
6. BEDIENINGSPANEEL

6.1 Beschrijving bedieningspaneel

Katoen

Katoen Eco

Synthetica

Fijne Was

20 min. - 3 kg

Katoen 20°

Dekbed

Sport

Pompen/Centrifugeren
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Wol/Zijde
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OptiesTPMTemp. °C
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1 Programmadraaiknop

2 Display

3 Startuitstel tiptoets

4 Tijd Besparen tiptoets

5 Start/Pauze tiptoets

6 Opties tiptoets
• Vlekken-optie
• Voorwas-optie

• Alleen spoelen -optie

7 Tiptoets Centrifugetoerental
reduceren TPM

• Niet centrifugeren
optie

Spoelstop 
• optie

8 Temp.°C
tiptoets

9 Aan/Uit
drukknop

6.2 Display

A

B EDC
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A De digitale aanduiding kan weergeven:

• Programmaduur (bijv. ).

• Uitsteltijd (bijv.  of ).

• Cycluseinde ( ).

• Waarschuwingscode ( ).

B Aanduiding extra spoelen. Deze gaat branden als deze
optie wordt geselecteerd.

C De aanduiding  knippert tijdens de waarneming van
de wasgoedlading.

D Aanduiding kinderslot.

E Aanduiding vergrendelde deur.

7. DRAAIKNOP EN KNOPPEN

7.1 Aan/Uit 
Druk een paar seconden op deze knop
te drukken kunt u het apparaat in- of
uitschakelen. Er klinken twee
verschillende geluiden als het apparaat
in- of uitgeschakeld wordt.

Omdat de stand-by-functie het apparaat
automatisch uitschakelt om het
energiegebruik in een aantal gevallen te
beperken, moet u het apparaat wellicht
weer inschakelen.

Raadpleeg de paragraaf over stand-by in
het hoofdstuk 'Dagelijks gebruik' voor
meer informatie.

7.2 Inleiding

Niet alle opties en functies
zijn beschikbaar voor alle
wasprogramma's.
Controleer de
verenigbaarheid van de
opties en functies met de
wasprogramma's in het
'Programmaoverzicht'. Een
optie of functie kan een
andere uitsluiten. In zo'n
geval staat het apparaat niet
toe dat u de onverenigbare
opties of functies samen
instelt.
Zorg dat het scherm en de
toetsen altijd schoon en
droog zijn.

7.3 Temp.°C 
Wanneer het gewenste programma is
gekozen, stelt uw machine automatisch
een standaard temperatuur voor.

Stel deze optie in om de
standaardtemperatuur te wijzigen.

De aanduiding = koud water van de
ingestelde temperatuur gaat aan (het
apparaat verwarmt het water niet).
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7.4 TPM
Als u een programma instelt, stelt het
apparaat automatisch de maximaal
toegestane centrifugeersnelheid in.

Raak deze toets herhaaldelijk aan om:

Activeer de optie 

• Stel deze optie in om kreukvorming in
stoffen te voorkomen.

• Het bijbehorende indicatielampje
gaat branden.

• Als het programma afgerond is, zit er
water in de trommel.

• De deur blijft vergrendeld en de
trommels draait regelmatig om
kreuken te vermijden.

• U moet het water afvoeren om de
deur te kunnen openen.

• Als u de knop Start/Pauze aanraakt,
voert het apparaat de
centrifugeerfase uit en pompt het
water weg.

Het apparaat zal het water
na circa 18 uur automatisch
uit het apparaat
wegpompen.

Activeer de optie 

• Stel deze optie in om alle
centrifugeerfasen uit te schakelen.
Alleen de afvoerfase is beschikbaar.

• Het bijbehorende indicatielampje
gaat branden.

• Stel deze optie in voor fijne was.
• De spoelfase verbruikt meer water

voor sommige wasprogramma's.

De centrifugesnelheid kan
verlaagd worden.

7.5 Opties
Druk meerdere malen op deze knop om
een van de beschikbare opties te
activeren.

• Vlekken
Kies deze optie om een fase voor
vlekken aan het programma toe te
voegen en het zwaar vervuilde of
bevlekte wasgoed met
vlekkenverwijderaar te behandelen.
Doe de vlekkenverwijderaar in het vak

. De vlekkenverwijderaar wordt in

de geschikte fase van het
wasprogramma toegevoegd.

Deze optie kan de duur
van het programma
verlengen.

Deze optie is niet
beschikbaar bij een
temperatuur lager dan 40
°C.

• Voorwas
Gebruik deze functie om een
voorwasfase op 30°C toe te voegen
voor de wasfase.
Deze optie wordt aanbevolen voor
zwaar vervuild wasgoed, met in het
bijzonder zand, stof, modder en
andere vaste deeltjes.

Deze optie kan de duur
van het programma
verlengen.

• Alleen spoelen
Het apparaat voert alleen de
spoelgang, het centrifugeren en het
wegpompen van het water van het
gekozen programma uit.

Het relevante indicatielampje gaat
branden.

7.6 Startuitstel
Met deze optie kunt u het starten van
een programma uitstellen naar een
handiger tijdstip.

Druk herhaaldelijk op de knop om de
gewenste uitsteltijd in te stellen. De tijd
wordt met stappen van 30 minuten
verhoogd tot 90' en van 2 tot maximaal
20 uur.

Het lampje van de optie en het lampje
van de ingestelde waarde branden.
Nadat de knopStart/Pauze wordt
aangeraakt, begint het apparaat met
aftellen.

7.7 Tijd Besparen
Deze optie is raadzaam om het
wasprogramma in te korten.

Gebruik deze optie voor wasgoed met
normale of lichte vervuiling of om
wasgoed op te frissen.
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Raak deze knop eenmaal aan om de
tijdsduur te verminderen.

Raak bij een kleinere lading deze knop 
tweemaal aan om een extra kort
programma in te stellen.

Het lampje van de optie en het lampje
van de ingestelde waarde branden.

7.8 Start/Pauze 
Raak toets Start/Pauze aan om het
draaiende programma te starten, te
pauzeren of te onderbreken.

8. PROGRAMMA’S

8.1 Programmaoverzicht
Wasprogramma's

Programma Programmabeschrijving

Wasprogramma's

Katoen

Wit en bont katoen zwaar tot normaal vervuild.

Katoen Eco

Wit en bont katoen zwaar tot normaal vervuild.
Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruiks-
waarden. Volgens norm 1061/2010 zijn programma Katoen op

60°C en programma Katoen op 40°C met de optie  res-
pectievelijk het «Standaard 60°C katoenprogramma» en het
«Standaard 40°C katoenprogramma». Dit zijn de meest effi-
ciënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het
wassen van normaal vervuild katoenen wasgoed.

De watertemperatuur van de wasfase kan ver-
schillen van de temperatuur die is aangegeven
voor het geselecteerde programma.

Synthetica

Synthetische of gemengde stoffen. Normale vervuiling.

Fijne Was

Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde stoffen heb-
ben een milde wasbeurt nodig. Normale vervuiling.

Wol/Zijde

Machinewasbestendige wol, handwasbestendige wol en

andere stoffen voorzien van het symbool «handwas».1)

20 min. - 3 kg

Katoen en synthetica, licht vervuild of slechts eenmaal gedra-
gen.

Katoen 20°
Gemengde was (katoenen en synthetische stoffen)2).

Dekbed

Enkele synthetische deken, gevoerde kleding, dekbedden,
donsjassen en soortgelijke items.
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Programma Programmabeschrijving

Sport

Synthetische en delicate stoffen

Pompen/Centrifugeren

Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stoffen. Om het
wasgoed te centrifugeren en het water uit de trommel te pom-
pen.

1) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de
trommel niet draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.
2) Dit programma is voor dagelijks gebruik en heeft het laagste energie- en waterverbruik voor goede
wasprestaties.

Programmatemperatuur, maximum centrifugetoerental en maximum belading

Programma Standaard tem-
peratuur
Temperatuurbe-
reik

Referentie centrifu-
geersnelheid
Bereik centrifugeer-
snelheid

Maximale lading

Wasprogramma's

Katoen
40 °C
95 °C - Koud

1400 tpm
1400 tpm - 800 tpm

7 kg

Katoen Eco

60 °C
60 °C - 40 °C

1400 tpm
1400 tpm - 800 tpm

7 kg

Synthetica
40 °C
60 °C - Koud

1200 tpm
1200 tpm - 800 tpm

3 kg

Fijne Was
40 °C
40 °C - Koud

1200 tpm
1200 tpm - 800 tpm

3 kg

Wol/Zijde

40 °C
40 °C - Koud

1200 tpm
1200 tpm - 800 tpm

1,5 kg

20 min. - 3 kg
30 °C
40 °C - 30 °C

1200 tpm
1200 tpm - 800 tpm

3 kg

Katoen 20°
Koud

1400 tpm
1400 tpm - 800 tpm

7 kg

Dekbed
40 °C
60 °C - Koud

800 tpm
800 tpm - 800 tpm

3 kg

Sport

30 °C
40 °C - Koud

1200 tpm
1200 tpm - 800 tpm

3 kg

Pompen/Centrifugeren1)
 

1400 tpm
1400 tpm - 800 tpm

7 kg

1) De centrifugesnelheid instellen Zorg ervoor dat het geschikt is voor het type wasgoed dat wordt ge-
wassen. Als u de optie No Spin instelt, is alleen de afvoerfase beschikbaar.
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Compatibiliteit van programmaopties
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opties

TPM ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

Niet centrifugeren
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■ ■

Spoelstop ■ ■ ■ ■ ■  ■  ■  

Vlekken 1) ■ ■ ■ ■       

Voorwas ■ ■ ■ ■   ■  ■  

Alleen spoelen
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  

Extra Spoelen ■ ■ ■ ■   ■  ■  

Tijd Besparen 2)
■

■
3) ■ ■   ■    

Startuitstel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
1) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40°C.
2) Als u een kortste cyclusduur instelt, adviseren wij u de grootte van de lading te verminderen. Het is
mogelijk om de volledige lading te gebruiken, maar het wasresultaat kan dan minder bevredigend zijn.
3) Alleen bij deze programma's kan er een kortere duur worden ingesteld.

8.2 Woolmark Apparel Care - Blauw

De wolwascyclus van de machine is goedge-
keurd door Woolmark voor het wassen van
wollen kleding waarvan in het label staat dat
het handwas is, op voorwaarde dat de kle-
dingstukken worden gewassen volgens de in-
structies op het label in het kledingstuk en
die van de fabrikant van deze wasmachine.
Volg de instructies op het wasvoorschrift in
de kleding. M1511
Het Woolmark-symbool is een certificerings-
merk in vele landen.
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