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Lees eerst deze handleiding!
Beste klant,
Hartelijk dank voor uw keuze van het Beko product. Wij hopen dat u de beste resultaten krijgt
van uw product dat werd vervaardigd met hoogwaardige en moderne technologie. Om die re-
den vragen wij u deze volledige handleiding en alle andere begeleidende documenten zorg-
vuldig te lezen voor u het product in gebruik neemt.
U moet alle waarschuwingen en informatie omvat in deze handleiding naleven. U moet uzelf
en uw product dus beschermen tegen mogelijke gevaren.
Bewaar de handleiding. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten
ook de handleiding mee te geven. De garantievoorwaarden, het gebruik en de probleemop-
lossing methoden voor uw product zijn omvat in deze handleiding.

Symbolen en definities
De volgende symbolen worden gebruikt in de handleiding:

Gevaar dat fataal kan aflopen of resulteren in letsels.

Belangrijke informatie en nuttige tips bij het gebruik.

Lees de handleiding.

Recyclebaar materiaal.

Waarschuwing voor heet oppervlak.

WAARSCHU-
WING! Gevaar dat kan resulteren in materiële schade aan het product of de omgeving.
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1 Veiligheidsinstructies

Dit hoofdstuk omvat de nodige
veiligheidsinstructies om het risi-
co van persoonlijke letsels of
materiële schade te voorkomen.
Ons bedrijf kan niet aansprake-
lijk worden geteld voor schade
die kan optreden als deze in-
structies niet worden nageleefd.
• De installatie- en reparatiewer-

ken moeten altijd worden uit-
gevoerd door een geautori-
seerde dienst.

• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen en acces-
soires.

• U mag geen enkel onderdeel
van het product repareren of
vervangen tenzij dit duidelijk
wordt aangegeven in de hand-
leiding.

• U mag het product niet wijzi-
gen.

1.1 Beoogd gebruik

• De verwerkbaarheidsduur van
het product is 10 jaar. Tijdens
deze periode zijn originele on-
derdelen beschikbaar om het
apparaat correct te laten wer-
ken.

• Dit product is ontworpen voor
huishoudelijk gebruik. Het is
niet bestemd voor commercië-

le doeleinden en dient niet ge-
bruikt te worden waar het niet
voor bedoeld is.

• Het product mag enkel wor-
den gebruikt om wasgoed dat
hiervoor gemarkeerd is te
wassen en te spoelen

• Dit apparaat is bedoeld voor
huishoudelijk gebruik en gelijk-
aardige toepassingen zoals
Bijvoorbeeld:
– Personeelskeukens van win-

kels, kantoren en andere
werkomgevingen;

– Ranches,
– door klanten van hotels, mo-

tels en andere accommoda-
tie faciliteiten,

– Bed and breakfasts, guest-
house-achtige omgevingen,

– Gemeenschappelijke zones
in appartementenblokken of
wasplaatsen.

1.2 Veiligheid van kin-
deren, kwetsbare
personen en huis-
dieren

• Dit product mag worden ge-
bruikt door kinderen van 8 jaar
en ouder en personen met een
verminderde fysiek, gevoels-
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matig en mentaal vermogen of
een gebrek aan ervaring en
kennis als ze onder toezicht
staan of met betrekking in-
structies krijgen met betrek-
king tot het veilige gebruik van
het apparaat en de betrokken
risico’s.

• Kinderen jonger dan 3 jaar
moeten uit de buurt worden
gehouden, mits ze onder
voortdurend toezicht staan.

• Elektrische producten zijn ge-
vaarlijk voor kinderen en huis-
dieren. Kinderen of huisdieren
mogen niet spelen met het
product en ze mogen er niet
op of in klimmen. Controleer
de binnenzijde van het product
voor gebruik.

• Gebruik het kinderslot om te
voorkomen dat kinderen het
product kunnen manipuleren.

• Vergeet niet de laaddeur dicht
te doen als u de kamer verlaat
waar het product staat. Kinde-
ren en huisdieren kunnen in
het product geklemd raken en
verdrinken.

• Kinderen mogen geen reini-
gings- of onderhoudswerken
uitvoeren als ze niet onder toe-
zicht staan van een volwasse-
ne.

• Houd het verpakkingsmateri-
aal uit de buurt van kinderen.
Risico van letsels en verstik-
king.

• Houd alle oplosmiddelen en
additieven die worden gebruikt
met het product buiten het be-
reik van kinderen.

• Snijd het netsnoer door en
breek of deactiveer het ver-
grendelingsmechanisme van
de deur voor u het product
weggooit om de veiligheid van
kinderen te garanderen.

1.3 Elektrische veilig-
heid

• De stekker van het product
dient uit het stopcontact ge-
trokken te zijn tijdens installa-
tie, onderhoud, reiniging en re-
paratiewerkzaamheden.

• Als het netsnoer is bescha-
digd, moet het worden vervan-
gen door de geautoriseerde
service om risico’s te vermij-
den.

• Het netsnoer mag niet worden
geklemd onder of achter het
product. Plaats geen zware
voorwerpen op het netsnoer.
U mag het netsnoer niet bui-
gen, verpletteren en in contact
brengen met warmtebronnen.
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• Gebruik geen verlengsnoer,
multistekker of adapter om uw
product in te schakelen.

• De stekker moet gemakkelijk
bereikbaar zijn. Als dit niet mo-
gelijk is, moet er een mecha-
nisme beschikbaar zijn dat vol-
doet aan de elektrische wet-
geving en die alle terminal los-
koppelt van het netwerk (zeke-
ring, schakelaar, hoofdschake-
laar, etc.).

• U mag de stekker niet aanra-
ken met natte handen.

• Wanneer u de stekker van het
apparaat verwijdert uit het
stopcontact mag u niet aan
het snoer zelf trekken maar
enkel aan de stekker.

• Zorg ervoor dat de stekker niet
nat, vuil of stoffig is.

1.4 Veiligheid bij de
verplaatsing van
het product

• U moet de stekker van het
product de wateruitlaat en wa-
teraansluitingen verwijderen
voor de verplaatsing. Draineer
al het water dat in het product
aanwezig is.

• Het Het product is zwaar. U
mag het niet alleen verplaat-
sen. U mag geen uitstekende
onderdelen vasthouden, zoals

de deur, om het product op te
tillen en te verplaatsen. De bo-
venste lade moet stevig wor-
den bevestigd voor de ver-
plaatsing.

• Uw product is zwaar en moet
voorzichtig worden gedragen
door twee personen als men
een trap op moet. Als het pro-
duct op u valt, kan dit letsels
veroorzaken. Laat het product
niet vallen tijdens dragen.

• Draag het product in de recht-
opstaande positie.

• Verzeker u ervan dat de slan-
gen en het netsnoer niet ge-
vouwen, gekneld of samenge-
perst worden nadat het pro-
duct is aangebracht na de in-
stallatie of reiniging.

1.5 Veiligheid tijdens
de installatie

• Controleer de informatie in de
handleiding en de installatie-
voorschriften om het product
voor te bereiden op de instal-
latie en zorg ervoor dat het
elektrisch net, de waterleiding
en de wateruitlaat geschikt
zijn. Zo niet moet u een ge-
kwalificeerde elektricien en
loodgieter bellen om de nodi-
ge stappen de ondernemen.
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Deze bewerkingen vallen on-
der de verantwoordelijkheid
van de klant.

• Inspecteer het product op
schade voor u het installeert.
Laat het apparaat niet installe-
ren als het beschadigd is.

• Er kunnen letsels optreden als
men de handen op de onbe-
dekte sleuven plaatst. Sluit de
openingen van de transport
veiligheidsbouten met plastic
pluggen.

• U mag het product niet instal-
leren of achterlaten op locaties
waar het kan worden blootge-
steld aan externe omgevings-
omstandigheden.

• Installeer het product niet in
omgevingen waar de tempera-
tuur lager dan 0 ºC kan dalen.

• Plaats het product niet op een
tapijt of een gelijkaardig opper-
vlak. Dit kan een brandgevaar
betekenen aangezien er geen
luchtcirculatie is onderaan.

• Plaats het product op een vlak
en stevig oppervlak en balan-
ceer het met de verstelbare
poten.

• Sluit het product aan op een
geaard stopcontact beveiligd
met een zekering conform de
stroomwaarden vermeld op
het typeplaatje. Zorg ervoor

dat de aarding wordt uitge-
voerd door een expert elektri-
cien. Gebruik het product niet
zonder een geschikte aarding
in conformiteit met de regio /
nationale regelgeving.

• Steek de stekker van het pro-
duct in een stopcontact met
geschikte spannings- en fre-
quentiewaarden zoals vermeld
op het typeplaatje.

• U mag de stekker van het pro-
duct niet in losse, gebroken,
vuile of vette stopcontacten
steken of in stopcontacten die
uit hun zittingen zijn gekomen
met een risico van contact met
water.

• Gebruik de nieuwe slangenset
die wordt geleverd met het
product. U mag oude slangen-
sets niet opnieuw gebruiken.
Breng geen toevoegingen aan
op de slangen.

• Sluit de waterinlaatslang recht-
streeks aan op de waterkraan.
De druk van de kraan moet
minimum 0,1 MPa (1 bar) en
maximum 1MPa (10 bars) be-
dragen. 10 tot 80 liter water
moeten uit de kraan stromen
in een minuut voor de correcte
werking van het product. Als
de waterdruk hoger is dan 1
MPa (10 Bars) moet een redu-
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ceerventiel worden aange-
bracht. De maximum toegela-
ten temperatuur is 25°C.

• Plaats het uiteinde van de wa-
terafvoerslang in de afvalwater
afvoerleiding, de wastafel of
de badkuip.

• Plaats het netsnoer en leidin-
gen zodanig dat er geen strui-
kelgevaar bestaat.

• Installeer het product niet ach-
ter een deur, schuifdeur of op
een andere locatie waar de
volledige opening van de deur
wordt belemmerd.

• Als een droger op het product
moet worden geplaatst, moet
u een geschikte bevestiging
aanbrengen die u hebt verkre-
gen van de geautoriseerde
service.

• Er bestaat een risico met elek-
trische onderdelen wanneer
de bovenste laden worden
verwijderd. U mag de boven-
ste lade van het product niet
ontmantelen.

• Plaats het product op een af-
stand van ten minste 1 cm
met de randen van uw meubi-
lair.

1.6 Veiligheid tijdens
de bediening

• Wanneer u apparaten ge-
bruikt, mag u enkel oplosmid-
delen, verzachters en additie-
ven gebruiken die geschikt zijn
voor wasmachines.

• Gebruik nooit chemische op-
losmiddelen op het product.
Dit materiaal kan een explosie-
risco inhouden.

• U mag nooit een defect of be-
schadigd product bedienen.
Verwijder de stekker uit het
stopcontact (of schakel de ze-
kering uit), sluit de waterkraan
en bel de geautoriseerde ser-
vice.

• Plaats geen ontstekingsbron-
nen (brandende kaars, sigaret-
ten, etc.) of warmtebronnen
(strijkijzers, fornuizen, ovens,
etc.) bovenop of in de buurt
van het product. Plaats geen
ontvlambaar/explosief materi-
aal in de buurt van het pro-
duct.

• U mag niet klimmen op het
product.

• Verwijder de stekker uit het
product en sluit de kraan als u
het product niet zult gebruiken
gedurende een lange periode.
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• Oplosmiddel/onderhoudsma-
teriaal kan spatten uit de was-
middellade als deze wordt ge-
opend wanneer de machine in
werking is. Contact van het
wasmiddel met uw huid of
ogen kan gevaarlijk zijn.

• Zorg ervoor dat er geen huis-
dieren in het product klimmen.
Controleer de binnenzijde van
het product voor gebruik.

• Forceer nooit een vergrendel-
de laaddeur. De deur kan wor-
den geopend zodra de wascy-
clus is beëindigd. Als de deur
niet opengaat, kunt u de op-
lossingen gebruiken voor
“Laaddeur kan niet worden
geopend' in het hoofdstuk
'Probleemoplossing'.

• Was geen elementen die zijn
vervuild met benzine, kerosine,
benzeen, reducers, alcohol of
andere ontvlambare of explo-
sieve materialen en industriële
chemicaliën.

• Gebruik geen stomerij was-
middel en was, centrifugeer of
spoel geen wasgoed dat is
vervuild met stomerij wasmid-
del.

• Plaats uw handen nooit in de
draaiende trommel. Wacht tot
de trommel niet meer draait

• Plaats uw handen of metalen
voorwerpen nooit onder de
wasmachine.

• Als u wasgoed wast aan hoge
temperaturen, kan het afge-
voerde water uw huid verbran-
den als het in contact komt
met uw huid, bijvoorbeeld als
de afvoerslang is aangesloten
op de kraan. Raak het afval-
water niet aan.

• Neem de volgende maatrege-
len om de vorming van een bi-
ofilm en onaangename geur-
tjes te voorkomen.
– Zorg ervoor dat de kamer

waar u de wasmachine
plaatst goed is geventileerd.

– Neem de deurpakking en
het glas van de deur af met
een droge en schone doek
aan het einde van het pro-
gramma.

• Het venster van de laaddeur
warmt op tijdens het wassen
op hoge temperaturen. Laat
daarom in het bijzonder kinde-
ren het venster tijdens het
wassen niet aanraken,.
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1.7 Veiligheid tijdens
het onderhoud en
de reiniging

• Was het product niet af met
hogedrukreinigers of door er
damp of water op te verstui-
ven of te gieten.

• Gebruik geen scherpe of
schurende middelen om het
product te reinigen. Gebruik
geen huishoudelijke reinigings-
producten, oplosmiddelen,
gas, benzine, verdunner, alco-
hol, vernis, , etc. tijdens het
reinigen

• Reinigingsmiddelen met oplos-
middelen kunnen giftige dam-
pen vrijgeven, bijv. reinigings-

middel. Gebruik geen reini-
gingsmiddelen met oplosmid-
delen.

• Er kunnen resten van het was-
middel achterblijven in de was-
middellade wanneer u de ma-
chine opent voor de reiniging.

• U mag het filter of de afvoer-
pomp niet demonteren als het
product is ingeschakeld.

• De temperatuur in de machine
kan stijgen tot 90°C. Reinig
het filter nadat het water in de
machine is afgekoeld om het
risico op brandwonden te ver-
mijden.

2 Belangrijke instructies met betrekking tot het milieu

2.1 Naleving van de AEEA-richtlijn

Dit product is conform met de
EU AEEA-richtlijn (2012/19/EU).
Dit product draagt een classifi-
catiesymbool voor afval elektri-
sche en elektronische appara-
tuur (AEEA).
Dit product werd vervaardigd

met kwalitatief hoogstaande onderdelen en
materialen die opnieuw kunnen worden ge-
bruikt en die geschikt zijn voor recycling. Om
die reden mag u het afvalproduct niet weg-
gooien met normaal huishoudelijk of ander
afval aan het einde van de levensduur. Neem
het naar een inzamelcentrum voor de recy-
clage van elektrische en elektronische appa-
ratuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor
meer informatie over deze inzamelcentra.

Naleving van de RoHS-richtlijn:
Het product dat u hebt gekocht is conform
met de Europese RoHS-richtlijn (2011/65/
EU). Het bevat geen schadelijk en verboden
materiaal zoals gespecificeerd in de richtlijn.

2.2 Informatie over de verpakking

Het verpakkingsmateriaal van het product is
gefabriceerd van recyclebaar materiaal in
overeenstemming met onze Nationale Milieu-
wetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal
niet samen met het huishoudelijke of ander
afval weggooien. U moet ze naar de inzamel-
punten voor verpakkingsmateriaal brengen
die zijn aangewezen door de autoriteiten.
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3 Technische specificaties

Naam of handelsmerk van de leverancier: Beko

Naam van het model
B3WT5841WS2

7178572600

Nominale capaciteit (kg) 8

Maximale centrifugeersnelheid (cyclus/min) 1400

Ingebouwd No

Hoogte (cm) 84

Breedte (cm) 60

Diepte (cm) 55

Enkele / Dubbele waterinlaat + / -

Elektrische ingang (V/Hz) 230 V / 50Hz

Totale stroom (A) 10

Totaal vermogen (W) 2200

Hoofdmodel code 1320

De informatie over het model zoals opgeslagen in de pro-
ductdatabank is beschikbaar op de volgende website waar
u kunt zoeken op de ID van het model (*) die vermeld staat
op het typeplaatje.

https://eprel.ec.europa.eu/

De verbruikswaarden gelden wanneer de draadloze netwerkverbinding is uitgescha-
keld.
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4 Installatie

Lees eerst het hoofdstuk “Veilig-
heidsinstructies”!

Uw wasmachine detecteert automa-
tisch de hoeveelheid wasgoed die in
de machine wordt geplaatst bij de
selectie van een programma.
Tijdens de installatie van het pro-
duct, voor het eerste gebruik, moet
de machine worden gekalibreerd om
zeker te zijn dat de hoeveelheid was-
goed zo nauwkeurig mogelijk wordt
gedetecteerd.
Selecteer hiervoor het programma
Trommelreiniging* en annuleer de
Zwierfunctie. Start het programma
zonder wasgoed. Wacht tot het ein-
de van het programma. Dit duurt ca.
15 minuten.
*De naam van het programma kan
variëren naargelang het model. Voor
de gepaste programmaselectie kunt
u het hoofdstuk raadplegen met de
beschrijvingen van de programma’s.

• Neem contact op met de dichtstbijzijnde
geautoriseerde service voor de installatie
van uw apparaat.

• Zorg ervoor dat de installatie en de elektri-
sche aansluitingen van het product wor-
den uitgevoerd door een geautoriseerde
serviceagent. De fabrikant kan niet verant-
woordelijk worden gehouden voor schade
veroorzaakt door procedures uitgevoerd
door niet-geautoriseerde personen.

• De voorbereiding van de locatie en elektri-
sche, watertoevoer en -afvoerinstallaties
op de plaats van installatie is de verant-
woordelijkheid van de klant.

• Verzeker u ervan dat de watertoevoer- en
afvoerslangen als ook de stroomkabel niet
gevouwen, gekneld of samengeperst wor-
den als u het product na installatie of reini-
gingswerkzaamheden op zijn plaats zet.

• Controleer voor de installatie visueel of het
product defecten heeft. Laat het apparaat
niet installeren als het beschadigd is. Be-
schadigde producten kunnen risico's voor
uw veiligheid veroorzaken.

4.1 Geschikte installatielocatie

• Plaats het product op een harde en vlakke
vloer. Plaats het niet op een hoog tapijt of
andere gelijkaardige oppervlakken. Een in-
correcte vloer kan problemen veroorzaken
van lawaai en trillingen

• Totale gewicht van de wasmachine en de
droger - met een volle lading- wanneer ze
boven op elkaar worden gestapeld is ca.
180 kilogram. Plaats het product op een
stevige en vlakke vloer die voldoende ca-
paciteit heeft om de lading te dragen.

• Plaats het product niet bovenop de
stroomkabel.

• Installeer het product niet op plaatsen
waar de temperatuur kan dalen tot minder
dan 0°C. Vriezen kan het product bescha-
digen.

• Laat een minimum ruimte van 1 cm tussen
het product en de meubelen.

• Als u het product wilt installeren op een
oppervlak met trappen mag u het nooit
dicht bij de rand plaatsen.

• Plaats het product niet op een platform.
• Plaats geen warmtebronnen, zoals kook-

platen, strijkijzers, ovens, etc. op het ap-
paraat en gebruik deze niet op het pro-
duct.

4.2 Montage van de onderste pa-
neeldeksels

• Om het geluidscomfort van het product te
verhogen, bevestigt u deksel A nadat het
het verpakkingsschuim hebt verwijderd.
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Deksel A

Kantel de machine licht naar achter. Laat de
tabs van deksel A rusten tegen het onderste
paneel. Voltooi de montage door te draaien
aan het deksel.
• Deksel B en de dop zijn optioneel. Beves-

tig deksel B en de dop indien beschikbaar.

Deksel B

Laat de tabs van deksel B rusten tegen het
onderste paneel. Voltooi de montage door te
draaien aan het deksel.

Dop

Voeg de dop in door hem in te drukken met
uw vinger.

4.3 De transportbeveiligingsbouten
verwijderen

a. Draai alle transport veiligheidsbouten los
met een gepaste sleutel tot ze vrij bewe-
gen.

b. Buig het interne deel door dit in te druk-
ken bij de gripzones en trek het onder-
deel uit.

c. Bevestig de plastic deksels die worden
geleverd in de tas met de handleiding in
de openingen op het achterpaneel.

BERICHT
Verwijder de transport veiligheids-
bouten voor u het product in gebruik
neemt. Zo niet kan het product wor-
den beschadigd.

BERICHT
Bewaar de transport veiligheidsbou-
ten op een veilige plaats zodat u het
product opnieuw kunt verplaatsen in
de toekomst.
Monteer de transport veiligheidsbou-
ten in de omgekeerde volgorde van
de demontageprocedure.
Verplaats het product nooit zonder
de beveiligingsbouten voor vervoer
goed op hun plek te hebben beves-
tigd.

4.4 De watertoevoer aansluiten

BERICHT
Modellen met enkele watertoevoer
mogen niet worden aangesloten op
de warmwaterkraan. In dat geval
raakt het wasgoed beschadigd of
schakelt het product over op de be-
veiligingsmodus en werkt het niet.
Gebruik geen oude of gebruikte wa-
terinlaatslangen op het nieuwe pro-
duct. Dit kan waterlekken veroorza-
ken in uw machine en vlekken op uw
wasgoed.

a. Draai alle moeren van de slangen vast
met de hand. Gebruik nooit een moer-
sleutel wanneer u de moeren vastdraait.
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b. Open de kranen volledig nadat u ze hebt
aangesloten om te controleren op water-
lekken op de aansluitingspunten. Als u
lekken vaststelt, moet u de kraan dicht
draaien en de moer verwijderen. Contro-
leer de pakking en draai de moer op-
nieuw zorgvuldig aan. Houd de kranen
van het product dicht als het niet wordt
gebruikt om waterlekkage en daaruit
voortvloeiende schade te voorkomen.

4.5 De afvoerslang aansluiten op
de afvoer

a. Bevestig het uiteinde van de afvoerslang
rechtstreeks op de afvoerwaterslang,
wastafel of badkuip.

Uw woning kan onderstromen als de
afvoerslang loskomt tijdens de af-
voer van het water. Er bestaat een
brandrisico door te hoge wastempe-
raturen. Om dergelijke situaties te
voorkomen en ervoor te zorgen dat
het product probleemloos water
aan- en afvoert, moet u de af-
voerslang veilig bevestigen.

b. Sluit de afvoerslang aan op minimaal 40
cm en maximaal 100 cm hoogte.

c. Als de waterafvoerslang op vloerniveau of
dichtbij de vloer (40 cm of lager) wordt
gemonteerd en daarna verhoogd kan de
waterafvoer moeilijker verlopen en kan
het wasgoed zeer nat uit de machine ko-
men. Volg daarom de hoogtes die in de
afbeelding staan vermeld.

d. te voorkomen dat afvoerwater terug-
stroomt in het product en om een vlotte
afvoer te garanderen, mag u het uiteinde
van de slang niet onderdompelen in het
afvoerwater of meer dan 15 cm in de af-
voer steken. Als het te lang is, moet u het
inkorten.

e. Het uiteinde van de slang mag niet wor-
den gebogen, men mag er niet op stap-
pen en de slang mag niet gekneld raken
tussen de afvoer en het product. Zo niet
kunt u problemen ondervinden met de
waterafvoer.

f. Als de slang te kort is, gebruik deze door
een originele verlengslang toe te voegen.
De totale lengte van de slang mag niet
meer zijn dan 3,2 m. Om waterlekken te
voorkomen, moet u de aansluiting tussen
de verlengslang en de afvoerslang van
het product beveiligen met een geschikte
klem zodat ze niet los kan komen en lek-
ken veroorzaken.

4.6 De poten afstellen

BERICHT
Ten einde ervoor te zorgen dat uw
machine stiller en zonder trillingen
werkt, moet deze waterpas en in
evenwicht op zijn poten staan. Zorg
ervoor dat de machine waterpas
staat door de poten te verstellen. Zo
niet kan het product bewegen en
problemen veroorzaken door ver-
pletteringen, lawaai en trillingen.
Om schade aan de borgmoeren te
voorkomen, mag u geen gereed-
schap gebruiken om de moeren los
te draaien.
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a. Draai de borgmoeren op de pootjes met
de hand los.

b. Stel de voetjes bij tot het product water-
pas staat en correct is gebalanceerd.

c. Draai alle borgmoeren vast met de hand.

4.7 Elektrische aansluiting

Sluit het product aan op een geaard stop-
contact beschermd door een zekering van
16 ampère. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk
worden gehouden voor schade die wordt
veroorzaakt als het product wordt gebruikt
zonder aarding in overeenstemming met de
lokale regelgeving.
• De aansluiting moet voldoen aan de natio-

nale regelgeving.
• De elektrische aansluitkabel infrastructuur

van het product moet toereikend en ge-
schikt zijn voor de vereisten van het pro-
duct. Het is aanbevolen een aardlekscha-
kelaar te gebruiken.

• De stroomkabelstekker moet binnen mak-
kelijk bereik zijn na de installatie.

• Als de huidige voeding van de zekering of
stroomschakelaar in het huis lager is dan
16 ampère, moet een bevoegde elektricien
dan een zekering van 16 ampère installe-
ren.

• De spanning vermeld in de "Technische
specificaties" moet gelijk zijn aan de net-
spanning.

• Maak geen verbindingen via verlengsnoe-
ren of meerwegstekkers. De aansluitkabel
kan oververhitting en brand veroorzaken.

Als het netsnoer is beschadigd,
moet het worden vervangen door de
geautoriseerde service om risico’s te
vermijden.

4.8 Starten

Voor u het product opstart, moet u de voor-
bereidingen treffen die worden beschreven in
sectie “Milieurichtlijnen” en“installatie”. Om
het product voor te bereiden op het wassen
van wasgoed voert u de eerste handeling uit
in het Trommelreinigingsprogramma. Als dit
programma niet beschikbaar is in uw pro-
duct, moet u de methode volgen die wordt
beschreven in sectie “De laaddeur en de
trommel reinigen”.

Er kan wat water achtergebleven zijn
in het product door de kwaliteitscon-
troleprocessen tijdens de productie.
Dit is niet schadelijk voor de machi-
ne.

5 Voorbereiding

Lees eerst het hoofdstuk “Veilig-
heidsinstructies”

5.1 Wasgoed sorteren

• Sorteer de was volgens het type stof,
kleur, vuilgraad en toegestane watertem-
peratuur.

• Volg altijd de instructies op de kledingeti-
ketten.

5.2 Het wasgoed op het wassen
voorbereiden

• Wasgoed met metalen delen zoals beugel-
beha's, gespen of metalen knopen zullen
het product beschadigen. Verwijder de
metalen onderdelen of was de kleding in
een waszak of kussensloop.

• Neem alle voorwerpen uit de zakken zoals
munten, pennen en paperclips, en draai
de zakken binnenstebuiten en borstel ze
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uit. Soortgelijke voorwerpen kunnen het
product beschadigen of lawaai veroorza-
ken.

• Plaats kleine kledingstukken zoals baby-
sokjes en nylon kousen in een waszak of
kussensloop.

• Doe gordijnen erin zonder deze samen te
drukken. Verwijder bevestigingshaken van
de gordijnen. Gordijnaccessoires kunnen
trekken en scheuren aan de gordijn.

• Sluit ritssluitingen, naai losse knopen vast
en herstel scheuren.

• Was ´machinewasbare´ of ´handwasbare´
producten uitsluitend met een geschikt
programma.

• Was geen kleuren en witgoed samen.
Nieuwe, donkergekleurde katoenen stof-
fen geven veel kleur af. Was ze afzonder-
lijk.

• Hardnekkige vlekken moeten zorgvuldig
behandeld worden voor het wassen.

• Was broeken en fijn wasgoed binnenste-
buiten.

• Wasgoed bevuild met materialen zoals
bloem, kalkstof, melkpoeder enz. moet
goed uitgeschud worden voor het in de
machine wordt geplaatst. Dergelijk stof en
poeder op het wasgoed kan zich met de
tijd opstapelen op de binnendelen van de
machine en schade veroorzaken.

5.3 Tips om energie en water te be-
sparen

De volgende informatie zal u helpen het pro-
duct op een ecologische en energiebespa-
rende manier te gebruiken.
• Laat het product werken op de hoogste

laadcapaciteit die het door u geselecteer-
de programma toestaat, maar laadt niet te
veel. Zie “Programma- en verbruikstabel”.

• Volg altijd de instructies op de verpakking
van het wasmiddel.

• Was lichtbevuilde was op lage temperatu-
ren.

• Gebruik snellere programma‘s voor kleine
hoeveelheden lichtbevuilde was.

• Gebruik geen voorwas en hoge tempera-
turen voor was die niet ernstig vervuild of
bevlekt is.

• Indien u van plan bent uw wasgoed in de
droger te drogen, selecteer dan de hoog-
ste aanbevolen centrifugeersnelheid tij-
dens het wasproces.

• Gebruik niet meer wasmiddel dan de hoe-
veelheid die wordt aanbevolen op de ver-
pakking.

5.4 Het wasgoed laden

a. Open de laaddeur.

b. Plaats het wasgoed losjes in de machine.

c. Duw de laaddeur dicht tot u een klikslui-
ting hoort. Zorg dat er niets tussen de
deur zit. De laaddeur is vergrendeld als
een programma draait. De deur kan wor-
den geopend zodra de wascyclus is be-
ëindigd. U kunt dan de laaddeur openen.
Indien de deur niet opengaat, past u de
oplossingen toe die worden gegeven
voor de fout “Laaddeur kan niet worden
geopend” in het hoofdstuk 'Probleemop-
lossing'.

5.5 Correcte laadcapaciteit

De maximum laadcapaciteit hangt af van het
type was, de vuilgraad en het gewenste
wasprogramma.
Het product past de hoeveelheid water auto-
matisch aan naargelang het gewicht van het
wasgoed dat in het product wordt geplaatst.

Volg de instructies in de "Program-
ma en verbruikstabel". Indien de ma-
chine te veel wordt geladen, zal de
wasprestatie van de machine afne-
men. Bovendien kunnen er zich la-
waai- en trilproblemen voordoen.
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5.6 Wasmiddel en wasverzachter
gebruiken

WAARSCHUWING!
Lees de instructies van de fabrikant
op de verpakking wanneer u was-
middelen, wasverzachters, stijfsel,
bleekmiddel en ontkleurders, anti-
kalkmiddelen gebruikt en volg de
vermelde dosering. Gebruik indien
mogelijk een maatbeker.

De wasmiddellade bestaat uit drie vakken:
(1) voor de voorwas,
(2) voor de hoofdwas,
(3) voor de wasverzachter,
( ) een sifon in het wasverzachtervak
( ) is een vloeibaar wasmiddel apparaat
voor vloeibaar wasmiddel in het hoofdwas-
vak.

Wasmiddel, wasverzachter en andere
reinigingsmiddelen
• Voeg wasmiddel en wasverzachter toe

voor het starten van het wasprogramma.
• U mag de wasmiddellade nooit open laten

wanneer het wasprogramma actief is.
• Als u een programma gebruikt zonder

voorwas mag u geen wasmiddel aanbren-
gen in het voorwasvak (vak nr. “1”).

• Als u een programma gebruikt met voor-
was moet u de machine starten nadat u
het waspoeder aangebracht in de voor-
was- en hoofdwasvakken (vakken 1 en 2).

• Selecteer geen programma met voorwas
als u een wasmiddelzak of wasmiddelbol
gebruikt. Plaats het wasmiddelzakje of de
bol direct tussen de was in het product.

• Als u een vloeibaar wasmiddel gebruikt,
moet u de instructies volgen van “Het ge-
bruik van vloeibaar wasmiddel” en vergeet
niet het vloeibaar wasmiddelapparaat in de
correcte positie aan te brengen.

Het wasmiddeltype kiezen
Het te gebruiken wasmiddel is afhankelijk
van het wasprogramma, soort materiaal en
de kleur.
• Gebruik verschillende wasmiddelen voor

gekleurde en witte kleding.
• Was uw fijne kleding met speciale was-

middelen (vloeibaar wasmiddel, wolwas-
middel, enz.) speciaal voor fijne kleding en
op de aanbevolen programma´s.

• Voor het wassen van donkere kleding en
dekens is het aanbevolen een vloeibaar
wasmiddel te gebruiken.

• Was wol op het aanbevolen programma
met een speciaal wolwasmiddel..

• Bekijk het deel van programmabeschrijvin-
gen voor aanbevolen programma´s voor
verschillende stoffen.

• Alle aanbevelingen voor wasmiddelen zijn
geldig voor het kiesbare temperatuurbereik
van programma´s.

U mag enkel wasmiddelen, wasver-
zachters en additieven gebruiken die
geschikt zijn voor wasmachines.
Gebruik geen zeeppoeder.

De hoeveelheid wasmiddel aanpassen
De te gebruiken hoeveelheid wasmiddel
hangt af van de hoeveelheid wasgoed, de
vuilgraad en de waterhardheid.
• U mag de aanbevolen doseringswaarden

overschrijden die vermeld staan op de ver-
pakking om problemen met overmatig
schuim en slechte spoeling te vermijden,
om geld te besparen en om het milieu te
beschermen.

• Gebruik minder wasmiddel voor minder of
minder vuil wasgoed.
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Het gebruik van wasverzachters
Plaats de verzachter in het wasverzachtervak
van de wasmiddellade.
• Overschrijd het (>max<) niveau in het was-

verzachtervak niet.
• Als de wasverzachter niet vloeibaar is,

moet u de verzachter verdunnen voor u
hem in het verzachtervak plaatst.

WAARSCHUWING!
Gebruik geen vloeibare wasmiddelen
of ander materiaal met reinigende ei-
genschappen tenzij ze bedoeld zijn
voor gebruik in wasmachines om het
wasgoed te verzachten.

Het gebruik van vloeibare wasmiddelen

Als het product voorzien is van een hou-
der voor vloeibaar wasmiddel
• Druk en draai aan het apparaat bij de mar-

kering als u vloeibare wasmiddelen wilt ge-
bruiken. Het onderdeel dat naar beneden
werkt als afsluiting voor het vloeibare was-
middel.

• Reinig met water ter plaatse of door het te
verwijderen indien nodig. Vergeet het ap-
paraat niet aan te brengen in het hoofd-
wasvak (vak nr. “2”) na de reiniging.

• Het apparaat moet omhoog staan als u
waspoeder wilt gebruiken. De ventilator
die u ziet in deze positie mengt het was-
poeder en helpt het oplossen.

Het gebruik van gel en tablet wasmidde-
len
• Als het wasmiddel vloeibaar is en er geen

vloeibaar wasmiddellade aanwezig is in uw
product, moet u het gel wasmiddel in het
hoofdwasvak plaatsen bij de eerste water-
toevoer. Als uw product voorzien is van

een vloeibaar wasmiddellade, moet u deze
lade vullen met het wasmiddel voor u het
programma start.

• Als het gel wasmiddel niet vloeibaar is of in
een capsule zit, moet u deze direct in de
trommel plaatsen voor het wassen.

• Plaats de wasmiddeltabletten in het hoofd-
wasvak (vaknr. "2") of direct in de trommel
voor het wassen.

Het gebruik van stijfsel
• Plaats het vloeibare/poeder stijfsel of de

machinewas verf in het wasverzachtervak.
• Gebruik nooit wasverzachter en stijfsel sa-

men in dezelfde wascyclus.
• Neem de binnenkant van de machine met

een vochtige en schone doek af na het ge-
bruik van stijfsel.

Het gebruik van antikalkmiddel
• Indien nodig mag u enkel antikalkmiddel

gebruiken gemaakt voor wasmachines.

Bleekmiddel en ontkleurders gebruiken
• Selecteer een programma met voorwas en

voeg bleekmiddel toe bij de start van de
voorwas. Plaats geen wasmiddel in het
voorwasvak. Als alternatieve toepassing
selecteert u een programma met bijko-
mende spoeling en voegt u bleekmiddel
toe terwijl de machine water neemt van
het wasmiddelvak tijdens de eerste spoel-
fase.

• Meng en gebruik nooit bleekmiddel en
wasmiddel samen.

• Aangezien bleekmiddel de huid kan irrite-
ren, mag u slechts kleine hoeveelheden
(1/2 theekopje - ca. 50 ml) gebruiken en
moet u het wasgoed goed spoelen.

• Giet bleekmiddel niet rechtstreeks op het
wasgoed.

• Gebruik geen bleekmiddel voor gekleurde
kleding.

• Selecteer een programma met lage tem-
peratuur als u zuurstofgebaseerde ont-
kleurders gebruikt.

• Op zuurstof gebaseerd ontkleurder mag
samen met wasmiddel worden gebruikt.
Als het echter niet dezelfde viscositeit
heeft als het wasmiddel, moet u eerst het
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wasmiddel in vak nr. “2” plaatsen in de
wasmiddellade en wachten tot het product
het wasmiddel heeft weggespoeld tijdens

de watertoevoer. Voeg de ontkleurder toe
in hetzelfde vak terwijl water wordt toege-
voegd aan de machine.

5.7 Tips voor efficiënt wassen

Kleding

Lichte kleuren en wit-
goed Kleuren Zwart / donkere

kleuren
Fijne was / wol /
zijde

(Aanbevolen temperatuur-
bereik op basis van de
vuilgraad: 40-90 °C)

(Aanbevolen temperatuur
op basis van de vuil-
graad: koel - 40°C)

(Aanbevolen tempe-
ratuur op basis van
de vuilgraad: koel -
40°C)

(Aanbevolen tem-
peratuur op basis
van de vuilgraad:
koele - 90°C)

V
ui

lg
ra

de
n

Zeer vuil

(hardnekkige
vlekken zoals
gras, koffie,
fruit en bloed.)

Het kan noodzakelijk zijn
de vlekken vooraf te be-
handelen of een voorwas
uit te voeren.

Waspoeder en vloeibare
wasmiddelen aanbevolen
voor witte was kunnen in
de aanbevolen doses wor-
den gebruikt voor zeer vuil
wasgoed. Het is raadzaam
waspoeder te gebruiken
om klei en vuilvlekken en
vlekken die gevoelig zijn
voor bleekmiddelen
schoon te maken.

Waspoeder en vloeibare
wasmiddelen aanbevolen
voor gekleurde was kun-
nen in de aanbevolen do-
ses worden gebruikt voor
zwaarbevuild wasgoed.
Het is raadzaam was-
poeder te gebruiken om
klei en vuilvlekken en
vlekken die gevoelig zijn
voor bleekmiddelen
schoon te maken. Ge-
bruik wasmiddelen die
geen ontkleurder bevat-
ten.

Vloeibare wasmid-
delen geschikt voor
gekleurde was en
donkere/zwarte
kleuren kunnen in
de aanbevolen do-
ses worden gebruikt
voor erg vuil was-
goed.

Geef de voorkeur
aan vloeibare was-
middelen die spe-
ciaal werden ont-
wikkeld voor fijne
was. Wol en zijde
moet worden ge-
wassen met speci-
aal daartoe ont-
wikkelde wasmid-
delen.

Normaal be-
vuild

(Bijvoorbeeld
voor vlekken
veroorzaakt
door het li-
chaam op kra-
gen en man-
chetten.)

Waspoeder en vloeibare
wasmiddelen aanbevolen
voor witte was kunnen in
de aanbevolen doses wor-
den gebruikt voor normaal
bevuild wasgoed.

Waspoeder en vloeibare
wasmiddelen aanbevolen
voor gekleurde was kun-
nen in de aanbevolen do-
ses worden gebruikt voor
normaal bevuild was-
goed. Gebruik wasmid-
delen die geen ontkleur-
der bevatten.

Vloeibare wasmid-
delen geschikt voor
gekleurde was en
donkere/zwarte
kleuren kunnen in
de aanbevolen do-
ses worden gebruikt
voor gematigd vuil
wasgoed.

Geef de voorkeur
aan vloeibare was-
middelen die spe-
ciaal werden ont-
wikkeld voor fijne
was. Wol en zijde
moet worden ge-
wassen met speci-
aal daartoe ont-
wikkelde wasmid-
delen.

Lichtbevuild

(Zonder zicht-
bare vlekken.)

Waspoeder en vloeibare
wasmiddelen aanbevolen
voor witte was kunnen in
de aanbevolen doses wor-
den gebruikt voor lichtbe-
vuild wasgoed.

Waspoeder en vloeibare
wasmiddelen aanbevolen
voor gekleurde was kun-
nen in de aanbevolen do-
ses worden gebruikt voor
lichtbevuild wasgoed.
Gebruik wasmiddelen die
geen ontkleurder bevat-
ten.

Vloeibare wasmid-
delen geschikt voor
gekleurde was en
donkere/zwarte
kleuren kunnen in
de aanbevolen do-
ses worden gebruikt
voor licht vuil was-
goed.

Geef de voorkeur
aan vloeibare was-
middelen die spe-
ciaal werden ont-
wikkeld voor fijne
was. Wol en zijde
moet worden ge-
wassen met speci-
aal daartoe ont-
wikkelde wasmid-
delen.

5.8 Weergegeven programmaduur

U kunt de duur van het programma weerge-
ven op het scherm van de machine als u een
programma selecteert. De duur van het pro-
gramma wordt automatisch aangepast ter-
wijl het programma wordt uitgevoerd, afhan-
kelijk van de hoeveelheid wasgoed die u in

uw machine hebt geladen, het schuim, een
onevenwichtige lading, schommelingen in de
stroomtoevoer, de waterdruk en de pro-
gramma-instellingen.
SPECİAAL GEVAL: Bij het starten van de
programma‘s Katoen en Katoen Eco, geeft
de display de duur van een halve lading
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weer. Dit is de vaakst voorkomende toepas-
sing. Nadat het programma start wordt de
werkelijke lading binnen 20-25 minuten door
de machine gedetecteerd. Als de gedetec-
teerde lading hoger is dan een halve lading,

zal het wasprogramma naargelang worden
aangepast en wordt de programmaduur au-
tomatisch verhoogd. U kunt deze verande-
ring volgen op het scherm.

6 De bediening van he product

Lees eerst het hoofdstuk “Veilig-
heidsinstructies”!
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6.1 Bedieningspaneel

1

2 3 4

56789101112

1 Programma selectieknop 2 Temperatuurniveau lichten

3 Indicatorlampjes voor centrifugeerni-
veau

4 Scherm

5 Start/Pauze knop 6 Knop afstandsbediening

7 Eindtijd instelknop 8 Hulpfunctieknop 3

9 Hulpfunctieknop 2 10 Hulpfunctieknop 1

11 Aanpassingsknop voor centrifugeer-
snelheid

12 Thermostaat instelling knop
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6.2 Symbolen op het scherm

1 2 3 4 5

6

7

8

91011121314151617

1 Temperatuurindicator 2 Centrifugeersnelheid indicator

3 Tijdsduur informatie 4 Symbool 'deurvergrendeling ingescha-
keld'

5 Indicator programmaverloop 6 Indicator geen water

7 Kleding toevoegen indicator 8 Bluetooth-verbinding indicator

9 Afstandsbediening indicator 10 Indicator 'uitgestelde start ingescha-
keld’

11 Hulpfunctieknop indicatoren 3 12 Symbool 'kinderslot ingeschakeld’

13 Hulpfunctieknop indicatoren 2 14 Hulpfunctieknop indicatoren 1

15 Indicator voor niet centrifugeren 16 Spoelstop indicator

17 Indicator voor koud water

De afbeeldingen die gebruikt worden
voor de omschrijving van de machi-
ne in dit gedeelte zijn schematisch
en komen mogelijk niet overeen met
de kenmerken van uw machine.
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6.3 Tabel programma en verbruik

Hulpfuncties)

Programma)
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M
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Temperatuur °C)

Katoen

90 8 96 2,40 1400 • • • • • Koud - 90

60 8 96 1,80 1400 • • • • • Koud - 90

40 8 95 0,97 1400 • • • • • Koud - 90

Eco 40-60

40*** 8 63 0,700 1400 40-60

40*** 4 44 0,445 1400 40-60

40*** 2 33 0,235 1400 40-60

Synthetisch
60 3 70 1,35 1200 • • • • • Koud - 60

40 3 68 0,85 1200 • • • • • Koud - 60

Xpress / Super Xpress

90 8 66 2,20 1400 • • • • Koud - 90

60 8 66 1,20 1400 • • • • Koud - 90

30 8 66 0,20 1400 • • • • Koud - 90

Xpress / Super Xpress + Snel
wassen

30 2 40 0,15 1400 • • • • Koud - 90

Wol 40 1,5 55 0,50 1200 • Koud - 40

Donker textiel 40 3,5 83 0,85 1200 • • • * • Koud - 40

Sportkledij 40 3,5 55 0,50 1200 • Koud - 40

StainExpert 60 4 85 1,55 1400 • • 30-60

Hygiene+ 90 8 125 2,90 1400 * * 20-90

Jassen 60 2 89 1,31 800 • • Koud - 60

SteamTherapy - 1 1,1 0,11 - * -

Hemden 60 3 70 1,40 800 • • • • * Koud - 60

Trommelreiniging 90 - 76 2,33 600 * 90

Downloaded Program *****

Gemengd 40 3,5 85 0,90 800 • • • • Koud - 40

Handdoek 60 3 109 1,45 800 * • Koud - 60

Pluche speelgoed 40 2 53 0,60 600 * Koud - 40

Gordijnen 40 2 79 0,69 800 • * Koud - 40

• : Selecteerbaar.
* : Automatisch geselecteerd, kan niet wor-
den geannuleerd.
*** : Het Eco 40-60 programma is een test-
programma in overeenstemming met de 40 °
C temperatuurselectie, EU verordening EU /
2019/2014 en EN 60456: 2016 / A11: 2020
Standaard

***** : Deze programma's kunnen worden
gebruikt met de HomeWhiz-app. Het ener-
gieverbruik kan toenemen vanwege de ver-
binding.
- : Zie de programmabeschrijving voor maxi-
male lading.
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Lees het hoofdstuk Installatie van de
handleiding voor u de machine de
eerste maal in gebruik neemt.
De hulpfuncties in de tabel kunnen
verschillen afhankelijk van het model
van uw machine.
Het water- en energieverbruik kan
afwijken door veranderingen in de
waterdruk, waterhardheid en water-
temperatuur, omgevingstempera-
tuur, type en hoeveelheid was, se-
lectie van hulpfuncties en centrifu-
geersnelheid en schommelingen in
de netspanning.
Selectiepatronen voor hulpfuncties
kunnen door de fabrikant worden
gewijzigd. Nieuwe selectiepatronen
kunnen worden toegevoegd of ver-
wijderd.
De centrifugeersnelheid van uw ma-
chine kan afhankelijk van het pro-
gramma verschillen, echter kan deze
snelheid de maximale snelheid van
uw machine niet overschrijden.
Het lawaai en de vochtigheidsgraad
variëren naargelang de centrifugeer-
snelheid; wanneer de hogere centri-
fugeersnelheid wordt geselecteerd
tijdens de centrifugefase bevat het
wasgoed minder vocht maar er
wordt meer lawaai gemaakt aan het
einde van het programma.

Als u een programma selecteert kunt
u de wasduur zien op het scherm
van de machine. Afhankelijk van de
hoeveelheid wasgoed die u in uw
machine hebt geladen, kan er een
verschil van 1-1,5 uur zijn tussen de
duur die op het display wordt weer-
gegeven en de werkelijke duur van
de wascyclus. De tijdsduur wordt
kort nadat het wassen begint, auto-
matisch aangepast.
Selecteer altijd de laagste vereiste
temperatuur. De meest efficiënte
programma's in termen van energie-
verbruik zijn over het algemeen de
programma's die bij langdurig bij la-
gere temperaturen presteren.

Verbruikswaarden (NL)

Tempera-
tuurselectie
°C 

Zwiersnel-
heid (cy-
clus/min)

Capaciteit
(kg) 

Program-
matijd
(u:min) 

Energiever-
bruik (kWu
droogcy-
clus) 

Waterve-
bruik (liter/
cyclus) 

Wastempe-
ratuur (°C) 

Residueel
vochtper-
centage
(%) 

Eco 40-60

40 1400 8 03:38 0,700 63 32 52,8

40 1400 4 02:47 0,445 44 28 52,9

40 1400 2 02:47 0,235 33 22 55,9

Katoen
20 1400 8 03:30 0,600 95 20 53,9

60 1400 8 03:30 1,800 96 60 53,9

Synthetisch 40 1200 3 02:15 0,850 68 40 40

Xpress /
Super
Xpress

30 1400 8 00:28 0,200 66 23 62

De vermelde vebruikswaarden voor de andere programma’s dan het Eco 40-60 programma zijn louter indicatief.
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6.4 Programmaselectie

a. Bepaal het geschikte programma voor
het type, de hoeveelheid en de bevui-
lingsgraad van de was overeenkomstig
met de "Tabel programma en verbruik".

De programma's zijn beperkt tot de
hoogste centrifugeersnelheid die ge-
schikt is voor dat bepaalde type stof.
Denk bij het selecteren van een pro-
gramma altijd aan het type stof, de
kleur, de vuilgraad en de toegestane
watertemperatuur.

b. Selecteer het gewenste programma met
de Programmakeuzeknop.

6.5 Programma´s

• Eco 40-60
In het Eco 40-60 programma kunt u normaal
vuil katoenen wasgoed dat samen mag wor-
den gewassen aan 40°C of 60°C. Dit pro-
gramma is het standaard testprogramma in
overeenstemming met de EU milieuvriendelij-
ke ontwerp en energie etikettering verorde-
ningen.
Hoewel dit programma langer was dan an-
dere programma’s is het efficiënter op het
gebied van energie- en waterverbruik. De
werkelijke watertemperatuur kan afwijken
van de vermelde wastemperatuur. Als u de
machine met minder wasgoed vult (bijv. hal-
ve capaciteit of minder) kunnen programma-
fasen automatisch korter worden. Zo is het
energie- en waterverbruik veel lager.

• Katoen
U kunt uw duurzaam katoenen wasgoed
met dit programma wassen (lakens, bedden-
goed, handdoeken, badjassen, ondergoed,

enz.). Als de snelwasfunctieknop wordt inge-
drukt, wordt de programmaduur aanzienlijk
korter, maar wordt door intensieve wasbe-
wegingen een effectieve wasprestatie gega-
randeerd. Als de snelwasfunctieknop niet is
geselecteerd, wordt uw zwaar bevuilde was-
goed doeltreffend gewassen en gespoeld.

• Synthetisch
U kunt uw fijne was met dit programma was-
sen (zoals overhemden, blouses, synthe-
tisch/katoen gemengde stoffen, etc.). Wan-
neer de snelwasfunctie knop wordt inge-
drukt, wordt de programmaduur aanzienlijk
ingekort en wordt uw licht vuile wasgoed
doeltreffend gewassen. Als de snelwasfunc-
tieknop niet is geselecteerd, wordt uw zwaar
bevuilde wasgoed doeltreffend gewassen en
gespoeld.

• Wol
Gebruik het om uw fijne en wollen was te
wassen. Selecteer de juiste temperatuur die
overeenkomt met het kledingetiket. De was
wordt met zeer langzame wasbewegingen
gewassen om het wasgoed niet te beschadi-
gen.

• Hygiene+
Door het toepassen van een stoomstap aan
het begin van het programma kan het vuil
gemakkelijk worden verzacht.
Gebruik dit programma voor uw wasgoed
(babykleding, beddengoed, bedlinnen, on-
dergoed, enz. katoenen artikelen) dat een
anti-allergische en hygiënische wasbeurt op
hoge temperatuur met intensieve en lange
wascyclus vereist. De hoge mate van hygië-
ne wordt gewaarborgd door de stoomtoe-
passing vóór het programma, de lange op-
warmtijd en de extra spoelstap.
• Het programma werd getest door "The

British Allergy Foundation" (Allergy UK)
met de gekozen temperatuuroptie van
60°C en het werd gecertificeerd voor wat
betreft de doeltreffendheid van het pro-
gramma voor het elimineren van allerge-
nen naast bacteriën en schimmels.
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Allergy UK is het merk van de British
Allergy Association. Het goedkeu-
ringsmerk is gecreëerd voor mensen
die aanbevelingen willen of het pro-
duct de allergenen beperkt / vermin-
dert / verwijdert of de allergenenin-
houd aanzienlijk vermindert in de
omgeving waar zich een allergiepati-
ënt bevindt. Het doel is een garantie
te bieden dat de producten weten-
schappelijk worden getest of worden
onderzocht met meetbare resulta-
ten.

• Jassen
Gebruik dit programma om uw jassen, body-
warmers, jacks etc. met veren te wassen die
zijn voorzien van een “machine wasbaar” eti-
ket. Dankzij de speciale centrifugeprofielen
wordt gegarandeerd dat het water de lucht-
gaten rond de veren bereikt.

• Centrifugeren + Pompen
U kunt dit programma gebruiken om het wa-
ter in het kledingstuk/ in de machine te ver-
wijderen.

• Spoelen
Gebruik het wanneer u afzonderlijk wilt spoe-
len of stijven.

• SteamTherapy
Gebruik dit programma om de kreukels te
verminderen en de strijktijd te verkorten van
een kleine hoeveelheid onbevlekte katoenen,
synthetisch of gemengd wasgoed.

• Gordijnen
U kunt dit programma gebruiken om uw voi-
le en gordijnen te wassen. Omdat hun gewe-
ven structuur overmatig schuimen veroor-
zaakt, wast u met een kleine hoeveelheid
wasmiddel in het hoofdwasvak Dankzij het
speciale centrifugeprofiel van het programma
kreuken voile en gordijnen minder. Doe niet
meer gordijnen in de machine dan is aange-
geven, om te voorkomen dat ze worden be-
schadigd.

Het wordt in dit programma aange-
raden in het waspoedervak speciale
wasmiddelen voor gordijnen te ge-
bruiken.

• Hemden
Gebruik dit programma om katoenen en
synthetische overhemden, evenals gemengd
synthetische stoffen samen te wassen. Het
vermindert kreuken. Aan het einde van het
programma wordt stoom toegepast om de
rimpelverminderingsfunctie te helpen. Het
speciale centrifugeprofiel en de stoom die
aan het einde van het programma wordt
aangebracht, verminderen de rimpels op uw
shirts. Wanneer de snelwasfunctie is gese-
lecteerd, wordt het voorbehandelingsalgorit-
me uitgevoerd.
• Breng het voorbehandelingsmiddel recht-

streeks aan op uw kleding of voeg het toe
samen met het wasmiddel in het vak voor
waspoeder. Zo krijgt u dezelfde prestaties
als bij een normale wasbeurt, maar in veel
minder tijd. Zo wordt de levensduur van
uw overhemden verlengd. Gebruik geen
voorwasmiddel als u van plan bent de
startuitstelfunctie van uw machine te ge-
bruiken. Het voorwasmiddel kan op uw
kleding spatten en vlekken veroorzaken.

** Het is raadzaam de cyclus te gebruiken
met niet meer dan 6 hemden om kreuken in
uw hemden tot een minimum te beperken.
Als u meer dan 6 hemden wast, kunnen er
meer kreuken en vocht aanwezig zijn in uw
hemden aan het einde van de cyclus.

• Xpress / Super Xpress
Gebruik dit programma om uw licht vervuilde
of onbevlekte katoenen kleding snel te was-
sen, maar niet voor handdoeken of zwaar
katoen. Als de snelwasfunctie wordt gese-
lecteerd, kan de programmaduur met maxi-
maal 14 minuten worden verminderd. Als de
snelwasfunctie wordt geselecteerd, mag er
maximaal 2 (twee) kilo wasgoed worden ge-
wassen.
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• Donker textiel
Gebruik dit programma om de kleur van uw
donkere kleding of jeans te beschermen. Het
zorgt zelfs bij lage temperaturen voor een
wasbeurt met hoge prestaties door middel
van een speciale trommelbeweging. Het
wordt aanbevolen om vloeibaar wasmiddel
of wolwasmiddel te gebruiken voor donker-
gekleurde was. Gebruik het niet om uw fijne
kleding te wassen die wol of iets dergelijks
bevatten.

• Gemengd
Gebruik het om uw katoenen en syntheti-
sche wasgoed samen te wassen zonder de-
ze te sorteren.

• Sportkledij
U kunt dit programma gebruiken voor het
wassen van sport- en buitenkleding die ka-
toen/synthetische mixen en waterafstotende
hoezen bevatten, zoals gore-tex, enz. Het
zorgt ervoor dat uw kledingstukken zacht
worden gewassen dankzij speciale draaien-
de bewegingen.

• StainExpert
De machine heeft een speciaal vlekkenpro-
gramma dat het mogelijk maakt om verschil-
lende soorten vlekken op de meest effectie-
ve manier te verwijderen. Gebruik dit pro-
gramma uitsluitend voor duurzaam kleurecht
katoenen wasgoed. Was geen fijne en ge-
kleurde kleding en wasgoed met dit pro-
gramma. Voor het wassen moet u de kledin-
getiketten controleren (aanbevolen voor ka-
toenen overhemden, broeken, shorts, T-
shirts, babykleding, pyjama´s, schorten, ta-
felkleden, beddengoed, hoeslakens, kussen-
slopen, bad-/strandlakens, handdoeken,
sokken, katoenen ondergoed, die geschikt
zijn voor lang wassen op hoge temperatuur).
U kunt het automatische vlekkenprogramma
gebruiken om 24 soorten vlekken te wassen,
onderverdeeld in twee verschillende groe-
pen, volgens de "Quick wash” functieselec-
tie. Hieronder vindt u de vlekkengroepen die
kunnen worden geselecteerd met de knop
“Quick Wash”. Afhankelijk van de geselec-

teerde vlekkengroep wordt een speciaal
wasprogramma gedraaid met een aange-
paste duur voor de spoelstop, wasbewegin-
gen, wassen en spoelen.

Hieronder vindt u de vlekkengroepen die
kunnen worden geselecteerd met de in-
stellingsknop "Snelwas”:

Als “Quick Wash” niet wordt geselec-
teerd;
Zweet, vuile kraag, etenswaren, mayonaise,
saladesaus, make-up, machine-olie, baby-
voeding.

Als de knop “Quick Wash” eenmaal
wordt ingedrukt;
Bloed, chocolade, pudding, gras, modder,
eieren, boter, curry.

Als de knop “Quick Wash” tweemaal
wordt ingedrukt;
Thee, koffie, sap, ketchup, rode wijn, cola,
jam, kool.

a. Kies het vlekkenprogramma.

b. Kies de vlek die u wilt reinigen door hem
in de groepen hierboven op te zoeken en
kies de overeenkomende groep met de
snelfunctiehulptoets.

c. Lees het kledingetiket zorgvuldig en zorg
dat de juiste temperatuur en centrifugeer-
snelheid zijn gekozen.

• Downloaded Program
Dit is een speciaal programma dat u de mo-
gelijkheid geeft wanneer u wilt verschillende
programma´s te downloaden. Aan het begin
is er een programma dat u zult zien met de
HomeWhiz-app als standaard. U kunt de
HomeWhiz-app echter gebruiken om een
programma te selecteren uit een vooraf be-
paalde reeks van programma’s en het daar-
na te wijzigen en te gebruiken.

Als u de HomeWhiz en Afstandsbe-
diening functies wilt gebruiken, moet
u het het gedownloade programma
selecteren. De HomeWhiz- en af-
standsbedieningsfunctie bevatten
gedetailleerde informatie.
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• Pluche speelgoed
Pluche speelgoed moet worden gewassen in
een delicaat programma vanwege hun deli-
cate stof en de vezels en accessoires van
het speelgoed. Dankzij de delicate wasbe-
wegingen en het centrifugeprofiel beschermt
het Pluche speelgoed programma het speel-
goed tijdens het wassen. Het wordt aanbe-
volen vloeibaar wasmiddel te gebruiken.

Kwetsbaar speelgoed met harde op-
pervlakken mag onder geen enkel
beding worden gewassen.
Speelgoed mag nooit samen met uw
kleding worden gewassen want dit
kan het wasgoed beschadigen.

• Handdoek
Gebruik dit programma om duurzame katoe-
nen wasgoed zoals handdoeken te wassen.
Plaats de handdoeken in de machine, maar
let erop dat ze geen contact maken met de
deurpakking of het glas.

6.6 Temperatuurselectie

Telkens wanneer een nieuw programma is
geselecteerd, verschijnt de aanbevolen tem-
peratuur voor dat programma op de tempe-
ratuurindicator. Het is mogelijk dat de aan-
bevolen temperatuurwaarde niet de maxima-
le temperatuur is die voor het huidge pro-
gramma gekozen kan worden.
Druk op de knop Temperatuur Instellen om
de temperatuur te wijzigen De temperatuur
zal geleidelijk dalen.

Er kunnen geen wijzigingen worden
doorgevoerd in programma´s waar
temperatuuraanpassing niet is toe-
gestaan.

U kunt de temperatuur ook veranderen na-
dat het wassen is begonnen. Deze verande-
ring kan enkel worden aangebracht als de
wasfase dit toelaat.

Indien u naar de koude was-optie
draait en de knop Temperatuur In-
stellen weer indrukt, zal de aanbevo-
len maximale temperatuur voor het
geselecteerde programma in het
scherm verschijnen. Druk weer op
de knop Temperatuur Instellen om
de temperatuur te verminderen.

6.7 Selectie centrifugeersnelheid

Wanneer een nieuw programma is geselec-
teerd, wordt de aanbevolen centrifugeersnel-
heid van het geselecteerde programma
weergegeven op de indicator van de Centri-
fugeersnelheid. Het is mogelijk dat de aan-
bevolen waarde voor de centrifugeersnelheid
niet de maximale centrifugeersnelheid is die
voor het actuele programma gekozen kan
worden.
Druk op de knop Centrifugeersnelheid instel-
len om de centrifugeersnelheid te wijzigen
De centrifugeersnelheid zal geleidelijk ver-
minderen.
Dan verschijnen, afhankelijk van het product-

model, "Spoelstop  “ en "Niet Centrifuge-

ren  " opties op het scherm.
Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het
programma wilt verwijderen, kunt u de func-
tie Spoelstop gebruiken om te voorkomen
dat uw wasgoed kreukt wanneer er geen
water meer in de machine staat.
Deze functie laat het wasgoed in het laatste
spoelwater staan. Als u uw wasgoed wilt
centrifugeren na de Spoelstopfunctie:

a. Stel de Centrifugeersnelheid in.
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b. Druk op Start/Pauze. Het programma
wordt hervat. De machine voert het water
af en centrifugeert de was.

Indien u het water aan het eind van het pro-
gramma wilt afvoeren zonder centrifugeren
gebruikt u de functie Niet centrifugeren.

Er kan geen wijziging worden door-
gevoerd in programma’s waar aan-
passing van de centrifugesnelheid
niet is toegestaan.

Als de wasfase het toelaat, kunt u nadat het
wassen gestart is, de centrifugeersnelheid
aanpassen. Als de fase het niet toelaat, kun-
nen er geen veranderingen worden aange-
bracht.

Weken
Indien u het wasgoed niet onmiddellijk na het
programma wilt verwijderen, kunt u de func-
tie 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 de-
ze fase op de start/pauze-knop als u het wa-
ter 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 centri-
fugeren, past u de centrifugeersnelheid aan
en drukt u op start/pauze-knop. Het pro-
gramma wordt hervat. Het water wordt weg-
gepompt, het wasgoed wordt gecentrifu-
geerd en het programma wordt beëindigd.

6.8 Selectie van hulpfuncties

Selecteer de gewenste hulpfuncties voor u
het programma start. Wanneer een pro-
gramma wordt geselecteerd, lichten de pic-
togrammen op van het hulpfunctiesymbool
dat samen wordt geselecteerd.

Wanneer een hulpfunctieknop die
niet kan worden geselecteerd met
het huidige programma wordt inge-
drukt, geeft de wasmachine een
hoorbare waarschuwing weer.
Sommige functies kunnen niet sa-
men worden geselecteerd. Indien
voordat de machine start een twee-
de hulpfunctie niet samen blijkt te
gaan met de eerste geselecteerde,
zal de eerst geselecteerde functie
geannuleerd worden en de tweede
hulpfunctie in werking blijven. Indien
u bijvoorbeeld Kort Wassen wilt se-
lecteren nadat u Extra water heeft
geselecteerd, zal Extra water gean-
nuleerd worden en Kort Wassen in
werking blijven.
Een hulpfunctie die niet compatibel
is met het programma, kan niet wor-
den geselecteerd. (Zie "Tabel pro-
gramma en verbruik")
Bepaalde programma's hebben
hulpfuncties die tegelijkertijd moeten
worden gebruikt. Deze functies kun-
nen niet worden geannuleerd. Het
kader van de hulpfunctie is niet ver-
licht, alleen het binnenste deel licht
op.

6.8.1 Hulpfuncties)

• Voorwassen
Een voorwas is enkel nuttig bij zeer vuile
was. Als u geen voorwas gebruikt, bespaart
u energie, water, wasmiddel en tijd.

• Snel wassen
Na de selectie van een programma kunt u
de Quick Wash instelling knop indrukken om
de programmaduur in te korten. Voor som-
mige programma's kan de duur met meer
dan 50% worden ingekort. Dankzij het gewij-
zigde algoritme zult u nog steeds een goede
wasprestatie bereiken.
Hoewel het verschilt met elk programma,
wanneer u de Quick Wash toets een maal in-
drukt, wordt de programmaduur ingekort tot
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een bepaalde duur. Druk dezelfde knop een
twee maal in om de tijd tot het minimumni-
veau terug te brengen.
Gebruik de Quick Wash afstelknop niet als u
zeer vuil wasgoed wast voor een betere
wasprestatie.
Gebruik de Quick Wash voor gematigd tot
licht vuil wasgoed en maak de programma-
duur korter.

• Stoom
Deze functie helpt u de kreuken te verminde-
ren in uw katoenen, synthetische en ge-
mengde kleding, het kort de strijkduur in en
verwijder het vuil door te verzachten.
* In situaties waar de stoomfunctie wordt
toegepast aan het einde van het programma
is uw wasgoed mogelijk warmer aan het ein-
de van de wasbeurt. Dit is normaal in de
werkomstandigheden van dit programma.

Wanneer u de stoomfunctie inscha-
kelt, mag u geen vloeibaar wasmid-
del gebruiken als er geen vloeistof-
containre of doseerfunctie van vloei-
baar wasmiddel aanwezig is. Er be-
staat een risico op bevlekking van de
kleding.

• Afstandsbediening 
U kunt deze hulpfunctietoets gebruiken om
uw product te verbinden met op slimme ap-
paraten. Zie de HomeWhiz- en de Afstands-
bedieningsfunctie voor gedetailleerde infor-
matie.

• Aangepast programma
Deze hulpfunctie kan enkel worden gebruikt
voor de Katoen en Synthetische stoffen pro-
gramma‘s met de HomeWhiz-app. Als deze
hulpfunctie wordt geactiveerd, kunt u maxi-
maal 4 hulpspoelstappen toevoegen aan het
programma. U kunt sommige hulpfuncties
kiezen en gebruiken die niet op uw product
gevonden worden. U kunt de duur van ka-
toen- en synthetische programma´s verlen-
gen en verkorten binnen een veilig bereik.

Als de hulpfunctie Aangepast pro-
gramma is geselecteerd, zijn was-
prestatie en energieverbruik anders
dan de aangegeven waarde.

6.8.2 Gekozen functies/program-
ma’s door de functieknoppen
gedurende 3 seconden in te
drukken

• Trommelreiniging 
Druk op de relevante hulpfunctieknop en
houd deze 3 seconden ingedrukt om het
programma te selecteren. Maak de trommel
regelmatig schoon (eenmaal per maand/2
maanden) om de vereiste hygiëne te garan-
deren. Voordat het programma begint wordt
stoom toegediend om de resten in de trom-
mel zacht te maken. Schakelt het program-
ma in als de machine volledig leeg is. Voor
betere resultaten moet u poeder antikalkmid-
del (trommelreiniging materiaal) dat geschikt
is voor wasmachines in compartiment nr. “2”
plaatsen. Laat de laaddeur half gesloten aan
het einde van het programma zodat de bin-
nenzijde van de machine kan drogen.

Dit is geen wasprogramma. Dit is
een onderhoudsprogramma..
Schakel dit programma niet in als er
zich iets in de machine bevindt.
Wanneer u de machine probeert te
bedienen, voelt deze automatisch
dat er een lading aanwezig is. De
machine kan het programma afslui-
ten of hervatten naargelang het mo-
del. Als het programma wordt her-
vat, zullen de wasprestaties niet op-
timaal zijn.

• Antikreuk+ 
Deze functie wordt geselecteerd wanneer de
centrifuge selectieknop 3 seconden wordt
ingedrukt en het programma verlooplampje
voor de relevante stap inschakelt. Als de
functie wordt gekozen, draait de trommel
maximaal 8 uur om te voorkomen dat aan
het einde van het programma het wasgoed
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kreukt. U kunt het programma annuleren en
uw wasgoed tijdens deze 8 uur op elk mo-
ment uitnemen Druk op de functiekeuzeknop
of de aan/uit-knop van de machine om de
functie te annuleren. Het programmaverloop-
lampje blijft aan tot de functie wordt geannu-
leerd of de stap wordt beëindigd. Als de
functie niet wordt geannuleerd, blijft deze
ook actief in de volgende wascycli.

• Extra spoelen 
Deze functie kan worden geselecteerd door
de relevante hulpfunctieknop 3 seconden in-
gedrukt te houden.
Met deze functie kan het product een andere
spoeling maken naast de spoeling die al is
gemaakt na de hoofdwas. Zo kan het risico
voor de gevoelige huid (baby´s, allergische
huid, etc.) als gevolg van de minimale was-
middelresten op het wasgoed worden gere-
duceerd.

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

U kunt de machine aan of uit zetten
met de Aan-uitknop terwijl het Kin-
derslot ingeschakeld is. Als u de ma-
chine weer aanzet zal het program-
ma verdergaan waar het was ge-
stopt.
Als het kinderslot ingeschakeld is,
wordt een geluidswaarschuwing ge-
geven als de knoppen worden inge-
drukt Geluidswaarschuwing wordt
geannuleerd als de knoppen 5 maal
achtereenvolgens worden ingedrukt.

Het kinderslot inschakelen:
Druk op de relevante hulpfunctieknop en
houd deze 3 seconden ingedrukt. Aan het
einde van de aftelling “3- 2- 1“ op het
scherm verschijnt het Kinderslot symbool op
het scherm. Laat hulpfunctieknop 3 los als
deze waarschuwing wordt weergegeven.

Het kinderslot uitschakelen:
Druk op de relevante hulpfunctieknop en
houd deze 3 seconden ingedrukt. Aan het
einde van de aftelling “3- 2- 1““ op het
scherm verdwijnt het Kinderslot symbool.

• Bluetooth 
U kunt gebruik maken van de functie blue-
tooth-verbinding om uw machine met uw
smart toestel te linken. Op deze wijze kunt u
met uw smart toestel informatie krijgen over
de machine en deze bedienen.

Om een bluetooth-verbinding te active-
ren:
Druk op de afstandsbedieningsfunctie en
houd deze drie seconden lang ingedrukt. De
aftelling “3- 2- 1” verschijnt op het scherm
en daarna verschijnt het pictogram blue-
tooth-pictogram. Laat de afstandsbedie-
ningsfunctie los. Het bluetooth-pictogram zal
knipperen terwijl het product gekoppeld
wordt met het slimme apparaat. Als de ver-
binding succesvol is, blijft het lampje van het
pictogram branden.

Om een bluetooth-verbinding te deacti-
veren:
Druk op de afstandsbedieningsfunctie en
houd deze drie seconden lang ingedrukt. De
aftelling “3- 2- 1” verschijnt op het scherm
en daarna verdwijnt het pictogram blue-
tooth-pictogram.

De configuratie van de HomeWhiz-
app moet eerst worden voltooid
voor de bluetooth-verbinding kan
worden ingeschakeld. Als u na de
configuratie de afstandsbedienings-
knop indrukt wanneer de knop in de
Download programma/Afstandsbe-
diening positie staat, wordt de blue-
tooth-verbinding automatisch inge-
schakeld.

6.9 Eindtijd

Tijdsaanduiding
Als de eindtijd-functie is geselecteerd, wordt
de resterende tijd tot de start van het pro-
gramma getoond in uren zoals 1u, 2u, en de
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resterende tijd om het programma tot het
einde van het programma nadat het is ge-
start wordt weergegeven in uren en minuten,
bijv. 01:30.

De programmaduur kan variëren van
de waarden in de "Tabel Programma
en Verbruik", afhankelijk van de wa-
terdruk, de waterhardheid en de
temperatuur, omgevingstempera-
tuur, hoeveelheid en soort van duren
wasgoed, gekozen hulpfuncties en
de veranderingen in de netspanning

Met de Eindtijd-functie kan de eindtijd van
het programma worden ingesteld tot 24 uur
Nadat u op de knop Eindtijd hebt gedrukt,
wordt de geschatte eindtijd van het pro-
gramma weergegeven Als de Eindtijd wordt
aangepast, brandt de Eindtijd indicator.

Om de Eindtijd-functie te activeren en het
progamma op een bepaald moment te laten
eindigen, moet u na instelling van de tijd de
knop Start / Pauze indrukken.

Indien u de Eindtijdfunctie wilt annuleren,
drukt u op de knop Aan / Uit om de machine
uit en aan te zetten.

Als u de Eindtijdfunctie hebt geacti-
veerd, voeg dan geen vloeibaar was-
middel toe aan het vak voor was-
poeder 2. Er bestaat een risico op
bevlekking van de kleding

a. Open de laaddeur, plaats het wasgoed
en doe er wasmiddel in, etc

b. Selecteer het wasprogramma, tempera-
tuur, centrifugeersnelheid en, indien ge-
wenst, de hulpfuncties.

c. Stel de gewenste eindtijd in door op de
knop Eindtijd te drukken. Eindtijd-indica-
tor licht op.

d. Druk op Start/Pauze. Aftellen van de tijd
begint.

Bijkomend wasgoed kan worden
toegevoegd in de machine tijdens de
Eindtijd aftelling. Aan het eind van de
aftelling verdwijnt de Eindtijd-indica-
tor, begint de wascyclus en ver-
schijnt de tijd van het gekozen pro-
gramma op het scherm.

6.10 Het programma starten

a. Druk op de knop Start/Pauze om het
programma te starten.

b. De knop Start / Pauze die uit stond voor
het starten, gaat nu continu branden, wat
aangeeft dat het programma is gestart.

c. De laaddeur is vergrendeld. Het deurver-
grendelingssymbool verschijnt op het
scherm nadat de laaddeur wordt vergren-
deld.

d. Het lampje van de programmaverloopin-
dicator geeft de actuele programmafase
aan.
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6.11 Laaddeurvergrendeling

De laaddeur van de machine heeft een ver-
grendelingssysteem dat voorkomt dat de
deur opent indien het waterniveau hier niet
geschikt voor is.
"Deur vergrendeld"-symbool verschijnt op
het scherm wanneer de deur vergrendeld is.

Als de afstandsbedieningsfunctie is
geselecteerd, wordt de deur ver-
grendeld. Om de deur te openen,
moet u de Afstandsbediening start-
functie uitschakelen door de Af-
standsbediening startknop in te
drukken of de positie van het pro-
gramma wijzigen.

Openen van de laaddeur bij stroomuit-
val:

Bij stroomuitval kunt u de noodhen-
del van de laaddeur onder het dek-
sel van de pompfilter gebruiken om
de laaddeur handmatig te openen.

Om te vermijden dat er water uit de
machine loopt, controleert u voordat
u de laaddeur opent dat er geen wa-
ter meer in de machine is achterge-
bleven

a. Het apparaat uitschakelen en de stekker
verwijderen.

b. Open de deksel van het pompfilter.

c. Trek het noodhandvat van de laaddeur
met een werktuig en laat los. Open daar-
na de laaddeur.

d. Als de laaddeur niet opent, moet u de vo-
rige stap herhalen.

6.12 De selecties wijzigen nadat het
programma is gestart

Wasgoed toevoegen nadat het program-

ma is gestart  :
Als het waterniveau geschikt is wanneer u op
de knop Start/Pauze drukt, wordt de deur-
vergrendeling geactiveerd, gaat de deur
open en kunt u kledingstukken toevoegen.
Het pictogram voor deurvergrendeling op het
scherm gaat uit als de deurvergrendeling ge-
activeerd is Nadat u de kledingstukken hebt
toegevoegd, sluit u de deur en drukt u nog-
maals op de knop Start/Pauze om de was-
cyclus te hervatten.

Als het waterniveau niet geschikt is wanneer
u op de knop Start/Pauze drukt, kan de
deurvergrendeling niet worden geactiveerd
en blijft het pictogram voor deurvergrende-
ling op het scherm staan
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Als de temperatuur van het water in
de machine hoger is dan 50 °C kunt
u de deurvergrendeling om veilig-
heidsredenen niet deactiveren, zelfs
als het waterniveau geschikt is.

Het programma in de pauze-modus zet-
ten:
Druk op de knop Start/pauze om de machi-
ne over te schakelen op de pauze-modus.
Het pauzesymbool blijft op het display knip-
peren.

De programmakeuze wijzigen nadat het
programma is gestart:
Het is niet mogelijk om het programma te
wijzigen wanneer het actuele programma
draait. U kunt het nieuwe programma kiezen
nadat u het actuele programma naar pauze-
modus hebt geschakeld.

Het geselecteerde programma start
opnieuw.

De hulpfunctie, snelheid en temperatuur
wijzigen:
Afhankelijk van de programmastap die be-
reikt is kunt u de hulpfuncties annuleren of
activeren. Zie “Selectie van hulpfuncties”
U kunt ook de snelheid- en temperatuurin-
stellingen wijzigen. Zie "Centrifugeersnelheid-
keuze" en "Temperatuurkeuze’’.

De laaddeur zal niet opengaan als
de watertemperatuur in de machine
hoog is of het waterniveau hoger
staat dan de deuropening.

6.13 Het programma annuleren

Het programma wordt geannuleerd wanneer
men draait aan de programmaselectieknop
op een ander programma of als de machine
wordt uitgeschakeld en opnieuw ingescha-
keld met de programmaselectieknop

Als u draait aan de programmase-
lectieknop wanneer het Kinderslot is
ingeschakeld, wordt het programma
niet geannuleerd U moet eerst het
Kinderslot uitschakelen.
Indien u de laaddeur wilt openen na-
dat u het programma heeft geannu-
leerd, maar dit blijkt niet mogelijk
door een te hoge waterstand, draai
dan de Programmaselectieknop op
het Pomp+Centrifugeer-programma
en laat het water uit de machine lo-
pen.

6.14 Einde van het programma

Het Eindsymbool verschijnt op het scherm
als het programma beëindigd is.
Als u gedurende 10 minuten geen enkele
knop indrukt, gaat de machine UIT (OFF-mo-
dus). Scherm en alle indicatoren zijn uit.
Voltooide programmastappen worden weer-
gegeven als u op de Aan/Uit-knop drukt.

6.15 HomeWhiz- en afstandsbedie-
ningsfunctie

HomeWhiz biedt u de mogelijkheid uw was-
machine te bedienen met uw smart apparaat
en informatie te raadplegen over de status
van de machine. Met de HomeWhiz-app
kunt u uw smart toestel gebruiken om uit-
eenlopende bewerkingen uit te voeren op de
machine. Bovendien kunt u sommige func-
ties alleen met de HomeWhiz-functie gebrui-
ken.
Om de bluetooth-functie van uw apparaat te
gebruiken, moet u de HomeWhiz app down-
loaden van de appstore van uw apparaat.
Zorg ervoor dat uw smart apparaat is ver-
bonden met het internet om de app te instal-
leren.
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Bij het eerste gebruik van de app moet u de
instructies volgen op het scherm om de regi-
stratie van uw gebruikersaccount te voltooi-
en. Als de registratieprocedure voltooid is,
kunt u alle producten van de HomeWhiz-
functie in uw woning op dit account gebrui-
ken.
U kunt het tabblad “Apparaten” aanraken in
de HomeWhiz app om de gekoppelde appa-
raten van uw account te raadplegen. Na de
installatie van het apparaat biedt de Home-
Whiz functie u de mogelijkheid meldingen te
ontvangen van de wasmachine via uw smart
apparaat.

Om de HomeWhiz-functie te gebrui-
ken, moet de app zijn geïnstalleerd
op uw smart apparaat en moet uw
wasmachine zijn verbonden met uw
thuisnetwerk via bluetooth. Als uw
wasmachine niet is gekoppeld met
uw smart apparaat werkt het als een
apparaat zonder de HomeWhiz-
functie.
Uw product werkt als gekoppeld
met uw met uw smart apparaat wer-
ken via bluetooth. De bewerkingen
die worden uitgevoerd via de app
zijn mogelijk via deze koppeling. Om
die reden moet de bluetooth-sig-
naalsterkte tussen het apparaat en
het smart apparaat toereikend zijn.
Ga naar www.homewhiz.com om de
Android- en iOS-versies te zien die
door de HomeWhiz-app worden on-
dersteund.

Alle veiligheidsmaatregelen die zijn
beschreven in het hoofdstuk "AL-
GEMENE VEILIGHEIDSINSTRUC-
TIES" van uw gebruikershandleiding
zijn ook van toepassing op de bedie-
ning op afstand via de HomeWhiz-
functie

6.15.1 HomeWhiz-instelling

Om de app uit te voeren, moet er een ver-
binding worden gemaakt tussen uw appa-
raat en de HomeWhiz app. Om deze verbin-

ding tot stand te brengen, moet u de onder-
staande stappen volgen voor de configuratie
op uw apparaat en de HomeWhiz app.

a. Als u voor het eerst een apparaat toe-
voegt, tikt u op het tabblad “Apparaten”
in de HomeWhiz app. Selecteer de knop
“APPARAAT TOEVOEGEN” (raak hier aan
om een nieuw apparaat in te stellen) in de
bovenhoek rechts. Voer de configuratie
uit door de onderstaande stappen te vol-
gen en de stappen in de HomeWhiz app.

b. Om de configuratie te starten, moet uw
machine zijn uitgeschakeld. Houd de
temperatuurknop en de knop van de af-
standsbedieningsfunctie gedurende 3 se-
conden tegelijkertijd ingedrukt om uw
machine in de instelmodus voor Home-
Whiz te zetten.

c. Als apparaat in de HomeWhiz-instelmo-
dus staat, ziet u een animatie op het
scherm en knippert het bluetooth-picto-
gram tot uw machine wordt gekoppeld
met het smart apparaat. Enkel de pro-
gramma-knop is actief in deze modus.
De andere knoppen zijn inactief.

d. Volg de instructies op het scherm van de
HomeWhiz app.

e. Wacht tot de installatie is voltooid. Zodra
de configuratie is voltooid, geeft u uw
wasmachine een naam. Nu kunt u tikken
om het product weer te geven dat hebt
toegevoegd in de HomeWhiz app.

http://www.homewhiz.com/
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Als u de configuratie niet kunt uit-
voeren binnen 5 minuten schakelt
uw wasmachine automatisch uit. In
dit geval moet u de configuratiepro-
cedure opnieuw uitvoeren. Als het
probleem aanhoudt, moet u contact
opnemen met de geautoriseerde
servicevertegenwoordiger.
U kunt uw wasmachine gebruiken
met meer dan een smart apparaat.
Download hiervoor de HomeWhiz
app op het andere smart apparaat.
Wanneer u de app start, moet u zich
aanmelden met de account die u
eerder hebt aangemaakt en gekop-
peld met uw wasmachine. Anders
moet u "Instellen van een wasmachi-
ne die is verbonden met een ac-
count van iemand anders" lezen.

U hebt een internetverbinding nodig
op uw smart apparaat om door te
gaan met de HomeWhiz configura-
tie. Zo niet kunt u de configuratie
van de HomeWhiz app niet voltooi-
en. Neem contact op met uw inter-
net provider als u problemen onder-
vindt met uw internetverbinding

De HomeWhiz app kan vereisen dat
u het productnummer invoert dat u
terugvindt op het productlabel. Dit
productlabel is aangebracht op de
deur van het apparaat. Het product-
nummer staat vermeld op dit label.

6.15.2 Een wasmachine instellen
die is verbonden met het ac-
count van iemand anders

Als de wasmachine die u wilt gebruiken eer-
der in het systeem werd geregistreerd met
een account van iemand anders, moet u
eerst een nieuwe verbinding maken tussen
uw HomeWhiz-applicatie en het apparaat.

a. Download de HomeWhiz app op het
nieuwe smart apparaat dat u wilt gebrui-
ken.

b. Creëer een nieuw account en log in op dit
account op de HomeWhiz-app.

c. Volg de stappen in de HomeWhiz Setup
(HomeWhiz configuratie) en ga door met
de configuratie.

Aangezien de HomeWhiz-functie en
de afstandsbedieningsfunctie op uw
apparaat enkel worden bediend
door de koppeling via een bluetooth-
technologie kan het slechts door één
enkele Homewhiz app gelijktijdig
worden bediend.
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6.15.3 De afstandsbedieningsfunc-
tie en het gebruik

Bluetooth is automatisch ingeschakeld na de
configuratie van HomeWhiz. Om de blue-
tooth-verbinding in of uit te schakelen, zie
bluetooth 3".
Als u uw machine aan- en uitschakelt terwijl
de bluetooth-verbinding actief is, zal deze
automatisch opnieuw verbinden. Als het ge-
koppelde apparaat niet binnen het bereik is,
schakelt de bluetooth automatisch uit. Om
deze reden moet u bluetooth opnieuw in-
schakelen als u de afstandsbedieningsfunc-
tie wilt gebruiken.
U kunt het bluetooth-symbool controleren op
het scherm om de status van de verbinding
te volgen. Als het symbool voortdurend
brandt, bent u verbonden via bluetooth. Als
het symbool knippert, probeert het product
een verbinding te maken. Als het symbool uit
is, hebt u geen verbinding.

Als de bluetooth-verbinding is inge-
schakeld op uw product kan de af-
standsbedieningsfunctie worden ge-
selecteerd.
Als de afstandsbedieningsfunctie
niet gekozen kan worden, controleer
dan de verbindingsstatus. Als de
verbinding niet tot stand kan worden
gebracht, moet u de initiële configu-
ratie herhalen op het apparaat.
OPMERKING: Om veiligheidsrede-
nen blijft de deur van het product
vergrendeld als de afstandsbedie-
ningsfunctie is ingeschakeld, onge-
acht de werkingsmodus. Als u de
deur van het product wilt openen,
moet u eerst de programmakeuze-
knop draaien of de afstandsbedie-
ningstoets indrukken om de af-
standsbedieningsfunctie uit te scha-
kelen.

Als u uw wasmachine op afstand wilt bedie-
nen, schakelt u de afstandsbedieningsfunctie
in door op de afstandsbedieningsknop te

drukken terwijl de programmaknop zich in
de positie Programmadownload/afstandsbe-
diening op het bedieningspaneel van uw
wasmachine bevindt nadat u de deur hebt
gesloten. Zodra de toegang met het product
tot stand is gebracht, ziet u een scherm dat
vergelijkbaar is met het onderstaande
scherm.

Als de afstandsbedieningsfunctie is inge-
schakeld, kunt u enkel in- en uitschakelen en
de opvolging functies van uw wasmachine
bedienen. Alle functies, behalve het kinder-
slot kunnen worden beheerd via de app.
U kunt het functielampje op de knop contro-
leren om te zien of de functie van de af-
standsbediening in- of uitgeschakeld is.
Als de afstandsbedieningsfunctie is uitge-
schakeld, worden alle handelingen op de
wasmachine uitgevoerd en is alleen de sta-
tusopvolging op de applicatie mogelijk.
Als de afstandsbedieningsfunctie niet kan
worden ingeschakeld, hoort u een waar-
schuwing nadat u op de knop hebt gedrukt.
Dit kan optreden als het apparaat is inge-
schakeld en er geen apparaat is gekoppeld
met bluetooth. Als voorbeeld van dergelijke
gevallen kan de bluetooth-instelling worden
uitgeschakeld of het deksel van het product
is open.
Wanneer u deze functie van de wasmachine
inschakelt, blijft deze functie actief behalve in
bepaalde gevallen, zodat u uw wasmachine
op afstand kunt bedienen via bluetooth.
In bepaalde omstandigheden wordt deze au-
tomatisch ingeschakeld voor veiligheidsrede-
nen:
• Als de stroom van uw machine wordt on-

derbroken.
• Wanneer men aan de programmaknop

draait en een ander programma wordt ge-
selecteerd of het apparaat wordt uitge-
schakeld.
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6.15.4 Probleemoplossing

Als u een probleem ondervindt met de be-
diening of de verbinding kunt u de volgende
stappen proberen. Controleer of het pro-
bleem al of niet aanhoudt nadat u de actie
heeft uitgevoerd.

a. Controleer of uw smart toestel verbonden
is met het relevante thuisnetwerk.

b. Herstart de productapplicatie.

c. Schakel bluetooth uit en daarna in via het
bedieningspaneel van de gebruiker.

d. Als de verbinding niet tot stand kan wor-
den gebracht met de bovenstaande pro-
cessen, herhaal dan de handelingen voor
begininstelling op de wasmachine.

Raadpleeg de erkende servicemonteur als
het probleem aanhoudt.

7 Onderhoud en reiniging

Lees eerst het hoofdstuk “Veilig-
heidsinstructies”!

De levensduur van uw product wordt ver-
lengd en regelmatig voorkomende proble-
men worden verminderd als deze regelmatig
wordt gereinigd.

7.1 De wasmiddellade reinigen

Reinig de wasmiddellade regelmatig (elke
4-5 wascycli) zoals hieronder wordt aange-
geven om de ophoping van waspoeder te
voorkomen.
Reinig de sifon als er een overtollige hoeveel-
heid water en wasverzachter mengsel ach-
terblijft in het wasverzachter compartiment.

a. Druk op het gemarkeerde deel van de si-
fon in het wasverzachter compartiment
en trek de lade dan naar u toe om het te
verwijderen.

b. Til de sifon op en verwijder hem langs
achter zoals weergegeven.

c. Spoel de lade en sifon af in de wastafel
met veel warm water. Gebruik hand-
schoenen of een geschikte borstel om
contact te vermijden van eventuele resten
in de lade met uw huid.

d. Breng de sifon en de lade stevig aan na
de reiniging.

7.2 Het reinigen van de laaddeur en
de trommel

Zie voor producten met een trommelreini-
gingsprogramma het hoofdstuk 'Bediening
van het product’.

Herhaal het trommelreiningsproces
elke 2 maanden.
OPMERKING: Gebruik een anti-
kalkmiddel dat geschikt is voor was-
machines.

Zorg na elke wasbeurt dat er geen vreemde
stof in het product achterblijft.
Als de gaten in de deurpakket zoals getoond
in de afbeelding verstopt zijn kunt u deze
openen met een tandenstoker.
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Vreemde metalen stoffen veroorzaken roest-
vlekken in de trommel. Reinig de vlekken op
het trommeloppervlak met reinigingsmidde-
len voor roestvrij staal.
Gebruik nooit staalwol. Deze zullen de gelak-
te, verchroomde en plastic oppervlakken be-
schadigen.
We raden aan de deurpakking en het glas
van de deur af te nemen met een droge en
schone doek aan het einde van het pro-
gramma. Dit verwijdert eventuele resten op
de deurpakking van uw machine en voor-
komt onaangename geurtjes.

7.3 Het product en het bedienings-
paneel reinigen

Neem het product af met water en zeep of
indien nodig met een niet-schurende milde
reinigingsgel, en droog met een zachte
doek.
Gebruik enkel een zachte en vochtige doek
om het bedieningspaneel te reinigen. Ge-
bruik geen reinigingsmiddelen met bleekmid-
del.

7.4 Reinig de watertoevoerfilters

Er bevindt zich een filter aan het uiteinde van
elke watertoevoerklep aan de achterkant van
de PRODUCTEN en ook aan het uiteinde
van elke watertoevoerslang waar deze aan-
gesloten zijn op de kraan. Die filters voorko-
men dat vreemde substanties en vuil in het
water in het product terecht komen. De fil-
ters moeten worden gereinigd als ze vuil
worden.

a. Sluit de kranen.

b. Verwijder de moeren van de watertoe-
voerslangen om bij de filters op de water-
toevoerkleppen te komen en reinig ze

met een gepaste borstel. Als de filters te
vies zijn, neem ze dan van hun plek met
een tang en reinig ze op deze manier.

c. Verwijder de filters op de platte uiteinden
van de watertoevoerslangen met de pak-
kingen en reinig ze zorgvuldig onder stro-
mend water.

d. Breng de pakkingen en filters zorgvuldig
opnieuw aan en draai de bouten aan met
de hand.

7.5 Resterend water wegpompen
en het pompfilter reinigen

Het filtersysteem in uw product verhindert
dat vreemde voorwerpen zoals knopen,
munten en stofvezels de pomprotor verstop-
pen tijdens het wegpompen van het water.
Zo zal het water zonder problemen weglo-
pen en zal de levensduur van de pomp ver-
lengen.
Als het product het water niet kan wegpom-
pen, is het pompfilter verstopt. Het filter dient
gereinigd te worden als het verstopt is of mi-
nimaal om de 3 maanden. Het water moet
eerst weggepompt zijn om de pompfilter te
reinigen.
Het water moet bovendien volledig worden
afgevoerd voor het product wordt verplaatst
(bijv. als u verhuist naar een andere woning).

OPMERKING:
Vreemde substanties die in het
pompfilter achterblijven kunnen uw
product of vreemde geluiden veroor-
zaken.
In regio’s waar een vriesgevaar be-
staat, moet de kraan worden geslo-
ten, moet de slang worden verwij-
derd en moet het water worden af-
gevoerd uit het product wanneer u
het product niet gebruikt.
Draai na ieder gebruik de waterkraan
waarop de waterslang is aangeslo-
ten dicht.
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Om het vuile filter te reinigen en het wa-
ter weg te pompen:

a. Verwijder de stekker van het product uit
het stopcontact om de stroomtoevoer los
te koppelen.

De temperatuur van het water in het
product kan oplopen tot 90 ºC. Om
het brandrisico te vermijden, moet
het filter worden gereinigd nadat het
water in het product is afgekoeld.

b. Open het filterdeksel.

c. Volg de onderstaande procedures om
water af te voeren.

Als het product een nood wateraf-
voerslang heeft, moet u om het water
weg te pompen:

• Trek de noodafvoerslang uit zijn zitting..
• Plaats het uiteinde van de slang in een

grote container. Voer het water af in de
container door de plug aan het uiteinde
van de slang te verwijderen. Als de contai-
ner vol is, moet u het uiteinde van de slag
afsluiten met een plug. Voer al het water af
door de bovenstaande procedure te her-
halen na het afvoeren van de container.

• Als het water is afgevoerd, sluit u het uit-
einde opnieuw met de plug en bevestigt u
de slang op zijn plaats.

• Schroef het pompfilter los.

a. Reinig alle resten in het filter alsook ve-
zels, indien aanwezig, rondom de pom-
protor.

b. Vervang het filter.

c. Als het filterdeksel uit twee stukken be-
staat, sluit u het filterdeksel door op het
lipje te drukken. Als het een stuk is,
plaatst u eerst de lipjes in het lage ge-
deelte op hun plek en duwt u daarna op
het bovendeel om het te sluiten.

8 Probleemoplossing

Lees eerst het hoofdstuk “Veilig-
heidsinstructies”!

De programma´s starten niet nadat de
laaddeur is gesloten.
• Knop voor Start / Pauze / Annuleren is niet

ingedrukt. >>> Druk op de knop Start /
Pauze / Annuleren.

• Bij te veel laden kan het sluiten van de
laaddeur moeilijk gaan. >>> Beperk de
hoeveelheid wasgoed en zorg ervoor dat
de laaddeur goed wordt gesloten.

Programma kan niet worden gestart of
geselecteerd.
• Het product is overgeschakeld naar de

zelfbeschermingsmodus vanwege een
voedingsprobleem (stroomspanning, wa-
terdruk, etc.). >>> Afhankelijk van het mo-
del van het product selecteert u een ander
programma door te draaien aan de pro-
gramma selectieknop of door de Aan/Uit-
knop ingedrukt te houden gedurende 3
seconden om het programma te annule-
ren. Het vorige programma wordt geannu-
leerd. Zie Het programma annuleren [} 34]
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Er staat water in het product.
• Er kan wat water achtergebleven zijn in het

product door de kwaliteitscontroleproces-
sen tijdens de productie. >>> Dit is geen
fout; water is niet schadelijk voor het pro-
duct.

Het product neemt geen water.
• Kraan is dichtgedraaid. >>> Zet de kranen

open.
• Watertoevoerslang is geknikt. >>> Trek de

slang recht.
• Watertoevoerfilter is verstopt. >>> Reinig

het filter
• De laaddeur is niet gesloten. >>> Sluit de

deur.

Het water wordt niet afgevoerd uit het
product.
• Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid.

>>> Reinig de slang of trek deze recht.
• Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het

pompfilter.

Product trilt of maakt lawaai.
• Product staat niet in stabiel. >>> Pas de

voetjes aan om het product in evenwicht
te brengen.

• Er is iets hards in het pompfilter terechtge-
komen. >>> Reinig het pompfilter.

• De transportbeveiligingsbouten zijn niet
verwijderd. >>> Verwijder de transportbe-
veiligingsbouten.

• Het product bevat te weinig wasgoed.
>>> Voeg meer was toe aan het product.

• Het product bevat te veel wasgoed. >>>
Neem wat wasgoed uit het product of ver-
deel het gelijkmatiger met de hand voor
meer evenwicht in het product.

• Het product leunt op een onbuigzaam
voorwerp. >>> Zorg ervoor dat het pro-
duct nergens op leunt.

Er lekt water uit de onderkant van het
product.
• Waterafvoerslang is verstopt of gedraaid.

>>> Reinig de slang of trek deze recht.
• Pompfilter is verstopt. >>> Reinig het

pompfilter.

Het product is kort nadat het program-
ma is gestart, gestopt.
• De machine is tijdelijk gestopt vanwege

een lage spanning. >>> Het product zal
het draaien hervatten wanneer de span-
ning terug op het normale niveau is.

Product voert het toegevoegde water
meteen af.
• Afvoerslang bevindt zich niet op de ge-

schikte hoogte. >>> Sluit de wateraf-
voerslang aan zoals beschreven in de ge-
bruikershandleiding.

Tijdens het wassen is er geen water
zichtbaar in het product.
• Het water bevindt zich in een onzichtbaar

gedeelte van het product. >>> Dit is geen
defect.

Laaddeur kan niet geopend worden.
• Deurslot is ingeschakeld door het water-

peil in het product. >>> Voer het water af
door het Pomp of Centrifugeer-program-
ma te draaien.

• Het product is het water aan het opwar-
men of bevindt zich in de centrifugeercy-
clus. >>> Wacht tot het programma be-
ëindigd is.

• De laaddeur kan vastgeklemd zitten door
de druk waaraan hij wordt onderworpen.
>>> Pak het handvat vast en duw en trek
aan de laaddeur totdat deze loskomt en
open hem.

• Als er geen stroom is, zal de laaddeur van
het product niet openen. >>> Om de laad-
deur te openen, opent u de pompfilterdek-
sel en duwt u de noodhendel die zich op
de achterkant van deze deksel bevindt,
naar beneden. Zie Laaddeurvergrendeling
[} 33]

Wassen duurt langer dan aangegeven in
de gebruikershandleiding. (*)
• Waterdruk is laag. >>> Het product wacht

op toevoer van een geschikte hoeveelheid
water om slechte waskwaliteit te vermijden
omwille van een verminderde hoeveelheid
water. Daarom is de wastijd langer.

• Spanning is laag. >>> Wastijd wordt ver-
lengd om gebrekkige wasresultaten te ver-
mijden door een lage spanningstoevoer.
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• Temperatuur van het toevoerwater is laag.
>>> Benodigde tijd om het water op te
warmen neemt toe in koude seizoenen. De
wastijd kan ook verlengd worden om ge-
brekkige wasresultaten te vermijden.

• Aantal spoelingen en/of spoelwater zijn
toegenomen. >>> Product verhoogt de
hoeveelheid spoelwater indien goed spoe-
len nodig is en voegt een extra spoelfase
toe indien nodig.

• Er heeft overmatige schuimvorming plaats-
gevonden en het automatische schuimab-
sorptiesysteem is ingeschakeld door het
gebruik van te veel wasmiddel. >>> Ge-
bruik de aanbevolen hoeveelheid wasmid-
del.

Programmaduur telt niet af. (Op model-
len met scherm) (*)
• Tijdschakelaar stopt tijdens toevoer van

water. >>> Tijdschakelaarindicator loopt
niet terug voordat het product voldoende
water heeft. Het product zal wachten tot
er voldoende water is om slechte wasre-
sultaten te vermijden omwille van een ge-
brek aan water. De tijdschakelaar indicator
zal het teruglopen hierna hervatten.

• Tijdschakelaar stopt tijdens opwarming.
>>> De tijdschakelaar indicator loopt niet
terug voordat het product de geselecteer-
de temperatuur heeft bereikt.

• Tijdschakelaar stopt tijdens centrifugeren.
>>> Het automatische waarnemingssys-
teem voor onevenwichtige lading is geacti-
veerd door een ongelijkmatige verdeling
van het wasgoed in de trommel.

Programmaduur telt niet af. (*)
• De lading in het product is niet gelijkmatig

verdeeld. >>> Het automatische waarne-
mingssysteem voor onevenwichtige lading
is geactiveerd door een ongelijkmatige ver-
deling van het wasgoed in de trommel.

Product schakelt niet naar de centrifu-
geerfase. (*)
• De lading in het product is niet gelijkmatig

verdeeld. >>> Het automatische waarne-
mingssysteem voor onevenwichtige lading
is geactiveerd door een ongelijkmatige ver-
deling van het wasgoed in de trommel.

• Het product zal niet centrifugeren indien
het water niet volledig is afgevoerd. >>>
Controleer het filter en de afvoerslang.

• Er heeft overmatige schuimvorming plaats-
gevonden en het automatische schuimab-
sorptiesysteem is ingeschakeld door het
gebruik van te veel wasmiddel. >>> Ge-
bruik de aanbevolen hoeveelheid wasmid-
del.

Wasresultaat is slecht: Wasgoed wordt
grijs. (**)
• Voor lange tijd was er onvoldoende hoe-

veelheid wasmiddel gebruikt. >>> Gebruik
de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel ge-
schikt voor de waterhardheid en de was.

• Het wassen is gedurende een lange tijd
uitgevoerd op lage temperaturen. >>> Se-
lecteer de juiste temperatuur voor het te
wassen wasgoed.

• Onvoldoende hoeveelheid wasmiddel is
gebruikt met hard water. >>> Het gebruik
van onvoldoende wasmiddel met hard wa-
ter zorgt ervoor dat het vuil aan de kleding
vasthecht, wat met de tijd de kleding
grauw kleurt Het is moeilijk grauwheid te
verwijderen als het zich eenmaal voordoet.
Gebruik de aanbevolen hoeveelheid was-
middel geschikt voor de waterhardheid en
de was.

• Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Ge-
bruik de aanbevolen hoeveelheid wasmid-
del geschikt voor de waterhardheid en de
was.

Wasresultaat is slecht: Vlekken verdwij-
nen niet of de was is niet wit. (**)
• Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel

gebruikt. >>> Gebruik de aanbevolen hoe-
veelheid wasmiddel geschikt voor de wa-
terhardheid en de was.
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• Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet
te veel wasgoed in het product. Laad met
hoeveelheden aanbevolen in de "Tabel
programma en verbruik".

• Verkeerde programma en temperatuur
waren geselecteerd. >>> Selecteer het
juiste programma en de juiste temperatuur
voor het te wassen wasgoed.

• Er is verkeerd soort wasmiddel gebruikt.
>>> Gebruik origineel wasmiddel geschikt
voor de machine.

• Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Doe
het wasmiddel in het juiste vak. Mix geen
bleekmiddel en wasmiddel met elkaar.

Wasresultaat is slecht: Vettige vlekken
verschijnen op het wasgoed. (**)
• De trommel is niet regelmatig gereinigd.

>>> Reinig de trommel regelmatig. Voor
deze procedure, zie Het reinigen van de
laaddeur en de trommel [} 38]

Wasresultaat is slecht: De kledingstuk-
ken hebben een onaangename geur. (**)
• Geurtjes en bacteriën accumuleren op de

trommel als resultaat van het doorlopend
wassen aan lagere temperaturen en/of bij
korte programma’s. >>> Laat de wasmid-
dellade en de laaddeur van het product op
een kier na elke wasbeurt. Zo wordt geen
gunstige omgeving gecreëerd voor bacte-
riën in de machine

Kleur van de kleding is vervaagd. (**)
• Te veel wasgoed geladen. >>> Laad niet

te veel wasgoed in het product.
• Het in gebruik zijnde wasmiddel is vochtig.

>>> Bewaar wasmiddel afgesloten in een
vochtvrije ruimte en stel deze niet bloot
aan extreme temperaturen.

• Er is een hogere temperatuur geselec-
teerd. >>> Selecteer het juiste programma
en de juiste temperatuur overeenstem-
mend het soort en vervuilingsgraad van
het wasgoed.

De wasmachine spoelt niet goed.
• De hoeveelheid, het merk en de bewaar-

omstandigheden van het wasmiddel zijn
ongeschikt. >>> Gebruik een geschikt
wasmiddel voor de wasmachine en uw

wasgoed. Bewaar wasmiddel afgesloten in
een vochtvrije ruimte en stel deze niet
bloot aan extreme temperaturen.

• Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan.
>>> Indien het wasmiddel in het voorwas-
vak is gedaan zonder het selecteren van
een voorwas, kan het product dit wasmid-
del opnemen tijdens de spoel- of wasver-
zachterfase. Doe het wasmiddel in het
juiste vak.

• Pompfilter is verstopt. >>> Controleer het
filter.

• Afvoerslang is dubbelgevouwen. >>>
Controleer de afvoerslang.

Wasgoed werd stijf na het wassen. (**)
• Er is onvoldoende hoeveelheid wasmiddel

gebruikt. >>> Het gebruik van onvoldoen-
de hoeveelheid wasmiddel voor de water-
hardheid kan veroorzaken dat het was-
goed met de tijd stijf wordt. Gebruik een
geschikte hoeveelheid wasmiddel over-
eenkomstig de waterhardheid.

• Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan.
>>> Indien het wasmiddel in het voorwas-
vak is gedaan zonder het selecteren van
een voorwas, kan het product dit wasmid-
del opnemen tijdens de spoel- of wasver-
zachterfase. Doe het wasmiddel in het
juiste vak.

• Wasmiddel is gemengd met de wasver-
zachter. >>> Meng geen wasverzachter
met wasmiddel. Was en reinig de lade met
heet water.

Wasgoed ruikt niet naar de wasverzach-
ter. (**)
• Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan.

>>> Indien het wasmiddel in het voorwas-
vak is gedaan zonder het selecteren van
een voorwas product, kan het dit wasmid-
del opnemen tijdens de spoel- of wasver-
zachterfase. Was en reinig de lade met
heet water. Doe het wasmiddel in het juis-
te vak.

• Wasmiddel is gemengd met de wasver-
zachter. >>> Meng geen wasverzachter
met wasmiddel. Was en reinig de lade met
heet water.
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Wasmiddelresten in de wasmiddellade.
(**)
• Wasmiddel is in een natte lade gedaan.

>>> Droog de wasmiddellade voor er
wasmiddel in te doen.

• Wasmiddel is vochtig geworden. >>> Be-
waar wasmiddel afgesloten in een vocht-
vrije ruimte en stel deze niet bloot aan ex-
treme temperaturen.

• Waterdruk is laag. >>> Controleer de wa-
terdruk.

• Het wasmiddel in het hoofdwasvak is nat
geworden tijdens de waterinname voor de
voorwas. Gaten van het wasmiddelvak zijn
geblokkeerd. >>> Controleer de gaten en
reinig deze als ze zijn verstopt.

• Er is een probleem met de wasmiddellade-
kleppen. >>> Bel de Geautoriseerde On-
derhoudsmonteur.

• Wasmiddel is gemengd met de wasver-
zachter. >>> Meng geen wasverzachter
met wasmiddel. Was en reinig de lade met
heet water.

• De trommel is niet regelmatig gereinigd.
>>> Reinig de trommel regelmatig. Voor
deze procedure, zie Het reinigen van de
laaddeur en de trommel [} 38]

Er vormt zich te veel schuim in het pro-
duct. (**)
• Er worden voor de wasmachine onjuiste

wasmiddelen gebruikt. >>> Gebruik ge-
schikte wasmiddelen voor de wasmachi-
ne.

• Er is teveel wasmiddel gebruikt. >>> Ge-
bruik uitsluitende de benodigde hoeveel-
heid wasmiddel.

• Wasmiddel was bewaard onder onjuiste
omstandigheden. >>> Bewaar wasmiddel
op een afgesloten en droge plek. Bewaar
deze niet in overmatige warme plekken.

• Sommige netachtige stoffen zoals voile
kunnen te veel schuimen door hun weef-
selstructuur. >>> Gebruik kleinere hoe-
veelheden wasmiddel voor dit soort artike-
len.

• Wasmiddel is in het verkeerde vak gedaan.
>>> Zorg ervoor dat u het wasmiddel in
het correcte vakje plaatst.

• Wasverzachter wordt te vroeg ingenomen.
>>> Er kan een probleem zijn in de klep-
pen of in de wasmiddellade. Bel de Geau-
toriseerde Onderhoudsmonteur.

Er komt schuim uit de wasmiddellade.
• Er is te veel wasmiddel gebruikt. >>>

Meng 1 eetlepel verzachter en ½ l water
en giet in het hoofdwasvak van de was-
middellade. >>> Plaats een dusdanige
hoeveelheid wasmiddel in de machine ge-
schikt voor de programma´s en maximale
lading zoals aangegeven in¨"Tabel pro-
gramma en verbruik". Indien u chemische
producten toevoegt (vlekverwijderaars,
bleekmiddelen, etc.) dient u de hoeveel-
heid wasmiddel te verminderen.

Wasgoed blijft nat na het beëindigen van
het programma. (*)
• Er heeft overmatige schuimvorming plaats-

gevonden en het automatische schuimab-
sorptiesysteem is ingeschakeld door het
gebruik van te veel wasmiddel. >>> Ge-
bruik de aanbevolen hoeveelheid wasmid-
del.

(*) Het product schakelt niet naar de centrifu-
geerfase wanneer het wasgoed niet even-
wichtig verdeeld is in de trommel om schade
aan de machine en zijn omgeving te vermij-
den. Het wasgoed moet worden herverdeeld
en opnieuw gecentrifugeerd worden.
(**) De trommel is niet regelmatig gereinigd.
Reinig de trommel regelmatig. Zie Het reini-
gen van de laaddeur en de trommel [} 38]

Als u na het volgen van de instruc-
ties in deze sectie, het probleem niet
kunt oplossen, raadpleeg dan uw
dealer of een bevoegde onder-
houdsmonteur. Probeer nooit zelf
een niet-functioneel product te repa-
reren.

Raadpleeg het hoofdstuk HomeWhiz
voor de relevante probleemoplossing
informatie.
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9 DISCLAIMER / WAARSCHUWING
Sommige (eenvoudige) defecten kunnen cor-
rect worden behandeld door de eindgebrui-
ker zonder dat dit aanleiding geeft tot veilig-
heidsproblemen of een onveilig gebruik, op
voorwaarde dat ze worden uitgevoerd bin-
nen de limieten en in overeenstemming met
de volgende instructies (zie het hoofdstuk
“Zelf-reparatie”).
Om die reden, tenzij anderzijds toegelaten in
het onderstaande hoofdstuk ‘Zelf-reparatie”,
moeten reparaties worden uitgevoerd door
geregistreerde professionele monteurs om
veiligheidsproblemen te voorkomen. Een ge-
registreerde professionele monteur is een
professionele monteur die toegang heeft ge-
kregen tot de instructies en de lijst met re-
serveonderdelen van dit product door de fa-
brikant, in overeenstemming met de metho-
den beschreven in wetsbesluiten in overeen-
stemming met Richtlijn 2009/125/EC.
Hoewel, de onderhouds- en reparatie-
werken in het kader van de garantie-
voorwaarden mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door de gespecialiseerd ver-
tegenwoordiger (m.a.w. geautoriseerde
professionele monteurs) die u kunt be-
reiken via het telefoonnummer vermeld
in de gebruikshandleiding/garantiekaart
of via uw geautoriseerde verdeler. Om
die reden zullen reparaties die worden
uitgevoerd door professionele monteurs
(die niet zijn geautoriseerd door Beko )
de garantie nietig verklaren.

Zelf-reparatie
De zelf-reparatie kan worden uitgevoerd
door de eindgebruiker met betrekking tot de
volgende reserveonderdelen: deur, scharnie-
ren en afdichting, andere afdichtingen, deur-
vergrendeling montage en plastic randappa-
ratuur zoals wasmiddelvakjes (een bijge-
werkte lijst zal ook beschikbaar worden ge-
maakt in support.beko.com vanaf 1 maart
2021)

Bovendien, om de veiligheid van het product
te garanderen en het risico van ernstig letsel
te voorkomen, moet de vermelde zelf-repa-
ratie worden uitgevoerd in overeenstemming
met de instructies in de handleiding voor
zelf-reparatie of die beschikbaar is in sup-
port.beko.com . Uit veiligheidsoverwegingen
moet u de stekker van het product loskop-
pelen voor u een zelf-reparatie probeert uit te
voeren.
Reparaties en pogingen tot reparaties door
eindgebruikers van onderdelen die niet zijn
omvat in deze lijst en/of waarbij de instruc-
ties in de handleiding voor zelf-reparatie of
die beschikbaar zijn in support.beko.com
niet worden nageleefd, kunnen resulteren in
veiligheidsproblemen die niet kunnen worden
toegewezen aan Beko en deze zullen de ga-
rantie van het product nietig verklaren.
Om die reden raden wij ten stelligste af dat
eindgebruikers op eigen houtje reparaties
proberen uit te voeren die buiten de vermel-
de lijst van reserveonderdelen vallen en in
dergelijke situaties beroep doen op een ge-
autoriseerde professionele monteur of gere-
gistreerde professionele monteurs. Dergelijke
pogingen van eindgebruikers kunnen daar-
entegen veiligheidsproblemen en schade
aan het product veroorzaken en resulteren in
brand, overstromingen, elektrische schokken
en ernstig persoonlijk letsel.
Als voorbeeld, maar niet beperkt tot, moeten
de volgende reparaties worden uitgevoerd
door geautoriseerde professionele monteurs
of geregistreerde professionele monteurs:
motor, pompassemblage, moederbord, mo-
torpaneel, weergavepaneel, verwarming, etc.
De fabrikant/verkoper kan niet aansprakelijk
worden gesteld wanneer eindgebruikers de
bovenstaande instructies niet
De beschikbaarheid van de reserveonderde-
len van de wasmachine of wasdroogcombi-
natie die u hebt gekocht is 10 jaar. Tijdens
deze periode zijn de originele reserveonder-
delen beschikbaar voor de correcte bedie-
ning van de wasmachine of Wasdroogcom-
binatie combinatie.
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