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Waarschuwingen

 Aanwijzingen die op deze manier worden aangeduid, zijn veiligheidsrelevante aanwij-
zingen. U wordt gewaarschuwd voor mogelijk persoonlijk letsel en materiële schade.
Lees dergelijke waarschuwingen goed en houdt u zich aan de betreffende instructies en
gedragsregels.

Aanwijzingen

Aanwijzingen worden op deze manier aangeduid en bevatten informatie waarmee u spe-
ciaal rekening moet houden.
Deze worden aangegeven met een breedgerand kader.

Aanvullende informatie en opmerkingen

Aanvullende informatie en opmerkingen worden met een dungerand kader aangegeven.
Voor het gebruik van de bedrijfafwasautomaat hebben deze opmerkingen geen dwingend
karakter.

Handelingen
De bediening van de bedrijfsafwasautomaat wordt met speciaal gemarkeerde handelings-
instructies aangegeven. De handelingen geven stap voor stap aan wat u moet doen.
Voor elke handeling staat een zwart blokje.

Voorbeeld:
 Open de deur van de bedrijfsafwasautomaat.

Display
Informatie die in het display van de bedrijfsafwasautomaat verschijnt, herkent u aan een
speciaal lettertype dat lijkt op het lettertype van het display.

Voorbeeld:

Kies Voorprogrammering en bevestig de invoer met de toets OK.
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Overzicht van het apparaat

a Luchtinlaat voor verse lucht (afhankelijk
van het model)

b Deurvergrendeling
c Geleiderails bovenrek
d Bovenste sproeiarm (niet zichtbaar)
e Aankoppeling voor de bovenste sproei-

arm
f Onderste sproeiarm
g Geleiderails onderrek
h Identificatieplaatje

i Reservoir voor naspoelmiddel
j Sluithaak voor deurvergrendeling
k Reservoir voor regenereerzout
l Reservoir voor poedervormige 

reinigingsmiddelen
m Zeefcombinatie
n Luchtafvoer- en toevoerrooster met filter

voor verse lucht (afhankelijk van het mo-
del)

o Afvoer voor de lucht uit de spoelruimte 
(afhankelijk van het model)

p Achterkant:
Aansluiting voor doseermodules
Externe doseerpomp voor vloeibaar reini-
gingsmiddel (DOS1 afhankelijk van het
model)
Externe doseerpomp voor naspoelmiddel
(DOS4 afhankelijk van het model)
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Bedieningspaneel

a Toets  (Aan/Uit)
Bedrijfsafwasautomaat in- en uitschake-
len

b Toetsen 1–3 (programmakeuzetoetsen)
Snelkeuzetoetsen voor uw favoriete pro-
gramma's

c Toets  (overige programma's)
Kiezen van overige programma's

d Display
Hier verschijnen meldingen voor de ge-
bruiker

e Toetsen  en  (pijltoetsen)
Navigatie in het display

f Toets  (stoppen of terug)
Actie in het display stoppen 
(niet om een programma af te breken!)

g Toets Start/Stop
Programma starten of afbreken

h Toets OK (bevestigen)
Keuze of invoer in het display bevestigen

i TD-interface 
Controle- en overdrachtspunt voor Miele
Service
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 Deze afwasautomaat van Miele is een bedrijfsafwasautomaat met korte programmatij-
den en een grote capaciteit. Het apparaat is ideaal voor:

- Restaurants en eetgelegenheden

- Hotels en pensions

- Verenigingsgebouwen en

- vergelijkbare omgevingen

 Glazen, bestek en serviesdelen worden in deze gebruiksaanwijzing algemeen als spoel-
goed aangeduid, tenzij de delen specifiek worden benoemd.

 Gebruik deze vaatwasser uitsluitend voor het reinigen van serviesgoed zoals glazen,
borden en bestek. Ander gebruik, alsmede aanpassingen en wijzigingen zijn niet toege-
staan.

 Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor stationair binnengebruik.

 Gebruik speciale inzetten uitsluitend voor de doeleinden die in de gebruiksaanwijzing
worden aangegeven.

 De vaatwasser mag niet worden gebruikt voor het reinigen van medische hulpmiddelen.

 Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of
gebrek aan kennis niet in staat zijn om de vaatwasser veilig te bedienen, mogen de vaat-
wasser alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een
verantwoordelijke persoon.

 Laat het apparaat alleen bedienen door personeel dat is geïnstrueerd. Het personeel
moet ook daarna regelmatig worden geïnstrueerd.

 Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het apparaat bevinden.
Laat kinderen nooit met het apparaat spelen. Het gevaar bestaat dat kinderen zich in de
automaat opsluiten.

 Kinderen mogen de vaatwasser niet gebruiken.
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Correcte plaatsing

 Het apparaat mag niet worden opgesteld in een explosiegevaarlijke ruimte. De ruimte
dient tevens vorstvrij te zijn.

 De onderbouwmodellen moeten correct worden ingebouwd. Plaats de automaten alleen
onder een doorlopend werkblad dat aan de keukenkasten eromheen is vastgeschroefd.

 In de directe omgeving van de vaatwasser mag uitsluitend meubilair voor professioneel
gebruik worden geplaatst. Andere meubels kunnen door de condens beschadigd raken.

Technische veiligheid

 Deze vaatwasser mag alleen door de Miele Service, een vakhandelaar of door een ge-
kwalificeerde vakman in gebruik worden genomen, onderhouden en gerepareerd. Door on-
deskundig uitgevoerde installatie-, onderhouds- of reparatiewerkzaamheden kan de ge-
bruiker aanzienlijke risico's lopen.

 Controleer de afwasautomaat vóór gebruik op zichtbare beschadigingen. Neem een be-
schadigd apparaat nooit in gebruik. Een beschadigd apparaat kan uw veiligheid in gevaar
brengen!

 Gebruik een beschadigde of lekkende vaatwasser niet meer en neem contact op met de
Miele Service, een Miele-vakhandelaar of een andere vakman.

 Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
Alleen van deze onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij correct functioneren en volledig
voldoen aan de veiligheidseisen die wij aan onze producten stellen.

 De elektrische veiligheid van het apparaat is uitsluitend gegarandeerd als het wordt aan-
gesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd.
Laat bij twijfel de huisinstallatie door een elektricien inspecteren.

 Volg de installatie-instructies uit de gebruiksaanwijzing en de installatietekening.

 Controleer of de aansluitgegevens (spanning, frequentie en zekering) op het typeplaatje
overeenkomen met de gegevens van uw elektriciteitsnet.

 Door de automaat mag geen stekker van een elektrisch apparaat ingeklemd raken. Als
de diepte van de inbouwnis te gering is, kan door druk op de stekker oververhitting optre-
den. Zie ook “Elektrische aansluiting”.

 Het apparaat mag niet via een verdeelstekker of verlengsnoer op het elektriciteitsnet
worden aangesloten. Hiermee kan een veilig gebruik van het apparaat niet worden gewaar-
borgd. Er kan bijvoorbeeld oververhitting ontstaan.

 Open nooit de ommanteling van de afwasautomaat. Wanneer onderdelen worden aan-
geraakt die onder spanning staan of wanneer elektrische of mechanische onderdelen wor-
den veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat het ap-
paraat niet meer goed functioneert.

 Als de aansluitkabel beschadigd is, mag de afwasautomaat niet in gebruik worden ge-
nomen. Een beschadigde aansluitkabel moet worden vervangen door een geschikte aan-
sluitkabel. Om veiligheidsredenen mag dit alleen door de Miele Service of een gekwalifi-
ceerde vakkracht worden gedaan.

 Maak het apparaat vóór onderhoudswerkzaamheden altijd spanningsvrij.
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 Dompel de kunststof ommanteling van de wateraansluiting niet in vloeistoffen. In de om-
manteling bevinden zich twee elektrische kleppen.

 In de watertoevoerslang bevinden zich spanningvoerende delen. De slang mag daarom
niet worden ingekort.

Veilig gebruik

 De vaatwasser is uitsluitend bedoeld voor het gebruik met water en voor de vaatwasser
geschikte reinigingsmiddelen en mag niet met organische oplosmiddelen of ontvlambare
vloeistoffen worden gebruikt. 
Dit leidt o.a. tot explosiegevaar en het risico op materiële schade door aantasting van rub-
beren en kunststof onderdelen. Hierdoor kunnen er vloeistoffen uitlopen.

  Gebruik alleen voor afwasautomaten geschikte reinigingsmiddelen. Gebruik van andere
reinigingsmiddelen kan schade aan de afwasautomaat en het spoelgoed veroorzaken.

 Ga nooit op de geopende deur zitten of staan. Het apparaat kan kantelen en bescha-
digd raken.

 Na werkzaamheden aan de watervoorziening moet de leiding naar de afwasautomaat
worden ontlucht. Anders kunnen er onderdelen beschadigd raken.

 Houd rekening met de hoge temperatuur van de afwasautomaat tijdens het gebruik. Als
u de deur opent, kunt u zich branden! Het vaatwerk, de rekken en inzetten moeten eerst
afkoelen. Verwijder het eventueel resterende hete water dat in het serviesgoed in de spoel-
ruimte is achtergebleven.

 Het water in de spoelruimte is geen drinkwater!

 Een voorbehandeling (bijvoorbeeld met gewoon afwasmiddel en andere reinigingsmid-
delen), maar ook bepaalde verontreinigingen en sommige reinigingsmiddelen kunnen
schuim veroorzaken. Schuim kan het resultaat van de reiniging verminderen.

 Schuim dat uit de spoelruimte komt, kan schade aan de afwasautomaat veroorzaken.
Breek het programma meteen af als er schuim uit de afwasautomaat komt en koppel deze
los van de elektriciteit!

 Let bij gebruik van reinigingsmiddelen en speciale producten altijd op de aanwijzingen
van de fabrikant. Gebruik een reinigingsmiddel alleen voor de toepassingen die door de fa-
brikant worden aangegeven. Hiermee voorkomt u materiële schade en eventuele heftige
chemische reacties (bijvoorbeeld een gasexplosie).

 Om materiële schade en corrosie te vermijden, mogen geen zuren, chloridehoudende
oplossingen en roestende metalen in de spoelruimte terechtkomen.

 Reinig in de afwasautomaat geen spoelgoed dat met as, zand, was, smeermiddelen of
verf is vervuild. Dergelijke stoffen beschadigen de afwasautomaat.

 De automaat en de directe omgeving ervan mogen niet met water (waterslang of hoge-
drukreiniger) worden afgespoten.

 Om schade door corrosie te vermijden, mag de ommanteling niet in aanraking komen
met zuurhoudende oplossingen en dampen.

 Plaats scherpe, spitse voorwerpen zo in de automaat dat dit geen risico's oplevert.
Wees extra voorzichtig als u dergelijke voorwerpen rechtop in de automaat zet.
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 Het ventilatierooster bij vaatwassers met actieve droging mag niet worden geblokkeerd
of afgedicht.

Accessoires

 Voor speciale toepassingen mogen alleen Miele-hulpapparaten worden aangesloten. In-
formeer bij Miele naar de mogelijkheden.

 Gebruik uitsluitend rekken en inzetten van Miele. Als deze Miele-producten worden aan-
gepast of bij gebruik van rekken of inzetten van derden kan Miele niet waarborgen dat het
reinigingsresultaat toereikend is. Hieruit voortvloeiende schade valt niet onder de garantie.

Op het apparaat aangebrachte symbolen

Let op! 
Volg de aanwijzingen uit de gebruiksaanwijzing!

Let op! 
Gevaar voor een elektrische schok!

Waarschuwing voor hete oppervlakken:
Als de deur wordt geopend, kan het in de spoelruimte
erg heet zijn!

Gevaar voor snijwonden:
Draag bij het transporteren en plaatsen van de automaat
geschikte handschoenen!

Het afdanken van het apparaat

 Verwijder met het oog op de veiligheid en het milieu alle resten van de proceschemicali-
ën. Houdt u zich hierbij aan de aanwijzingen van de fabrikant en aan de veiligheidsinstruc-
ties. Draag een veiligheidsbril en handschoenen!

 Maak het slot van de deur onbruikbaar, zodat kinderen zich niet in het apparaat kunnen
opsluiten. Informeer bij de gemeentelijke reinigingsdienst naar de verdere verwerkingspro-
cedures voor afgedankte apparaten (zie ook: “Een bijdrage aan de bescherming van het
milieu”).
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Het verpakkingsmateriaal
De verpakking beschermt het apparaat te-
gen transportschade. Het verpakkingsmate-
riaal is uitgekozen met het oog op een zo
gering mogelijke belasting van het milieu en
de mogelijkheden voor recycling.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal
wordt er op grondstoffen bespaard en wordt
er minder afval geproduceerd. Uw vakhan-
delaar neemt de verpakking in het algemeen
terug.

Het afdanken van een apparaat
Oude elektrische en elektronische appara-
ten bevatten meestal waardevolle materia-
len. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en
onderdelen die nodig zijn geweest om de
apparaten goed en veilig te laten functione-
ren. Wanneer u uw oude apparaat bij het
gewone huisafval doet of er niet goed mee
omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn
voor de gezondheid en het milieu. Doe uw
oude apparaat daarom nooit bij het gewone
afval.

Lever het apparaat in bij een gemeentelijk
inzameldepot voor elektrische en elektroni-
sche apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij
Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk
voor het wissen van eventuele persoonlijke
gegevens op het af te danken apparaat. Be-
waar het afgedankte apparaat buiten het
bereik van kinderen.



Gebruikersprofielen

13

Bedieningsgroepen
De bediening kan in 2 groepen worden ver-
deeld:

- gebruikers

- ervaren gebruikers

Door een code in te voeren kunnen de “Ex-
tra instellingen” worden geblokkeerd voor
de algemene bediening (zie het hoofdstuk
“Extra instellingen, Code”).

Gebruikers

Om de dagelijkse routinewerkzaamheden te
kunnen uitvoeren, moeten de betreffende
medewerkers zijn geïnstrueerd inzake de
functies en de belading van de bedrijfsaf-
wasautomaat. Regelmatige scholing is ver-
eist.

Ervaren gebruikers

De ervaren gebruikers kunnen daarnaast
ook het gebruik van programma's blokke-
ren, programma's aanpassen voor wat be-
treft temperatuur en houdtijd en zij kunnen
de waterhoeveelheid wijzigen.
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Werking van het display

Het display is geen touchscreen.

Via het display kunt u de volgende functies
kiezen of instellen:

- het programma

- het starttijdstip (voorprogrammering)

- de instellingen

Tijdens het programmaverloop geeft het
display het volgende aan:

- de programmanaam

- de programmafase/de ingestelde/actuele
temperatuur

- de geschatte resttijd

- eventuele storingsmeldingen en aanwij-
zingen

Menubediening
De bedrijfsafwasautomaat wordt uitsluitend
bediend met de toetsen op het bedienings-
paneel. De toetsen die aan de zijkant van
het display zijn aangebracht (sensortoetsen)
zijn op het roestvrijstalen oppervlak van het
bedieningspaneel afgedrukt. Door de toet-
sen licht in te drukken, wordt de betreffende
functie geactiveerd.

U bedient het menu met de rechts naast het
display aangebrachte sensortoetsen.

- Toets 
Navigeert binnen een menu regel voor re-
gel omhoog en verhoogt de gemarkeerde
waarde.

- Toets  stoppen of terug 
Met deze toets wordt een menu voortijdig
beëindigd. Eventueel ingevoerde instel-
lingen worden niet opgeslagen. Het dis-
play gaat daarna naar het bovenliggende
menuniveau.

- Toets 
Navigeert binnen een menu regel voor re-
gel omlaag en verlaagt de gemarkeerde
waarde.

- Toets OK
De keuze wordt bevestigd of een invoer
wordt opgeslagen. Het display gaat naar
het eerstvolgende menuniveau. Bij het in-
voeren van waarden gaat het display naar
de volgende invoerpositie. Hoe u waarden
invoert, wordt in het desbetreffende
hoofdstuk beschreven.
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Menuweergave
Het bedieningsscherm van de bedrijfsaf-
wasautomaat is onderverdeeld in menu's.
De menu's worden met behulp van het 3-re-
gelige display in het bedieningspaneel weer-
gegeven.

Voorbeeld:

Taal 

,
;(

english (GB)

deutsch

Hierin worden de naam van het menu en
maximaal 2 menupunten getoond. Het ge-
selecteerde menupunt heeft een lichte ach-
tergrond.

Enkelvoudige keuze

Voorprogrammering

Ja
Nee (

U kunt met de pijltoetsen  en  door het
menu navigeren. De gemarkeerde waarde
kiest u met de toets OK. De gekozen waar-
de wordt met een vinkje  aangegeven. De
andere waarden zijn automatisch gedeacti-
veerd.

Als u de toets OK indrukt, gaat het display
naar het eerstvolgende menuniveau. Bij het
invoeren van waarden gaat het display naar
de volgende invoerpositie. Hoe u waarden
invoert, wordt in het desbetreffende hoofd-
stuk beschreven. Als u de toets  indrukt,
gaat het display naar het eerstvolgende me-
nuniveau zonder de invoer op te slaan.

Meervoudige keuze

Programmavrijgave

Kort
Universeel ,

;
9

9

U kunt met de pijltoetsen  en  door het
menu navigeren. U kunt met de toets OK
meerdere waarden binnen een menu na el-
kaar kiezen. Als u een waarde heeft geko-
zen, dan wordt deze met een vinkje  aan-
gegeven. 
Om uw keuze op te slaan, kiest u Overne-
men en dit bevestigt u met de toets OK.

Systeemmeldingen

Het -symbool geeft de systeemmeldingen
aan. Deze geven informatie over het lo-
pende proces en de status van de bedrijfs-
afwasautomaat. Systeemmeldingen worden
na afloop van de spoelprogramma's apart
gegenereerd. Als er meerdere systeemmel-
dingen zijn, druk dan op de toets OK voor
de volgende systeemmelding. Als u de
toets OK indrukt tijdens een programma,
dan kan de systeemmelding weer worden
opgeroepen.

Voorbeeld:



OK

Zout bijvullen

Automatisch uitschakelen
De bedrijfsafwasautomaat heeft een functie
voor automatisch uitschakelen. De bedrijfs-
afwasautomaat wordt na de ingestelde tijd
automatisch uitgeschakeld. Het display en
alle andere LED's zijn uitgeschakeld. Druk
op de toets  (aan/uit) om de bedrijfsaf-
wasautomaat in te schakelen.

U kunt de functie voor automatisch uitscha-
kelen ook uitschakelen (zie het hoofdstuk
“Extra instellingen, uitschakelen na”). Het
display blijft dan ook in stand-by ingescha-
keld.
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Symbolen in het display

Navigatiepijlen 

Als een menu meer dan 2 keuzemogelijkhe-
den heeft, dan worden naast de menu-
punten 2 navigatiepijlen getoond. U kunt
met de pijltoetsen  en  door de menu-
punten scrollen.

Stippellijn --------

Als een menu meer dan 2 keuzemogelijkhe-
den heeft, dan markeert een stippellijn het
einde van de keuzelijst. De laatste invoer
staat boven de lijn, het begin van de lijst
staat onder de lijn.

Vinkje 

Als u uit meerdere instellingen kunt kiezen,
dan markeert een vinkje  de actuele instel-
ling.

Voorbeeld

Voorprogrammering

Ja
Nee (

Actieve droging Dry+  
(afhankelijk van het model)

Als de actieve droging Dry+ is geactiveerd,
wordt het symbool rechtsboven naast de
programmanaam getoond.

Voorbeeld

Universeel
Temperatuur
Duur

G
55 °C
min23

Systeemmeldingen 

Het -symbool geeft de systeemmeldingen
aan. Als in het display rechtsonder OK
wordt weergegeven, dan moet de systeem-
melding worden bevestigd met de toets OK.
Als er geen OK in het display wordt weerge-
geven, dan gaat de besturing na enkele se-
conden naar het eerstvolgende niveau.

Storingsmeldingen 

Bij een storing wordt er in plaats van het -
symbool een waarschuwingsteken getoond.
Zie voor meer informatie bij een storing het
hoofdstuk “Storingen verhelpen”.
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Ingebruikneming

Bij de eerste ingebruikneming moeten de
volgende instellingen worden ingevoerd.
Alle instellingen verschijnen automatisch
na elkaar en de actueel gekozen waarden
worden door een vinkje  aangegeven.
De ingebruikneming is een vaste proce-
dure die u niet kunt onderbreken.

De bedrijfsafwasautomaat helpt u bij het
doorlopen van de verschillende stappen.

Bij het eerste programma na de inge-
bruikneming voert de bedrijfsafwasauto-
maat een regeneratie uit.
Als er na de eerste ingebruikneming geen
compleet programma wordt uitgevoerd en
de bedrijfsafwasautomaat wordt uitge-
schakeld, dan moet u de eerste inge-
bruikneming opnieuw uitvoeren.

Het achteraf aanpassen van de volgende
invoeren (behalve de wateraansluitingen)
kunt via het menu “Instellingen “ en de
“Extra instellingen” doen.

Inschakelen

Controleer of de vaatwasser op de elektri-
citeit is aangesloten.

 Druk op de toets  totdat de LED in de
toets brandt.

Taal instellen

De eerste ingebruikneming start automa-
tisch met het instellen van de taal. U wordt
verzocht om de gewenste displaytaal in te
stellen.

Taal 

,
;(

english (GB)

deutsch

 Kies de gewenste taal met de pijltoet-
sen  en  en bevestig uw keuze met de
toets OK.

Temperatuureenheid instellen

Het display gaat naar het instellen van de
temperatuureenheid.

Temperatuureenheid

°C

°F

(

 Kies de gewenste temperatuureenheid
met de pijltoetsen  en  en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Instellen datumformaat

Het display gaat naar het instellen van het
datumformaat.

Datumformaat

DD:MM:JJ

MM:DD:JJ
(

 Kies het gewenste datumformaat met de
pijltoetsen  en  en bevestig uw keuze
met de toets OK.
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Datum instellen

Het display gaat naar het instellen van de
datum.

Datum

12 . 07 . 2013

 Stel met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de dag, de maand en het jaar in en
bevestig elke invoer met de toets OK.

Tijdformaat instellen

Het display gaat naar het instellen van het
tijdformaat.

Tijdformaat

(24 uur

12 uur

 Kies het gewenste tijdformaat met de pijl-
toetsen  en  en bevestig uw keuze met
de toets OK.

Tijd instellen

Het display gaat naar het instellen van de
tijd.

Dagtijd

12 : 00

 Stel met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de uren en minuten in en bevestig de
betreffende waarden met de toets OK.

Als u het tijdformaat 12u heeft gekozen,
dan wordt achter de tijd “am” (ochtend) of
“pm” (avond) gezet.

Waterhardheid instellen

Het display gaat naar het instellen van de
waterhardheid.

De bedrijfsafwasautomaat moet nauwkeurig
worden ingesteld op de waterhardheid in uw
regio.

 Het plaatselijke waterleidingbedrijf kan u
vertellen welke hardheidsgraad uw water
heeft.

 Als de waterhardheid schommelt (bijvoor-
beeld tussen 8–17 °dH), voer dan altijd de
hoogste waarde (in dit geval 17 °dH).

Voor een technicus van Miele is het voor be-
paalde werkzaamheden handig te weten
wat de waterhardheid in uw regio is.

 Noteer daarom de waterhardheid:

____________________°dH

Standaard is een waterhardheid van
19 °dH (3,4 mmol/l) geprogrammeerd.

Waterhardheid
19

(0 - 70 °dH)

°dH

 Stel met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de voor uw wateraansluiting geldende
hardheidsgraad in en bevestig de invoer
met de toets OK.

Meer informatie over de instelling van de
waterhardheid vindt u in het hoofdstuk
“Regenereerzout bijvullen”.
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Wateraansluitingen

In het display verschijnt nu een scherm waar
u de wateraansluitingen kunt instellen.

Als de bedrijfsafwasautomaat niet op alle
aanwezige wateraansluitingen kan worden
aangesloten, dan kunnen deze worden af-
gesloten.

Als u bepaalde wateraansluitingen uit-
schakelt, dan kunnen deze alleen weer
door de Miele Service weer worden geac-
tiveerd.

Wateraansluitingen

Overnemen
Koud water ,

;
9

 Kies met de pijltoetsen  en  de water-
aansluitingen die niet zijn aangesloten en
bevestig uw keuze met de toets OK.

Het vinkje  verdwijnt uit het vakje  en
de wateraansluiting is dan uitgeschakeld.

 Om uw keuze op te slaan, kiest u Overne-
men en u bevestigt uw keuze met de
toets OK.

Ingebruikneming afgesloten

De eerste ingebruikneming is succesvol af-
gesloten en de betreffende melding ver-
schijnt in het display.



OK

Ingebruikneming
succesvol afgesloten

 Druk op de toets OK.

De bedrijfsafwasautomaat is klaar voor ge-
bruik.

M
PROFESSIONAL

PG 80XX

Het startscherm wordt gedurende 3 secon-
den weergegeven. 
Daarna wordt in het display het programma
weergegeven dat bij de 1e snelkeuzetoets
hoort.
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Deur openen
Het bedieningspaneel van de bedrijfsafwas-
automaat dient tegelijkertijd als deurgreep.

 Pak de greeplijst onder het bedieningspa-
neel vast en klap de deur omlaag.

Als u de deur opent terwijl er een program-
ma loopt, worden alle reinigingsfuncties
automatisch onderbroken (zie het hoofd-
stuk “Bediening, programma onderbre-
ken”).

Een gestart programma mag alleen in
noodgevallen worden onderbroken, bij-
voorbeeld wanneer het spoelgoed erg
rammelt.

Deur sluiten
 Schuif de rekken naar binnen.

 Klap de deur omhoog en druk deze tot de
aanslag aan.
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Regenereren
Voor goede reinigingsresultaten heeft de be-
drijfsafwasautomaat zacht, kalkarm leiding-
water nodig. Bij hard leidingwater ontstaat
er een witte aanslag op het serviesgoed en
de wanden van de spoelruimte.

Leidingwater met een hardheid vanaf 4 °dH
(= 0,7 mmol/l) moet daarom worden ont-
hard. Dat gebeurt automatisch in de inge-
bouwde waterontharder. 
Hiervoor moet de ontharder exact worden
ingesteld op de hardheid van het leidingwa-
ter.

Het plaatselijke waterleidingbedrijf kan u
informeren over de waterhardheid in uw
omgeving.
Voor een technicus van Miele is het voor
bepaalde werkzaamheden handig te weten
wat de waterhardheid in uw regio is. Vul
daarom hier de hardheid van het leiding-
water in:

______________ °dH of mmol/l

De ontharder moet regelmatig worden gere-
genereerd. 
Daarvoor is speciaal regenereerzout nodig.

 Schade door reinigingsmiddel in de
ontharder.
Reinigingsmiddel beschadigt de water-
ontharder.
Doseer geen poedervormig of vloeibaar
reinigingsmiddel in het reservoir voor re-
genereerzout.

 Schade als gevolg van ongeschikte
zoutsoorten.
Veel zoutsoorten kunnen niet in water op-
losbare deeltjes bevatten die een nadelig
effect kunnen hebben op de werking van
de ontharder.
Gebruik uitsluitend speciaal grofkorrelig
regenereerzout of andere zuivere inge-
dampte zouten.
Geschikte producten vindt u in het pro-
ductaanbod van Miele Professional.

Als de hardheid van uw water altijd lager
is dan 4 °dH (= 0,7 mmol/l), dan hoeft u
geen zout in de ontharder te doseren.
U moet wel de waterhardheid instellen.

Waterhardheid instellen
De waterontharder kan worden ingesteld op
een waarde tussen 0–70 °dH (0–12,6 mmol/
l).

 Kies het menu Extra instellingen.

 Kies Waterhardheid en bevestig de invoer
met de toets OK.

Waterhardheid
19

(0 - 70 °dH)

°dH

De waterontharder is standaard ingesteld op
een waterhardheid van 19 °dH (3,4 mmol/l). 
Let bij de instelling ook op de volgende ta-
bel.

Bij een schommelende waterhardheid moet
altijd de hoogste waarde worden ingesteld.
Als de waterhardheid schommelt, bijvoor-
beeld tussen 8–17 °dH (1,4–3,1 mmol/l), dan
moet de waterhardheid op 17 °dH
(3,1 mmol/l) worden ingesteld.

 Stel met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de voor uw wateraansluiting geldende
hardheidsgraad in en bevestig de invoer
met de toets OK.
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Tabel instelling waterontharder

°dH °f mmol/l Display

  0   0   0   0

  1   2 0,2   1

  2   4 0,4   2

  3   5 0,5   3

  4   7 0,7   4

  5   9 0,9   5

  6 11 1,1   6

  7 13 1,3   7

  8 14 1,4   8

  9 16 1,6   9

10 18 1,8 10

11 20 2,0 11

12 22 2,2 12

13 23 2,3 13

14 25 2,5 14

15 27 2,7 15

16 29 2,9 16

17 31 3,1 17

18 32 3,2 18

19 34 3,4    19 *)

20 36 3,6 20

21 38 3,8 21

22 40 4,0 22

23 41 4,1 23

24 43 4,3 24

25 45 4,5 25

26 47 4,7 26

27 49 4,9 27

28 50 5,0 28

29 52 5,2 29

30 54 5,4 30

31 56 5,6 31

32 58 5,8 32

33 59 5,9 33

34 61 6,1 34

35 63 6,3 35

°dH °f mmol/l Display

36   65   6,5 36

37   67   6,7 37

38   68   6,8 38

39   70   7,0 39

40   72   7,2 40

41   74   7,4 41

42   76   7,6 42

43   77   7,7 43

44   79   7,9 44

45   81   8,1 45

46   83   8,3 46

47   85   8,5 47

48   86   8,6 48

49   88   8,8 49

50   90   9,0 50

51   91   9,1 51

52   93   9,3 52

53   95   9,5 53

54   97   9,7 54

55   99   9,9 55

56 100 10,0 56

57 102 10,2 57

58 104 10,4 58

59 106 10,6 59

60 107 10,7 60

61 109 10,9 61

62 111 11,1 62

63 113 11,3 63

64 115 11,5 64

65 116 11,6 65

66 118 11,8 66

67 120 12,0 67

68 122 12,2 68

69 124 12,4 69

70 125 12,5 70

*) fabrieksinstelling
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Regenereerzout bijvullen
 Vul na afloop van een programma regene-

reerzout bij zodra de betreffende melding
in het display verschijnt.

 Bevestig de aanwijzing met de toets OK.

Als er geen zout wordt bijgevuld, dan ver-
schijnt rechts naast de programmanaam het
-symbool dat wijst op het tekort. 
De aanwijzing voor het bijvullen wordt na af-
loop van elk programma opnieuw weerge-
geven.

Als u de toets OK indrukt tijdens een pro-
gramma kunnen de bijvulsignalen worden
weergegeven.

Als u regenereerzout bijvult, gaat het -sym-
bool in het display na enkele seconden uit
als er niets anders bijgevuld hoeft te wor-
den.

Er verschijnen geen meldingen over het bij-
vullen van regenereerzout als u een water-
hardheid tussen 0–4 °dH heeft geprogram-
meerd.

Vergrendeling wegens zouttekort

De bedrijfsafwasautomaat wordt voor verder
gebruik vergrendeld als u gedurende meer-
dere programma's geen zout bijvult.

In het display verschijnt kort daarvoor de
volgende melding:

K

OK

Apparaat wordt
binnenkort wegens
zoutgebrek vergrendeld

Afhankelijk van het gekozen programma en
de ingestelde waterhardheid zijn er nog
slechts enkele programma's mogelijk.

De bedrijfsafwasautomaat wordt voor verder
gebruik vergrendeld als u meerdere pro-
gramma's uitvoert zonder zout bij te vullen.

K

OK

Apparaat vergrendeld
wegens zoutgebrek

De vergrendeling wordt na enkele secon-
den opgeheven als u regenereerzout heeft
bijgevuld.
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Regenereerzout bijvullen

 Open de deur bij het vullen tot ongeveer
halverwege, zodat het zout goed in het
reservoir kan stromen.

 Open het klepje van het zoutreservoir door
op het knopje te drukken in de richting
van de pijl. Het klepje springt open.

 Klap de trechter open.

Giet geen water in het reservoir!

 Doe maximaal zo veel zout in het reservoir
dat u de trechter zonder moeite kunt slui-
ten. Het zoutreservoir bevat bij de eerste
keer vullen, afhankelijk van de korrelgroot-
te, ca. 2 kg. 
Bij het navullen gaat er minder zout in om-
dat er zich altijd nog zoutresten in het re-
servoir bevinden.

Als u het reservoir vult, zal het waterniveau
in het reservoir stijgen. Het water kan over-
lopen.

 Verwijder de zoutresten rond de vulope-
ning en de afdichting en sluit het klepje
van het reservoir.

 Start meteen na het bijvullen het program-
ma Koud zonder spoelgoed om corrosie in
de spoelruimte te voorkomen. Hiermee
wordt eventueel overgelopen zoutoplos-
sing verdund en vervolgens uitgespoeld.
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Naspoelmiddel
Naspoelmiddel zorgt ervoor dat het water
voor het drogen als een film van het spoel-
goed afloopt waardoor het spoelgoed na
het spoelen sneller droogt.
U kunt het naspoelmiddel doseren via het
reservoir in de deur of een externe doseer-
module. (Optie: zie het hoofdstuk “Doseer-
module”).

 Schade door reinigingsmiddel in het
reservoir voor naspoelmiddel.
Als het voorraadreservoir per ongeluk met
reinigingsmiddel (ook vloeibaar) wordt ge-
vuld, raakt het defect!
Gebruik alleen naspoelmiddelen die ge-
schikt zijn voor bedrijfsafwasautomaten!

Geschikte producten vindt u in het pro-
ductaanbod van Miele Professional.

De omschakeling naar de externe doseer-
module moet worden gedaan door de
Miele Service of een erkende vakhan-
delaar.

In het Bierglazen-programma (afhankelijk
van het model) wordt met koud water zon-
der naspoelmiddel nagespoeld.

Naspoelmiddel bijvullen
 Vul na afloop van een programma na-

spoelmiddel bij zodra de desbetreffende
melding in het display verschijnt.

K

OK

Naspoelmiddel bijvullen

 Bevestig de aanwijzing met de toets OK.

Universeel

Temperatuur
Duur

:
55 °C
min23

Als er geen naspoelmiddel wordt bijgevuld,
dan verschijnt rechtsboven naast de pro-
grammanaam het -symbool dat wijst op
het tekort.

De aanwijzing voor het bijvullen wordt na af-
loop van elk programma opnieuw weerge-
geven.

Als u de toets OK indrukt tijdens een pro-
gramma kunnen de bijvulsignalen worden
weergegeven.

Als u naspoelmiddel bijvult, gaat het -sym-
bool in het display na enkele seconden uit
als er niets anders bijgevuld hoeft te wor-
den.
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Naspoelmiddel bijvullen
 Open de deur helemaal.

 Schroef het deksel van het reservoir voor
naspoelmiddel.

 Vul hooguit zoveel naspoelmiddel bij tot-
dat het met “max.” aangeduide niveau is
bereikt.

De capaciteit van het reservoir is circa
300 ml.

 Schroef het deksel daarna weer dicht zo-
dat er tijdens het spoelen geen water in
het reservoir kan binnendringen.

 Spoel eventueel gemorst naspoelmiddel
weg om bij het volgende programma ster-
ke schuimvorming te voorkomen. Gebruik
hiervoor het programma Koud.
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Spoelgoed inruimen
Verwijder grove etensresten van het servies-
goed.

Het is niet nodig om het spoelgoed van te-
voren onder stromend water af te spoelen!

Waar u op moet letten

 Schade door zuren en oplosmiddelen.
Er mogen geen zuurresten of oplosmid-
delen, vooral geen zoutzuur en chloride,
in de spoelruimte terechtkomen.
Gebruik geen zuren en oplosmiddelen in
de spoelruimte.

 Pas op voor schade door serviesgoed
dat met as, zand, was, smeermiddelen of
verf is vervuild.
Dergelijke stoffen beschadigen de be-
drijfsafwasautomaat.
Spoel serviesgoed dat met as, zand, was,
smeermiddelen of verf is vervuild niet in
de bedrijfsafwasautomaat.

Ruim de servies- en bestekdelen op de
daarvoor bestemde plaatsen in de rekken
in. Neem daarbij echter de volgende aanwij-
zingen in acht:

 Plaats het serviesgoed zo in de rekken dat
het water er aan alle kanten bij kan. Alleen
dan kan het goed schoon worden!

 Ruim borden in het boven- en onderrek in
spiegelbeeld in. Het gewelfde gedeelte
moet naar het midden van het rek zijn ge-
richt (zie ook de afbeeldingen op de vol-
gende pagina's).

 Plaats serviesgoed en bestek zo dat het
niet tegen of op elkaar ligt.

 Plaats al het serviesgoed zo, dat het ste-
vig staat.

 Plaats hol serviesgoed zoals kopjes, gla-
zen en pannen met de openingen naar be-
neden in de rekken.

 Plaats hoog, smal, hol spoelgoed in het
midden van de rekken. Het water komt zo
beter in het holle serviesgoed.

 Plaats serviesgoed met een diepe bodem
zoveel mogelijk schuin in het rek, zodat
het water eraf kan lopen.

 Let erop dat de sproeiarmen niet worden
geblokkeerd door serviesgoed dat te hoog
is of door de rekken heen steekt. U kunt
dit controleren door de sproeiarmen een
keer met de hand rond te draaien.

 U kunt het bovenrek eruit halen voor het
spoelen van groot spoelgoed in het onder-
rek.

 Zorg ervoor dat kleine delen niet door de
spijlen van de rekken heen vallen. Leg
kleine delen daarom in de bestekkorf.

Ongeschikt serviesgoed

- Bestek en serviesgoed van hout of met
houten delen: dit droogt uit en wordt lelijk.
Bovendien zijn de gebruikte lijmsoorten
vaak niet geschikt voor reiniging in vaat-
wassers. De houten delen kunnen dan
loslaten.

- Kunstvoorwerpen, antieke, waardevolle
vazen of glazen met decoraties zijn niet
bestand tegen reiniging in de vaatwasser.

- Voorwerpen van niet-hittebestendig
kunststof kunnen vervormd raken.

- Voorwerpen van koper, messing, tin en
aluminium kunnen verkleuren of dof wor-
den.

- Kleurdecoraties op het glazuur kunnen na
vele afwasbeurten verbleken.

- Kwetsbaar glaswerk en kristallen voor-
werpen kunnen na meerdere keren reini-
gen dof worden.
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Ons advies
- Gebruik serviesgoed en bestek van mate-

riaal dat geschikt is om in een vaatwasser
te worden gereinigd met de aanduiding
“Geschikt voor de vaatwasser”.

- Glas kan na verloop van tijd dof worden in
de vaatwasser. Reinig kwetsbaar glaswerk
daarom alleen bij lage temperaturen (zie
het hoofdstuk “Programmaoverzicht”) en
met geschikte reinigingsmiddelen. Het
glas zal dan minder gauw dof worden.

Let op!

Zilver en aluminium kunnen in aanraking
met zwavelhoudende voedingsmiddelen
verkleuren.

 Gevaar door een chemische reactie
Gebruik voor het reinigen van aluminium
delen (zoals vetfilters) geen sterk bijtende,
alkalische reinigingsmiddelen voor be-
drijfsafwasautomaten of industriële reini-
gers.
Pas op voor schade aan het materiaal. In
extreme gevallen kan er een hevige che-
mische reactie optreden (bijvoorbeeld een
gasexplosie).
Spoel geen voorbehandelde aluminium
onderdelen in de vaatwasser.
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Bovenrek
Plaats in het bovenrek klein, licht en kwets-
baar serviesgoed (kopjes, schoteltjes, gla-
zen, dessertschaaltjes, etc.) en lichte, hitte-
bestendige kunststof voorwerpen.

O 891 bovenrek

Met inzet E 810 voor bijvoorbeeld 20 kop-
jes, 33 schotels of 17 dessertbordjes.

Kopjesrek

U kunt de breedte van dit kopjesrek op twee
standen instellen om er ook grotere kopjes
op te kunnen plaatsen.

 Trek het kopjesrek naar boven en laat het
in de gewenste breedte vastklikken.

Bovenrek voor glazen
Voor het reinigen van kwetsbaar glaswerk.

O 892 bovenrek

Met inzet E 812 voor bijvoorbeeld 26 glazen
Ø 65 mm (buitenkant) en 6 glazen Ø 60 mm
(in het midden).

Glazenbeugel

U kunt de hoogte van de glazenbeugel op
twee standen instellen.

 Trek de glazenbeugel naar boven en laat
de beugel op de gewenste hoogte vast-
klikken.

In de lage stand kunt u er kleine glazen en
bekers tegenaan zetten.

In de hoge stand kunt u hoge glazen en gla-
zen met een lange steel goed inruimen.
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Verstellen bovenrek
Om in het boven- of onderrek meer plaats te
krijgen voor hoger serviesgoed kunt u het
bovenrek in hoogte verstellen. U kunt kiezen
uit twee standen met een verschil van
ca. 5 cm.

 Trek het bovenrek naar buiten.

 Maak de stelmoeren aan beide kanten los.

 Breng het rek omhoog of omlaag in de ge-
wenste stand.

 Draai de stelmoeren weer vast.

Het bovenrek moet in beide standen recht
zitten.
Als het bovenrek schuin zit, kan het niet
op het water worden aangesloten.

 Pas op voor schade door een ver-
keerde positie van de wateraansluiting.
Nadat de hoogte van het bovenrek is aan-
gepast, moet de positie van de wateraan-
sluiting worden aangepast.
Pas altijd de positie van de wateraanslui-
ting aan als u de hoogte van het bovenrek
heeft gewijzigd, voordat u het bovenrek
erin schuift.

 Draai de wateraansluiting van het boven-
rek in de bovenste of onderste stand.
De wateraansluiting moet merkbaar vast-
klikken in de betreffende positie.

Afhankelijk van de stand van het bovenrek
kunt u bijvoorbeeld borden met de volgende
diameters in de rekken plaatsen: 
Voorbeeld bovenrek O 891

Stand bo-
venrek

Bovenrek
bord-Ø

Onderrek
bord-Ø

Boven max. 15 cm 33 cm*

Onder max. 20 cm 25 cm

*Hiervoor moet bordeninzet E 816 in het onderrek worden
gebruikt.
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Onderrek
Plaats groot en zwaar serviesgoed zoals
borden, platte schotels, pannen en schalen
in het onderrek. 
Zet dunne lichte glazen alleen in de daar-
voor bestemde inzet of het onderrek.

U 890 speciaal onderrek

Voor kunststof rekken, diverse inzetten en
bestekkokers.

U 890 onderrek met 2 inzetten E 816 en 2 bestekko-
kers E 165

Er kunnen in elke inzet 16 borden Ø 25 cm
en diverse soorten bestek worden gezet.
Zonder bestekkokers kunnen er in elke inzet
E 816 19 borden Ø 25 cm worden gezet.

U 890 onderrek met een 90° gedraaide inzet E 816

Met bestekkoker E 165 kunnen er steeds
16 borden Ø 33 cm en diverse soorten be-
stek in worden gezet. Zonder bestekkoker
kunnen er in de gedraaide inzet E 816 tel-
kens 19 borden Ø 33 cm worden gezet.
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Inzet van kunststof rekken
In het speciale onderrek U 890 kunnen
kunststof rekken worden geplaatst van
500 x 500 mm.

Om kunststof rekken in het bovenrek te kun-
nen gebruiken, is het speciale bovenrek
O 885 nodig (max. hoogte voor spoelgoed
130 mm).

Om hoger spoelgoed in het onderrek te
kunnen plaatsen, is het speciale onderrek
U 876 nodig.

Welke rekcombinaties u kunt gebruiken,
hangt af van het soort, de grootte en vorm
van het spoelgoed. 
Voor meer informatie over het assortiment
rekken kunt u contact opnemen met uw
Miele-vakhandelaar of de Miele Service.

Voorbeelden: (onderrekken)

U 525 draadkorf met 5 rijen

De draadkorf kan worden gebruik voor gla-
zen met een diameter tot maximaal 8 cm.

U 534–U 537 kunststof rekken met vakindelingen
voor glazen met verschillende hoogtes

In dit voorbeeld is het kunststof rek door
lange extenders met het hoge opzetstuk
verbonden. 
(opbouw alleen met speciaal onderrek
U 876)

Kunststof rek samenstellen

De hoogte van het basisrek  kan met een
opzetstuk  en naar keuze met lange  of
korte  extenders worden gewijzigd.

 Steek de 4 extenders in het basisrek .

 Druk het opzetstuk  stevig op de exten-
ders.
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Reinigingsmiddel bijvullen

Gebruik alleen reinigingsmiddelen die ge-
schikt zijn voor bedrijfsafwasautomaten.
Geschikte producten vindt u in het pro-
ductaanbod van Miele Professional.

Het reinigingsmiddel kan in poedervorm via
het reservoir voor poedervormige reinigings-
middelen worden gedoseerd of in vloeibare
vorm via een externe doseermodule (optie;
zie het hoofdstuk “Doseermodule”).

U mag reinigingstabletten gebruiken. Dit
geldt niet voor het programma Superkort
(afhankelijk van het model).
Gebruik uitsluitend reinigingstabletten die
snel genoeg oplossen. Geschikte tabs
vindt u in het productaanbod van Miele
Professional.

Poedervormig reinigingsmiddel

Gebruik alleen poedervormige reinigings-
middelen of reinigingstabletten in het do-
seersysteem in de deur.

Doe voor elk spoelprogramma (behalve
bij Superkort, Koud, Regeneratie en Afpom-
pen) poedervormig reinigingsmiddel of een
reinigingstablet in het reservoir voor poeder-
vormige reinigingsmiddelen (neem de aan-
wijzingen met betrekking tot het program-
ma Superkort in acht).

 Doseer afhankelijk van de vuilgraad van
het serviesgoed het reinigingsmiddel in
het betreffende reservoir (neem de infor-
matie over de dosering in het hoofdstuk
“Programmaoverzicht” in acht).

 Open het reservoir voor het reinigingsmid-
del door op het knopje te drukken in de
richting van de pijl. Het klepje van het re-
servoir gaat naar links open.

Na een programma is het klepje al geopend.

 Doe poedervormig reinigingsmiddel of een
reinigingstablet in het reservoir en sluit het
klepje.

Dosering

 Bij het doseren van reinigingsmiddelen
moet u de aanwijzingen van de reinigings-
middelenfabrikant opvolgen.

Als hulp bij de dosering zijn er markeringen
van 20 en 40 aangebracht. Deze geven, als
de deur horizontaal geopend is, het niveau
in milliliters aan. Bij poedervormig reini-
gingsmiddel geven deze markeringen, af-
hankelijk van de fabrikant en korrelgrootte,
de hoeveelheid ongeveer in grammen aan.

In het reservoir past maximaal 60 ml reini-
gingsmiddel.
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Aanwijzingen voor het programma
Superkort (afhankelijk van het mo-
del)
Bij het programma Superkort wordt het na-
spoelwater na afloop van het programma
niet afgepompt. Zo zijn extra korte program-
ma's mogelijk bij continu gebruik. 
Het reinigingsmiddel kan tijdens de korte
programmaduur niet goed uit het reservoir
worden gespoeld.

 Als u niet vloeibaar doseert, moet u het
poedervormige reinigingsmiddel daarom
rechtstreeks op de binnenkant van de
deur doseren.

Start het reinigingsprogramma onmiddel-
lijk na het doseren van het reinigingsmid-
del op de binnenkant van de deur. Zo
voorkomt u corrosie en verkleuring.

Vloeibaar reinigingsmiddel
Vloeibaar reinigingsmiddel kan zowel intern
(afhankelijk van het model) als extern via
een doseermodule worden gedoseerd.

Interne dosering vloeibaar reini-
gingsmiddel
Bij de vaatwassers met interne dosering
voor vloeibare reinigingsmiddelen wordt het
vloeibare reinigingsmiddel via een interne
doseerpomp gedoseerd.
De aansluiting voor een externe doseermo-
dule vervalt dan.

 Uitgang van de doseerslangen bij interne
dosering (afhankelijk van het model).

 Aansluiting stroomvoorziening DOS 4 na-
spoelmiddel (afhankelijk van het model).

 Aansluitingen voor doseerslangen.

 Steek de doseerlans in het reservoir van
het reinigingsmiddel (zie het hoofdstuk
“Reservoir bijvullen of vervangen”).

 Om de doseerslangen aan te brengen,
moet u de slangklem op een vrije aansluit-
opening losmaken en het beschermkapje
eraf trekken.

 Steek de doseerslang op de aansluitope-
ning en bevestig de slang met een slang-
klem.

Zet beschermkapjes op aansluitingen
voor doseerslangen die niet worden ge-
bruikt, zodat er geen spoelwater uitloopt.
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Doseermodule
Naast de interne doseersystemen kunnen er
maximaal twee extra externe doseersyste-
men (doseermodules) voor vloeibare pro-
ceschemicaliën worden aangesloten.

Aanduiding van de zuiglansen

Vloeibare proceschemicaliën uit externe re-
servoirs worden via zuiglansen gedoseerd.
Een kleurcode vergemakkelijkt de toewijzing
van de zuiglansen.

Voor bepaalde verontreinigingen moet u
soms andere samenstellingen van reini-
gingsmiddelen en additieven gebruiken.
Neem in een dergelijk geval contact op
met de Miele Service voor advies.

Doseermodules aansluiten

Bij de doseermodule wordt een aparte mon-
tagehandleiding geleverd.

 Aansluiting stroomvoorziening DOS1 rei-
nigingsmiddel (afhankelijk van het model).

 Aansluiting stroomvoorziening DOS 4 na-
spoelmiddel (vervalt bij de PG 8055).

 Aansluitingen voor doseerslangen.

 Schade door verkeerde spanning.
Vergelijk, voordat u de doseermodule
monteert, de aansluitgegevens (spanning
en frequentie) op het typeplaatje van de
module met die op het typeplaatje van de
reinigingsautomaat. Deze gegevens moe-
ten beslist overeenkomen om schade aan
de module te voorkomen.
Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

 Sluit de stroomvoorziening aan.

 Om de doseerslangen aan te brengen,
moet u de slangklem op een vrije aansluit-
opening losmaken en het beschermkapje
eraf trekken.

 Steek de doseerslang op de aansluitope-
ning en bevestig de slang met een slang-
klem.

Zet beschermkapjes op aansluitingen
voor doseerslangen die niet worden ge-
bruikt, zodat er geen spoelwater uitloopt.

Doseerconcentratie instellen

Hoe u de doseerconcentratie moet instellen,
wordt beschreven in het hoofdstuk “Extra
instellingen/Extra functies/Doseersystemen”.
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Voorraadreservoir bijvullen of vervangen

De doseermodule heeft een niveausensor.
Als het minimumniveau is bereikt, verschijnt
er een melding in het display.

K

OK

DOS 

bijvullen

 Vervang het reservoir met het betreffende
middel na afloop van het programma als
de melding in het display verschijnt.

 Bevestig de aanwijzing met de toets OK.

Vervang de reservoirs tijdig, om te voor-
komen dat ze helemaal worden leeggezo-
gen.
Een leeggezogen doseersysteem moet
vóór de start van een volgend programma
worden ontlucht.

 Zet het betreffende reservoir op de ge-
opende deur of op een eenvoudig te reini-
gen ondergrond.

 Trek het deksel van de jerrycan en verwij-
der de zuiglans. Leg de zuiglans op de ge-
opende deur.

 Vul of vervang het reservoir, plaats de do-
seerlans erin en druk de sluitdop omlaag
totdat deze vastklikt. Let op de kleurcode-
ring.

 Pas de doseerlans aan de afmeting van
het reservoir aan door deze te verschui-
ven. De lans moet de bodem bereiken.

 Verwijder eventueel gemorste procesche-
micaliën.

 Zet het reservoir naast de bedrijfsafwas-
automaat op de grond of in een kast er-
naast. Het reservoir moet zich op dezelfde
hoogte als de reinigingsautomaat bevin-
den en mag er niet boven of op worden
gezet.

 Afsluitend moet het doseersysteem wor-
den ontlucht.

Voor meer informatie over het ontluchten
van het doseersysteem en het instellen van
de te doseren hoeveelheid zie 
“Extra instellingen, extra functies”.

Verbruik 
controleren

Controleer regelmatig het verbruik van de
proceschemicaliën. Controleer hiervoor het
niveau in de reservoirs. U kunt zo eventuele
onregelmatigheden bij de dosering herken-
nen.
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LED's in de 
toetsen

In de toetsen zijn lichtdiodes geplaatst. Deze geven de status van de bedrijfsafwasauto-
maat aan. 
Alle LED's zijn geel verlicht, met uitzondering van de Start/Stop-toets die bij normaal ge-
bruik een groene LED heeft. 
Bij een storing knippert de Start-Stop-toets met rood licht.

Toets LED Status

Toets  
(Aan/Uit)

AAN De bedrijfsafwasautomaat is ingeschakeld.

KNIPPERT De bedrijfsafwasautomaat is na de ingestelde tijd in
de stand-by-modus gegaan.

UIT De bedrijfsafwasautomaat is uitgeschakeld.

Toets , 
en  snelkeu-
zetoetsen

AAN Het betreffende programma is gekozen. De LED blijft
ook na afloop van het programma branden, totdat er
een ander programma wordt gekozen.

UIT Het programma is niet gekozen of de programma-in-
stellingen worden gewijzigd.

Toets  overi-
ge programma's

AAN Er is een programma uit de programmalijst gekozen.
De LED blijft ook na afloop van het programma bran-
den, totdat er een ander programma wordt gekozen.

UIT Er is geen programma uit de lijst gekozen of de pro-
gramma-instellingen worden gewijzigd.

Toets 
Start/Stop

AAN Er is een programma aan de gang.

KNIPPERT
GROEN

Er is een programma gekozen, maar nog niet gestart.

KNIPPERT
ROOD

Er is een storing opgetreden.

UIT Een programma is klaar.
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Inschakelen
 Draai de waterkraan open als deze nog

dicht is.

 Druk op de toets  totdat de LED in de
toets oplicht.

 Sluit de deur.

Zodra de bedrijfsafwasautomaat klaar is
voor gebruik, verschijnt in het display het
laatst gekozen programma, 
bijvoorbeeld:

Universeel

Temperatuur
Duur

55 °C
min23

Programma kiezen
Laat de keuze van het programma altijd af-
hangen van het te reinigen spoelgoed en de
vuilgraad.

Snelkeuzetoetsen

Met de snelkeuzetoetsen ,  en 
kunt u vaak gebruikte programma's kiezen.
De bezetting van de toetsen kan naar wens
worden aangepast (zie het hoofdstuk “Extra
instellingen”).

Standaard zijn de eerste 3 programma's uit
het programmaoverzicht toegewezen aan
de snelkeuzetoetsen (zie het hoofdstuk
“Programmaoverzicht”).

 Kies met de snelkeuzetoetsen een pro-
gramma.

De LED van de snelkeuzetoets brandt en de
LED van de toets Start/Stop knippert.

Programmalijst

U kunt programma's die niet met de snel-
keuzetoetsen kunnen worden gekozen uit
de programmalijst kiezen.

 Druk op de toets .

In het display verschijnt het volgende keuze-
menu:

Bierglazen

Kort ,
;

Programma kiezen

 Kies met de toetsen  en  het gewenste
programma en bevestig uw keuze met de
toets OK.

Het gekozen programma verschijnt in het
display, bijvoorbeeld:

Universeel

Temperatuur
Duur

55 °C
min23

G

De LED in de sensortoets  brandt en de
LED van de toets Start/Stop knippert.

Programmalijst

Als u op de toets OK drukt, kunt u een ex-
tra functie kiezen (zie het hoofdstuk “Extra
functies”).
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Programma starten
 Druk op de toets Start/Stop (de LED van

de toets Start/Stop brandt).

Als het programma is gestart, kunt u geen
ander programma meer kiezen.
U kunt het lopende programma onderbre-
ken (zie het hoofdstuk “Programma on-
derbreken”) of afbreken (zie het hoofdstuk
“Programma afbreken”).

Programmaweergave

Nadat een programma is gestart, wordt in
het display de aanduiding van het spoelblok
aangegeven en wordt gedurende 10 secon-
den Programmastart in het display weerge-
geven.

Tijdens het programma kan in de 2e regel
van het display met de pijltoetsen  en 
worden gewisseld tussen de weergave van
het spoelblok, de ingestelde of de actuele
temperatuur.

In de 3e regel van het display wordt de rest-
tijd weergegeven.

Universeel
Reinigen
Duur

G

min23

Einde programma
Na een normaal beëindigd programma gaat
de LED van de toets Start/Stop uit. 
In de onderste regel verschijnt de mel-
ding Programma beëindigd.

Universeel
Temperatuur
Programma beëindigd

55 °C

Bovendien klinkt in de fabrieksinstelling ge-
durende ca. 3 seconden een geluidssignaal.
Zie voor het instellen van de geluidssignalen
het hoofdstuk “Instellingen , volume”.

Om het programma volledig te beëindigen,
moet de deur worden geopend terwijl de
bedrijfsafwasautomaat is ingeschakeld.

Als de uitschakelfunctie is geactiveerd,
wordt de bedrijfsafwasautomaat na enige
tijd automatisch uitgeschakeld.
Druk op de toets  voor het inschakelen.

Uitschakelen
 Druk op de toets , totdat de LED in de

toets dooft.

Afwasautomaat uitruimen
Heet serviesgoed is stootgevoelig! Laat het
serviesgoed na het uitschakelen van de au-
tomaat zo lang in de spoelruimte afkoelen,
totdat u het goed kunt vastpakken.

Wanneer u de deur na het uitschakelen van
de automaat helemaal opent, koelt de vaat
sneller af.

Haal eerst het onderrek en dan het boven-
rek leeg. Zo voorkomt u dat er druppels van
het bovenrek op het vaatwerk in het onder-
rek vallen.
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Programma onderbreken
Een gestart programma mag alleen in nood-
gevallen worden onderbroken, bijvoorbeeld
wanneer het spoelgoed erg rammelt.

 U kunt zich branden door heet ser-
viesgoed.
Het spoelgoed en de binnenruimte van de
bedrijfsafwasautomaat kunnen heet zijn.
Open de deur langzaam en raak het
spoelgoed en de binnenruimte niet aan.

 Open de deur.

In het display verschijnt de volgende mel-
ding:

KProgramma-
onderbreking:
deur geopend

 Ruim het spoelgoed correct in.

 Sluit de deur.

Het programma wordt voortgezet vanaf het
punt, waarop u het heeft onderbroken.

Het display gaat automatisch terug naar het
programmaverloop.

Programma stoppen
Een gestart programma mag alleen in nood-
gevallen worden onderbroken, bijvoorbeeld
als u een ander programma wilt kiezen.

Bij een storing wordt het programma auto-
matisch gestopt.

 U kunt zich branden door heet ser-
viesgoed.
Het spoelgoed en de binnenruimte van de
bedrijfsafwasautomaat kunnen heet zijn.
Open de deur langzaam en raak het
spoelgoed en de binnenruimte niet aan.

 Druk op de toets Start/Stop.

In het display verschijnt de volgende vraag:

Programma afbreken

Ja
Nee (

 Kies Ja en bevestig de invoer met de
toets OK.

Het programma wordt pas afgebroken als
u Ja heeft bevestigd.

Als u binnen ca. 20 seconden na het in-
drukken van de toets  niets invoert, gaat
het display terug naar het programmaver-
loop.

In het display verschijnt de volgende mel-
ding:

KProgramma is
afgebroken

Als u een ander programma kiest en het
klepje van het reservoir voor het reini-
gingsmiddel is al open, dan moet u even-
tueel nog reinigingsmiddel nadoseren.
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Voorprogrammering
U kunt de starttijd van een programma voor-
af instellen. De starttijd kan van 1 minuut tot
24 uur worden uitgesteld.

Als de voorprogrammering is uitgescha-
keld, dan ziet u deze ook niet bij het op-
roepen van de extra functies.
Schakel de voorprogrammering in het
menu Instellingen in (zie het hoofdstuk
“Instellingen , voorprogrammering”).

Als u de voorprogrammering gebruikt en
het reservoir voor het reinigingsmiddel is
vochtig, dan kan een poedervormig reini-
gingsmiddel bij het vullen gaan klonteren.
Het wordt dan niet volledig uitgespoeld.
Let er bij het vullen van het reinigingsmid-
del op dat het reservoir droog is.
Maak het reservoir indien nodig van tevo-
ren droog.

Starttijd instellen

 Schakel de bedrijfsafwasautomaat met de
toets  in.

 Kies het gewenste programma (zie het
hoofdstuk “Bediening, programma's kie-
zen”). De LED van de toets Start/Stop
knippert.

 Druk op de toets OK.

 Kies Voorprogrammering en bevestig de in-
voer met de toets OK.

Starttijd

-- : --

 Stel met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de uren en minuten in en bevestig de
betreffende waarden met de toets OK.

 Druk na het invoeren van de starttijd op de
toets Start/Stop.

Universeel

Temperatuur 55 °C
12:30Inschakelen om

G

Vervolgens verschijnt het gekozen program-
ma met de temperatuur en de starttijd in het
display.

Als u de ingestelde voorprogrammering
voor de start wilt afbreken, schakel dan de
bedrijfsafwasautomaat uit met de toets .
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Dry+ (afhankelijk van het model)
De extra functie Dry+ versnelt en verbetert
het droogproces na afloop van het program-
ma.
Terwijl de deur gesloten is, leidt een ventila-
tor de gefilterde verse lucht daarbij de
spoelruimte in en zorgt voor een actieve
droging.
Deze functie kan niet bij alle programma's
worden geactiveerd (zie het hoofdstuk “Pro-
grammaoverzicht”).

De Dry+-functie kan voor het gekozen pro-
gramma worden geactiveerd of gedeacti-
veerd, ook als de functie bij Instellingen ,
Dry+ al dan niet aan het programma is toe-
gewezen.
De hier ingevoerde instelling geldt eenmalig
voor het gekozen programma. Als het pro-
gramma klaar is, dooft de instelling.

 Schakel de bedrijfsafwasautomaat met de
toets  in.

 Kies het gewenste programma (zie het
hoofdstuk “Bediening, programma's kie-
zen”). De LED van de toets Start/Stop
knippert.

 Druk op de toets OK.

Als alle opties zijn geactiveerd, verschijnt
het volgende keuzemenu:

Keuze

Voorprogrammering ;

,Dry+

- Voorprogrammering
Bij dit menupunt kunt u de starttijd instel-
len.

- Dry+
Via dit menupunt kunt u de actieve dro-
ging Dry+ activeren of deactiveren.

 Kies Dry+ en bevestig de invoer met de
toets OK.

Als de voorprogrammering is gedeactiveerd
bij Instellingen , Voorprogrammering, dan
verschijnt direct de keuzemogelijkheid
voor Dry+.

Ja

Nee

(

Dry+

- Nee
Dry+ is gedeactiveerd voor het gekozen
programma.

- Ja
Dry+ is geactiveerd voor het gekozen pro-
gramma.

In het display wordt het tegenovergestelde
van de bij Instellingen , Dry+ ingevoerde in-
stelling als keuze aangeboden.
Als u op de toets OK drukt, wordt de instel-
ling overgenomen.

Universeel
Temperatuur
Duur

G
55 °C
min23

Als de Dry+-functie is geactiveerd, wordt het
droogsymbool  naast de programma-
naam getoond.

Als de temperatuur in de spoelruimte na het
laatste spoelblok of de actieve droging ho-
ger is dan 67 °C (bijv. in het programma Hy-
giëne), dan wordt er nog voor het program-
ma klaar is een actieve afkoelfase ingelast.
Pas als de temperatuur in de spoelruimte la-
ger is dan 67 °C, wordt het programma be-
eindigd.
Er klinkt een geluidssignaal en in het display
wordt Programma beëindigd weergegeven.
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Menu Instellingen  oproepen
U kunt het menu voor de systeeminstellin-
gen als volgt oproepen:

 Schakel de bedrijfsafwasautomaat uit.

 Houd de toets  ingedrukt en schakel de
bedrijfsafwasautomaat met de toets  in.

In het display verschijnt dan bijvoorbeeld de
volgende melding:

Menu

Instellingen 

Extra instellingen

Als op dit menuniveau de toets  wordt
ingedrukt, dan schakelt de bedrijfsafwas-
automaat om naar normale bediening.

 Kies het menupunt Instellingen  en open
het bijbehorende menu door op de
toets OK te drukken.

Opties in het menu Instellingen 

- Voorprogrammering
Voorprogrammering in- of uitschakelen
(zie het hoofdstuk “Voorprogrammering”)

- Dry+ (afhankelijk van het model)
De actieve droging Dry+ toewijzen aan be-
paalde programma's en de droogtijd voor
bepaalde programma's verlengen (zie het
hoofdstuk “Dry+“)

- Taal 
Systeemtaal instellen (zie het hoofdstuk
“Taal instellen”)

- Ontluchting DOS (optie alleen zichtbaar als
er een doseermodule is geactiveerd)
Doseersystemen ontluchten (zie het
hoofdstuk “Ontluchting DOS”)

- Datum
Datum en datumformaat instellen (zie het
hoofdstuk “Datum instellen”)

- Dagtijd
Tijd en tijdformaat instellen (zie het hoofd-
stuk “Tijd”)

- Volume
Volume van de toets- en geluidssignalen
instellen (zie het hoofdstuk “Geluidssigna-
len instellen”)

- Interval filter (afhankelijk van het model)
Weergave van de resttijd tot aan het ver-
vangen van het filter en resetten van het
interval.
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Menustructuur
De menustructuur geeft de fabrieksinstellingen aan.

Menu 1e submenu 2e submenu

1. Voorprogrammering Nee 
Ja

2. Dry+ (afhankelijk van het
model)

Programmakeuze 

Verlenging

Alle 
Keuze

Kort
Universeel
etc.

3. Taal  deutsch  
english (GB)
etc.....

4. OntluchtingDOS DOS  1
DOS  4

5. Datum Datumformaat

Instellen

DD:MM:JJ 
MM:DD:JJ

6. Dagtijd Instellen

Weergave

Tijdformaat

Tijd instellen

Geen weergave 
Aan
60 seconden aan

12 uur
24 uur 

7. Volume Toetssignaal

Geluidssignalen Programma-einde
Melding

8. Interval filter
(afhankelijk van het model)

Resttijd filter

Interval resetten Ja
Nee 
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Voorprogrammering
U kunt de zichtbaarheid van de voorpro-
grammering in het menu Extra functies stu-
ren. 
Door de optie Nee te kiezen, wordt de voor-
programmering uit het menu Extra functies
voor de bediening verwijderd. 
Om de start van een programma te kunnen
vertragen, moet Ja zijn gekozen zodat de
voorprogrammering bij de extra functies kan
worden weergegeven en gekozen. 
Zie voor het instellen van de starttijd het
hoofdstuk “Extra functies, voorprogramme-
ring”.

 Kies het menu Instellingen .

 Kies Voorprogrammering en bevestig uw
keuze met de toets OK.

U kunt uit de volgende instellingen kiezen:

Voorprogrammering

Ja
Nee (

- Nee
De voorprogrammering is uitgeschakeld
en is dan ook niet meer zichtbaar als extra
functie.

- Ja
De voorprogrammering is ingeschakeld.

 Kies de gewenste optie en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Dry+ (afhankelijk van het model)
U kunt de actieve droging Dry+ vastleggen
voor bepaalde programma's die Dry+ on-
dersteunen of voor alle programma's active-
ren. 
Standaard is de actieve droging Dry+ geac-
tiveerd voor alle programma's die Dry+ on-
dersteunen.
Bij de extra functies kunt u Dry+ voor be-
paalde programma's apart in- of uitschake-
len (zie het hoofdstuk “Extra functies, Dry
+”).
Daarnaast kunt u voor bepaalde program-
ma's de looptijd van de ventilator verlengen
en daarmee de droogfase.

 Kies het menu Instellingen .

 Kies Dry+ en bevestig uw keuze met de
toets OK.

In het display verschijnt het volgende keuze-
menu:

Dry+

Programmakeuze

Verlenging

- Programmakeuze
Activeer de actieve droging Dry+ voor be-
paalde programma's of voor alle program-
ma's die Dry+ ondersteunen.

- Verlenging
U kunt u door middel van de looptijd van
de ventilator de droogfase voor bepaalde
programma's verlengen met maximaal
30 minuten in stappen van 1 minuut.
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Programmakeuze

 Kies de optie Programmakeuze en beves-
tig uw keuze met de toets OK.

Keuze

Alle(

Programmakeuze

- Alle
De actieve droging Dry+ wordt geacti-
veerd voor alle programma's die Dry+ on-
dersteunen.

- Keuze
U kunt bepaalde programma's kiezen die
de actieve droging Dry+ moeten uitvoe-
ren.

Verlenging

 Kies de optie Verlenging en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Verlenging

Kort
Universeel ,

;

 Kies in het menu het programma waarvan
de droogtijd moet worden verlengd en be-
vestig uw keuze met de toets OK

De verlengingstijd wordt in minuten aange-
geven. Het programma kan met maximaal
30 minuten worden verlengd in stappen van
1 minuut.

0
(0 - 30 Min)

Verlenging

min

 Kies met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de gewenste verlengingstijd en be-
vestig uw keuze met de toets OK.

Taal  instellen
De ingestelde systeemtaal wordt voor de
displayweergave gebruikt.

Het vlaggetje  achter het menu Instel-
lingen en het woord Taal dienen als hulp-
middel als er een taal is ingesteld die u niet
beheerst. 
In dat geval kiest u het menupunt met een
vlaggetje totdat het submenu Taal ver-
schijnt.

 Kies het menu Instellingen .

 Kies Taal  en bevestig de invoer met de
toets OK.

In het display verschijnt een opsomming
van alle in het systeem opgeslagen talen.

Taal 

,
;(

english (GB)

deutsch

 Kies met de pijltoetsen  en  de ge-
wenste taal en bevestig uw keuze met de
toets OK.
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Ontluchting doseermodule

Als u een doseermodule aansluit, wordt
deze optie weergegeven.

De doseersystemen voor vloeibare reini-
gingsmiddelen kunnen alleen betrouwbaar
doseren als er geen lucht in het systeem zit.

U moet een doseersysteem ontluchten als:

- u het doseersysteem voor het eerst ge-
bruikt,

- het reservoir is vervangen,

- het doseersysteem is leeggezogen.

 Er kan schade aan het doseersysteem
ontstaan.
Voor het ontluchten moeten de reservoirs
voor reinigings- of naspoelmiddel vol-
doende gevuld zijn en de doseerlansen
moeten goed vastgezet zijn.
Controleer voor het ontluchten of de re-
servoirs gevuld zijn en of de doseerlansen
vast op de reservoirs zijn bevestigd.

 Kies het menu Instellingen .

 Kies Ontluchting DOS en bevestig uw keu-
ze met de toets OK.

Ontluchting DOS

DOS1
DOS4

Bij de PG 8055 vervalt de keuzemogelijk-
heid voor DOS4.

 Kies met de pijltoetsen  en  het do-
seersysteem dat moet worden ontlucht en
bevestig uw keuze met de toets OK.

De bedrijfsafwasautomaat start dan de au-
tomatische ontluchting van het gekozen do-
seersysteem. Na afloop verschijnt in het dis-
play de melding Ontluchting doseersysteem
DOS afgesloten.

 Bevestig de melding met de toets OK.

Datum instellen
 Kies het menu Instellingen .

 Kies Datum en bevestig de invoer met de
toets OK.

U kunt in het volgende menu kiezen uit:

Datum
Datumformaat

Instellen

- Datumformaat
Bij dit menupunt zijn er 2 varianten be-
schikbaar voor het weergeven van de da-
tum.

- Instellen
Via dit menupunt wordt de datum in het
gekozen formaat ingesteld.

Datumformaat

 Kies Datumformaat en bevestig de invoer
met de toets OK.

Datumformaat

DD:MM:JJ

MM:DD:JJ
(

DD staat voor de dag 
MM staat voor de maand 
JJ staat voor het jaar

 Kies het gewenste datumformaat en be-
vestig uw keuze met de toets OK.
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Instellen

 Kies Instellen en bevestig de invoer met de
toets OK.

Datum

01 . 06 . 2013

 Stel met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de dag, de maand en het jaar in en
bevestig elke invoer met de toets OK.

Als u de dag, de maand en het jaar heeft in-
gesteld, gaat het display automatisch weer
terug naar het menu Datum.

Tijd instellen
 Kies het menu Instellingen .

 Kies Dagtijd en bevestig de invoer met de
toets OK.

U kunt in het volgende menu kiezen uit:

Dagtijd

Instellen

Weergave ,
;

- Instellen
Instellen van de tijd.

- Weergave
Weergave van de tijd in het display als de
bedrijfsafwasautomaat klaar is voor ge-
bruik.

- Tijdformaat
Instellen van het tijdformaat.

De bedrijfsafwasautomaat schakelt niet au-
tomatisch over van zomer- naar wintertijd
en omgekeerd. Indien nodig, moet dit hand-
matig door de gebruiker worden gedaan.

Instellen

 Kies Instellen en bevestig de invoer met de
toets OK.

Dagtijd

12 : 00

 Stel met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de uren en minuten in en bevestig de
betreffende waarden met de toets OK.

Als u de uren en minuten heeft ingesteld,
gaat het display automatisch terug naar het
menu Dagtijd.
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Weergave

Indien nodig kan na afloop van de wachttijd
(zie Extra instellingen, Uitschakelen na) de tijd
in het display worden weergegeven. De LED
van de toets  knippert.
Bij weergave van de tijd is de bedrijfsafwas-
automaat klaar voor gebruik en kan weer
worden geactiveerd door een willekeurige
toets in te drukken.

 Kies Weergave en bevestig de invoer met
de toets OK.

U kunt uit de volgende instellingen kiezen:

Weergave

Geen weergave

Aan ,
;(

- Geen weergave
De tijd wordt niet weergegeven. De be-
drijfsafwasautomaat wordt na de inge-
stelde wachttijd automatisch uitgescha-
keld.

- Aan
De tijd wordt na afloop van de wachttijd
continu weergegeven.

- 60 seconden aan
De tijd wordt na afloop van de wachttijd
gedurende 60 seconden weergegeven. Na
deze 60 seconden wordt de bedrijfsaf-
wasautomaat automatisch uitgeschakeld.

Kies de gewenste instelling en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Tijdformaat

 Kies Tijdformaat en bevestig de invoer met
de toets OK.

U heeft de keuze uit de volgende formaten
voor het vermelden van de tijd in het dis-
play:

Tijdformaat

(24 uur

12 uur

- 12 uur (am/pm)

- 24 uur

 Kies het gewenste formaat en bevestig uw
keuze met de toets OK.
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Volume regelen
De bedrijfsafwasautomaat heeft een geïnte-
greerd akoestisch systeem. Dit geeft ge-
luidssignalen af als u toetsen bedient, na af-
loop van een programma en bij systeem-
meldingen.

 Kies het menu Instellingen .

 Kies Volume en bevestig de invoer met de
toets OK.

U kunt uit de volgende instellingen kiezen:

Volume

Toetssignaal
Geluidssignalen

- Toetssignaal
Regeling van het volume bij activering van
de bedieningstoetsen.

- Geluidssignalen
Instelling van het volume bij de beëin-
diging van een programma en voor mel-
dingen.

Toetssignaal

 Kies Toetssignaal en bevestig de invoer
met de toets OK.

 Stel het gewenste volume in (zie het
hoofdstuk “Volume instellen”) en bevestig
uw keuze met de toets OK.

Geluidssignalen

 Kies Geluidssignalen en bevestig de invoer
met de toets OK.

U kunt uit de volgende instellingen kiezen:

Geluidssignalen
Programma-einde

Melding

- Programma-einde
Instellen van het geluidssignaal na afloop
van een programma.

- Melding
Instellen van het geluidssignaal bij aanwij-
zingen.

 Kies de betreffende optie en bevestig uw
keuze met de toets OK.

 Stel het gewenste volume in (zie het
hoofdstuk “Volume instellen”) en bevestig
uw keuze met de toets OK.

Volume instellen

Het volume wordt altijd op dezelfde manier
ingesteld. Ook de weergave in het display is
hetzelfde, bijvoorbeeld:

z
Toetssignaal

Zachter Harder

 Stel het volume in met de pijltoetsen 
(harder) en  (zachter).

Het ingestelde volume wordt door middel
van een balkje aangegeven. Op de laagste
stand is het signaal uitgeschakeld.

 Bevestig het ingestelde volume met de
toets OK.

Als er gedurende 15 seconden niets wordt
ingevoerd, dan gaat de besturing naar het
eerstvolgende menuniveau zonder de in-
stelling op te slaan.
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Filterinterval (afhankelijk van het
model)
De verse lucht voor de actieve droging
wordt gefilterd voordat deze in de spoel-
ruimte wordt geleid. Daarbij worden er stof
en fijne deeltjes uit de verse lucht gefilterd. 
Het filter moet regelmatig worden vervan-
gen.
Een melding in het display geeft aan dat het
filter moet worden vervangen (zie het hoofd-
stuk “Reiniging en onderhoud, luchtfilter
vervangen”).

 Kies het menu Instellingen .

 Kies Interval filter en bevestig de invoer
met de toets OK.

Interval filter

Resttijd filter

Interval resetten

- Resttijd filter
Geeft aan over hoeveel tijd het filter moet
worden vervangen.

- Interval resetten
Reset de bedrijfsuren tot aan de volgende
vervanging van het filter.

 Kies de gewenste optie en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Interval resetten

 Als u het filter heeft vervangen, kies dan
de optie Interval resetten en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Nee

Ja

(

Resetten

 Kies de optie Ja en bevestig uw keuze
met de toets OK.

Het interval wordt gereset.
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Menu Extra instellingen oproepen
U kunt het menu voor de extra instellingen
als volgt oproepen:

 Schakel de bedrijfsafwasautomaat uit.

 Houd de toets  ingedrukt en schakel de
bedrijfsafwasautomaat met de toets  in.

In het display verschijnt dan bijvoorbeeld de
volgende melding:

Menu

Instellingen 

Extra instellingen

Als op dit menuniveau de toets  wordt
ingedrukt, dan schakelt de bedrijfsafwas-
automaat om naar normale bediening.

 Kies Extra instellingen en open het bijbeho-
rende menu door op de toets OK te druk-
ken.

Opties in het 
menu Extra instellingen

Dit menu kan zijn beveiligd door een pin-
code (zie het hoofdstuk “Extra instel-
lingen, code”).
Voer de pincode in om het menu te ope-
nen.

- Code
Toewijzing pincode en instellingen (zie het
hoofdstuk “Code”)

- Dagboek
Weergave van het verbruik van de be-
drijfsmiddelen en bedrijfsuren (zie het
hoofdstuk “Dagboek”).

- Temperatuureenheid
Temperatuureenheid instellen: keuze tus-
sen °C en °F (zie het hoofdstuk “Tempera-
tuureenheid“)

- Programma opschuiven
Toewijzen van programma's aan de snel-
keuzetoetsen (zie het hoofdstuk “Pro-
gramma's verplaatsen”)

- Extra functies
Aanpassen van programmaparameters,
zoals de watertoevoer, het tussenspoelen,
de temperatuur, de houdtijd en de reini-
gingsmiddelconcentratie van de doseer-
module (zie het hoofdstuk “Extra
functies”).

- Programmavrijgave
Zichtbaarheid van bepaalde programma's
in het bedieningsniveau vastleggen (zie
het hoofdstuk “Programmavrijgave”)

- Waterhardheid
Instellen van de waterhardheid (zie de
hoofdstukken “Waterhardheid” en “Water-
ontharder”)

- Displayweergave
Instellen van de weergave ingestelde/wer-
kelijke temperatuur (zie het hoofdstuk
“Displayweergave”)

- Display
Contrast en lichtsterkte display instellen
(zie het hoofdstuk “Display”)

- Uitschakelen na
Automatisch uitschakelen in-/uitschakelen
(zie het hoofdstuk “Uitschakelen na”)

- Fabrieksinstelling
Alle parameters resetten naar de fabriek-
sinstelling (zie het hoofdstuk “Fabrieksin-
stelling herstellen”)

- Softwareversie
Weergave van de softwareversies (zie het
hoofdstuk “Softwareversie”).
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Menustructuur
De menustructuur geeft de fabrieksinstellingen aan.

Menu 1e submenu 2e submenu 3e submenu

1. Code Vrijgave

Code wijzigen

Extra instellingen
Code invoeren

Ja 
Blokkeren

2. Dagboek Verbruik water
Verbruik reiniger
Verbruik naspoelmid-
del
Bedrijfsuren
Teller programma's
Service-interval

3. Temperatuureen-
heid

°C 
°F

4. Programma op-
schuiven

1. Superkort
2. Universeel
3. Hygiëne
etc.

5. Extra functies Resetten

Meer water

Tussenspoelen

Doseersystemen

Temperatuur / tijd

Ja
Nee 

Ja
Nee 

DOS2 naspoelmiddel
DOS 1
DOS 4

Superkort
Universeel
Hygiëne
etc.

Actief
Inactief
Ontluchting DOS
Concentratie
Naam wijzigen

Resetten
Reinigen
Naspoelen

6. Programmavrijgave Alle 

Keuze  Superkort
 Universeel
etc.
Overnemen

7. Waterhardheid
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Menu 1e submenu 2e submenu 3e submenu

8. Displayweergave Actuele temperatuur
Ingestelde tempera-
tuur 

9. Display Contrast
Lichtsterkte

ContrastInstellen
LichtsterkteInstellen

10. Uitschakelen na Ja 
Nee

Tijd instellen

11. Fabrieksinstelling Resetten Nee 
Alleen progr.-instel-
lingen
Alle instellingen

12. Softwareversie EB ID: XXXX
EGL ID: XXXX
EZL ID: XXXX 
EFU ID: XXXX
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Code
Met een pincode kunt u diverse functies en
systeeminstellingen van de bedrijfsafwasau-
tomaat beschermen tegen ongeautoriseerde
toegang.

 Kies het menu Extra instellingen.

 Kies Code en open het bijbehorende menu
door op de toets OK te drukken.

- Vrijgave
De toegang tot het menu Extra instellingen
beperken tot gebruikers met administra-
tieve gebruiksrechten of vrijgeven voor al-
le gebruikers.

- Code wijzigen
Pincode vernieuwen.

Vrijgave

 Kies de optie Vrijgave en bevestig uw keu-
ze met de toets OK.

 Kies Extra instellingen en bevestig de in-
voer met de toets OK.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

Extra instellingen

Ja
Blokkeren

(

- Ja
Het menu is voor alle gebruikers vrijgege-
ven.

- Blokkeren
De toegang tot het menu is met een pin-
code beveiligd.

Een vinkje  markeert de actueel inge-
stelde status.

 Kies de betreffende optie en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Code wijzigen

 Kies de optie Code wijzigen en bevestig uw
keuze met de toets OK.

 Voer eerst de actuele pincode in (zie het
hoofdstuk “Pincode invoeren”).

 Voer vervolgens de nieuwe pincode in.

 Als u het laatste cijfer bevestigt, wordt de
nieuwe pincode opgeslagen.
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Pincode invoeren

Als u bij het menu Vrijgave heeft gekozen
voor Blokkeren of als de toegang tot de Ex-
tra instellingen al door een pincode is bevei-
ligd, dan moet de pincode worden inge-
voerd. 
De instellingsmogelijkheden binnen het me-
nu Extra instellingen zijn dan voorbehouden
aan gebruikers met administratieve ge-
bruiksrechten voor het systeem.

Standaard is de pincode 8 0 0 0 als de toe-
gang tot de Extra instellingen is geblokkeerd.

In het display verschijnt dan bijvoorbeeld de
volgende melding:

Code invoeren

0 0 0 0

 Stel met de pijltoetsen  en  de cijfers
in en bevestig elk cijfer met de toets OK.

Als u op de toets OK drukt, gaat de marke-
ring automatisch naar de volgende invoer-
mogelijkheid.

Het ingevoerde cijfer wordt vervangen door
een *-symbool.

Als alle cijfers correct zijn ingevoerd, wordt
de beveiligde instelling vrijgegeven.

Als niet de juiste code is ingevoerd, ver-
schijnt in het display de volgende melding:

K

OK

Verkeerde code
ingevoerd

 Bevestig de melding met de toets OK.

Het display gaat terug naar het eerstvolgen-
de menuniveau.

Dagboek
De besturing van de bedrijfsafwasautomaat
registreert het verbruik van water, reini-
gingsmiddel en naspoelmiddel. Daarnaast
worden de bedrijfsuren, het aantal program-
ma's en de service-intervallen geregistreerd.

 Kies het menu Extra instellingen.

 Kies Dagboek en open het bijbehorende
menu door op de toets OK te drukken.

U kunt kiezen uit de volgende weergavemo-
gelijkheden:

Dagboek

,
;Verbruik water

Verbruik reiniger

- Verbruik water
Weergave van het totale waterverbruik in
liters.

- Verbruik reiniger
Weergave van het totale verbruik van rei-
nigingsmiddel in liters (alleen bij dosering
via een doseermodule).

- Verbruik naspoelmiddel
Weergave van het totale verbruik van na-
spoelmiddel in liters.

- Bedrijfsuren
Weergave van het totale aantal bedrijfs-
uren.

- Teller programma's
Weergave van het aantal programma's.

- Service-interval
Weergave van de datum van de volgende
servicebeurt.

 Kies de gewenste optie en bevestig uw
keuze met de toets OK.

De betreffende waarde verschijnt.

Het display gaat naar het eerstvolgende me-
nuniveau als u de toets OK indrukt.
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Temperatuureenheid
De temperatuur in het display kan in graden
Celsius of in graden Fahrenheit worden
weergegeven.

 Kies het menu Extra instellingen.

 Kies Temperatuureenheid en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Temperatuureenheid

°C

°F

(

- °C
De temperatuur wordt in graden Celsius
aangegeven.

- °F
De temperatuur wordt in graden Fahren-
heit aangegeven.

 Kies met de pijltoetsen  en  de ge-
wenste optie en bevestig uw keuze met de
toets OK.

Programma verplaatsen
U kunt de volgorde van de programma's en
daarmee de bezetting van de snelkeuzetoet-
sen veranderen. 
De programma's die u vaak gebruikt, kunt u
naar de programmaplaatsen 1–3 verplaat-
sen. Deze worden dan automatisch aan de
snelkeuzetoetsen toegewezen.

 Kies het menu Extra instellingen.

 Kies Programma opschuiven en bevestig
de invoer met de toets OK.

Toewijzing toetsen

De programma's worden in de actuele volg-
orde weergegeven.

Program. opschuiven

1.

2. ,
;Kort

Universeel

 Kies met de pijltoetsen  en  uit de pro-
grammalijst het programma dat u wilt ver-
plaatsen. Bevestig uw keuze met de
toets OK.

Een vinkje  markeert het gekozen pro-
gramma.

1.

1.

2. ,
;(

Program. opschuiven

Kort

Universeel

 Kies met de pijltoetsen  en  de ge-
wenste programmaplaats en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Als u een programma naar voren schuift,
dan worden de programma's erna een
plaats naar achteren geschoven. 
Als u een programma naar achteren schuift,
dan worden de programma's ervoor een
plaats naar voren geschoven.
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Extra functies
Hier kunt u afzonderlijke parameters instel-
len om het programmaverloop aan te pas-
sen aan specifieke verontreinigingen en om
de reinigingskwaliteit te optimaliseren.

 Kies het menu Extra instellingen.

 Kies Extra functies en open het bijbeho-
rende menu door op de toets OK te druk-
ken.

U kunt in het volgende menu kiezen uit:

- Resetten
Resetten van alle gewijzigde parameters
binnen de extra functies naar de fabriek-
sinstelling.

- Meer water
Verhoging van de waterhoeveelheid bij al-
le reinigingsprogramma's.

- Tussenspoelen
Toevoegen van een keer tussenspoelen bij
alle programma's waarbij tussenspoelen
mogelijk is (zie het hoofdstuk “Program-
maoverzicht”).

- Doseersystemen
Ontluchten en instellen van dosering en
naam van de doseermodules.

- Temperatuur / tijd
Wijzigen van de temperatuur en de houd-
tijd voor de reinigings- en naspoelfase van
een bepaald programma.

Resetten

 Kies de optie Resetten en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Resetten

Ja
Nee (

 Kies de optie Ja en bevestig uw keuze
met de toets OK.

Alle parameters die bij de extra functies
zijn gewijzigd, worden weer op de fabriek-
sinstelling gezet.

Meer water

 Kies de optie Meer water en bevestig uw
keuze met de toets OK.

De waterhoeveelheid wordt in liters aange-
geven en kan in stappen van 0,5 liter met
maximaal 1,5 liter worden verhoogd.

Meer water
0,0 l

(0,0 - 1,5 l)

 Kies met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de gewenste waterhoeveelheid en be-
vestig uw keuze met de toets OK.

Tussenspoelen

 Kies de optie Tussenspoelen en bevestig
uw keuze met de toets OK.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Tussenspoelen

Ja

Nee (

- Ja
Extra tussenspoelen is ingeschakeld.

- Nee
Extra tussenspoelen is uitgeschakeld.

 Kies de gewenste optie en bevestig uw
keuze met de toets OK.

DOS-doseersystemen

 Kies de optie Doseersystemen en bevestig
uw keuze met de toets OK.

Doseersystemen

DOS1
;
,

DOS2 naspoelmiddel

 Kies het gewenste doseersysteem en be-
vestig uw keuze met de toets OK.

Weergave in het display bij DOS2 naspoel-
middel:
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DOS2 naspoelmiddel

;
,Concentratie

Bijvulcontrole

- Bijvulcontrole
De bijvulcontrole voor de interne
DOS2 voor naspoelmiddel op actief of in-
actief zetten.

- Concentratie
De dosering van het naspoelmiddel kan
aan een specifieke situatie worden aange-
past.

Weergave bij DOS1/DOS4:

Actief
Inactief ,

;

DOS1

- Actief
Het doseersysteem wordt geactiveerd.

- Inactief
Het doseersysteem wordt gedeactiveerd.

- Ontluchting DOS
Ontluchting van het doseersysteem, zodat
het nauwkeurig kan doseren.

- Concentratie
De dosering van het reinigingsmiddel en/
of het naspoelmiddel kan aan een speci-
fieke situatie worden aangepast.

- Naam wijzigen
De naam van het doseersysteem kan wor-
den gewijzigd.

De menupunten Ontluchting DOS, Con-
centratie en Naam wijzigen worden pas
zichtbaar als Actief is gekozen.

Ontluchting DOS

 Pas op voor schade door niet vol-
doende gevulde reservoirs.
Om schade aan het doseersysteem te
voorkomen, moeten de reservoirs voor
reinigings- en naspoelmiddel voor het
ontluchten voldoende gevuld zijn en moe-
ten de doseerlansen goed op de reser-
voirs zijn vastgeschroefd.
Controleer vóór het ontluchten of de re-
servoirs voor reinigings- en naspoelmid-
del voldoende zijn gevuld en of de do-
seerlansen goed op de reservoirs zijn
vastgeschroefd.

 Kies Ontluchting DOS en bevestig de in-
voer met de toets OK.

De vaatwasser start dan de automatische
ontluchting van het doseersysteem. 
In het display verschijnt de melding Ontluch-
ting doseersysteem DOS actief.

Na afloop verschijnt in het display de mel-
ding Ontluchting doseersysteem DOS afge-
sloten.

 Bevestig de melding met de toets OK.
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Doseerconcentratie instellen

Houdt u bij de dosering aan de aanwij-
zingen van de betreffende fabrikanten.

 Kies Concentratie en bevestig de invoer
met de toets OK.

De concentratie wordt in percentages aan-
gegeven en kan worden ingesteld van
0,01% tot 2,00% ingesteld worden.

De ingestelde concentratie is van invloed op
alle programma's.

Weergave in het display bij DOS1:

Concentratie

0,30 %

(0,01 - 2,00 %)

Als u de doseermodule DOS G60 aansluit,
moet de standaard ingestelde doseercon-
centratie met de helft worden verminderd.

Weergave in het display bij DOS2 naspoel-
middel en DOS4:

Concentratie
0,04 %

(0,01 - 2,00 %)

 Stel met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de gewenste concentratie in en be-
vestig uw keuze met de toets OK.

Naam doseermodule wijzigen

 Kies Naam wijzigen en bevestig de invoer
met de toets OK.

Naam wijzigen

DOS1

<

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
P OK # a ä b c .

In de middelste regel staat de actuele naam.
Deze kan met de opties uit de onderste re-
gel worden bewerkt. 
De naam DOS blijft als vast onderdeel van
de naam staan en kan niet worden gewij-
zigd. 
De bovenste regel vermeldt de gekozen op-
tie.

 Zet met behulp van de pijltoetsen  (navi-
geren naar rechts) en  (navigeren naar
links) de cursor op de gewenste optie.

 Bevestig elke optie apart met de toets OK.

U kunt uit de volgende opties kiezen:

- Letter van A–Z; 
waarbij elk woord automatisch met een
hoofdletter begint.

- Getallen van 0–9

- Spatie

- Als u het -symbool gebruikt, dan wordt
de laatste positie van de weergegeven
naam gewist.

- Als u OK kiest, wordt de naam opgesla-
gen.

- Met het -symbool wordt de naamswijzi-
ging beëindigd zonder dat de wijzigingen
worden opgeslagen.
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Temperatuur/tijd

De temperatuur en de houdtijd van de reini-
gings- en naspoelfase kunt u bij sommige
programma's wijzigen (zie het hoofdstuk
“Programmaoverzicht”).

 Kies Temperatuur / tijd en bevestig de in-
voer met de toets OK.

Programma kiezen

Kort

Universeel ,
;

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Kort

Resetten

Reinigen ,
;

- Resetten
De gewijzigde waarden van het gekozen
programma worden naar de fabrieksin-
stelling gereset.

- Reinigen
Mogelijkheid om de temperatuur en de
houdtijd van de reinigingsfase aan te pas-
sen.

- Naspoelen
Mogelijkheid om de temperatuur en de
houdtijd van de naspoelfase aan te pas-
sen.

Reinigen/naspoelen

De werkwijze bij de instellingen voor Reini-
gen en Naspoelen is altijd hetzelfde. Ook de
weergave in het display is hetzelfde.

 Kies de optie Reinigen of Naspoelen en
bevestig uw keuze met de toets OK.

Kort

Houdtijd
Naspoeltemperatuur

,
;

 Kies het gewenste programma en beves-
tig uw keuze met de toets OK.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

- Temperatuur/Naspoeltemperatuur
De temperatuur van de reinigingsfase of
de naspoeltemperatuur van de naspoelfa-
se kan worden gewijzigd.

- Houdtijd
De houdtijd van de temperatuur kan wor-
den gewijzigd.
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Naspoeltemperatuur

Bij de vaatwassers met Dry+-droging ver-
schijnt het menupunt Naspoeltemperatuur
niet.

 Kies Temperatuur of Naspoeltemperatuur
en bevestig uw keuze met de toets OK.

De temperatuur van de reinigings- of na-
spoelfase kan worden gewijzigd van 30 tot
70 °C in stappen van 1 °C.

Naspoeltemperatuur
50 °C

(30 - 70 °C)

 Kies met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de gewenste temperatuur en bevestig
uw keuze met de toets OK.

Houdtijd

 Kies Houdtijd en bevestig de invoer met de
toets OK.

De houdtijd wordt in minuten aangegeven.
U kunt een tijd instellen tussen 0 en 10 mi-
nuten in stappen van 1 minuut.

Bij het programma Superkort wordt de
houdtijd in seconden weergegeven. U kunt
een tijd instellen tussen 0 en 300 s in stap-
pen van 5 seconden.

Houdtijd
1 min

(0 - 10 min)

 Kies met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de gewenste houdtijd en bevestig uw
keuze met de toets OK.
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Programmavrijgave
U kunt bepaalde programma's voor gebruik
op het bedieningsniveau blokkeren. 
Standaard zijn alle programma's vrijgege-
ven.

 Kies het menu Extra instellingen.

Programmavrijgave
Alle

Keuze
(

 Kies Programmavrijgave en open het bijbe-
horende menu door op de toets OK te
drukken.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

- Alle
Alle programma's zijn voor de bediening
vrijgegeven.

- Keuze
Mogelijkheid om bepaalde programma's
voor de bediening te blokkeren.

Programma's voor de bediening blokke-
ren

 Kies Keuze en bevestig de invoer met de
toets OK.

Programmavrijgave

Kort
Universeel ,

;
9

9

 Kies de programma's die u in het bedie-
ningsniveau wilt blokkeren en druk op de
toets OK.

Het vinkje  wordt uit het vakje  verwij-
derd en daarmee is het programma voor de
bediening geblokkeerd.

 Om uw keuze op te slaan kiest u Overne-
men aan het einde van de programmalijst
en bevestigt u uw keuze met de toets OK.

Als programma's voor de bediening zijn
geblokkeerd, dan wordt bij het opnieuw
oproepen van de programmavrijgave Keu-
ze  geselecteerd.

Waterhardheid
Met dit menu kunt u de waterontharder op
de waterhardheid van het leidingwater in-
stellen.

Voor meer informatie zie “Regenereerzout
bijvullen”.

Displayweergave
In het display kan tijdens het programma-
verloop op de tweede regel de ingestelde of
de actuele temperatuur worden weergege-
ven.

 Kies het menu Extra instellingen.

Displayweergave

Actuele temperatuur

Ingestelde temperatuur (

 Kies Displayweergave en open het bijbeho-
rende menu door op de toets OK te druk-
ken.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

- Actuele temperatuur
De actuele temperatuur tijdens het reini-
gingsprogramma wordt weergegeven (de-
ze waarde varieert tijdens het programma-
verloop).

- Ingestelde temperatuur
Weergave van de ingestelde temperatuur
voor het spoelblok Reinigen of Naspoelen 
(de maximale waarde wordt statisch weer-
gegeven en stap voor stap geactuali-
seerd).

 Kies de gewenste weergave-optie en be-
vestig uw keuze met de toets OK.
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Display
Via het displaymenu kunt u het contrast en
de lichtsterkte van het display aanpassen.

 Kies het menu Extra instellingen.

Display

Contrast

Lichtsterkte

 Kies Display en open het bijbehorende
menu door op de toets OK te drukken.

U kunt kiezen uit de volgende instellingen:

- Contrast
Contrast instellen.

- Lichtsterkte
Lichtsterkte instellen.

Contrast

 Kies de optie Contrast en bevestig uw
keuze met de toets OK.

De contrastinstelling wordt weergegeven in
de vorm van een balkje in het display.

{
Contrast

Minder Meer

 Stel met de pijltoetsen  (meer) en 
(minder) het gewenste contrast in en be-
vestig uw keuze met de toets OK.

Lichtsterkte

 Kies de optie Lichtsterkte en bevestig uw
keuze met de toets OK.

De instelling van de lichtsterkte wordt weer-
gegeven in de vorm van een balkje in het
display.

Lichtsterkte

{
Donkerder Lichter

 Stel met de pijltoetsen  (lichter) en 
(donkerder) de gewenste lichtsterkte in en
bevestig uw keuze met de toets OK.
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Uitschakelen na
De bedrijfsafwasautomaat kan in spoelpau-
zes worden uitgeschakeld om energie te be-
sparen of gebruiksklaar worden gemaakt als
bij Instellingen , Dagtijd, Weergave een op-
tie is gekozen.
Als de automaat bedrijfsklaar is, wordt de
tijd in het display aangegeven.

 Kies het menu Extra instellingen.

 Kies Uitschakelen na en open het bijbeho-
rende menu door op de toets OK te druk-
ken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Uitschakelen na

Ja

Nee
(

- Ja
De uitschakelfunctie is ingeschakeld en u
kunt een tijdstip vastleggen, waarna de
uitschakelfunctie wordt geactiveerd.

- Nee
De uitschakelfunctie is uitgeschakeld.

Uitschakeltijd instellen

 Kies de optie Ja en bevestig uw keuze
met de toets OK.

Standaard is de uitschakeltijd op 60 minu-
ten ingesteld. De uitschakeltijd kan in stap-
pen van 5 minuten worden ingesteld tussen
5 en 60 minuten.

Uitschakelen na

60 min

(5 - 60 min)

 Kies met de pijltoetsen  (hoger) en  (la-
ger) de gewenste uitschakeltijd en beves-
tig uw keuze met de toets OK.
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Fabrieksinstelling
Bij Fabrieksinstelling kunt u alle gewijzigde
parameters van de bedrijfsafwasautomaat
of alleen de gewijzigde waarden van de pro-
gramma's weer naar de fabrieksinstelling re-
setten.

 Kies het menu Extra instellingen.

Fabrieksinstelling

Resetten

 Kies Fabrieksinstelling en open het bijbeho-
rende menu door op de toets OK te druk-
ken.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

Resetten
Nee

Alleen progr.-instellingen ,
;(

- Nee
De gewijzigde parameters worden niet ge-
reset.

- Alleen progr.-instellingen
Alleen de gewijzigde waarden van de pro-
gramma's worden naar de fabrieksinstel-
ling gereset.

- Alle instellingen
Alle gewijzigde parameters van de be-
drijfsafwasautomaat worden naar de fa-
brieksinstelling gereset.

 Kies de gewenste optie en bevestig uw
keuze met de toets OK.

Als u Alleen progr.-instellingen of Alle instel-
lingen kiest, wordt de bedrijfsafwasautomaat
opnieuw gestart. Nadat het apparaat op-
nieuw is gestart, wordt u gevraagd om de
belangrijkste parameters (zoals de taal, da-
tum, tijd, waterhardheid) opnieuw in te voe-
ren.

 Voer de gevraagde parameters (zoals de
taal, datum, tijd) in.

De ingevoerde gegevens worden opgesla-
gen en daarna verschijnt het laatst gebruikte
programma in het display.

Softwareversie
Weergave van de versies van de afzonderlij-
ke software-units.

 Kies het menu Extra instellingen.

 Kies Softwareversie en open het bijbeho-
rende menu door op de toets OK te druk-
ken.

Softwareversie

EB Id: XXXX

EGL Id: XXXX ,
;

De software van de afzonderlijke units wordt
getoond, waarbij XXXX de versie aangeeft.

- EB ID: XXXX
De softwareversie van de bedieningseen-
heid en het display.

- EGL ID: XXXX
De softwareversie van de besturingskaart.

- EZL ID: XXXX
De softwareversie van de relaiskaart.

- EFU ID: XXXX
De softwareversie van de frequentieom-
vormer.

Wijzigingen en updates van de software-
versies kunnen alleen door de Miele Ser-
vice worden uitgevoerd.
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Onderhoud
Om de levensduur van de automaat te ver-
lengen, adviseert Miele minimaal eens per
jaar onderhoud te laten uitvoeren. Laat dit
onderhoud door Miele uitvoeren.

Het onderhoud omvat de volgende punten:

- Elektrische veiligheid volgens de daarvoor
geldende regels

- Deurmechanisme en deurdichting

- Schroefkoppelingen en aansluitingen in de
spoelruimte

- Watertoe- en -afvoer

- Interne en externe doseersystemen

- Sproeiarmen

- Zeefcombinatie

- Zeefhuis met afvoerpomp en terugslag-
klep

- Alle rekken en inzetten

In het kader van het onderhoud:

- wordt een programma als testrun afge-
werkt,

- wordt op lekkage gecontroleerd,

- worden alle veiligheidsrelevante meetsys-
temen gecontroleerd (foutmeldingen),

- worden de veiligheidsvoorzieningen ge-
controleerd.

 Verontreinigingen tasten het oppervlak
aan.
Als verontreinigingen te lang inwerken,
kunt u ze soms niet meer verwijderen en
kunnen de oppervlakken verkleuren of
aangetast worden.
Verwijder verontreinigingen op het bedie-
ningspaneel en het front bij voorkeur met-
een.

 Alle oppervlakken zijn krasgevoelig.
Alle oppervlakken kunnen verkleuren of
aangetast worden als ze met verkeerde
reinigingsmiddelen in aanraking komen.
Gebruik alleen geschikte reinigingsmidde-
len.

Bedieningspaneel reinigen
 Reinig het bedieningspaneel uitsluitend

met een schoon sponsdoekje, afwasmid-
del en warm water of met een schoon,
vochtig microvezeldoekje. Droog het be-
dieningspaneel vervolgens met een zachte
doek.

 Het scherm kan beschadigd raken.
Schuurmiddelen kunnen het scherm be-
schadigen.
Gebruik geen schuurmiddelen!
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Front reinigen
 Reinig het roestvrijstalen front uitsluitend

met een vochtige doek en afwasmiddel of
met een niet-schurend reinigingsmiddel
voor roestvrij staal.

Om te voorkomen dat het oppervlak snel
weer vuil wordt (vingerafdrukken etc.), kunt
u daarna een onderhoudsmiddel voor roest-
vrij staal gebruiken (bijvoorbeeld Neoblank,
verkrijgbaar bij de Miele Service).

 Pas op voor beschadiging van de op-
pervlakken.
Salmiakhoudende reinigingsmiddelen,
nitrocellulose- en kunstharsverdunner
kunnen het oppervlak beschadigen!
Gebruik geen van deze middelen bij het
reinigen.

 Pas op voor beschadiging van de be-
drijfsafwasautomaat door binnendringend
water.
De bedrijfsafwasautomaat en de directe
omgeving ervan mogen niet met water
(waterslang of hogedrukreiniger) worden
afgespoten.
Voorkom binnendringend water als u de
bedrijfsafwasautomaat reinigt.

Spoelruimte reinigen
Als u steeds de juiste hoeveelheid reini-
gingsmiddel gebruikt, is de spoelruimte gro-
tendeels zelfreinigend.

Mochten er toch kalk- of vetafzettingen ont-
staan, dan kunt u deze met een speciaal rei-
nigingsmiddel verwijderen (verkrijgbaar bij
Miele).

Deurafdichting en deur reinigen
 Neem de deurafdichtingen, ook onder de

deur, regelmatig met een vochtige doek af
en verwijder eventuele etensresten.

 Verwijder gemorste etens- en drankresten
van de zijkanten en de scharnieren van de
deur.

 Verwijder bij vrijstaande apparaten met
een sokkelpaneel de etens- en drankres-
ten uit het gootje onder de deur.

 Gevaar voor snijwonden.
U kunt zich snijden.
Let bij het reinigen op scherpe kanten.

Deze plekken behoren niet tot de spoelruim-
te. Ze worden niet door het water bereikt en
gereinigd. Daarom kan zich daar schimmel
vormen.
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Zeven in de spoelruimte reinigen
De zeefcombinatie op de bodem van de
spoelruimte houdt het ergste vuil uit het
spoelwater tegen. Het vuil kan zo niet in het
circulatiesysteem terechtkomen, waardoor
de sproeiarmen verstopt kunnen raken.

Zonder de zeven mag de automaat niet
worden gebruikt!
Let erop dat de zeven op de juiste wijze
zijn geplaatst.

De zeefcombinatie moet regelmatig worden
gecontroleerd en, indien nodig, gereinigd.

 Pas op voor glassplinters.
Glassplinters zijn niet altijd direct te her-
kennen in de zeef.
Reinig de zeven zeer voorzichtig.

Grove zeef reinigen

 Druk de lipjes samen en haal de grove
zeef eruit.

 Spoel de zeef onder stromend water goed
af. Gebruik daarbij eventueel een afwas-
borstel.

 Plaats de zeef weer terug. Controleer of
de zeef goed vastklikt.

Vlakke zeef en microfijnfilter reinigen

 Verwijder de grove zeef.

 Pak het microfijnfilter vast aan de boven-
ste rand en draai het in de richting van de
pijl. 
Haal het microfijnfilter er daarna uit.

 Verwijder de vlakke zeef.

 Reinig de zeven onder stromend water.
Gebruik daarbij eventueel een afwasbor-
stel.

Plaats de zeefcombinatie in de omgekeerde
volgorde weer terug. Zorg ervoor dat het mi-
crofijnfilter weer vastklikt door dit naar links
te draaien.
De vlakke zeef moet vlak op de bodem van
de spoelruimte liggen.

Als de zeven niet goed zijn ingebouwd,
kunnen de sproeiarmen verstopt raken.
Let erop dat de zeven goed zijn geplaatst.
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Sproeiarmen reinigen
De bedrijfsafwasautomaat heeft 3 verschil-
lende sproeiarmen.

Het is mogelijk dat er etensresten vast gaan
zitten in de inspuiters en de lagers van de
sproeiarmen. Controleer de sproeiarmen
dan ook regelmatig.

 Schakel de bedrijfsafwasautomaat uit.

 Trek de bovenste sproeiarm er naar on-
deren toe af.

De middelste en de onderste sproeiarm
hebben een bajonetsluiting.

De bajonetsluiting van de onderste sproei-
arm is geel gekleurd om te voorkomen dat
deze wordt verwisseld met de middelste
sproeiarm als de sproeiarmen zijn uitge-
bouwd.

Ga als volgt te werk om de bajonetsluiting
los te maken:

 Draai de middelste sproeiarm met de ge-
kartelde schroef tot de aanslag naar links
en trek deze er naar onderen toe af.

 Trek het onderrek naar buiten.

 Draai de onderste sproeiarm met de ge-
kartelde schroef tot de aanslag in de rich-
ting van de pijl en trek deze er naar boven
toe af.

 Druk de etensresten in de inspuiters met
een scherp voorwerp in de sproeiarm.

 Spoel de sproeiarmen onder stromend
water goed af.

Plaats de sproeiarmen terug en controleer
of ze vrij kunnen ronddraaien.

Let erop dat de sproeiarm met de gele ba-
jonetsluiting onder wordt geplaatst.
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Luchtfilter vervangen (afhankelijk
van het model)
Het luchtfilter voor de Dry+-droging moet
regelmatig worden vervangen.
Een melding in het display geeft aan dat het
filter moet worden vervangen.

K

OK

Luchtfilter vervangen

Kunststof houder verwijderen

 Druk het drukhaakje omlaag  en trek de
kunststof houder er naar voren toe uit .

Filter vervangen

 Verwijder het gebruikte filter uit de kunst-
stof houder .

 Leg het nieuwe filter met de bedrukte kant
omlaag in de kunststof houder  en
schuif de houder in de uitsparing in de
sokkel  totdat deze vastklikt.

 Reset het filterinterval (zie het hoofdstuk
“Instellingen , filterinterval”).
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U kunt de meeste problemen die in het dagelijkse gebruik kunnen voorkomen zelf ver-
helpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u de Miele Service
niet hoeft in te schakelen.

Het volgende overzicht helpt u de oorzaken van een probleem te vinden en het probleem
te verhelpen. Houdt u daarbij echter rekening met het volgende:

 Reparaties mogen alleen door de Miele Service, een door Miele erkende vakhan-
delaar of een gekwalificeerde vakkracht worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde
reparaties kunnen een groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

Technische storingen

Probleem Oorzaak en oplossing

Het display blijft donker en
het Start/Stop-lampje
knippert niet, nadat de au-
tomaat met de toets  is
ingeschakeld.

De stekker is niet ingestoken.
 Steek de stekker in de contactdoos.

De zekering heeft gereageerd.
 Controleer de zekeringen 

(minimale sterkte: zie typeplaatje).

De automaat functioneert
niet meer.

De zekering heeft gereageerd.
 Controleer de zekeringen (minimale sterkte: zie type-

plaatje).
 Neem contact op met Miele als de zekering opnieuw rea-

geert.

Stroomstoring tijdens ge-
bruik.

Treedt er tijdens een programma een tijdelijke stroomsto-
ring op, dan hoeft u geen maatregelen te nemen.
Het programma wordt vanaf het punt van de onderbreking
voortgezet.
Komt tijdens de stroomstoring de temperatuur in de
spoelruimte onder de minimumwaarde die voor een pro-
grammablok geldt, dan wordt het programmablok her-
haald.
Bij een stroomstoring van ≥ 20 uur wordt het hele pro-
gramma herhaald.
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Storingen in de watertoevoer/waterafvoer

Probleem Oorzaak en oplossing

In het display verschijnt
een van de volgende fout-
meldingen:

Voordat u de storing oplost:
 Schakel de vaatwasser met de toets  uit.

Watertoevoer controleren Er is een probleem met de watertoevoer.
 Draai de waterkraan helemaal open.
 Reinig de zeef in de watertoevoer (zie “Reiniging en on-

derhoud”).

Waterafvoer controleren Er is een probleem met de waterafvoer. Mogelijk bevindt
zich nog water in de spoelruimte.
 Reinig de zeefcombinatie (zie “Reiniging en onderhoud”).
 Reinig de afvoerpomp (zie “Storingen verhelpen”).
 Reinig de terugslagklep (zie “Storingen verhelpen”).
 Verwijder eventuele knikken of lussen in de afvoerslang.
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Afbreken met storingsnummer
Als een programma met een storingsnummer wordt afgebroken (bijvoorbeeld Fout XXX,
waarbij XXX voor een willekeurig nummer staat), kan er sprake zijn van een ernstige tech-
nische storing.

Na elke keer afbreken met een foutnummer geldt het volgende:

 Schakel de vaatwasser met de toets  uit.

 Wacht circa 10 seconden voordat u de vaatwasser weer met de toets  inschakelt.

 Start het eerder gekozen programma opnieuw.

Als de storingsmelding opnieuw verschijnt:

 Noteer de storingsmelding.

 Schakel de vaatwasser met de toets  uit.

 Neem contact op met de Miele Service.

Volg ook de aanwijzingen bij de volgende storingsnummers.

Probleem Oorzaak en oplossing

Fout 403-405 Als in het display de melding Watertoevoer controleren ver-
schijnt, controleert de besturing om de 30 seconden de
watertoevoer. Als na drie pogingen geen water is toege-
voerd, verschijnt een van deze foutcodes in het display en
wordt het programma afgebroken.
 Draai de waterkraan helemaal open.
 Schakel de automaat weer in.
 Kies het gewenste programma.
 Druk op de toets Start/Stop.

Fout 406-408 Er is een probleem met de watertoevoer.
Als de waterdruk te laag is, verschijnt een van deze foutco-
des in het display en wordt het programma afgebroken.
 De waterdruk bij de wateraansluiting is te laag (zie “Tech-

nische gegevens”). Informeer bij Miele naar de mogelijke
oplossingen.

Fout 412-414 Er is een probleem met de watertoevoer.
Als de waterdruk te hoog is, verschijnt een van deze fout-
codes in het display en wordt het programma afgebroken.
 De waterdruk bij de wateraansluiting is te hoog (zie

“Technische gegevens”). Informeer bij Miele naar de mo-
gelijke oplossingen.

Fout 492, 504, 541 Er is een probleem met de programmastart. Mogelijk be-
vindt zich nog water in de spoelruimte.
 Reinig de zeefcombinatie (zie “Reiniging en onderhoud”).
 Reinig de terugslagklep (zie “Storingen verhelpen”).

Fout 550 Het Waterproof-systeem heeft gereageerd.
 Draai de waterkraan dicht.
 Neem contact op met Miele.
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Probleem Oorzaak en oplossing

Fout 578 De uitschakeling wegens piekbelasting duurt langer dan
3 uur.
 Laat uw elektriciteitsnet en uw energiemanage-

mentsysteem door een vakman controleren.
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Ongewoon gedrag van de bedrijfsafwasautomaat

Probleem Oorzaak en oplossing

In het display staat Pro-
gramma beëindigd en u kunt
geen programma kiezen of
starten.

Dat is geen storing.
 Open en sluit de deur. 

De automaat moet daarbij ingeschakeld zijn.

De automaat reageert niet
op de toetsen. De contro-
lelampjes en het display
zijn donker.

De automaat is na de ingestelde uitschakeltijd uitgescha-
keld om energie te besparen.
 Druk op de toets  om de automaat weer in te schake-

len.

Het display geeft de vol-
gende storing aan: 
Deksel zoutreservoir niet
goed dicht

Het deksel van het zoutreservoir zit niet goed dicht.
 Sluit het deksel van het zoutreservoir.

Het klepje van het reini-
gingsmiddelreservoir kan
niet worden gesloten.

Er zijn resten reinigingsmiddel achtergebleven die de slui-
ting blokkeren.
 Verwijder de resten.

Na afloop van het pro-
gramma zit er een vocht
op de binnenkant van de
deur en mogelijk ook op
de binnenwanden.

Dit is geen storing
Het is de normale werking van het droogsysteem. 
Het vocht verdampt na korte tijd.

Na afloop van een pro-
gramma bevindt zich wa-
ter in de spoelruimte. 
(Geldt niet voor het pro-
gramma “Superkort”.)

Voordat u de storing oplost:
 Schakel de automaat met de toets  uit.

De zeefcombinatie in de spoelruimte is verstopt.
 Reinig de zeefcombinatie (zie “Reiniging en onderhoud”).

De afvoerpomp of de terugslagklep is geblokkeerd.
 Reinig de afvoerpomp of de terugslagklep. Zie hoofd-

stuk: “Storingen verhelpen”.

Er zit een knik in de afvoerslang.
 Haal de knik uit de afvoerslang.

De sifon ter plaatse is verstopt.
 Controleer en reinig de sifon.

Piekbelasting Dit is geen storing!
Uw energiemanagementsysteem heeft een piekbelasting
in uw energievoorziening vastgesteld. Bepaalde onderde-
len van uw afwasautomaat pauzeren tijdens deze piekbe-
lasting.
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Geluiden

Probleem Oorzaak en oplossing

Een knallend geluid uit de
spoelruimte.

Een sproeiarm slaat tegen het serviesgoed aan.
 Onderbreek het programma en verplaats het serviesgoed

dat de sproeiarm in de weg zit.

Een rammelend geluid uit
de spoelruimte.

Het serviesgoed beweegt in de spoelruimte.
 Onderbreek het programma en ruim het serviesgoed zo

in dat het niet meer rammelt.

Er bevindt zich een voorwerp in de afvoerpomp dat er niet
hoort, bijvoorbeeld een kersenpit.
 Verwijder dit voorwerp uit de afvoerpomp (zie “Afvoer-

pomp en terugslagklep reinigen”).

Knallende geluiden in de
waterleiding.

Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de waterleiding ter
plaatse c.q. door een waterleiding met een te geringe dia-
meter.
Dit heeft geen invloed op de werking van de afwasauto-
maat.
 Neem eventueel contact op met een installateur.
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Teleurstellend spoelresultaat

Probleem Oorzaak en oplossing

Het serviesgoed is niet
schoon.

Het serviesgoed is niet goed geplaatst. De waterstralen
konden er niet bij.
 Houdt u zich aan de aanwijzingen uit het hoofdstuk “Ge-

bruik, Spoelgoed inruimen”.

Het gekozen programma was niet geschikt.
 Kies een geschikt programma (zie “Programma-over-

zicht”).

Er is te weinig reinigingsmiddel gedoseerd.
 Gebruik meer reinigingsmiddel.

Het reinigingsmiddel is niet geschikt voor de verontreini-
ging.
 Ga over op een ander reinigingsmiddel.

De sproeiarmen zijn door servies geblokkeerd.
 Verplaats het servies en draai de sproeiarmen een keer

met de hand.

De zeefcombinatie is niet schoon of niet goed geplaatst.
Als gevolg daarvan kunnen ook de sproeikoppen verstopt
zijn.
 Reinig de zeefcombinatie of plaats deze goed.
 Reinig indien nodig ook de sproeikoppen (zie “Reiniging

en onderhoud”).

De terugslapklep is in geopende toestand geblokkeerd. Er
is vuil water in de spoelruimte teruggestroomd.
 Reinig de afvoerpomp en de terugslagklep (zie “Sto-

ringen verhelpen”).

Wijzig eventueel de temperatuur en/of de houdtijd van het
gebruikte programma.
 Voer de gewenste aanpassing uit (zie “Extra instellingen,

Extra functies”).

Op glazen en bestek ont-
staan sluiers. Glaswerk
krijgt een blauwe glans.
De afzettingen kunnen
worden afgewist.

Er is te veel naspoelmiddel gedoseerd.
 Verlaag de doseerhoeveelheid (zie “Extra instellingen,

Extra functies, Doseersystemen”).

Het serviesgoed wordt niet
droog of er zitten vlekken
op glazen en bestek.

Er is te weinig naspoelmiddel gedoseerd of het reservoir is
leeg.
 Vul het reservoir, doseer meer naspoelmiddel of neem

een ander naspoelmiddel (zie “Naspoelmiddel doseren”).

Het droogresultaat valt bij
vaatwassers met Dry+ te-
gen.

Geen storing!
De droogtijd was niet voldoende voor het serviesgoed.
 Verleng de actieve droogtijd (zie het hoofdstuk “Instel-

lingen , Dry+”).
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Probleem Oorzaak en oplossing

Er vormt zich een wit laag-
je op het servies. De gla-
zen en het bestek worden
dof. De afzettingen kunnen
worden afgewist.

Er is te weinig naspoelmiddel gedoseerd.
 Verhoog de dosering (via “Extra instellingen, Extra

functies, Doseersystemen”).

Er zit geen zout in het zoutreservoir.
 Vul regenereerzout bij (zie “Het doseren van regenereer-

zout”).

U heeft bij het programmeren van de waterhardheid een te
lage waarde ingesteld.
 Stel de juiste waarde in (zie “Extra instellingen, Water-

hardheid”).

De glazen krijgen een
bruin-blauwe kleur. De
aanslag kan niet worden
afgeveegd.

Het reinigingsmiddel bevat stoffen die zich op de glazen
hebben afgezet.
 Ga direct over op een ander reinigingsmiddel.

Glazen worden dof en ver-
kleuren. De aanslag is niet
te verwijderen.

De glazen kunnen niet in de afwasautomaat worden afge-
wassen.
 Koop glazen die wel geschikt zijn voor de afwasauto-

maat.

Er zitten nog theevlekken
of lippenstift op het ser-
vies.

De temperatuur van het gekozen programma is te laag ge-
weest.
 Kies een programma met een hogere temperatuur.

De bleekwerking van het reinigingsmiddel is te gering.
 Ga over op een ander reinigingsmiddel.

Kunststof delen zijn ver-
kleurd.

Natuurlijke kleurstoffen, bijvoorbeeld van wortels of toma-
ten, kunnen hiervan de oorzaak zijn. De hoeveelheid reini-
gingsmiddel of de bleekwerking ervan is voor deze kleur-
stoffen te gering geweest.
 Gebruik meer reinigingsmiddel (zie “Bediening, Reini-

gingsmiddel”).

Delen die al verkleurd zijn, krijgen hun oorspronkelijke kleur
niet terug.

Er zitten roestvlekken op
het bestek.

Na het bijvullen van het reservoir voor regenereerzout is
het programma “Koud” niet gestart. De zoutresten zijn
met het reinigingswater meegevoerd.
 Start na het doseren van regenereerzout het program-

ma “Koud” (zonder spoelgoed).

De betreffende delen zijn onvoldoende roestbestendig.
Koop bestek dat geschikt is voor de afwasautomaat.
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Zeefje in de schroefkoppeling van
de watertoevoer reinigen
Om de watertoevoerslang tegen verontreini-
gingen in het water te beschermen is in de
schroefkoppeling een zeefje ingebouwd.
Wanneer het zeefje vuil is, loopt er te weinig
water in de spoelruimte.

 De kunststof behuizing van de water-
proofventielen bevat een elektrisch on-
derdeel.
Dompel dit niet in vloeistof.

Tip

Bevat het water veel bezinksel, dan raden
wij u aan om een grote zeef in de schroef-
koppeling van de watertoevoer aan te bren-
gen.
Een dergelijk zeefje is leverbaar bij de Miele-
vakhandelaar en rechtstreeks bij Miele.

Zeefje reinigen

 Haal de spanning van het apparaat door
het eerst uit te schakelen en daarna de
stekker uit het stopcontact te trekken.

 Draai de waterkraan dicht.

 Schroef de toevoerslang van de kraan af.

 Pak het rubberen dichtingsringetje uit de
schroefkoppeling.

 Trek het zeefje er met een combinatie- of
punttang uit en reinig het.

 Zet het zeefje en het rubberen dichtings-
ringetje er weer in. Let er daarbij op dat ze
allebei goed zitten!

 Schroef de watertoevoerslang weer aan
de kraan. Let er daarbij op dat schroef-
koppeling en kraan precies op elkaar pas-
sen.

 Draai de kraan open.

Loopt er nog water uit, dan heeft u de
schroefkoppeling niet vast genoeg aange-
draaid of scheef op de kraan gedraaid.

 Zet de watertoevoerslang recht op de
kraan en schroef ze stevig aan elkaar vast.
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Afvoerpomp en terugslagklep reini-
gen
Als u na afloop van een spoelprogramma
(behalve bij het programma Superkort) vast-
stelt dat het spoelwater niet is afgepompt,
dan kan het zijn dat de afvoerpomp of de
terugslagklep door iets wordt geblokkeerd.
Dit kan gemakkelijk worden verwijderd.

 Haal de spanning van de bedrijfsafwasau-
tomaat door het apparaat uit te schakelen
en de stekker uit de contactdoos te halen
of de zekering dan wel de hoofdschake-
laar van de huisinstallatie uit te schakelen.

 Haal de zeefcombinatie uit de spoelruimte
(zie het hoofdstuk “Reiniging en onder-
houd”).

 Open de afsluitbeugel.

 Til de terugslagklep er naar boven toe af
en spoel deze onder stromend water goed
af.

 Het ontluchtingsgaatje aan de buitenkant
van de terugslagklep (alleen zichtbaar als
deze is uitgebouwd) mag niet verstopt
zijn. Maak het ontluchtingsgaatje zo nodig
met een spits voorwerp weer open.

Onder de terugslagklep bevindt zich de af-
voerpomp. (Pijl)

 Controleer of de afvoerpomp eventueel
door een voorwerp wordt geblokkeerd
voordat u de terugslagklep plaatst.

 Plaats de terugslagklep zorgvuldig terug
en vergrendel deze met de afsluitbeugel.
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Programma Toepassing Reinigingsmiddel
(indien niet vloeibaar)

Dosering op basis van Miele-reini-
gingsproducten.

Neem de aanwijzingen van de fabri-
kant in acht!

Kort
Snel programma voor licht vervuild spoelgoed met verse, niet vastzit-
tende verontreinigingen.

20–25 g 
of 1 tab

Universeel
Voor normaal verontreinigd spoelgoed. 20–25 g 

of 1 tab

Intensief
Voor sterk verontreinigd spoelgoed. 20–25 g 

of 1 tab

Bestek
Speciaal programma voor bestek. 20–25 g 

of 1 tab

Superkort
Snel programma voor continu gebruikt, licht vervuild spoelgoed met
verse, niet vastzittende verontreinigingen.

20–25g 
Op de binnenkant van de deur

 Bierglazen
(afhankelijk van het
model)

Speciaal programma voor bierglazen. 
De glazen drogen na afloop van het programma niet op. U moet de
glazen eventueel dus nog met de hand afdrogen.

20–25 g 
of 1 tab

Hygiëne
Voor de hygiënische behandeling van het spoelgoed. 20–25 g 

of 1 tab

 Glazen
(afhankelijk van het
model)

Speciaal glazenprogramma. 20–25 g 
of 1 tab

Kunststof
Speciaal kunststofprogramma, ook voor licht spoelgoed. 20–25 g 

of 1 tab

EnergieSpaar
Energiebesparend programma waarbij bij normaal verontreinigd spoel-
goed de water- en energiebesparing het grootst is.

20–25 g 
of 1 tab


Regeneratie

Handmatig uitvoeren van de regeneratie. 
Hiermee kunt u voorkomen dat u tijdens een drukke periode verplicht
moet regenereren.

Koud
Afspoelen van sterk verontreinigd spoelgoed om vooraf vuil te verwij-
deren of te voorkomen dat het vuil erg indroogt.
Verwijderen van zoutresten na het vullen van het zoutreservoir.

Afpompen
Voor het afpompen van het spoelwater, bijvoorbeeld als het spoelwa-
ter bij het programma Superkort moet worden ververst of als er een
programma is gestopt.
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Programmaverloop

1. 
Voorspoelen

2. 
Voorspoelen

3. 
Reinigen

(1)/(2)

4. 
Tussen-
spoelen

5. 
Tussen-
spoelen

6. 
Naspoelen

(1)/(2)

7. 
Dry+

(afhankelijk van
het model)

X X 
55 °C
1 min

(X) X 
60 °C/80 °C(4)

1 min

X

X X 
55 °C
2 min

X (X) X 
60 °C/80 °C(4)

1 min

X

X X X 
65 °C
3 min

X (X) X 
60 °C/80 °C(4)

1 min

X

X X 
60 °C
2 min

X (X) X 
55 °C/70 °C(4)

1 min

X

X 
55 °C 
30 s

(X) X *)
55 °C 
30 s

-

X 
50 °C
1 min

X (X) X 
- (3) 
1 min

-

X X 
60 °C 
3 min

X (X) X 
70 °C/80 °C(4)

10 min

X

X 
50 °C 
1 min

X (X) X 
50 °C/70 °C(4)

1 min

X

X X 
50 °C
5 min

X (X) X 
60 °C/80 °C(4)

1 min

X

X 
46 °C
10 min

X (X) X 
50 °C/70 °C(4)

2 min

X

Regeneratieverloop
X

X

*) Belangrijke aanwijzing bij het programma Superkort 
Bij het programma Superkort wordt het water van het naspoelen na afloop van het programma niet afgepompt. Het wordt als reini-
gingswater voor het volgende Superkort-programma gebruikt. 
Wordt de watertemperatuur lager dan 40 °C of wordt er een ander programma gestart, dan wordt het naspoelwater bij de start van het
programma automatisch afgepompt.

X = aflopende programmastappen 
(X) = optionele extra programmastappen (zie het hoofdstuk “Extra instellingen, extra functies”)

(1) Temperatuurwijziging van 30–85 °C (zie het hoofdstuk “Extra instellingen, extra functies“).
Temperatuurverhoging bij het programma Superkort tot max. 70 °C
(2) Wijziging houdtijd van 0–10 minuten (zie het hoofdstuk “Extra instellingen, extra functies“). 
Wijziging houdtijd bij het programma Superkort van 0–300 seconden.
(3) Zonder naspoelmiddel en met koud water.
(4) Temperatuurverhoging bij actieve droging Dry+ (afhankelijk van het model)
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Miele Service
Als u een storing niet met de aanwijzingen
uit deze gebruiksaanwijzing kunt verhelpen,
noteer dan de storingscode in het display
en neem contact op met:

- uw Miele-vakhandelaar of

- de Miele Service

Het telefoonnummer van de Miele Service
vindt u op de achterkant van deze ge-
bruiksaanwijzing.

 Voor een goede en vlotte afhandeling
moet de Miele Service het type en het 8-cij-
ferige serienummer van de bedrijfsafwasau-
tomaat weten.

Beide gegevens vindt u op het typeplaatje
dat bovenaan in de deursponning is aan-
gebracht.



Plaatsen

*INSTALLATION*

85

Plaatsen

 Pas op voor schade door condenswa-
ter.
In de directe omgeving van de bedrijfsaf-
wasautomaat mag uitsluitend meubilair
voor professioneel gebruik worden ge-
bruikt. Andere meubels kunnen door de
condens beschadigd raken.
Plaats alleen meubels die geschikt zijn
voor professioneel gebruik.

De bedrijfsafwasautomaat moet stabiel en
waterpas worden opgesteld. Oneffenheden
in de vloer en de hoogte van het apparaat
kunnen worden gecompenseerd met de
4 stelvoeten.

Als de bedrijfsafwasautomaat naast andere
apparaten of meubels wordt geplaatst of in
een nis, dan moet deze minstens 600 mm
breed en 600 mm diep zijn.
Vaatwassers met actieve droging hebben
een nisdiepte van 580 mm nodig.

Onderbouwen

 Gevaar door kantelen van het appa-
raat.
De onderbouwmodellen moeten correct
worden ingebouwd. Plaats de bedrijfsaf-
wasautomaat alleen onder een doorlo-
pend werkblad dat aan de keukenkasten
eromheen is vastgeschroefd.
Plaats de vaatwasser onder een vastge-
schroefd doorlopend werkblad.

Als de bedrijfsafwasautomaat onder een
doorlopend werkblad wordt geplaatst, dan
moet de inbouwruimte minstens 600 mm
breed, 600 mm diep en 820 mm hoog zijn.
Vaatwassers met actieve droging hebben
een inbouwruimte met een diepte van
580 mm nodig.

Draai de stelvoeten voor de hoogtever-
stelling er niet meer dan 60 mm uit.

Verstelbaar sokkelpaneel 
(afhankelijk van het model)

Vaatwassers met interne dosering of actieve
droging hebben een verstelbaar sokkelpa-
neel.

 Stel de vaatwasser goed af.

 Draai de beide schroeven rechts en links
op de sokkel los.

 Trek de binnenkant van de sokkel omlaag
tot op de vloer.

 Draai de schroeven weer stevig vast.

Bovenblad verwijderen

Als er een bovenblad is, kunt u dit als volgt
verwijderen:

 Draai de beide veiligheidsschroeven aan
de achterkant van de bedrijfsafwasauto-
maat er met een schroevendraaier uit.

 Open de deur.

 Draai de linker en de rechter bevestigings-
schroef er met een schroevendraaier uit.

 Verwijder het bovenblad naar boven toe.

Bedrijfsafwasautomaat stellen en vast-
schroeven

Om de stabiliteit te waarborgen, moet de
bedrijfsafwasautomaat na het stellen aan
het werkblad worden vastgeschroefd.
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 Schroef de bedrijfsafwasautomaat na het
stellen vast aan het doorlopende werk-
blad. 
Draai de schroeven, terwijl de deur open
is, links en rechts door de gaten van de
voorste lijst in het werkblad vast.

Bij werkbladen van roestvrij staal of steen
moet de bedrijfsafwasautomaat met de zij-
kanten aan de linker- en rechterkast worden
bevestigd (twee schroeven per kant). 
Speciale schroeven (4 x 27/Torx T20) vindt u
bij de meegeleverde accessoires. 
Hiervoor moeten, vóór de deurdichting, ga-
ten in de zijwand worden geboord.
Bij de onderbouwvariant met actieve dro-
ging zijn de gaten in de zijwanden al aanwe-
zig.

Om de beluchting van de circulatiepomp
niet te belemmeren, mogen na de onder-
bouw de spleten tussen bedrijfsafwasauto-
maten en ernaast staande kasten of appara-
ten niet met siliconenkit worden afgedicht.

Afhankelijk van de onderbouwsituatie kunt u
de bijgeleverde roestvrijstalen afdekplaat
onder het werkblad aanbrengen. De onder-

kant van het werkblad wordt door de roest-
vrijstalen afdekplaat beschermd tegen be-
schadigingen door waterdamp.

Plaats van opstelling wijzigen
Draai de stelvoeten helemaal in voordat u de
bedrijfsafwasautomaat verplaatst, zodat de-
ze niet beschadigd worden.

 Pas op voor schade door onderdelen
te gebruiken om te dragen.
Til de bedrijfsafwasautomaat niet aan de
uitstekende onderdelen op, zoals het be-
dieningspaneel.
Deze kunnen afscheuren.
Pak bij het transport geen uitstekende on-
derdelen vast.

 Pas op voor beschadiging door trans-
port met een steekwagen.
Door de bedrijfsafwasautomaat na het
uitpakken met een steekwagen te vervoe-
ren, kan deze beschadigd raken.
Vervoer de bedrijfsafwasautomaat uitslui-
tend in de originele verpakking met een
steekwagen. Als de bedrijfsafwasauto-
maat na het uitpakken moet worden ver-
voerd, moet deze op een doorlopend on-
derlegstuk worden gezet.
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Elektrische aansluiting

 Gevaar door ondeskundige aansluiting
op de elektriciteit
Alle werkzaamheden ten aanzien van de
elektrische aansluiting mogen alleen door
een toegelaten of erkende elektricien wor-
den uitgevoerd.
Laat de elektrische aansluiting door een
erkende vakkracht uitvoeren.

- De elektrische installatie moet volgens de
daarvoor geldende normen (zoals
NEN 1010) zijn geïnstalleerd.

- De aansluiting op de contactdoos dient
aan alle voorschriften te voldoen. De con-
tactdoos moet ook na de plaatsing van
het apparaat toegankelijk zijn. Bij repara-
ties of onderhoudswerkzaamheden kan
dan eenvoudig een veiligheidscontrole
conform NEN 3140 worden uitgevoerd.

- Bij een vaste aansluiting dient een hoofd-
schakelaar te worden geplaatst, waarmee
het apparaat met alle polen van het net
kan worden losgekoppeld. Deze hoofd-
schakelaar dient een contactopenings-
breedte te hebben van ten minste 3 mm
en moet in de nulstand vergrendelbaar
zijn.

- De elektrische installatie waarop het ap-
paraat wordt aangesloten, moet zijn voor-
zien van een aardlekschakelaar (30 mA,
volgens de betreffende EU-richtlijnen).

- Het apparaat moet zijn geaard.

- Bij vervanging van de aansluitkabel mag
alleen een originele Miele-kabel worden
gebruikt.

- Voor de technische gegevens zie het ty-
peplaatje of het bijgevoegde schakelsche-
ma.

Het apparaat mag uitsluitend worden ge-
bruikt met de spanning, frequentie en zeke-
ring die op het typeplaatje staan aangege-
ven.

Omschakeling van de automaat is mogelijk
volgens het bijgevoegde omschakelschema
en het schakelschema.

Een omschakelafbeelding en typeplaatje
zijn bij de bedrijfsafwasautomaat gevoegd
of erop aangebracht.

Aarddraad aansluiten

Achter op de automaat bevindt zich een
speciale schroef  voor het aansluiten van
de aarddraad.

Piekbelastingsschakelaar
De bedrijfsafwasautomaat is geschikt voor
opname in een energiemanage-
mentsysteem. Hiervoor moet de bedrijfsaf-
wasautomaat door de Miele Service tech-
nisch worden aangepast en moet de bestu-
ring daarop worden ingesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de Miele Service.

Belastingsmanagement

Bij uitschakeling wegens piekbelasting wor-
den afzonderlijke componenten van de be-
drijfsafwasautomaat, bijv. de verwarming,
tijdelijk uitgeschakeld. De bedrijfsafwasau-
tomaat zelf blijft ingeschakeld en een lo-
pend programma wordt niet onderbroken.
Als een van de uitgeschakelde componen-
ten tijdens een programmafase nodig is,
wordt het programma met de duur van de
uitschakeling wegens piekbelasting ver-
lengd.

Als er sprake is van een piekbelasting ver-
schijnt dat op de 3e regel van het display,
bijvoorbeeld:

Universeel

Temperatuur
Piekbelasting

55 °C
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Watertoevoer aansluiten

 Gezondheidsrisico door proceschemie
Het water in de vaatwasser is geen drink-
water!
Drink geen water uit de vaatwasser

Afneembare slangensets mogen niet op-
nieuw worden gebruikt. Gebruik de bij de
bedrijfsafwasautomaat geleverde slan-
gensets.

- De bedrijfsafwasautomaat moet volgens
de plaatselijke voorschriften op de water-
leiding worden aangesloten.

- Het water moet ten minste voldoen aan
de eisen van de Europese drinkwaterver-
ordening. Een hoog ijzergehalte kan corro-
sie aan het spoelgoed en aan de bedrijfs-
afwasautomaat tot gevolg hebben. Bij een
chloridegehalte van meer dan 100 mg/l
neemt het corrosierisico voor het spoel-
goed aanzienlijk toe.

- In bepaalde regio's (bijvoorbeeld in de Al-
pen) zijn vanwege de specifieke watersa-
menstelling afzettingen mogelijk. In derge-
lijke gevallen moet voor de bedrijfsafwas-
automaat onthard water worden gebruikt.

- Een terugslagklep is niet vereist. De be-
drijfsafwasautomaat voldoet aan de Euro-
pese normen voor de bescherming van
drinkwater.

- De waterdruk (stromingsdruk) moet ten
minste 200 kPa overdruk bedragen
(100 kPa = 1 bar). Bij een waterdruk van
minder dan 200 kPa wordt de toevoertijd
van het water automatisch langer. De
maximaal toegestane statische druk be-
draagt 1000 kPa (overdruk). Als de water-
druk buiten het bereik van 200–1000 kPa
ligt, informeert u dan bij de Miele Service
naar de te nemen maatregelen.

- Standaard is de bedrijfsafwasautomaat
voorzien van een aansluiting voor koud
(blauwe markering) en warm water (rode
markering) tot max. 65 °C. Sluit de toe-
voerslangen aan op de kranen voor koud
en warm water.

- Als er geen warmwaterleiding is, moet de
toevoerslang met de rode markering voor
de warmwateraansluiting ook op koud
water worden aangesloten.

- Voor de aansluiting is er ter plaatse een
kraan met 3/4"-schroefkoppeling noodza-
kelijk. Deze kraan moet goed toegankelijk
zijn, omdat u de watertoevoer moet afslui-
ten als u de automaat niet gebruikt.

- De toevoerslang is een ca. 1,7 m lange
drukslang (DN 10) met een 3/4"-schroef-
koppeling. Een 1,5 m lange, flexibele me-
talen slang (testdruk 140 bar) voor verlen-
ging is leverbaar. De zeef in de schroef-
koppeling mag niet worden verwijderd.

- Installeer de grote zeef (is bijgeleverd) tus-
sen de kraan en de toevoerslang 
(afb. zie het hoofdstuk “Storingen ver-
helpen, zeven in de watertoevoer reini-
gen”).
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 Beschadiging door het inkorten van de
slang.
De toevoerslangen mogen niet worden
beschadigd of ingekort.
Kort de toevoerslangen niet in.

Neem ook de bijgevoegde installatieteke-
ning in acht.

Waterafvoer aansluiten
- De afvoer van de bedrijfsafwasautomaat

is voorzien van een terugslagklep, zodat
afvoerwater niet via de afvoerslang in de
bedrijfsafwasautomaat kan stromen.

- De bedrijfsafwasautomaat moet bij voor-
keur op een apart, ter plaatse aanwezig
afvoersysteem worden aangesloten. Als
dat niet mogelijk is, adviseren wij de auto-
maat aan te sluiten op een sifon met twee
kamers. De ter plaatse aanwezige aanslui-
ting moet, gemeten vanaf de onderkant
van het apparaat, op een hoogte tussen
0,3 m en 1 m liggen. Als de aansluiting la-
ger ligt dan 0,3 m, leg de afvoerslang dan
in een bocht op een hoogte van ten min-
ste 0,3 m.

- De bedrijfsafwasautomaat is voorzien van
een flexibele afvoerslang van ca. 1,5 m
(diameter 22 mm binnenwerks). Voor de
aansluiting van de slang worden slang-
klemmen bijgeleverd.

- De afvoerslang mag niet worden ingekort.
De slang kan met een verbindingsstuk en
een extra slang worden verlengd. De af-
voerleiding mag niet langer zijn dan 4 m.

- Het afvoersysteem moet een capaciteit
hebben van ten minste 16 l/minuut.

 Schade door spanning bij de slang.
De afvoerslang moet zonder knikken wor-
den gelegd. Op de slang mag geen druk
of trekkracht worden uitgeoefend.
Let erop dat de afvoerslang zonder knik-
ken moet worden gelegd. Op de slang
mag geen druk of trekkracht worden uit-
geoefend.

Gebruik de bijgevoegde installatieteke-
ning!
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Hoogte 820 mm (verstelbaar + 60 mm)

Hoogte met bovenblad 835 mm (verstelbaar + 60 mm)

Breedte 598 mm

Diepte 
Diepte bij geopende deur

580 mm
1.180 mm

Gewicht (netto) 70 kg

Spanning, aansluitwaarde, zekering zie typeplaatje

Aansluitkabel ca. 1,7 m

Watertemperatuur:
Koudwateraansluiting
Warmwateraansluiting

max. 20 °C
max. 65 °C

Statische waterdruk max. 1.000 kPa (10 bar) overdruk

Aanbevolen waterdruk: 
aansluiting koud en warm water 200 kPa (2 bar) overdruk

Minimale waterdruk: 
aansluiting koud en warm water 40 kPa (0,4 bar) overdruk

Opvoerhoogte min. 0,3 m, max. 1,0 m

Afpomplengte max. 4,0 m

Omgevingstemperatuur 5 °C tot 40 °C

Relatieve luchtvochtigheid
maximaal
lineair afnemend tot

80% voor temperaturen tot 31 °C 
50% voor temperaturen tot 40 °C

Toevoerslangen ca. 1,7 m

Afvoerslang ca. 1,5 m

Beschermingsgraad (volgens NEN-EN-
IEC 60529)

IP21

Geluidsemissiewaarden

Geluidsvermogen LwA 
Geluidsdrukniveau LpA

onderbouwapparaat met houten lijst voor
apparaatsokkel in kort programma
59 dB(A)
47 dB (A)

Keurmerk VDE, EMC ontstoord

CE-kenmerk 2006/42/EG machinerichtlijn

Adres fabrikant Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 
33332 Gütersloh, Germany





België / Belgique:
nv Miele België / S.A. Miele Belgique
Z.5 Mollem 480 – 1730 Mollem (Asse)
Tel. 02/451.15.40
E-mail: professional@miele.be
Internet: www.miele-professional.be

Nederland:

Miele Professional
De Limiet 2, Postbus 166, 4130 ED VIANEN
Afdeling Customer Service Professional
Tel.: (03 47) 37 88 84, Fax: (03 47) 37 84 29
E-mail: professional@miele.nl (verkoop & algemene vragen)
E-mail: serviceprofessional@miele.nl (service & onderhoud)
Website: www.miele-professional.nl

Wijzigingen voorbehouden / Productiedatum: 2020-03-26 M.-Nr. 11 425 710 / 01




	Inhoud
	Aanwijzingen voor het gebruik
	Waarschuwingen
	Aanwijzingen
	Aanvullende informatie en opmerkingen
	Handelingen
	Display

	Beschrijving van het apparaat
	Overzicht van het apparaat
	Bedieningspaneel

	Verantwoord gebruik
	Veiligheidsinstructies en waarschuwingen
	Correcte plaatsing
	Technische veiligheid
	Veilig gebruik
	Accessoires
	Op het apparaat aangebrachte symbolen
	Het afdanken van het apparaat

	Een bijdrage aan de bescherming van het milieu
	Het verpakkingsmateriaal
	Het afdanken van een apparaat

	Gebruikersprofielen
	Bedieningsgroepen
	Gebruikers
	Ervaren gebruikers


	Aanwijzingen voor de bediening
	Werking van het display
	Menubediening
	Menuweergave
	Enkelvoudige keuze
	Meervoudige keuze
	Systeemmeldingen

	Automatisch uitschakelen
	Symbolen in het display
	Navigatiepijlen 
	Stippellijn --------
	Vinkje 
	Actieve droging      (afhankelijk van het model)
	Systeemmeldingen 
	Storingsmeldingen 


	Eerste ingebruikneming
	Ingebruikneming
	Inschakelen
	Taal instellen
	Temperatuureenheid instellen
	Instellen datumformaat
	Datum instellen
	Tijdformaat instellen
	Tijd instellen
	Waterhardheid instellen
	Wateraansluitingen
	Ingebruikneming afgesloten


	Openen en sluiten van de deur
	Deur openen
	Deur sluiten

	Regenereerzout bijvullen
	Regenereren
	Waterhardheid instellen
	Tabel instelling waterontharder

	Regenereerzout bijvullen
	
	Vergrendeling wegens zouttekort

	Regenereerzout bijvullen

	Naspoelmiddel bijvullen
	Naspoelmiddel
	Naspoelmiddel bijvullen
	Naspoelmiddel bijvullen

	Gebruik
	Spoelgoed inruimen
	Waar u op moet letten
	Ongeschikt serviesgoed

	Ons advies
	Let op!
	Bovenrek
	Kopjesrek

	Bovenrek voor glazen
	Glazenbeugel

	Verstellen bovenrek
	Onderrek
	Inzet van kunststof rekken
	Kunststof rek samenstellen


	Bediening
	Reinigingsmiddel bijvullen
	Poedervormig reinigingsmiddel
	Dosering

	Aanwijzingen voor het programma Superkort (afhankelijk van het model)
	Vloeibaar reinigingsmiddel
	Interne dosering vloeibaar reinigingsmiddel
	Doseermodule
	Aanduiding van de zuiglansen
	Doseermodules aansluiten
	Doseerconcentratie instellen
	Voorraadreservoir bijvullen of vervangen
	Verbruik controleren
	LED's in de toetsen

	Inschakelen
	Programma kiezen
	Snelkeuzetoetsen
	Programmalijst
	Programmalijst

	Programma starten
	Programmaweergave

	Einde programma
	Uitschakelen
	Afwasautomaat uitruimen
	Programma onderbreken
	Programma stoppen

	Extra functies
	Voorprogrammering
	Starttijd instellen

	Dry+ (afhankelijk van het model)

	Instellingen
	Menu Instellingen  oproepen
	Opties in het menu Instellingen 

	Menustructuur
	Voorprogrammering
	Dry+ (afhankelijk van het model)
	Programmakeuze
	Verlenging

	Taal  instellen
	Ontluchting doseermodule
	Datum instellen
	Datumformaat
	Instellen

	Tijd instellen
	Instellen
	Weergave
	Tijdformaat

	Volume regelen
	Toetssignaal
	Geluidssignalen
	Volume instellen

	Filterinterval (afhankelijk van het model)
	Interval resetten


	Extra instellingen
	Menu Extra instellingen oproepen
	Opties in het menu Extra instellingen

	Menustructuur
	Code
	Vrijgave
	Code wijzigen
	Pincode invoeren

	Dagboek
	Temperatuureenheid
	Programma verplaatsen
	Toewijzing toetsen

	Extra functies
	Resetten
	Meer water
	Tussenspoelen
	DOS-doseersystemen
	Ontluchting DOS
	Doseerconcentratie instellen
	Naam doseermodule wijzigen

	Temperatuur/tijd
	Reinigen/naspoelen
	Naspoeltemperatuur
	Houdtijd


	Programmavrijgave
	Programma's voor de bediening blokkeren

	Waterhardheid
	Displayweergave
	Display
	Contrast
	Lichtsterkte

	Uitschakelen na
	Uitschakeltijd instellen

	Fabrieksinstelling
	Softwareversie

	Reiniging en onderhoud
	Onderhoud
	Bedieningspaneel reinigen
	Front reinigen
	Spoelruimte reinigen
	Deurafdichting en deur reinigen
	Zeven in de spoelruimte reinigen
	Grove zeef reinigen
	Vlakke zeef en microfijnfilter reinigen

	Sproeiarmen reinigen
	Luchtfilter vervangen (afhankelijk van het model)
	Kunststof houder verwijderen
	Filter vervangen


	Nuttige tips
	Technische storingen
	Storingen in de watertoevoer/waterafvoer
	Afbreken met storingsnummer
	Ongewoon gedrag van de bedrijfsafwasautomaat
	Geluiden
	Teleurstellend spoelresultaat

	Storingen verhelpen
	Zeefje in de schroefkoppeling van de watertoevoer reinigen
	Zeefje reinigen

	Afvoerpomp en terugslagklep reinigen

	Programma-overzicht
	Miele Service
	Miele Service

	Plaatsen
	Plaatsen
	Onderbouwen
	Verstelbaar sokkelpaneel (afhankelijk van het model)
	Bovenblad verwijderen
	Bedrijfsafwasautomaat stellen en vastschroeven

	Plaats van opstelling wijzigen

	Elektrische aansluiting
	Elektrische aansluiting
	Aarddraad aansluiten

	Piekbelastingsschakelaar
	Belastingsmanagement


	Wateraansluiting
	Watertoevoer aansluiten
	Waterafvoer aansluiten

	Technische gegevens


