kan
worden bereikt. Geschikt voor het intensief wassen van borden, potten, pannen,
snijplanken, babyflesjes. Ideaal voor vaatwerk dat wordt gebruikt door kinderen of door
mensen met een allergie.
LET OP: Het programma met de naam Hygiene 99,9% werd door een extern laboratorium
(VDE) getest zonder geselecteerde optie.
Onderbreek de cyclus niet om de doeltreffendheid van het programma te waarborgen.
Wanneer de deur van de vaatwasser geopend, of niet op correcte wijze
gesloten is, zal de wascyclus niet starten.
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PROFESSIONAL PROGRAMMA’S (lees “professional programma’s optie”)
(1) VERBRUIK

PROGRAMMA
NUMMER EN
SYMBOOL

LADEN VAN VAAT EN
BESTEK

AFWIKKELING
PROGRAMMA’S

Water

Energie (kWh)

Liters

Heet
water

Koud
water

11,4

0,82

1,32

Wassen op 65°C
Koud spoelen
Spoelen op 65°C

11,8

0,88

1,38

Wassen op 65°C
Normaal vieze vaat, ook
Koud spoelen
met niet al te droge resten
Spoelen op 70°C

11,8

0,98

1,48

10,4

0,86

1,36

15,6

1,17

1,67

6 GLAZEN PRO
Wassen op 50°C
Programma bestemd voor
Koud spoelen
het wassen van glazen.
Spoelen op 70°C

+
7 ULTRASNEL

+
8 MIX

+

Zeer vieze pannen en
vaat, ook met
opgedroogde resten, die
snel moeten worden
gewassen

Snel wasprogramma voor

9 FULL EXPRESS normaal bevuild gemengd
Wassen op 65°C
60’
vaatwerk en pannen, zelfs
met droge resten. Het
vaatwerk wordt binnen 60
minuten gewassen en
gedroogd.

+
10 INTENSIEFPRO

+

Zeer vieze pannen en
vaat, ook met
opgedroogde resten, die
snel moeten worden
gewassen

Koud spoelen
Spoelen op 70°C
Drogen

Heet voorwassen
Wassen op 70°C
Koud spoelen
Spoelen op 65°C

De wascyclus zal niet worden gestart als de deur van de vaatwasser
niet of niet op de juiste manier gesloten is.
Programma's bestuurd door de speciale toets
SELF CLEAN
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Machinewasprogramma.
Moet worden gebruikt
met een lege machine,
zonder vaatwerk.

Wassen op 70°C
2 koud spoelen
Spoelen op 70°C
Drogen

13,8

1,08

1,58

Gebruiksaanwijzingen
DUUR EN VERBRUIK (1)
PROGRAMMA
NUMMER EN
SYMBOOL

1 WEKEN

Duur bij vermogen van
5,45 Kw – P3

Duur bij vermogen van
3,5 Kw – P2

Duur bij vermogen van
2,0 Kw – P1

H2O warm
60°C

H2O koud
15°C

H2O warm
60°C

H2O koud
15°C

H2O warm
60°C

H2O koud
15°C

15’

15’

15’

15’

15’

15’

99’ (2)/
45’

104 (2)/
50’

104 (2)/
50’

109 (2)/
56’

109 (2)/
56’

125 (2)/
75’

2
WIJNGLAZEN
45°

3 AUTO

4 ECO

Wanneer u het programma “AUTO” selecteert, zal de vaatwasser het type vuil herkennen
en de wasparameters automatisch aanpassen. Het programma wordt beëindigd met een
droogfase.

246 (2)/
152

251 (2)/
157

251 (2)/
157

254 (2)/
162

254 (2)/
152

265 (2)/
185

90’

95’

95’

102’

102’

140’

5 HYGIENE 99,9%
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Gebruiksaanwijzingen
6 GLAZEN
PRO

20’

24’

24’

29’

29’

55’

14’

19’

19’

25’

25’

55’

22’

27’

27’

32’

32’

60’

55’

60’

60’

60’

60’

75’

40’

45’

45’

51’

51’

80’

+
7
ULTRASNEL

+
8 MIX

+
9 FULL
EXPRESS 60’

+
10
INTENSIEFPRO

+

Automatische deuropening – Dry Assist
Automatische deuropening is beschikbaar in de programma's met ** in de eerste
kolom.
(*) Standaardprogramma overeenkomstig de norm EN60436. De optie DRY ASSIST
(als de toets
aanwezig is) moet geactiveerd zijn.
(1) Verbruik en programmaduur worden gemeten volgens de bepalingen van de
EN 60436 norm. De waarden kunnen veranderen afhankelijk van verschillende
factoren, zoals de temperatuur van de watertoevoer en de hoeveelheid vaatwerk.
(2) DRY ASSIST optie
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geselecteerd (default)/niet geselecteerd
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Automatische deuropening-Dry Assist
Wordt automatisch geactiveerd wanneer een programma wordt gekozen
waarin de optie aanwezig is (het lampje gaat branden).
Kan worden gedeactiveerd door op de knop te drukken (het lampje gaat uit).
Het programma wordt beëindigd met een droogfase die bestaat uit een tijd waarin
de deur gesloten is en een tijd waarin de deur op een kier staat (dit is een wachttijd
die het drogen verder bevordert). De duur hangt af van het programma en het
model.
Elke handeling (bijv. openen/sluiten van de deur, uitschakelen, enz.) die tijdens
deze fase verricht wordt zorgt ervoor dat het programma vroegtijdig wordt afgerond.
Het programma kan tijdens de droogfase worden onderbroken en de vaatwasser
kan worden uitgeruimd voordat het programma daadwerkelijk is afgerond (end),
hetgeen door een visueel en/of akoestisch signaal (afhankelijk van het model) wordt
aangegeven. In dit geval is het echter mogelijk dat het drogen niet optimaal
geschiedt.
De voorziene afwikkeling van het programma is pas voltooid als het einde
(end) ervan wordt aangegeven door een visueel en/of akoestisch systeem
(afhankelijk van het model).
De ruimte die nodig is om de deur te openen moet vrij zijn. Het
openen en sluiten van de deur mag niet geforceerd worden vóór het
einde van het wasprogramma.
Waarschuwing voor de testinstanties
De testinstanties ontvangen aanwijzingen voor vergelijkingstests (bijv. overeenkomstig
EN60436).
Kan een aanvraag voor de aanwijzingen naar het volgende e-mailadres worden
gezonden: dishwasher@test-domestic-appliances.com
In deze aanvraag moeten het model (MOD) en het serienummer (S/N), aangegeven
op het typeplaatje aan de zijde van de deur, worden vermeld.
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1 PROFESSIONAL

2 DRY ASSIST

3

HALVE LADING
FLEXI ZONE

4 DELAY
5 SELF CLEAN

8

OPTIES TABEL
Genereert professional programma’s.De
“PROFESSIONAL” programma’s worden met een
blauw lampje aangegeven.
Maakt een optimale droging mogelijk, zelfs bij lage
spoeltemperaturen, waardoor een aanzienlijke
energiebesparing mogelijk is. Dit wordt
automatisch geactiveerd als het geselecteerde
programma compatibel is. Deactiveer deze met
een druk op de knop als deze niet gewenst is.
Geschikt voor het wassen van een kleine
hoeveelheid vaatwerk, bespaart elektriciteit en
beperkt de duur van het programma.
Kan gebruikt worden om het programma van 1 of
3 tot 9, 12, 24 uur te vertragen, afhankelijk van de
modellen.
Machinewasprogramma. Moet worden gebruikt
met een lege machine, zonder vaatwerk.

Gebruiksaanwijzingen
2. Gebruiksaanwijzingen
Verwijder na het installeren van de vaatwasser de eindstoppen van de
manden.

2.1 Zout bijvullen





Het zout vermijdt dat kalk kan ontstaan.
Draai de dop van het reservoir.
Vul het reservoir uitsluitend bij het eerste
gebruik met een liter water.
Voeg het zout toe met de geleverde
trechter (ongeveer 1 kg).
Draai de dop weer vast en verwijder
eventuele zoutresten.

Raadpleeg de volledige handleiding op de website om de waterhardheid
aan te passen.
-

Gebruik alleen onthardingszout voor huishoudelijke vaatwassers.
Activeer na het bijvullen van het zout een wasprogramma om het
overtollige zout te verwijderen.

2.2 Glansspoelmiddel bijvullen
Het glansspoelmiddel versnelt het drogen van het
vaatwerk.
Om het glansspoelmiddel bij te vullen:

Open het bakje door het lipje op het deksel in te
drukken en omhoog te trekken.

Vul het bakje met glansspoelmiddel.

Sluit het deksel tot u het hoort dichtklikken.

Neem het gemorste glansspoelmiddel op met een doek.
Raadpleeg de volledige handleiding op de website voor het aanpassen
van de dosering van
het glansspoelmiddel.



2.3 Vaatwasmiddel doseren
Open het deksel van het vaatwasmiddelbakje
door de knop P iets in te drukken
Vul met vaatwasmiddel of voer de tablet in.
Sluit het deksel door het tot aan het einde dicht
te schuiven.
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3. Reiniging en onderhoud
Haal de stekker uit het stopcontact of onderbreek de spanning met
de meerpolige schakelaar, voordat u onderhoud aan het apparaat
verricht.
SCHOONMAKEN VAN HET WATERTOEVOERFILTER
Sluit de tapkraan, schroef het uiteinde van de watertoevoerslang los,
verwijder het filter A en reinig dit onder een stromende waterstraal.
Plaats het filter A terug in de houder en schroef de slang er voorzichtig
weer op.
SCHOONMAKEN VAN DE SPROEIARMEN
Verwijder de sproeiarmen en was deze onder een waterstraal. Plaats deze voorzichtig
terug in hun houder en zorg ervoor dat de ronddraaiende beweging ervan op geen
enkele manier wordt belemmerd.

Draai de borgring R los om de bovenste sproeiarm te kunnen verwijderen.

Om de onderste sproeiarm te verwijderen, trekt u deze vanuit het midden naar
boven.

Om de orbitaalsproeiarm te verwijderen moet u de langste arm beetpakken en
de orbitaal arm naar boven trekken.

Volg de instructies om de planetaire sproeiarm te verwijderen en schoon te
maken.
ORBITAAL

PLANETAIR

SCHOONMAKEN VAN DE FILTERGROEP

Verwijder de planetaire sproeiarm (alleen bij modellen waar deze aanwezig is);

Pak de lipjes vast, draai deze linksom en trek omhoog;

Druk van onderen op het centrale filter D om het uit het microfilter te halen;

Haal de twee delen die samen het plastic filter vormen uit elkaar door op de
filterbehuizing te drukken op de plek die door de pijlen wordt aangegeven.

6 Oplossingen voor storingen tijdens de werking
De vaatwasser kan een aantal storingen melden door het gelijktijdig
oplichten van meerdere lampjes met de volgende betekenis:
BESCHRIJVING
STORING
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Defect
acquastop
modellen)
Veiligheidsniveau

E1
E2

(uitsluitend

bepaalde

Storing verwarming water

E3

Storing meting watertemperatuur

E4

Storing watertoevoer

E5

Storing afvoer van water

E6

Storing turbine (uitsluitend bepaalde modellen)

E7

Storing afwisselend wassysteem

E8

Storing watertoevoersysteem

E9

Defect waspomp.

E11
Lampje uit

Lampje brandt

Lampje
knippert

De machine onderbreekt het lopende programma en geeft de storing aan als een
alarmsituatie optreedt.

De alarmen E1 en E11 vereisen de ingreep van de technische servicedienst van
de klantenservice.

Het alarm E7 wordt aan het einde van de cyclus weergegeven. De cyclus wordt
hoe dan ook afgerond aangezien de werking van de vaatwasser niet wordt
benadeeld.
Ga als volgt te werk bij alle andere alarmen: onderbreek het lopende programma en
schakel de vaatwasser uit. Schakel de vaatwasser weer in, programmeer deze
opnieuw en start een nieuwe wascyclus.
Neem contact op met de technische servicedienst als het probleem niet
verholpen kan worden.
De contactgegevens van de technische servicedienst kunt u vinden op
het garantiebewijs en op de website.
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