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VAATWASMACHINE
Deel 1/2

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

De deur is niet goed gesloten.

Controleer de zekeringen.

Controleer het kraantje 
van de watertoevoer.

De vaatwasmachine 
start niet.

De stekker zit niet in het 
stopcontact.

Controleer de stroomvoorzie-
ning van het toestel.

Er zit geen spanning 
op het stopcontact.

Controleer de werking van het 
stopcontact met een lamp.

De lichtjes branden maar 
de vaatwasmachine start 

Controleer of er niets 
tussen de deur zit.

Het kraantje van de 
watertoevoer is dichtgedraaid.

De slang voor de watertoevoer 
is verstopt of zit gekneld.

Controleer de toevoer en 
zorg dat de slang « vrij » is.

De vaat is niet proper.

Het gekozen programma 
is niet het juiste programma.

Controleer in de handleiding de 
aanbevelingen van de fabrikant 
om het juiste programma te 

De dosis van het 
vaatwasproduct is te klein.

Volg de aanbevelingen 
van de fabrikant.

Het vaatwasproduct is 
kwalitatief niet goed.

Gebruik een kwalitatief product 
of een product dat aanbevolen 
wordt door de fabrikant.

Er is te weinig spoelmiddel. Vul het daarvoor voorziene 
reservoir. (Zie handleiding).

De filters van de machine 
zijn vervuild of verstopt.

Reinig regelmatig de filters.  
(Zie handleiding).

Verwijder grote voedselresten 
vooraf door de vaat te spoelen 
onder de kraan alvorens in de 
vaatwasmachine te stoppen.

De vaat zit « te dicht» op elkaar 
en het water circuleert niet 

De draaiende sproeiarmen 
van de machine zijn verstopt. 

Zorg voor voldoende ruimte 
tussen de borden en het bestek 
zodat het water goed kan circuleren.

Controleer en ontstop de spuitgaten 
van de sproeiarmen (zie handlei-
ding).
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VAATWASMACHINE
Deel 2/2

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Er verschijnen witte 
sporen op het vaatwerk, 
meer precies op glazen en 
bestek.

Er is te weinig regeneree-
rzout

Vul het bakje met zout en het 
reservoir met spoelmiddel 
volgens de aanbevelingen van de 
fabrikant. (zie handleiding).

Er blijft water staan in 
het vaatwerk, 
bijvoorbeeld in de voet 
van een glas of een kopje.

Het vaatwerk werd niet correct 
in de vaatwasmachine 

Plaats het vaatwerk zo 
dat het water vrij kan stromen.
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