
INSTRUCTIE VAATWASSER POPLOUNGE 
 

 
 

LET OP: TOETS ‘2’ NIET GEBRUIKEN: DIT IS VOOR EEN ONDERHOUDSPROGRAMMA  
 
Aanzetten: 

o Plaats de overlooppijp en de vuilfilters in de machine, zoals op de linker afbeelding hierboven.  
o Sluit de deur van de machine.  
o Zet de machine aan door éénmaal op de aan/uit schakelaar (1) te drukken. Het "controlelampje machine 

aan"(7) zal oplichten en de machine zal zich automatisch opvullen met water.  
o Wanneer de juiste waswatertemperatuur bereikt is zal het "controlelampje temperatuur" (5) oplichten en is de 

machine klaar voor gebruik.  
 
Afwassen:  

o Verwijder grove vuilresten van het vaatwerk en spoel het vaatwerk voor met lauw water van ca. 35ºC.  
o Vul de vaatkorven met de af te wassen vaat.  
o Koppen, glazen, etc. met de binnenkant naar beneden.  
o Plaats niet teveel vaatwerk in een korf aangezien dit het wasresultaat negatief zal beïnvloeden.  
o Wanneer een vaatkorf volledig beladen is plaats deze dan in de machine en sluit de deur.  
o Om een wasprogramma te starten drukt u op de startschakelaar (3) en houd deze ongeveer 3 seconden 

ingedrukt.  
o Tijdens het programma zal het "controlelampje wasprogramma" (4) oplichten.  
o Het uitgaan van dit controlelampje geeft aan dat het wasprogramma is afgelopen, en het verdient aanbeveling 

zo kort mogelijk daarna de korf met schone vaat uit de machine te halen zodat het droogproces kan 
aanvangen.  

o Laat de vaat ca. 30 - 60 seconden uitwasemen alvorens deze uit de korf te halen.  
o Een volgende korf met vuile vaat kan nu weer worden afgewassen. 

 
Uitzetten / schoonmaken: 

o Je schakelt de machine uit door op de aan/uit schakelaar (1) te drukken, waarna het "controlelampje 
machine aan" (7) uitgaat.  

o Verwijder de vuilfilters en de overlooppijp en wacht totdat de machine geheel is leeggelopen.  
o Verwijder eventuele etensresten van de bodem en reinig de wastank.  
o Zorg ervoor dat er geen vuil of ander soort materiaal zoals bestek e.d. in de waspomp opening kan vallen 

aangezien dit tot ernstige storingen kan leiden. 
o Controleer de waskoppen op de wasarmen. Verwijder de wasarmen en wassproeiers wanneer deze 

geblokkeerd zijn door vuil, reinig ze en plaats ze weer terug .  
o Plaats het vuilfilter en de overlooppijp weer terug en laat de deur openstaan wanneer de machine niet 

gebruikt wordt.  
o Reinig de buitenzijde van de machine met een zachte zeep en/of een onderhoudsmiddel voor roestvrijstaal.  

 
Voor het regenereren van de ingebouwde ontharder gaat u als volgt te werk:  
 

o Zet de machine uit, open de deur en verwijder de overlooppijp.  
o Wacht totdat de machine geheel is leeggelopen.  
o Draai de deksel van het zoutreservoir los en vul het reservoir geheel op met speciaal onthardingszout  
o Draai de deksel weer op het reservoir en sluit de deur.  
o Start een regeneratieprogramma door de startschakelaar (2) ongeveer 3 seconden in te drukken.  
o Tijdens dit programma zal het "controlelampje regeneratieprogramma" (6) oplichten.  
o Na ongeveer 20 minuten stopt het regenereren en zal het controlelampje (6) uitgaan.  
o Laat de machine hierna nog ongeveer een halve minuut vullen zonder overlooppijp, zodat alle zoutresten 

uit de wastank weggespoeld worden.  
 
De machine is nu weer klaar voor een volgend gebruik.  


