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Dit product werd vervaardigd volgens de nieuwste technologie op milieuvriendelijk gebied.
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** “Katoen economisch 40 °C en katoen economisch 60 °C zijn de standaard programma´s.” Deze programma´s staan 
bekend als ‘standaard programma katoen 40 °C’ en ‘standaard programma katoen 60 °C’ en zijn op het paneel aangeduid 

Het water- en stroomverbruik kan afwijken door veranderingen in de waterdruk, waterhardheid en watertemperatuur, 
omgevingstemperatuur, type en hoeveelheid was, centrifugeersnelheid en schommelingen in de netspanning.

A kelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in de machine heeft geladen, kan er een verschil van 1 - 1,5 uur bestaat 
tussen de tijdsduur in de tabel voor programma en verbruik en de actuele tijdsduur van de wascyclus. De tijdsduur zal 
nadat het wassen start snel automatisch worden bijgewerkt.
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Katoen 90° 90 6 180 87 2.2 1600
Katoen 40° 40 6 180 85 0.95 1600
Katoen 20° 20 6 180 85 0.5 1600
Katoen  60° met voorwas 60 6 200 95 1.8 1600
Katoen  Eco 60° 60** 6 240 43.60 0.78 1600
Katoen  Eco 40° 40** 3 178 37.30 0.6 1600
Synthetisch 40° 40 3 120 65 0.8 1200
Synthetisch  20 20 3 120 65 0.3 1200
Mini 30° 30 6 28 60 0.2 1400
Wol / Handwas 40 2 65 47 0.5 1200
Donsja 40° 40 2 105 85 0.8 1000
Overhemden 40° 40 3 80 42 0.6 800
Trommelreiniging 90 - 160 67 2.1 600
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4.3.5 Hoofdprogramma´s 
Gebruik afhankelijk van het type materiaal de volgende hoofdprogramma's.

Gebruik dit programma voor uw katoenen wasgoed (lakens, beddengoed, handdoeken, badjassen, 
ondergoed, enz.). Uw wasgoed zal met krachtige wasbewegingen worden gewassen tijdens een 
langere wascyclus.

Gebruik het om uw synthetische kleding te wassen (overhemden, blouses, synthetisch/
katoenmengsels, enz.). Uw wasgoed wordt gewassen met langzamere bewegingen en heeft 
een kortere wascyclus in vergelijking met het programma "Katoen". Voor gordijnen en tule wordt 
aanbevolen om het programma Synthetisch 20˚C of 40˚C te gebruiken.

Gebruik het om uw fijne en wollen was te wassen. De was wordt met zeer langzame 
wasbewegingen gewassen om het wasgoed niet te beschadigen.

4.3.6 Einde van het programma 
Voor bijzondere gevallen zijn er extra programma´s op de machine beschikbaar.

C Extra programma´s kunnen afhankelijk van het model van de machine verschillen.

Gebruik dit programma om uw wasgoed dat geschikt is voor het katoenwasprogramma langer te 
wassen, maar met een nog altijd goede prestatie om te besparen.

C Het katoenecoprogramma verbruikt minder energie in vergelijking met andere katoenprogramma´s.

Gebruik dit programma uitsluitend voor zwaarvervuild katoenen wasgoed. Voeg wasmiddel toe 
aan het voorwasvak.

Gebruik dit programma om uw lichtvervuilde katoenen kleding snel te wassen.

Gebruik dit programma om katoenen en synthetische overhemden, evenals gemengd 
synthetische stoffen samen te wassen. Het vermindert kreuken. Er wordt een algoritme voor 
voorbehandeling uitgevoerd.

wasmiddel als de machine water begint te nemen uit het hoofdwasmiddelvak. De machine zal het 
nu in een korte tijdsperiode wassen om de levensduur van uw ovenhemden te verlengen.



Gebruik dit programma om uw jassen, bodywarmers, jacks enz. die veren bevatten te wassen die 
zijn voorzien van een machine wasbaar etiket. Dankzij de speciale centrifugeerprofielen wordt 
gegarandeerd dat het water de luchtgaten rond de veren bereikt.

Trommelreiniging
Doe dit regelmatig (een keer per 1-2 maanden) om de trommel te reinigen en van de nodige 
hygiëne te voorzien. Voer het programma uit als de machine volledig leeg is. Om betere resultaten 
te verkrijgen doet u kalkverwijderaar voor wasmachines in het wasmiddelvak. "2". Als het 

programma beëindigd is laat u de laaddeur op een kier zodat de binnenkant van de machine kan 
drogen.

C
Dit is geen wasprogramma. Het is een onderhoudsprogramma.

Draai dit programma niet als er zich iets in de machine bevindt. Indien u dit probeert zal de machine een lading 
waarnemen en het programma afbreken.

4.3.7 Speciale programma´s
Selecteer voor specifieke toepassingen een van de volgende programma´s.

Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoelen of stijven.

U kunt deze functie gebruiken om uw kleding van water te ontdoen of het water in de machine 
weg te pompen.
Kies voordat u dit programma selecteert de gewenste centrifugeersnelheid en druk op de start 
/ pauze-knop. De machine zal eerst het water binnenin wegpompen. Hij zal daarna het wasgoed 
centrifugeren met de ingestelde centrifugeersnelheid en het water dat daarmee vrijkomt 
wegpompen.
Als u alleen het water weg wilt pompen zonder uw wasgoed te centrifugeren, kiest u het 
programma Pompen+centrifugeren en kiest u de functie Niet centrifugeren met behulp van de 
knop voor aanpassing van de centrifugeersnelheid. Druk op de knop Start / pauze.

C Gebruik een lagere centrifugeersnelheid voor fijn wasgoed.



4.3.8 Selectie centrifugeersnelheid
Wanneer een nieuw programma is geselecteerd, wordt de aanbevolen centrifugeersnelheid van 
het geselecteerde programma weergegeven op de indicator van de centrifugeersnelheid.
Om de centrifugeersnelheid te verminderen, drukt u op de knop voor aanpassing van de 
centrifugeersnelheid. De centrifugeersnelheid zal geleidelijk verminderen. Dan verschijnen, 
afhankelijk van het productmodel, "Spoelstop" en "Niet centrifugeren" opties op het scherm. Er 
“Niet centrifugeren” is geselecteerd, gaan de lampjes van het spoelniveau niet aan.

Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het programma wilt verwijderen, kunt u de functie 
spoelstop gebruiken en uw wasgoed in het laatste spoelwater laten staan om te voorkomen dat 
het kreukt wanneer er geen water meer in de machine staat. Druk na deze fase op de knop Start/
Pauze als u het water wilt wegpompen zonder uw wasgoed te centrifugeren. Het programma zal 
hervat en beëindigd worden na het wegpompen van het water.
Indien u het wasgoed in het water wilt centrifugeren, past u de centrifugeersnelheid aan en drukt 
u op knop Start / pauze.
Het programma wordt hervat. Het water wordt weggepompt, het wasgoed wordt gecentrifugeerd 
en het programma wordt beëindigd.

C Als het programma het centrifugeerproces nog niet heeft bereikt, kunt u de snelheid aanpassen zonder de 
machine in de pauzestand te zetten

4.3.9 Uitgestelde start
Met de functie Uitgestelde start kan het starten van het programma met 3, 6 of 9 uur uitgesteld 
worden.

C Gebruik geen vloeibare wasmiddelen wanneer u de functie Uitgestelde start activeert! Er bestaat een risico op 
bevlekking van de kleding.

1. Open de laaddeur, plaats het wasgoed en doe er wasmiddel in, enz.
2. Kies een wasprogramma en centrifugeersnelheid.

3. Kies de gewenste tijd door op de knop voor uitgestelde start te drukken. Als de knop eenmaal 
wordt ingedrukt, wordt de uitgestelde start van 3 uur geselecteerd. Als de knop nogmaals 
wordt ingedrukt, wordt de uitgestelde start van 6 uur geselecteerd en na het voor de 
derde maal indrukken wordt de uitgestelde start van 9 uur geselecteerd. Als u de knop voor 
uitgestelde start nogmaals indrukt, wordt de functie Uitgestelde start geannuleerd.

4. Druk op de knop Start / pauze. Na iedere 3 uur gaat het lampje van de eerdere uitgestelde start 
uit en het lampje van de volgende uitgestelde start gaat aan. 

5. Aan het einde van de aftelling gaan alle lampjes van de uitgestelde start uit en gaat het 
geselecteerde programma van start.

C U kunt tijdens de periode van de uitgestelde start de machine naar de pauzestand schakelen en wasgoed 
toevoegen.



Indien u tijdens de aftelling de tijd wilt wijzigen, dient u het programma te annuleren en de 
uitsteltijd opnieuw in te stellen.

Indien u de aftelling van de uitgestelde start wilt annuleren en het programma per direct wilt 
starten:
1. Draai de programmakeuzeknop naar een willekeurig programma. Daarmee wordt de functie 

Uitgestelde start geannuleerd. Het einde/annuleringslampje knippert constant. 
2. Kies dan het programma dat u weer wilt laten draaien.
3. Druk op de knop Start / Pauze om het programma te starten.

4.3.10 Het programma starten
1. Druk op de knop Start / Pauze om het programma te starten.
2. Het programmaverlooplampje dat het opstarten van het programma weergeeft, begint te 

branden.
4.3.11 Kinderbeveiliging

Gebruik de Kinderbeveiliging om te voorkomen dat kinderen aan de machine komen. Zo kunt u 
voorkomen dat er zich wijzigingen in een draaiend programma voordoen.

C Als er bij een geactiveerd kinderslot aan de programmakeuzeknop wordt gedraaid, knippert het “Kinderslotled” 
driemaal. Het kinderslot laat geen enkele wijziging toe in de programma´s of de gekozen snelheid.

het eerder gekozen programma draaien.

Als het kinderslot actief is en de machine draait, kunt u de machine naar de pauzemodus schakelen zonder het 
kinderslot te deactiveren door de programmakeuzeknop naar de Aan/uit-stand te draaien. Als u hierna aan de 
programmakeuzeknop draait, wordt het programma hervatten.

Houd de knoppen voor de centrifugeersnelheid en de uitgestelde start gedurende 3 seconden 
ingedrukt. Terwijl u deze 3 seconden vasthoudt, gaat het “lampje kinderslot ingeschakeld” 
branden. U kunt de knoppen loslaten als de leds permanent aangaan.

Houd de knoppen voor de centrifugeersnelheid en de uitgestelde start gedurende 3 seconden 
ingedrukt terwijl er een willekeurig programma draait. Terwijl u deze 3 seconden vasthoudt, gaat 
het “lampje kinderslot ingeschakeld” branden. U kunt de knoppen loslaten als het led volledig 
uitgaat.

C Naast de bovenstaande methode kunt u het kinderslot deactiveren door de programmakeuzeknop naar de Aan/
uit-stand te draaien als er geen programma draait en een ander programma kiezen.

Na een stroomonderbreking of als de machine van het stopcontact wordt losgekoppeld, wordt het kinderslot niet 
gedeactiveerd.



4.3.12 Programmavoortgang
De voortgang van een draaiend programma kan worden gevolgd via het programmaverlooplampje. 
Aan het begin van elke programmastap gaat het relevantie aanduidingslampje branden en gaat 
het lampje van de voltooide stap uit.
U kunt de centrifugeerinstellingen van het programma dat momenteel draait wijzigen zonder 
het programma te onderbreken. Om dit te doen dient de wijziging die u maakt zich in een stap 
bevinden die na de programmastap die momenteel draait valt. Als de wijziging niet compatibel is 
zal het relevante lampje 3 keer knipperen.

C Indien de machine niet doorgaat naar de centrifugeerstap, is de spoelstopfunctie mogelijk geactiveerd of kan 
het automatische waarnemingssysteem voor onevenwichtige lading geactiveerd zijn door een onevenwichtige 
verdeling van het wasgoed in de machine.

4.3.13 Laaddeurvergrendeling
De laaddeur van de machine heeft een vergrendelingssysteem dat voorkomt dat de deur opent 
indien het waterniveau niet geschikt is om de deur te openen.
Het lampje van de laaddeur gaat knipperen als de machine naar de pauzestand wordt geschakeld. 
De machine controleert het waterniveau binnenin. Als het niveau geschikt is, gaat het lampje van 
de Deur open uit en kan de laaddeur binnen 1-2 minuten worden geopend. 
Als het niveau niet geschikt is, blijft het lampje van de Deur open branden en kan de laaddeur niet 
worden geopend. Als u de laaddeur moet openen terwijl het laaddeurlampje brandt, dient u het 
huidige programma te annuleren. Zie  “Annuleren van het programma” 

4.3.14 De selecties wijzigen nadat het programma gestart is

Druk tijdens het draaien van het programma op de Start / pauze-knop om de machine over 
te schakelen op de pauzestand. Het lampje van de stap waarin de machine zich bevindt, gaat 
knipperen op de programmaverloopindicator om aan te geven dat de machine op de pauzemodus 
gezet is. 

U kunt de centrifugeerinstellingen van het programma dat momenteel draait wijzigen. Zie “keuze 
centrifugeersnelheid”. 

C Als de wijziging niet toegestaan is zal het relevante lampje 3 keer knipperen.

U kunt het wasgoed toevoegen/uitnemen als er een programma draait indien het waterniveau het 
toelaat de deur te openen. Dit doet u zo:
1. Druk op de knop Start / pauze om de machine over te schakelen op de pauzemodus. Het lampje 

van het relevante programma, waarin de machine zich bevond toen deze in de pauzestand werd 
gezet, zal knipperen.

2. Wacht tot de laaddeur geopend kan worden.
3. Open de laaddeur en voeg wasgoed toe of neem wasgoed uit.
4. Sluit de laaddeur.
5. Wijzig, indien nodig, de snelheidsinstellingen. 
6. Druk op de Start / pauze-knop om het programma te starten. 



4.3.15 Annuleren van het programma
Draai om het programma te annuleren de programmakeuzeknop naar een ander programma. Het 
vorige programma wordt geannuleerd. Het lampje einde/annuleren knippert voortdurend om aan 
te geven dat het programma geannuleerd is. 
U machine zal het programma beëindigen als u aan de programmakeuzeknop draait; maar hij 
zal het water binnenin niet wegpompen. Indien u een nieuw programma kiest en start, begint 
het nieuw gekozen programma afhankelijk van de stap waarin het vorige programma werd 
geannuleerd. Het kan bijvoorbeeld extra water innemen of verder gaan met wassen met het water 
binnenin.

C Sommige programma´s kunnen starten met het wegpompen van water in de machine. Afhankelijk van de stap 
waarin het programma werd geannuleerd, dient u mogelijk opnieuw wasmiddel en wasverzachter voor het nieuw 
gekozen programma toe te voegen.

4.3.16 Einde van het programma
Als het programma tot een einde komt, gaat het “einde”-lampje op de 
programmaverloopaanduiding branden. 
1. Wacht totdat het “lampje voor inschakeling van de deurvergrendeling” volledig uitgaat.
2. Draai om de machine uit te schakelen de programmakeuzeknop naar de Aan / uit-stand.
3. Neem uw wasgoed uit en sluit de laaddeur. Uw machine is gereed voor de volgende wascyclus.

4.3.17 Uw machine heeft een “pauzemodus”.
Nadat u uw machine heeft ingeschakeld met de programmakeuzeknop (door de knop naar 
een andere stand te draaien dan de aan/uit-stand) en er geen programma wordt gestart of er 
geen andere procedure wordt uitgevoerd bij de selectiestap of er binnen circa 2 minuten na 
beëindiging van het gekozen programma geen actie wordt ondernomen, schakelt uw machine 
automatisch naar de energiebesparende stand. De helderheid van de lampjes zal afnemen. En 
indien uw product een display heeft dat de programmatijd weergeeft, wordt dit display volledig 
uitgeschakeld. Indien u draait aan de programmakeuzeknop of een willekeurige knop aanraakt, 
schakelen de lampjes en het display terug naar de vorige stand. De keuzes die u maakt bij het 
verlaten van de energie-efficiëntie kunnen verschillen. Controleer de juistheid van uw keuzes 
voordat u het programma start. Doe indien nodig uw instellingen nogmaals. Dit is geen defect.
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*Druk op de knop voor Start / pauze / annuleren.

Om het programma de annuleren draait u de Programmakeuzeknop om een ander programma te kiezen. Het vorige 

programma wordt geannuleerd. (Zie "Annuleren van het programma")

Dit is geen fout; water is niet

schadelijk voor de machine.

Stel de poten om de machine waterpas te zetten.

Reinig de pompfilter.

Verwijder de transportbeveiligingsbouten.

Voeg meer was toe aan de machine.

Neem wat wasgoed uit de machine of verdeel het beter met de hand voor meer

evenwicht in de machine.

Zorg ervoor dat de machine nergens op leunt.

De machine zal het draaien hervatten wanneer de spanning

terug op het normale niveau is.

Tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat de machine voldoende water heeft.

De machine zal wachten tot er voldoende water is om slechte wasresultaten te vermijden omwille van een gebrek aan water. De 

tijdschakelaarindicator zal het teruglopen hierna hervatten.

De tijdschakelaarindicator loopt niet terug voordat de machine de geselecteerde

temperatuur heeft bereikt.

Het automatische waarnemingssysteem voor onevenwichtige lading kan geactiveerd zijn

door een onevenwichtige verdeling van het wasgoed in de trommel. 

Meng 1 eetlepel verzachter en 1/2 l water en giet in het hoofdwasvak van de wasmiddellade.

Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel.

A WAARSCHUWING: 
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