
Loskoppelen: 

1. Haal de verpakking uit het 
rekje 

2. Schroef de koppeling tegen de 
klok in los van de verpakking. 

3. Indien de koppeling aanslag
vertoont, spoelen in 
lauwwarm water.

4. Vouw de box uit elkaar. De 
plastic binnenzak kan bij het 
restafval en de kartonnen box bij
het oud papier. 

5. Zet de nieuwe verpakking 
rechtop en open deze volgens
instructie.

6. Schroef de koppeling met de 
klok mee vast op de verpakking.

7. Controleer of de koppeling 
aansluit op de verpakking. Zo 
niet, herhaal stap 6 . 

8. Plaats de box in het rekje met 
de koppeling naar boven en het 
etiket zichtbaar aan de voorkant

  Checklist voor een schone vaat: 
.

� Sorteren: Sorteer de vaat op materialen. Let op! Asbakken 
dienen niet in de vaatwasser gewassen te worden. 
.

�  Ontklieken: Verwijder al het grofvuil van de vaat. Indien 
dit niet gebeurt kan de vaatwasser verstopt raken. 
. 

� Voorspoelen: Spoel de sterk vervuilde vaat voor met
lauwwarm water. Dit voorkomt overtollig zeepvorming. Let op! 
Spoel niet na met te heet water.
. 

� Voorweken: Leg sterk vervuilde materialen, zoals
ingebrande pannen in warm water met voorweekmiddel. 
Behandel evt. voor met pannenspons en spoel vervolgens na.
. 

� Belading: Houd rekening met de plaats van de sproeiers 
(boven en onder). Gebruik voor elk type servies de daarvoor 
bestemde korf. Let op! Belaad de korven niet te vol.
. 

� Planning: Begin met licht vervuilde vaat en eindig met 
zwaar vervuilde vaat. Ververs hierna het waswater. 
. 

� Programmakeuze: Zorg voor de juiste programmakeuze. 
Een te kort programma, zorgt voor een slecht resultaat. Hierdoor 
kan het vuil nog sterker hechten en helpt een extra wasbeurt 
niet. 
.

� Onderhoud: Zorg dat de vaatwasmachine regelma�g
gereinigd, ontkalkt en onderhouden wordt. 

� Ververs: Zorg ervoor dat het waswater om de 2 uur was�jd 
wordt ververst. Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw 
vaatwasser. 

� Onderhoud: Zo� Onderhoud: Zo

1. Verslechterd was - of droogresultaat: 
• Is het badwater in de watertank verzadigd? Na circa 2 uur was�jd, bij een normale 
vuilbelas�ng, dient het waswater te worden ververst. 
• Controleer de voorspoeltemperatuur, deze mag maximaal 35°C bedragen.
• Zijn de producten juist aangesloten? Is de juiste koppeling op de juiste verpakking
aangesloten? Let op kleurcodering (zie a�eeldingen 7 en 8). 
• Zijn de sproeiers van de wasarmen boven of onder verstopt? Zo ja, deze eerst reinigen.
• Zijn alle sproeiers van de wasarmen nog aanwezig? Zo nee, neem contact op met uw
machineleverancier. 
• Zijn de filters en/of zeven vervuild? Zo ja, deze eerst reinigen.
• Ligt de temperatuur van het water in de wastank tussen minimaal 52°C en maximaal 
65°C? Zo nee, neem contact op met uw machineleverancier. Meet dit bij voorkeur met een 
externe thermometer, omdat interne thermometers na verloop van �jd vaker afwijken.
• Bevat uw ontharder, indien aanwezig, nog voldoende zout? Zo nee, eerst zout bijvullen.
• Controleer de houdbaarheidsdatum (THT) van het product. 
. 
2. Doseerunit blijft signaleren (pieptoon):
• Controleer of de verpakking niet leeg is (zie instruc�e hierboven).
• Zijn de koppelingen goed aangesloten op de producten? Een goed beves�gde koppeling
sluit goed aan op de verpakking (zie a�eelding 7). 
• Controleer de rode koppeling op wi�e aanslag. Indien de koppeling aanslag bevat de 
koppeling even uitspoelen in lauw water en opnieuw aansluiten (zie a�eelding 3). 
• Indien de pieptoon aanhoudt beide verpakkingen opnieuw aansluiten volgens de 
aanslui�nstruc�e.

3. Er zit lucht in de leiding:
• Zorg ervoor dat de doseerpomp goed wordt doorgeladen. Zie hiervoor het kader 
‘Machine ontkalken en reinigen’. 

Eerste hulp bij problemen:

Tel: 036 533 4018 
E-mail: info@burgman.nu

Let op! 
.

Vaatwasmiddelen zijn 
niet ongevaarlijk 

.

- Volg al�jd de 
veiligheidsinstruc�es. 

- Plaats al�jd de 
koppeling op de juiste 

kleur verpakking. 

Vaatwasser ontkalken en reinigen :

Doseerpomp uitschakelen: Zet de schakelaar linksonder op de pomp op 0 

Doseerpomp inschakelen: Zet de schakelaar linksonder op de pomp op 1 

Doseerpomp doorladen:  
Spoelglans: Druk op de knop ‘Rinse Prime’ tot de pomp begint te draaien en 
laat dan de knop los, druk nogmaals op de knop om de pomp te stoppen. 

Vaatwasmiddel: Druk op de knop ‘Detergent Prime’ tot de pomp begint te 
draaien en laat dan de knop los, druk nogmaals op de knop om de pomp te 
stoppen. 

Loskoppelen: 

Aansluiten: 

Instructiekaart vaatwasmiddelen in bag-in-box 

Voor service en storing aan doseerapparatuur: 

Tel.: 085-77 33 712 

Voor reinigingsproblemen en bestellingen: 
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