
Gebruik en onderhoud van de vaatwasser 
 
Hierbij willen wij je nog enkele tips geven voor het gebruik/onderhoud van de vaatwasser.  
- Er dient altijd voldoende vaatwaszout en glansspoelmiddel in de vaatwasser te zijn. 

Zonder vaatwaszout zal de vaatwastablet minder goed werken. Glansspoelmiddel 
zorgt voor betere droging van de vaat.   

- Zorg dat je het ergste vuil van de vaat veegt of schraapt voordat je het in de 
vaatwasser zet.  

- Maak de vaatwasser regelmatig schoon:  
-  Draai ongeveer eens per maand een volledig, heet wasprogramma of 

onderhoudsprogramma. Zo voorkom je dat onderdelen erg vettig worden.  
-  Reinig de filters wekelijks. Vieze filters veroorzaken stank en er kan vuil op de 

vaat komen. Zorg ervoor dat de filter weer goed teruggeplaatst wordt.  
-  Maak de sproeiarmen schoon. Deze kunnen verstopt raken door vuil dat 

achterblijft. Je kunt ze gemakkelijk losklikken. 
- Reinig het deurrubber regelmatig.  

We wensen je veel plezier met de vaatwasser!  

 
 
 
Use and maintenance for the dishwasher  
 
 We would like to give you some tips for using/maintaining the dishwasher. 
- There should always be sufficient dishwasher salt and rinse aid in the dishwasher. 

Without dishwasher salt, the dishwasher tablet will not work as well. Rinse aid 
ensures better drying of the dishes. 

- Make sure to wipe or scrape the worst dirt off the dishes before putting them in the 
dishwasher. 

- Clean the dishwasher regularly: 
- Run a full, hot wash or maintenance program about once a month. This prevents 
parts from becoming very greasy. 
- Clean the filters weekly. Dirty filters cause odors and dirt can get on the dishes. 
Make sure that the filter is put back properly. 
- Clean the spray arms. These can become clogged with debris that is left behind. You 
can easily unclip them. 
- Clean the door seal regularly. 

 
We hope you enjoy using the dishwasher! 
 


