
Wij ontvangen graag uw feedback 
over uw waterhardheid!
Vul de vragenlijst over waterhardheid in en ontvang 25 % korting 

op een reinigings- of onderhoudsproduct! Kijk op de achterkant 

voor meer informatie over het invullen van de vragenlijst.

Vragenlijst over waterhardheid.

Vul de vragenlijst in door onderstaande instructies te volgen 
en ontvang 25 % korting op uw bestelling:

1. Ga naar www.bosch-home.nl/waterhardheid 

2. Vul de vragenlijst in

3. Na het invullen van de vragenlijst ontvangt u een voucher code

4.  Ga naar www.bosch-home.nl/eshop en bestel de reiniger 
met typenummer 00311313 of het onderhoudsmiddel met 
typenummer 00311565.

5. Vul de voucher code in om 25 % korting op het product 
    te ontvangen.

Bosch showroom, inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp
Tel: 088-4244010
infocentrum-bosch@bshg.com
www.bosch-home.nl

9001029859

Ontvang 25 % 

korting op een 

reinigings- of 

onderhouds-

product! 

Bosch
inspiratiehuis 20|20
Taurusavenue 36, 2132 LS Hoofddorp
Meer informatie, kijk op: www.bosch-home.nl

Alle ruimte om Bosch apparatuur te ontdekken
www.inspiratiehuis2020.nl



Instructies gebruik bijgevoegde 
„Waterhardheid Teststrip“ 

Waterhardheid in uw regio is direct van invloed op de prestaties van  
uw vaatwasser. Hard water zorgt ervoor dat de prestaties van uw  
vaatwasser zichtbaar afnemen. Deze vaatwasser is uitgerust met een  
waterontharder; deze gebruikt zout speciaal ontwikkeld voor de vaatwasser 
waardoor de prestaties aanzienlijk verbeteren.

Het zout voegt u toe onder het onderste rek in de vaatwasser. Daar bevindt 
zich een speciaal reservoir voor het zout. De benodigde hoeveelheid zout 
is afhankelijk van de lokale waterhardheid. De waterhardheid kan gemeten 
worden met de bijgevoegde teststrip in de gebruikershandleiding (of bij een 
locale bouwmarkt).

De wateronthardingsinstelling van de vaatwasser dient overeen te komen 
en aangepast te worden aan de waterhardheid in uw regio.

Indien u de bijgeleverde teststrip gebruikt, dan dient u onderstaande instructies op 
te volgen voor het meten van uw waterhardheid. Als u een andere teststrip gebruikt, 
volg dan de instructies van de fabrikant.

Stap 1  Laat het water 5 minuten stromen

Stap 2  Houd het einde van de teststrip met de gekleurde vierkantjes voor een  
  seconde onder het stromende water en schud het overtollige water weg.

Stap 3  Vergelijk na een minuut de resultaten van de teststrip met het overzicht 
  en kies dan de juiste wateronthardingsinstelling voor uw vaatwasser.

Stap 4  Pas de wateronthardingsinstelling van uw vaatwasser aan, voor details 
  en meer informatie kijkt u in de gebruikershandleiding van uw vaatwasser.

Stap 5  Indien nodig, vul het zout bij zoals aangegeven staat in de handleiding  
  van uw vaatwasser.

Voor gedetailleerde instructies raadpleegt u de gebruikershandleiding  
„Wateronthardingsinstallatie/Onthardingszout“.

Gebruik alleen zout dat speciaal ontwikkeld is voor vaatwassers en gebruik  
nooit huishoud wateronthardingszout of keukenzout.

Schaal teststrip
(gekochte teststrips 
kunnen een andere 
schaalindeling hebben)

Wateronthardingsinstelling 
vaatwasser (Display) H:00 H:01 H:02

H:03
H:04
H:05

H:06
H:07

Wateronthardingsinstelling 
vaatwasser (LED) 0 1 2 3

Vul zoutreservoir in de 
vaatwasser bij Nee Ja Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja

Conversietabel 
waterhardheid  
(alleen van 
toepassing 
als u andere 
strips gebruikt)

ppm 0 - 116 117 - 152 153 - 188
159 - 223

224 - 294
295 - 383

384 - 544
545 - 890

Grains/
gallon 
(gpg)

0 - 6 7 - 8 9 - 10
11 - 13

13 - 17
18 - 22

22 - 31
32 - 52

°dH 0 -6 7 - 8 9 - 10
11 - 12

13 - 16
17 - 21

22 - 30
31 - 50

°e  
(°Clark) 0 - 8 9 - 10 11 - 13

14 -15
16 - 20
21 - 26

27 - 38
39 - 63

°f (°fH) 0 - 11 12 - 14 15 - 18
19 - 22

23 - 29
30 - 37

38 - 54
55 -89

mmol/l 0 - 1,1 1,2 - 1,4 1,5 - 1,8
1,9 - 2,1

2,2 - 2,9
3,0 - 3,7

3,8 - 5,4
5,5 - 8,9


