
nl    Het belangrijkste in het kort
Y Het belangrijkste in het kort
Het belangrijkste in het kort

--------

--------

--------

--------

1 @ @ @

Stekker in 
wandcontactdoos 
steken. Kraan 
opendraaien.

Vuldeur openen. Voor het 
inschakelen op toets 
# drukken.

Programma kiezen 
bijv. Katoen.

2 @ @ @

Wasgoed sorteren. Max. 
beladingshoeveelheid 
(afh. van model) op het 
display aanhouden.

Trommel met 
wasgoed vullen.

Vuldeur sluiten.

3 @ @

Wasmiddel 
toevoegen.

Eventueel programma-voorinstellingen 
wijzigen en/of extra instellingen kiezen.

Programma starten.

4 @ @ @

Einde van het 
programma

Vuldeur openen en 
wasgoed eruit halen.

Om de wasmachine 
uit te schakelen op 
toets # drukken.

Kraan dichtdraaien 
(bij modellen zonder 
Aqua-Stop).
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Het apparaat leren kennen    nl
* Het apparaat leren kennen
Het apparaat leren kennen 

Wasmachine

( Wasmiddellade ~ Blz. 21
0 Bedieningspaneel en display
8 Vulvenster met greep
9S Vuldeur openen
9T Vuldeur sluiten
@ Serviceklep
9



nl    Het apparaat leren kennen
Bedieningspaneel

Aanwijzing:  Alle toetsen (behalve de 
hoofdschakelaar) zijn tiptoetsen, licht 
aanraken is voldoende.

( Hoofdschakelaar
voor het Aan/Uit-schakelen van de 
wasmachine:  
Toets # indrukken.

0 Programmakiezer
voor het kiezen van een 
programma: 
Programma-overzicht ~ Blz. 14

8 extra programma-instellingen: 
~ Blz. 19
■ EcoPerfect,
■ SpeedPerfect,
■ Extra spoelen,
■ Licht strijken

@ Toets A voor:
■ Het kiezen van een 

programma,
■ Het onderbreken van een 

programma, bijv. wasgoed 
bijvullen ~ Blz. 23,

■ Afbreken van een programma 
~ Blz. 23

H Programmavoorinstelling 
wijzigen: ~ Blz. 18
■ Temperatuur,
■ Centrifugesnelheid 

(Centrifugeren),
■ Klaar in-Tijd

P Kinderbeveiliging 3 sec
tegen per ongeluk wijzigen van de 
ingestelde functies activeren/
deactiveren: 
Daarvoor de toetsen Klaar in + en 
- ca. 3 s tegelijkertijd kiezen. 
~ Blz. 22

X Display voor instellingen en 
informatie. ~ Blz. 11
10



Het apparaat leren kennen    nl
Display

Programmavoorinstellingen:
( Temperatuur in °C

Ž - 90 (Ž = koud)
0 Centrifugesnelheid  in tpm, 

$ - 1600*;  
* het max. centrifugetoerental is 
afhankelijk van het gekozen 
programma en model, 
$ = Spoelstop ~ Blz. 18

8 ■ Klaar in-Tijd
bijv. 2:30;
Programmaduur na 
programmakeuze in h:min 
(uren:minuten)

■ Eindtijdvoorinstelling
1 - 24h;
Programma-einde na ...h 
(h=uur) 

■ Aanbevolen lading
Bijv. kg 8*;
* afhankelijk van het gekozen 
programma

overige opmerkingen
Programmavoortgang:
! Voorwas

N Wassen

à Spoelen

0 Centrifugeren

- 0 - Einde van het programma

$ Programma-einde met instelling 
Spoelstop

- P - Pauze, bijv. voor het bijvullen van 
wasgoed 

Vuldeur:
¼  
 brandt

Vuldeur kan geopend worden.

¼  
 knippert

na de programmastart: vuldeur is 
niet goed gesloten.

Kraan:
r 
 brandt

Waterkraan niet geopend, geen 
waterdruk

r 
 knippert

Waterdruk te laag (kan leiden tot 
langere programmaduur)

Kinderbeveiliging:~ Blz. 22

E 
 brandt

Kinderbeveiliging actief 

E 
 knippert

Kinderbeveiliging geactiveerd, 
programmakiezer verdraaid

Schuimherkenning:

Å 
 brandt

~ Blz. 22

Foutindicatie:
E: - - ~ Blz. 29

Signaalinstelling:
0 - 4 ~ Blz. 24

Automatisch uitschakelen van het apparaat:

Aan UIT ~ Blz. 7, ~ Blz. 24
11



nl    Wasgoed
Z Wasgoed
Wasgoed

Wasgoed voorbereiden

Attentie!
Beschadiging van het apparaat/textiel
Vreemde voorwerpen (bijv. munten, 
paperclips, naalden, spijkers) kunnen 
het wasgoed, of onderdelen van de 
wasmachine beschadigen. 

Neem daarom de volgende 
aanwijzingen in acht bij de 
voorbereiding van uw was:
■ Zakken leegmaken.

■ Metalen voorwerpen (zoals 
paperclips) verwijderen.

■ Tere weefsels wassen in een 
wasnet/zak (panty’s, beugel-BH's).

■ Ritssluitingen sluiten, overtrekken 
dichtknopen.

■ Zand uit zakken en omslagen 
borstelen.

■ Rollertjes van vitrage verwijderen of 
in een apart netje / aparte zak doen.

Wasgoed sorteren

Sorteer uw wasgoed overeenkomstig 
de verzorgingsinstructies van de 
producent zoals aangegeven op de 
textiellabels:
■ Soort weefsel/vezels
■ Kleur

Aanwijzing:  Wasgoed kan 
verkleuren. Was witte en bonte was 
gescheiden. Nieuw bont wasgoed 
de eerste keer afzonderlijk wassen.

■ Mate van verontreiniging  
Was wasgoed met gelijksoortige 
mate van verontreiniging samen.
Enkele voorbeelden voor de mate 
van verontreiniging vindt u 
~ Blz. 13
– licht: niet voorwassen, eventueel 

instelling SpeedPerfect kiezen
– normaal
– sterk: minder wasgoed in de 

machine doen, programma met 
voorwas kiezen

– Vlekken: Vlekken, zolang ze nog 
'vers' zijn, verwijderen/
voorbehandelen. Vervolgens met 
een sopje afdeppen / niet 
inwrijven. Wasgoed aansluitend 
met overeenkomstig programma 
wassen. Hardnekkige/
ingedroogde vlekken kunnen 
vaak pas door meerdere keren 
wassen verwijderd worden.

■ Symbolen op de textiellabels
Aanwijzing:  Getallen in de 
symbolen verwijzen naar de 
maximaal te gebruiken 
wastemperatuur.

M geschikt voor normaal 
wasproces;  
bijv. programma katoen

N voorzichtig wasproces nodig;  
bijv. programma: 
kreukherstellend

O bijzonder mild 
wasprogramma nodig, bijv. 
programma Fijn/Zijde

W geschikt voor handwas, bijv. 
programma W Wol

Ž Wasgoed niet in de 
wasmachine wassen.
12



Wasmiddel    nl
C Wasmiddel
Wasmiddel

Juiste wasmiddelkeuze
Voor de juiste wasmiddelkeuze, 
temperatuur en behandeling van het 
wasgoed is het waslabel 
doorslaggevend. ~ zie ook 
www.sartex.ch
Op de website www.cleanright.eu vindt 
u veel aanvullende informatie over was-, 
verzorgings- en reinigingsmiddelen voor 
huishoudelijk gebruik.

■ Totaal wasmiddel met optische 
witmakers
geschikt voor kookbestendige witte 
was van linnen of katoen
Programma: Katoen / 
Cold °C - max. 90 °C

■ Bontwasmiddel zonder 
bleekmiddel en optische witmakers
geschikt voor bonte was van linnen 
of katoen
Programma: Katoen / 
Cold°C - max. 60°C

■ Bonte-/fijnwasmiddel zonder 
optisch witmiddel
geschikt voor bonte was van 
kreukherstellende vezels, 
synthetische materialen
Programma: Kreukherstellend /  
Cold °C - max. 60°C

■ Fijnwasmiddel
geschikt voor kwetsbaar, fijn textiel, 
zijde of viscose
Programma: Fijn/Zijde / 
Cold °C - max. 40°C

■ Wolwasmiddel
geschikt voor wol
Programma Wol / 
Cold °C - max. 40°C

Energie en wasmiddel 
besparen
U kunt bij licht en normaal 
verontreinigde was besparen op 

energie (lagere wastemperatuur) en 
wasmiddel.

Aanwijzing:  Bij dosering van alle was-/
hulp-/verzorgings- en 
reinigingsmiddelen moet u absoluut de 
aanwijzingen van de fabrikant en de 
overige aanwijzingen in acht nemen. 
~ Blz. 21

Besparen Mate van verontreiniging / 
Aanwijzing

Lagere 
temperatuur en 
minder 
wasmiddel 
volgens 
doseeradvies

licht
Geen verontreiniging of 
vlekken zichtbaar. 
Kledingstukken hebben 
lichaamsgeur aangenomen, 
bijv.: 
■ lichte zomer-/

sportkleding (enkele uren 
gedragen)

■ T-shirts, overhemden , 
blouses, (max. 1 dag 
gedragen)

■ Beddengoed en 
handdoeken van gasten 
(1 dag gebruikt)

normaal
Verontreiniging zichtbaar / 
of een paar lichte vlekken 
herkenbaar, bijv.:
■ T-shirts, overhemden, 

blouses, (bezweet, 
meerdere malen 
gedragen)

■ Handdoeken, 
beddengoed (max. 1 
week gebruikt)

Temperatuur 
volgens het 
waslabel en 
wasmiddelhoeve
elheid volgens 
doseeradvies / 
sterk 
verontreinigd

 sterk
Verontreiniging en/of vlekken 
duidelijk zichtbaar, bijv. 
theedoeken, babywas, 
werkkleding
13



nl    Programma-overzicht
/ Programma-overzicht
Programma-overzicht

Programma's op de programmakiezer

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen
Naam programma
Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke 
textielsoorten het geschikt is.

Maximale belading

selecteerbare Temperatuur (Ž= koud)

selecteerbare Centrifugesnelheid **; 
$ = Spoelstop

selecteerbare aanvullende  
programma-instellingen

Katoen
stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen;
Katoen + Voorwas: Programma met voorwas, wasmiddel over 
compartiment I en II verdelen
Aanwijzingen
■ Bij instelling EcoPerfect is de wastemperatuur lager dan de 

geselecteerde temperatuur. Bij een bijzondere wens ten 
aanzien van het bereiken van de temperatuur van het 
wassop het programma zonder instelling EcoPerfect 
eventueel met een hogere temperatuur gebruiken.

■ Bij instelling SpeedPerfect geschikt als kort programma 
voor licht verontreinigd wasgoed.

max. 8 kg/5* kg

Ž - 90 °C

$ - 1600** tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Licht strijken,
Extra spoelen

Kreukherstellend
Textiel van synthetische of gemengde weefsels.
Kreukherstellend + Voorwas: Programma met voorwas, 
wasmiddel over compartiment I en II verdelen

max. 4 kg

Ž - 60 °C

$ - 1200 tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Licht strijken,
Extra spoelen

Mix
gemengde lading van katoen en synthetisch textiel.

max. 4 kg

Ž - 40 °C

$ - 1600** tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Licht strijken,
Extra spoelen

* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model
*** Programma afhankelijk van het model
14



Programma-overzicht    nl
Fijn / Zijde
Foor gevoelig, wasbaar textiel, bijv. van zijde, satijn, synthetische 
of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals).
Aanwijzing: . Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is 
voor fijne of zijde.

max. 2 kg

Ž - 40 °C

$ - 800 tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Licht strijken,
Extra spoelen

W Wol
Textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand 
of in de wasmachine gewassen mag worden.
Bijzonder voorzichtig wasprogramma om krimpen van het 
wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het 
wasgoed rust in het sop).
Aanwijzingen
■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, 

schaap.
■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.

max. 2 kg

Ž - 40 °C

$ - 800 tpm

-

Afpompen
van het water, bijv. na instelling $ (Spoelstop = zonder 
eindcentrifugeren)

-

-

-

-

Spoelen / Centrifugeren
Extra spoelen /-centrifugeren met instelbaar toerental
Aanwijzing: . Af fabriek vooringesteld is bij dit programma de 
toets Extra spoelen. Wanneer alleen gecentrifugeerd moet 
worden, toets deactiveren.

-

-

$ - 1600** tpm

Licht strijken

Extra Snel 15
extra kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht 
verontreinigde kleine stukken wasgoed

max. 2 kg

Ž - 40 °C

400 - 1200 tpm

-

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen

* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model
*** Programma afhankelijk van het model
15



nl    Programma-overzicht
*** Donkere was
donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, 
kreukherstellend textiel;
Textiel binnenstebuiten wassen.

max. 3,5 kg

Ž - 40 °C

$ - 1200 tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Licht strijken,
Extra spoelen

*** Allergie+
stevig textiel van katoen of linnen
Aanwijzing: . Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische 
eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij 
gedefinieerde temperatuur, hoger waterpeil en langer spoelen.

max. 7 kg/5* kg

Ž - 60 °C

$ - 1600** tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Licht strijken,
Extra spoelen

*** Outdoor / Impregneren
wassen en aansluitend impregneren van waterdichte kleding en 
outdoorkleding met een membraanlaag en waterafstotende 
textielsoorten.

1.  Programma kiezen.
2. Speciaal wasmiddel voor outdoor textiel in compartiment II 

doseren.
3. Impregneermiddel (max. 170 ml) in compartiment i 

doseren.
4. Toets A kiezen. Nabehandeling van het wasgoed volgens 

de gegevens van de fabrikant.

Aanwijzingen
■ Een speciaal machinewasmiddel gebruiken, dosering 

volgens aanwijzingen van de fabrikant:
■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld 

worden.
■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle bakjes) grondig 

ontdoen van wasverzachterresten.

max. 1 kg

Ž - 40 °C

$ - 800 tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Extra spoelen

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen

* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model
*** Programma afhankelijk van het model
16



Programma-overzicht    nl
*** Outdoor
Waterdichte- en outdoorkleding met een membraanlaag en 
waterafstotende textielsoorten
Aanwijzingen
■ Gebruik een speciaal machinewasmiddel, dosering volgens 

aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II.
■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld 

worden.
■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle bakjes) grondig 

ontdoen van wasverzachterresten.

max. 2 kg

Ž - 40 °C

$ - 800 tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Extra spoelen

*** Sport
Textiel van microvezels voor sport en vrije tijd;
Aanwijzingen
■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld 

worden.
■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle bakjes) grondig 

ontdoen van wasverzachterresten.

max. 2 kg

Ž - 40 °C

$ - 800 tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Licht strijken,
Extra spoelen

*** Dekens synthetisch
machinewasbaar met synthetische vezels gevuld textiel, 
hoofdkussens, dekbedden, ook geschikt voor vullingen met 
dons
Aanwijzing: . Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel 
gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. 
Wasmiddel spaarzaam doseren.

max. 2,5 kg

Ž - 60 °C

$ - 1200 tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Extra spoelen

Blouses
Strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische 
of gemengde weefsels.
Aanwijzingen
■ Bij instelling Licht strijken worden overhemden/blouses 

slechts kort gecentrifugeerd, druipnat ophangen. 
–> Zelfstrijkend effect

■ Hemden/blouses van zijde/gevoeilig materiaal met 
Fijn / Zijde-programma wassen.

max. 2 kg

Ž - 60 °C

$ - 800 tpm

EcoPerfect, SpeedPerfect, 
Licht strijken,
Extra spoelen

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen

* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model
*** Programma afhankelijk van het model
17



nl    Programmavoorinstellingen
Stijven

Aanwijzing:  Het wasgoed mag niet met 
wasverzachter gespoeld zijn.

Stijven is in alle wasprogramma's met 
vloeibaar stijfsel mogelijk. Doseer het 
stijfsel volgens instructies van de 
fabrikant in het compartiment M 
(eventueel eerst schoonmaken).

Verven/Ontkleuren
Verf uitsluitend hoeveelheden die in het 
huishouden gebruikelijk zijn. Zout kan 
roestvrijstaal aantasten! Neem de 
instructies van de producent van de verf 
in acht! 
Wasgoed niet in de machine 
ontkleuren!

Inweken

1. Apparaat inschakelen.
2. Programma Katoen 30 °C kiezen.
3. Inweek-/wasmiddel volgens opgave 

van de fabrikant in compartiment II 
doen.

4. Toets A kiezen. Het programma 
start.

5. Na ca. 10 minuten toets A kiezen, 
om het programma te stoppen.

6. Na de gewenste inweektijd opnieuw 
toets A kiezen als het programma 
voortgezet of gewijzigd moet 
worden.

Aanwijzingen
■ Wasgoed van dezelfde kleur in de 

trommel doen. 
■ Geen extra wasmiddel nodig, het 

inweeksop wordt ook gebruikt voor 
het wassen.

0Programma-
voorinstellingen

Programmavoorinstellingen

De programmavoorinstellingen worden 
na het kiezen van het programma op 
het display weergegeven.
U kunt de voorinstellingen wijzigen.
Een overzicht van alle na het 
programma selecteerbare extra 
instellingen vindt u vanaf ~ Blz. 14. 

Temperatuur
Voor en tijdens het programma kunt u 
afhankelijk van de 
programmavoortgang de ingestelde 
temperatuur wijzigen. 
De maximaal in te stellen temperatuur 
hangt af van het gekozen programma.

Centrifugesnelheid 
(Centrifugeren)
Voor en tijdens het programma kunt u 
afhankelijk van de 
programmavoortgang het 
centrifugetoerental (in tpm; toeren per 
minuut) wijzigen. 
Instelling$ : Spoelstop = zonder 
eindcentrifugeren, het wasgoed blijft na 
de laatste keer spoelen in het water 
liggen.
Spoelstop kunt u kiezen om 
kreukvorming te voorkomen, wanneer 
na afloop van het programma het 
wasgoed niet direct uit de machine 
wordt genomen. 
Om het programma te hervatten / te 
beëindigen ~ Blz. 23
Het maximaal instelbare toerental hangt 
af van het gekozen programma en 
model.
18



Extra programma-instellingen    nl
Klaar in
Vóór de programmastart kunt u het 
programma-einde (klaar in tijd) in 
stappen van 1 uur (h=uur) tot maximaal 
24 h van te voren instellen.

Hiervoor:
1.  Programma kiezen. 

De programmaduur voor het 
gekozen programma bijv. 2:30 
(uren:minuten) weergegeven.

2. Toets Klaar in net zo vaak kiezen tot 
het gewenste aantal uren verschijnt.
Aanwijzing:  Met de toets Klaar in + 
wordt de instelwaarde verhoogd en 
met toets Klaar in - verlaagd.

3. Toets A kiezen.
Het programma start.
Op het display wordt het gewenste 
aantal uren bijv. 8h weergegeven en 
afgeteld totdat het wasprogramma 
begint. Dan wordt de 
programmaduur weergegeven.

Aanwijzing:  De programmaduur wordt 
bij een lopend programma automatisch 
aangepast. Wijzigingen van de 
programma-voorinstellingen resp. 
programma-instellingen kunnen ook tot 
veranderingen in de programmaduur 
leiden.

Na programmastart (wanneer een Klaar 
in-tijd wordt gekozen en het 
wasprogramma nog niet is gestart) kunt 
u het vooringstelde aantal uur als volgt 
nog wijzigen:
1. Toets A kiezen.
2. Met toets Klaar in - of + het aantal 

uur wijzigen.
3. Toets A kiezen.

Na het starten van het programma kunt 
u indien nodig wasgoed bijvullen of 
uitnemen. ~ Blz. 23

\ Extra programma-
instellingen kiezen

Extra programma-instellingen

Een overzicht van alle na het 
programma selecteerbare extra 
instellingen vindt u vanaf ~ Blz. 14.

EcoPerfect
Energiezuinig wassen door 
tempertuurreductie bij vergelijkbaar 
wasresultaat bij het gekozen 
programma zonder instelling 
EcoPerfect.

SpeedPerfect
Voor het wassen in kortere tijd met 
vergelijkbaar wasresultaat, maar met 
hoger energieverbruik dan het gekozen 
programma zonder instelling 
SpeedPerfect.

Aanwijzing:  Overschrijd de maximale 
belading niet.
Programma-overzicht ~ Blz. 14

Licht strijken
Beperkt de kreukvorming door een 
speciale centrifugemethode met 
aansluitend losser maken en een 
verlaagd centrifugetoerental.

Aanwijzing:  Het restvochtgehalte van 
het wasgoed neemt toe.

Extra spoelen
Extra spoelcyclus voor bijzonder 
gevoelige huid en/of voor gebieden met 
zeer zacht water.
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nl    Apparaat bedienen
1 Apparaat bedienen
Apparaat bedienen

Wasmachine voorbereiden

Aanwijzing:  De wasautomaat moet 
deskundig worden geplaatst en 
aangesloten zijn. vanaf ~ Blz. 34

1. Stekker in wandcontactdoos steken.
2. Kraan opendraaien.
3. Vuldeur openen.
4. Controleren of de trommel geheel 

leeg is. Eventueel leegmaken.

Apparaat inschakelen / 
Programma kiezen
Toets # indrukken. Het apparaat is 
ingeschakeld.
Aansluitend wordt altijd het af fabriek 
vooringestelde programma Katoen 
weergegeven.
U kunt dit programma gebruik of een 
ander programma kiezen. De 
programmakiezer kan in beide 
richtingen worden gedraaid.

Aanwijzing:  Wanneer u de 
kinderbeveiliging heeft geactiveerd, dan 
moet u deze eerst deactiveren voordat 
u een ander programma kunt instellen. 
~ Blz. 22

Op de programmakiezer gaat het 
indicatielampje branden en op het 
display verschijnen de 
programmavoorinstellingen voor het 
gekozen programma:
■ Temperatuur,
■ Centrifugetoerental en

■ de maximale belading afgewisseld 
met de programmaduur.

Bij apparaten met trommelverlichting:
Na inschakeling van het apparaat, na 
het openen en sluiten van de vuldeur en 
na de programmastart gaat de 
trommelverlichting aan. De verlichting 
gaat automatisch weer uit.

wasgoed in de trommel doen

:Waarschuwing
Levensgevaar!
Wasgoed dat vóór het wassen met een 
reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv. 
vlekkenmiddel of wasbenzine) is 
behandeld, kan na vullen in de 
wastrommel tot een explosie leiden.
Spoel het wasgoed van te voren 
grondig met de hand.

Aanwijzingen
■ Doe grote en kleine stukken 

wasgoed door elkaar. Wasgoed met 
verschillende grootte verdeelt zich 
beter bij het centrifugeren. Losse 
stukken wasgoed kunnen tot 
onbalans leiden. 

■ Houd de aangegeven max. belading 
aan. Overbelading vermindert het 
wasresultaat en bevordert 
kreukvorming.

1. Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar 
gevouwen in de trommel doen.

2. Let erop dat er geen wasgoed 
tussen vuldeur en rubberen manchet 
ingeklemd raakt en sluit de vuldeur.

Het indicatielampje van de toets A 
knippert en op het display verschijnen 
de instellingen van het programma.
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Vullen met was- en 
wasverzorgingsmiddel

Attentie!
Schade aan het apparaat
Reinigingsmiddelen en middelen voor 
het voorbehandelen van was (bijv. 
vlekkenmiddelen, voorwasspray,...) 
kunnen het oppervlak van de 
wasmachine aantasten wanneer ze er 
mee in aanraking komen. 
Breng deze middelen niet in contact 
met de oppervlakken van de 
wasmachine. Eventueel 
sproeinevelresten en andere restanten / 
druppels direct met een vochtige doek 
afvegen.

Doseren

Doseer de was- en 
onderhoudsmiddelen overeenkomstig:
■ de waterhardheid; welke u kunt 

opvragen bij uw waterleidingbedrijf
■ de instructies van de fabrikant op de 

verpakking
■ Hoeveelheid wasgoed
■ Mate van verontreiniging ~ Blz. 13

Vullen

:Waarschuwing
Oog-/huidirritaties!
Als de wasmiddellade tijdens het 
gebruik wordt geopend, kan er was-/
wasverzorgingsmiddel uitspuiten.
Open de wasmiddellade voorzichtig.
Spoel bij contact met was-/
verzorgingsmiddel de ogen uit, resp. de 
huid af.
Raadpleeg bij per ongeluk innemen een 
arts.

Aanwijzing:  Dikvloeibare 
wasverzachter en textielversteviger met 
wat water aanlengen. Dit voorkomt 
verstopping in het leidingsysteem van 
de wasautomaat.

Doe het was- en verzorgingsmiddel in 
de betreffende compartimenten:

1. Wasmiddellade tot aan de aanslag 
uittrekken.

2. Vullen met was- en 
wasverzorgingsmiddel.

3. Wasmiddellade sluiten.

Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel
*afhankelijk van het model

Voor het doseren van vloeibaar 
wasmiddel positioneert u de 
doseerhulp:
1. Wasmiddellade uittrekken. Inzetstuk 

naar beneden drukken en de lade er 
helemaal uithalen.

2. Inzetstuk naar voren schuiven, 
inklikken en naar beneden klappen.

3. Lade weer terugplaatsen.

Doseerhulp A voor vloeibaar 
wasmiddel

Compartiment II Wasmiddel voor de 
hoofdwas, 
waterontharder, 
bleekmiddel, 
vlekkenzout

Compartiment 
i

Wasverzachter, 
vloeibaar stijfsel 
max niet overschrijden

Compartiment I Wasmiddel voor de 
voorwas
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Aanwijzing:  Gebruik de doseerhulp 
niet bij gelachtige wasmiddelen en 
waspoeder en bij programma's met 
voorwas of wanneer Klaar in tijd 
gekozen is.

Bij modellen zonder inzetstuk vult u 
het vloeibare wasmiddel in een 
doseerbol en legt u deze in de trommel

Programmavoorinstellingen 
wijzigen
U kunt de voorinstellingen voor deze 
wasbeurt gebruiken of wijzigen. 
Druk hiervoor zo vaak op de 
betreffende toets tot de gewenste 
instelling wordt weergegeven. 

Aanwijzing:  Door de toets langer 
ingedrukt te houden, lopen de 
instelwaarden automatisch verder tot de 
eindwaarde. Kies dan nogmaals de 
toets en u kunt opnieuw de instelwaarde 
wijzigen.

De instellingen zijn zonder bevestiging 
actief.
Deze blijven na het uitschakelen van het 
apparaat niet bewaard.
Programmavoorinstellingen~ Blz. 18

Extra programma-instellingen 
kiezen
Door het kiezen van extra instellingen 
kunt u het wasprogramma nog beter 
aanpassen aan uw wasgoed.
De instellingen kunnen afhankelijk van 
de programmavoortgang geselecteerd, 
resp. gedeselecteerd worden. 
De indicatielampjes van de toetsen 
branden wanneer de instelling actief is.
De instellingen worden na het 
uitschakelen van het apparaat niet 
bewaard.
Extra programma-instellingen 
~ Blz. 19

Starten van het programma
Toets A kiezen. De indicatielamp 
brandt en het programma start.
Op het display worden tijdens het 
programma de Klaar in tijd resp. na het 
begin van het wasprogramma de 
programmaduur en worden de 
symbolen voor de 
programmavoortgang getoond. 
Display ~ Blz. 11

Aanwijzing:  Schuimdetectie
Wanneer op het display bovendien het 
symbool Å verschijnt, dan heeft de 
wasmachine te veel schuim tijdens het 
wasprogramma geconstateerd en 
daarna automatisch een extra 
spoelcyclus toegevoegd om het schuim 
tegen te gaan.
Doseer bij de volgend wasbeurt met 
gelijke belading minder wasmiddel.

Wilt u het programma tegen onbedoeld 
wijzigen beveiligen, kies dan als volgt 
de kinderbeveiliging.

Kinderbeveiliging 3 sec
U kunt de wasmachine beveiligen tegen 
het per ongeluk wijzigen van de 
ingestelde functies. Hiervoor de 
kinderbeveiliging activeren.

Voor het activeren/deactiveren ca. 3 
seconden lang tegelijkertijd de toetsen 
Klaar in - en + selecteren. Op het 
display verschijnt het symbool E.
■ E brandt: de kinderbeveiliging is 

actief.
■ E knippert kort: de kinderbeveiliging 

is actief en de programmakiezer is 
verdraaid of een toets is ingedrukt.

Aanwijzing:  De kinderbeveiliging blijft 
ook na het uitschakelen van het 
apparaat actief. In dat geval voor de 
volgende programmakeuze de 
kinderbeveiliging deactiveren.
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Wasgoed bijvullen
Na het starten van het programma kunt 
u indien gewenst wasgoed bijvullen of 
uitnemen.
Kies hiervoor toets A. 
Het indicatielampje van de toets A 
knippert en de automaat controleer of 
bijvullen mogelijk is. 

Wanneer op het display:
■ de beide symbolen - P - en ¼ 

branden, is bijvullen mogelijk.
■ - P - brandt, dan is bijvullen niet 

mogelijk. 
Kies  toets A om het programma te 
hervatten. Het programma wordt 
automatisch hervat.

Aanwijzingen
■ Laat bij het bijvulllen de vuldeur niet 

langere tijd open staan - er kan 
water uit het wasgoed naar buiten 
lopen.

■ Bij een hoge waterstand, een hoge 
temperatuur of een draaiende 
trommel blijft de vuldeur om 
veiligheidsredenen vergrendeld en is 
bijvullen niet mogelijk.

■ De beladingsindicatie is tijdens het 
bijvullen niet actief.

Programma wijzigen

Wanneer u per ongeluk een verkeerd 
programma heeft gestart, kunt u het 
programma als volgt wijzigen:
1. Toets A kiezen.
2. Een ander programma kiezen.
3. Toets A kiezen. Het nieuwe 

programma begint van voor af aan.

Afbreken van het programma

Bij programma’s met hoge temperatuur:
1. Toets A kiezen.
2. Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
3. Toets A kiezen.

Bij programma’s met lage temperatuur:
1. Toets A kiezen.
2. Centrifugeren of Afpompen kiezen.
3. Toets A kiezen.

Programma-einde met 
instelling Spoelstop
Op het display knippert $ en het 
vooringestelde toerental en de 
resterende programmaduur voor het 
gekozen programma worden getoond.

Hervat het programma door:
■ toets A te kiezen of 
■ het centrifugetoerental te wijzigen 

resp. de programmakiezer op 
Afpompen te zetten en dan toets A 
te kiezen.

Einde van het programma
Op het display verschijnen - 0 - en ¼. 
Het indicatielampje van toets A is uit.

Wasgoed uitnemen / apparaat 
uitschakelen

1. Vuldeur openen en wasgoed eruit 
halen.

2. Toets # indrukken. Het apparaat is 
uitgeschakeld.

3. Kraan dichtdraaien.
Aanwijzing:  Niet nodig bij modellen 
met Aquastop. 

Aanwijzingen
■ Geen wasgoed achterlaten in de 

trommel. Dit kan bij de volgende 
wasbeurt krimpen of iets anders 
verkleuren.

■ Eventuele ongewenste voorwerpen 
uit de trommel en de rubbermanchet 
verwijderen – gevaar van 
roestvorming.
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■ Rubber manchet droogvegen.

■ Vuldeur en wasmiddellade open 
laten zodat het restwater kan 
opdrogen. ~ Blz. 25

■ Altijd het programma-einde 
afwachten, omdat anders het 
apparaat nog vergrendeld kan zijn. 
Vervolgens het apparaat inschakelen 
en wachten op de ontgrendeling.

■ Wanneer het display na afloop van 
het programma niet verlicht is, dan is 
de energiebesparingsmodus actief. 
Om de displayverlichting weer in te 
schakelen een willekeurige toets 
indrukken.

Q Apparaatinstellingen
Apparaatinstellingen

U kunt de volgende instellingen 
veranderen:
■ het volume voor de toetsen en 

instructiesignalen (bijv. aan het 
programma-einde) en/of

■ de functie automatisch uitschakelen 
van het apparaat activeren/
deactiveren en/of  ~ Blz. 7

Voor het wijzigen van de instellingen 
moet u eerst altijd de instelmodus 
activeren.

Instelmodus activeren

1. Toets # indrukken.
Het apparaat is ingeschakeld en het 
programma Katoen wordt op positie 
1 weergegeven.

2. Op toets Temperatuur drukken en 
tegelijkertijd de programmakiezer 
naar rechts op positie 2 verder 
draaien. Toets loslaten.

De instelmodus is geactiveerd en op het 
display verschijnt het vooringestelde 
volume voor de instructiesignalen.

U kunt nu de instellingen wijzigen:

Signaalvolume wijzigen

Met de toets Klaar in + of - wijzigt u op 
de programmakiezer posities:
■ 2: het volume voor de 

instructiesignalen en/of op 
■ 3: het volume voor de toetssignalen. 

Instelmodus afronden of:

Automatisch uitschakelen van 
het apparaat activeren/
deactiveren
Met toets Klaar in + of - kiest u op de 
programmakiezer positie 4 de functie 
automatisch uitschakelen aan (On) of 
uit ( (OFF).

Instelmodus afronden
Voor het beëindigen en opslaan van de 
instellingen drukt u op toets #.
Het apparaat is uitgeschakeld. De 
gekozen instellingen zijn actief bij de 
volgende keer inschakelen.

0 = uit, 
1 = zacht, 
2 = gemiddeld, 
3 = luid, 
4 = zeer luid
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