VAATWASSER-ZELFHULPGIDS
1.
Voordat u de vaatwasser gebruikt
Voer direct een cyclus uit nadat u het zout hebt bijgevuld.
Zo vermijdt u dat er zoutresten op de kuip achterblijven, wat
voor gaatjes in de kuip kan zorgen door elektrolyse.

Installatie:
Zorg dat de vaatwasser correct geïnstalleerd is
(zie de bijgeleverde installatievoorschriften).

Afstelling spoelmiddel:

Afstellingen:
Afstelling waterhardheid:
Stel de waterhardheid in naargelang de waterhardheid in uw
woonplaats. Neem indien nodig contact op met de watermaatschappij.

Als de waterhardheid in uw woonplaats hoger is dan 21dH en
u maakt gebruik van detergenttabletten en het droogresultaat
voldoet niet, raden wij aan om apart spoelmiddel te gebruiken
om een beter droogresultaat te bekomen. Stel het spoelmiddel in op stand 2.

2.
Oorzaken van slechte afwasresultaten
Voedselresten op de vaat:
• Er waren nog te veel vuilresten wanneer de vaat in de vaatwasser geplaatst werd. Schraap overtollige vuilresten eerst
af voordat u het keukengerei in de vaatwasser plaatst (niet
afspoelen).
• Borden van verschillende grootte en vormen zijn te dicht
tegen elkaar geplaatst.
• Er is onvoldoende afwasmiddel gebruikt.
• Er is afwasmiddel van lage kwaliteit gebruikt.
Gebruik gekende merken voor de beste kwaliteit.
• Er werd een te kort programma geselecteerd: gebruik een
programma aangepast aan de vuiltegraad.
• Wanneer de gaatjes van de sproeiarmen verstopt zijn,
kunt u de gaatjes vrijmaken met bv. een tandenstoker.
• Wanneer de filters verstopt zijn, reinigt u de filters zoals
beschreven in de gebruiksaanwijzing.

Glazen of tassen zijn niet proper:
• Bruine stippen die onderaan in de glazen en de tassen
achterblijven worden veroorzaakt door schuimvorming,
wanneer er te veel detergent gebruikt is.
• Vlekken of strepen op de glazen: mogelijke oorzaken zijn een
verkeerd gesorteerde vaat, gebruik van te veel detergent of
het spoelmiddel dat te laag is ingesteld. Het detergenttablet
kan ook nog niet opgelost zijn tijdens de spoelingen door
het gebruik van een te kort programma.
• Melkachtige aanslag op de glazen: kalkaanslag veroorzaakt
door ofwel een te lage instelling van de ontharder ofwel
geen zout in het zoutvat. De aanslag kunt u verwijderen met
azijn of citroensap.
• Glascorrosie: matte witachtige verkleuring van de glazen.
Dit is helaas niet verwijderbaar.
• Wanneer er een blauwe, vette schijn op de glazen achterblijft, heeft u te veel spoelmiddel gebruikt.

Verkleuringen van de vaat:

De vaat is niet droog:

• Vervagen van de kleuren op borden, tassen en glazen wordt
veroorzaakt door detergent zonder kleurbeschermer.
• Verkleuring van roestvrij staal (bruin-geelachtig of zwart-paarsachtig) wordt veroorzaakt door voeding zoals bloemkool,
tomaten enz. Deze verkleuring is verwijderbaar.
• Roestvlekken op roestvrij staal worden veroorzaakt door zuurhoudende producten zoals mosterd en ketchup of wanneer
roestvrij staal en zilver in contact met elkaar komen.
• Verkleuring van zilverwerk (geel / bruin-zwart / zwart) wordt
veroorzaakt door zwavelhoudende producten zoals mosterd,
eieren en mayonaise.
• Zwarte verkleuring van aluminium: het item is niet geschikt
voor de vaatwasser en de verkleuring is onomkeerbaar.

• Verkeerd programma gekozen: bv. het programma van
dertig minuten is een programma zonder droogfase.
• Het spoelmiddel is te laag ingesteld.
• De vaat heeft te lang in de gesloten vaatwasser gestaan.
• De waterhardheid is te hoog voor detergenttabletten (hoger
dan 21dH): gebruik apart glansmiddel om een beter droogresultaat te bekomen.
• De binnenkant van de vaatwasser is nat: dat is normaal en
wordt veroorzaakt door de vochtigheid in de lucht die op de
wanden condenseert.
• Plastiek voorwerpen moeten mogelijk met een doek worden
afgedroogd.

3.
Andere problemen
• U kunt de vaatwasser niet activeren:
Zorg dat de stekker in het stopcontact zit. Controleer de
huiszekeringen.

• Display toont “i30” of ledje “einde” knippert drie keer of
display toont “overstromingsbeveiliging ingeschakeld”:
Contacteer de klantenservice.

• Het programma start niet:
Sluit de deur van de vaatwasser. Is het startuitstel ingesteld?
De vaatwasser is bezig met de regeneratie van de ontharder, dat duurt ongeveer vijf minuten.

• De resttijd in de display wordt tijdens het programma
verlengd of verkort:
Dit is normaal, de vaatwasser berekent de tijd naargelang de
vuiltegraad en de hoeveelheid vaat.

• Er komt geen water in de vaatwasser, display toont “i10” of ledje “einde” knippert een keer of display toont “open kraan”:
Controleer of de kraan geopend is. Is de waterdruk te laag?
Controleer of de filter van de toevoerdarm niet verstopt is en
dat er geen knikken in de toevoerdarm zitten.

• Ratelend of kloppend geluid tijdens de werking:
De vaat is niet juist gerangschikt. Zorg ervoor dat de sproeiarmen vrij kunnen ronddraaien.

• De vaatwasser pompt het water niet weg, display toont “i20”
of ledje “einde” knippert twee keer of het display toont
“water pompt niet weg”:
Controleer of de afvoerinstallatie of het filtersysteem van de
vaatwasser niet verstopt is. Controleer ook of de afvoerdarm
van de vaatwasser niet geknikt is.

• Zekeringen of verliesstroomschakelaar schakelt uit:
De stroomsterkte is onvoldoende.
Dit is een interne storing, contacteer de klantenservice.

