Productbeschrijving
1.

Bekerrek

2.

Bovenste korf

3.

Onderste korf

4.

Zoutreservoir

5.

Vaatwasmiddelbakje

6.

Bovenste sproeiarm

7.

Filtereenheid

8.

Glansmiddelbakje

Bedieningspaneel
De vaatwastabletten die u gebruikt,
beschikken vaak al over zout/
waterontharder en glansspoelmiddel.
Daardoor is het niet noodzakelijk om beide
producten nog apart bij te vullen. Wanneer
het apparaat de melding geeft dat er
glansspoelmiddel en/of zout
(waterontharder) toegevoegd dient te
worden, kunt u dit negeren.

Problemen oplossen
Wanneer de vaatwasser niet naar behoren werkt, controleer dan tabel hieronder en op de volgende pagina
voordat u contact opneemt met de receptie. Indien de problemen zich voor blijven doen, neem dan contact op met
de receptie.
Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossingen

De vaatwasser start
niet.

Zekering gesprongen of de
stroomonderbreker in werking
gezet.

Controleer in de meterkast of de zekering gesprongen is. Neem
contact op met de receptie.

Voeding is niet ingeschakeld.

Zorg dat de vaatwasser is ingeschakeld en de deur juist is gesloten.
Controleer of de stekker in het stopcontact zit.

Een knik in de afvoerslang.

Controleer de afvoerslang.

Filter verstopt.

Controleer de filters en reinig deze.

Spoelbak verstopt.

Controleer of de spoelbak leegloopt. Als dit niet het geval is, neem
dan contact op met de receptie.

Het water wordt niet
uit de vaatwasser
weggepompt.

Probleem

Mogelijke oorzaak

Oplossingen

Schuim in de waskuip.

Verkeerd vaatwasmiddel.

Gebruik alleen vaatwasmiddel dat geschikt is voor vaatwassers. Bij
schuimvorming: open de deur en laat het schuim verdampen Sluit de
deur stevig en start vervolgens een spoelcyclus om het water weg te
laten lopen. Herhaal indien nodig.

Gemorst glansmiddel.

Veeg gemorst glansmiddel altijd meteen op.

Vlekken op de
binnenkant van de
waskuip.

U gebruikt een vaatwasmiddel
dat kleurstof bevat.

Controleer bij aankoop van uw wasmiddel of het geen kleurstoffen
bevat.

Witte film op de
binnenwanden.

Hard water mineralen.

Maak de binneknat schoon met een vochtige spons. Gebruik geen
ander schoonmaakmiddel!

Roestvlekken op het
bestek.

Het bestek is niet bestand
tegen corrosie.

De vaatwasser maakt
veel lawaai.

De vaat rammelt tegen elkaar
of de sproeiarmen botsen
tegen de vaat.

De vaat is niet schoon. De vaat is niet goed
gerangschikt.

Zorg bij het inruimen dat de vaat niet tegen de sproeiarmen komt.

Zorg dat de vaat niet te dicht tegen elkaar aan zit.

Het geselecteerde programma
is te licht.

De vaat is te vuil voor het programma.

De sproeiarmen zijn
belemmerd.

Zorg dat de sproeiarmen vrij kunnen draaien tijdens het wassen.

De filters zijn niet schoon of
niet correct ingezet.

Reinig en/of zet de filters correct in.

Foutcodes
Indien u één van onderstaande foutcodes ziet, neem dan contact op met de receptie.

