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Wasmiddelbakje: voor wasmiddelen en
wasversterkers (zie “Wasmiddelen en wasgoed”).

Toets AAN/UIT: voor het in- en uitschakelen van de
wasautomaat.

PROGRAMMAKNOP: voor het instellen van de
programma’s. Gedurende het  programma blijft de
knop stilstaan.

Toetsen met controlelampje FUNCTIE: voor het
selecteren van de beschikbare functies. Het
controlelampje van de gekozen functie zal aanblijven.

CENTRIFUGEKNOP: voor het instellen of uitsluiten
van de centrifuge (zie “Persoonlijke Instellingen”).

TEMPERATUURKNOP: voor het instellen van de
temperatuur of koud wassen
(zie “Persoonlijke Instellingen”).

Controlelampjes VOORTGANG CYCLUS/
UITGESTELDE START: voor het volgen van het
verloop van het wasprogramma.
Het controlelampje geeft de lopende fase weer.
Als de functie “Uitgestelde start” is ingesteld, tonen
de lampjes de tijd die resteert tot het starten van het
programma (zie pagina hiernaast).

Controlelampje DEUR GEBLOKKEERD: om te zien
of de deur kan worden geopend (zie pagina hiernaast).

Toets met controlelampje START/PAUZE: om
programma’s te starten of ze tijdelijk te onderbreken.
N.B.: om de lopende wascyclus te pauzeren drukt u
op deze toets. Het oranje licht van het betreffende
controlelampje zal gaan knipperen terwijl het lampje
van de lopende fase vast aan zal blijven staan. Als het
controlelampje DEUR GEBLOKKEERD  uit is, kunt u
het deurtje openen.
Om het programma te hervatten drukt u opnieuw op
deze toets.

Stand- by modus
Deze wasautomaat beschikt, in overeenkomst met
de nieuwe normen betreffende de energiebesparing,
over een systeem wat het apparaat automatisch na
enkele minuten uitschakelt (stand-by) indien men het
niet gebruikt. Druk kort op de AAN/UIT toets en
wacht tot de wasautomaat weer aangaat.

Beschrijving van de wasautomaat
en starten van een programma

Controlelampjes VOORTGANG
CYCLUS/UITGESTELDE START

Controlelampje
DEUR
GEBLOKKEERD

Toets met
controlelampje
START/
PAUZE

Bedieningspaneel

TEMPERATUUR
KNOP

Wasmiddelbakje

Toetsen met
controlelampjes
FUNCTIE

AAN/UIT toets

     CENTRIFUGEKNOP PROGRAMMAKNOP
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Controlelampjes

De controlelampjes geven belangrijke informatie.
Ze geven informatie over:

Uitgestelde start
Als de functie “Uitgestelde Start” is geactiveerd
(zie “Persoonlijke Instellingen”) zal, nadat het program-
ma is gestart, het controlelampje dat bij de
uitgestelde start hoort gaan knipperen:

Naar gelang de tijd verloopt wordt de resterende
wachttijd getoond, met het knipperen van het
betreffende controlelampje:

Als de geselecteerde vertraging is verlopen zal het
ingestelde programma van start gaan.

Controlelampjes lopende fase
Als u de gewenste wascyclus heeft geselecteerd en
gestart gaan de controlelampjes één voor één aan
om te tonen op welk punt de cyclus is:

Functietoetsen en betreffende
controlelampjes
Als u een functie selecteert gaat het bijbehorende
controlelampje aan. Als de gekozen functie niet
geschikt is voor het ingestelde programma gaat het
betreffende controlelampje knipperen en zal de functie
niet worden geactiveerd. Als de geselecteerde functie
niet compatibel is met een optie die daarvòòr is
ingesteld, zal het controlelampje van de eerder
geselecteerde functie gaan knipperen en zal alleen de
tweede functie worden geactiveerd; het controlelampje
van de geactiveerde functie zal aangaan.

 Controlelampje deur geblokkeerd:
Als het controlelampje aan is betekent het dat de
deur is geblokkeerd om te verhinderen dat hij per
ongeluk wordt geopend. Om het deurtje te openen
moet u wachten tot het controlelampje uitgaat (wacht
circa 3 minuten). Om de deur te openen tijdens de
wascyclus drukt u op de knop START/PAUZE; als het
controlelampje DEUR GEBLOKKEERD uit is, kunt u
het deurtje openen.

Een programma starten
1. Schakel de wasautomaat in met de AAN/UIT toets. Alle controlelampjes gaan een paar seconden aan en gaan
dan weer uit en het controlelampje START/PAUZE knippert.
2. Laad het wasgoed in en sluit de deur.
3. Stel het gewenste programma in met de PROGRAMMAKNOP.
4. Stel de wastemperatuur in (zie “Persoonlijke instellingen”).

5. Stel het centrifugetoerental in (zie “Persoonlijke instellingen”).

6. Voeg wasmiddel en wasversterkers toe (zie “Wasmiddelen en wasgoed”).

7. Selecteer de gewenste functies.
8. Start het programma door op de START/PAUZE toets te drukken. Het betreffende controlelampje zal een vast
groen licht vertonen. Om de ingestelde cyclus te annuleren zet u de wasautomaat op pauze door op de START/
PAUZE toets te drukken en een nieuwe cyclus te kiezen.

9. Aan het einde van het programma gaat het controlelampje  aan. Als het controlelampje DEUR
GEBLOKKEERD  uitgaat, kunt u het deurtje openen. Haal het wasgoed eruit en laat de deur op een kier staan
zodat de trommel kan drogen. Schakel de wasautomaat uit in met de AAN/UIT toets.

Hoofdwas

Spoelen

Centrifuge

Waterafvoer

Einde hoofdwas
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Speciale programma’s
Express (programma 10) is bedoeld voor het snel wassen van niet zo vuil wasgoed: het duurt slechts 15 minuten en
bespaart dus elektriciteit en tijd. Met het programma (10 op 30 °C) kunt u verschillende soorten stoffen samen wassen
(behalve zijde en wol) met een lading van max. 1,5 kg.
Sport Intensive (programma 11) is ontwikkeld voor het wassen van zeer vuile sportkleding (trainingspakken,
sportbroeken, enz.). Om optimale resultaten te bereiken raden wij u aan nooit de maximaal aangegeven
hoeveelheid te overschrijden die staat aangegeven in de "Programmatabel".
Sport Light (programma 12) is ontwikkeld voor het wassen van niet zo vuile sportkleding (trainingspakken,
sportbroeken, enz.). Om optimale resultaten te bereiken raden wij u aan nooit de maximaal aangegeven
hoeveelheid te overschrijden die staat aangegeven in de "Programmatabel". We raden u aan een vloeibaar
wasmiddel te gebruiken, met een hoeveelheid die voldoende is voor een halve lading.
Sport Shoes (programma 13) is ontwikkeld voor het wassen van sportschoenen. Voor optimale resultaten dient u
nooit meer dan 2 paar tegelijk te wassen.

Programma’s

De gegevens in de tabel geven slechts geschatte waarden weer.
Voor alle Test Institutes:
1) Controleprogramma volgens de norm EN 60456: selecteer het programma 2 met een temperatuur van 60°C.
2) Programma katoen lang: selecteer het programma 2 met een temperatuur van 40°C.
3) Programma katoen kort: selecteer het programma 4 met een temperatuur van 40°C.

Programmatabel

P
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Beschrijving van het Programma

Maxi-
male
Temp
(°C)

Maximaal
toerental

(toeren per
minuut)

Wasmiddel
Maximale
lading (kg)

Duur cyclus

Voor-
was

Was-
sen

Bleek-
middel

Wasver-
zachter

Normaal Eco
Time Normaal Eco

Time

Dagelijkse was

1 Katoen + Voorwas: Zeer vuile witte was. 90° 1400 - 5 - 171 -
2 Katoen: Zeer vuile witte was. 90° 1400 - 5 - 155 -
2 Katoen (1): Zeer vuil wit en kleurecht bont wasgoed. 60° 1400 - 5 - 133 -
2 Katoen (2): Zeer vuile witte en bonte fijne was. 40° 1400 - 5 - 147 -
3 Katoen: Zeer vuil wit en kleurecht bont wasgoed. 60° 1400 - 5 3,25 130 104
4 Bont Katoen (3): Niet zo vuile witte en bonte was. 40° 1400 - 5 3,25 92 71
5 Synthetisch: zeer vuile kleurvaste bonte was. 60° 800 - 2,5 2 85 72
6 Synthetisch: zeer vuile kleurvaste bonte was. 40° 800 - 2,5 2 70 60

Speciale was
7 Wol: voor wol, kasjmier, etc. 40° 600 - - 1 - 55 -
8 Zijde/Gordijnen: voor zijde, viscose, lingerie. 30° 0 - - 1 - 55 -
9 Jeans 40° 800 - - 3 - 70 -

10 Express: voor het snel opfrissen van niet zo vuil wasgoed
(niet geschikt voor wol, zijde en handwas). 30° 800 - - 1,5 - 15 -

Sport
11 Sport Intensive 30° 600 - - 3 - 78 -
12 Sport Light 30° 600 - - 3 - 68 -

13 Sport Shoes 30° 600 - - Max. 2
paar. - 50 -

Delprogramma's
Spoelen - 1400 - - 5 - 36 -
Centrifugeren - 1400 - - - - 5 - 16 -
Afpompen - 0 - - - - 5 - 2 -



19

NL
Instellen van de temperatuur
Door aan de TEMPERATUURKNOP te draaien kunt u de wastemperatuur instellen (zie Programmatabel).
De temperatuur kan verlaagd worden tot aan koud wassen ( ).
De machine voorkomt dat u een temperatuur instelt die hoger is dan het maximum voorzien voor dat programma.

Instellen van de centrifuge
Door aan de CENTRIFUGEKNOP te draaien stelt u de snelheid van de centrifuge van het gekozen programma in.
De maximum snelheden voorzien voor de programma’s zijn:
Programma’s Maximum snelheid
Katoen 1400 toeren per minuut
Synthetisch 800 toeren per minuut
Wol 600 toeren per minuut
Zijde alleen waterafvoer

U kunt de snelheid van de centrifuge verminderen, of uitsluiten met het symbool .
De machine voorkomt automatisch dat er een centrifuge wordt uitgevoerd die sneller is dan het maximum
voorzien voor dat programma.

Functies
De verschillende functies van de wasautomaat zorgen voor de door u gewenste schone en witte was.
Voor het activeren van de functies:
1. druk op de toets die bij de gewenste functie hoort;
2. het aangaan van het betreffende controlelampje geeft aan dat de functie actief is.

N.B.: Het snel knipperen van het lampje geeft aan dat de bijbehorende functie niet gekozen kan worden bij het
ingestelde programma.

Als u deze optie selecteert zullen de mechanische beweging, de temperatuur en het water geoptimaliseerd
worden voor een beperkte lading van niet zo vuil katoenen en synthetisch wasgoed (zie "Programmatabel"). Met
“ ” kunt u wassen in een kortere tijd en kunt u water en energie besparen. We raden u aan een hoeveelheid
vloeibaar wasmiddel te gebruiken die voldoet voor een halve lading.

! Deze optie kan niet worden geactiveerd bij de programma’s 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , , .

 Bleken
Bleekprogramma in staat de meest hardnekkige vlekken te verwijderen. Vergeet niet bleekwater in het hiervoor
bestemde bakje 4 te gieten (zie “Bleekcyclus”).

!     Deze optie kan niet worden geactiveerd bij de programma’s 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, , .

 Extra Spoelen
Door deze functie te selecteren verhoogt u het spoelresultaat en zorgt u ervoor dat elk spoor van wasmiddel
verdwijnt. Deze optie is vooral nuttig bij personen met een gevoelige huid.

! Deze optie kan niet worden geactiveerd bij de programma’s 10, , .

 Uitgestelde Start

Stelt de start van de wasautomaat tot aan 12 uur uit.
Druk meerdere malen op de toets totdat het controlelampje dat bij de gewenste vertraging hoort aangaat. Bij de
vijfde druk op de toets wordt de functie uitgeschakeld.
N.B.: Als de START/PAUZE knop eenmaal is ingedrukt kan de vertraging alleen verminderd worden voor u het
ingestelde programma van start doet gaan.

! Deze optie is bij alle programma’s mogelijk.

Persoonlijke instellingen
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Wasmiddelen en wasgoed

Wasmiddelbakje
Een goed wasresultaat hangt ook af van de juiste
dosis wasmiddel: te veel wasmiddel maakt het
wassen niet beter. Het wasmiddel blijft aan de
binnenzijde van de wasautomaat zitten en zorgt voor
het vervuilen van het milieu.

! Gebruik nooit wasmiddelen voor handwas aangezien
die te veel schuim vormen.

Trek het laatje naar voren
en giet het wasmiddel of
de wasversterker er als
volgt in:

bakje 1: Wasmiddel voor voorwas (poeder)
Voordat u het wasmiddel erin strooit moet u
controleren of het bakje 4 is verwijderd.
bakje 2: Wasmiddel voor hoofdwas
(poeder of vloeibaar)
Het vloeibare wasmiddel moet vlak voor de start in
het bakje worden gegoten.
bakje 3: Wasversterkers (wasverzachter, enz.)
De wasverzachter mag niet boven het roostertje uitkomen.
extra bakje 4: Bleekmiddel

Bleekcyclus
! Het traditionele bleekmiddel kan alleen voor stevig
wit wasgoed gebruikt worden, terwijl het delicate
bleekmiddel geschikt is voor gekleurde stoffen,
synthetische stoffen en wol.

Plaats het bijgeleverde
extra bakje 4 in bakje 1.
Let er bij het gieten van
het bleekwater op dat
het niveau "max",
aangegeven op de
centrale pin, niet wordt
overschreden (zie afb.).

Als u alleen wilt bleken giet u het bleekwater in het
extra bakje 4, stelt u het programma “Spoelen”  en
activeert u de functie “Bleken” ( .
Voor bleken tijdens het wassen giet u het wasmiddel
en de toevoegmiddelen in de bakjes, stelt u het
gewenste programma in en activeert u de functie
“Bleken” ( .
Gebruik van het extra bakje 4 sluit het voorwassen uit.

1 2
3

4

Voorbereiden van het wasgoed
• Verdeel het wasgoed volgens:
- het soort stof / het symbool op het etiket.
- de kleuren: scheid de bonte was van de witte was.
• Leeg de zakken en controleer de knopen.
• Overschrijd het aangegeven gewicht, berekend

voor droog wasgoed, nooit:
Kleurechte stoffen: max 5 kg
Synthetische stoffen: max 2,5 kg
Fijne stoffen: max 2 kg
Wol: max 1 kg
Zijde: max 1 kg

Hoeveel weegt wasgoed?

1 laken 400-500 g.
1 sloop 150-200 g.
1 tafelkleed 400-500 g.
1 badjas 900-1200 g.
1 handdoek 150-250 g.

Bijzondere kledingstukken
Wol: met het programma 7 is het mogelijk alle wollen
kledingstukken in de wasautomaat te wassen, ook
die met het etiket "alleen handwas" . Voor de
beste resultaten dient u een specifiek wasmiddel te
gebruiken en nooit de 1 kg wasgoed te overschrijden.
Zijde: gebruik het speciale programma 8 om alle
zijden kledingstukken te wassen. We raden u aan
een speciaal wasmiddel voor fijne was te gebruiken.
Gordijnen:     vouw de gordijnen en doe ze in de
bijgeleverde zak. Gebruik het programma 8.
Jeans: draai de kledingstukken binnenstebuiten voor
u ze wast en gebruik een vloeibaar wasmiddel.
Gebruik het programma 9.

Balanceersysteem van de lading
Om overmatige trillingen te vermijden verdeelt de
automaat de lading voor het centrifugeren op een
gelijkmatige manier. Dit gebeurt door de trommel te
laten draaien op een snelheid die iets hoger ligt dan
de wassnelheid. Als na herhaaldelijke pogingen de
lading nog steeds niet goed is gebalanceerd, zal de
wasautomaat de centrifuge op een lagere snelheid
uitvoeren dan die voorzien was. Als de lading zeer uit
balans is zal de wasautomaat een verdeling uitvoeren
in plaats van een centrifuge. Teneinde een betere
distributie van de waslading en een juiste balancering
te bereiken raden wij u aan kleine en grote
kledingstukken te mengen.


