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技术要求

1.材料：128g铜版纸，正反面印刷；
2.印刷为黑白色单色印刷；
3.所有印刷内容正确、清晰，不得有漏印、误印，无印刷缺陷；
4.幅面：（290±1）X（210±1），（单位：mm）；
5.未注公差按照GB1804-m；
6.颜色及整体效果必须经过研发部确认后方能生产，产品检验以封样件为准；
7.符合RoHS现行标准要求和REACH指令。
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D:Standaard        : Optionele Functies          Ja: Wasmiddel vereist                    : Kan niet worden geselecteerd         -- : Temperatuur van onverwarmd water       

Gaarne selecteer de juiste wastemperatuur overeenkomstig de instructies van het waslabel op kleding. Zo niet, dan kan kleding beschadigd raken
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Snelle Gebruikershandleiding

A. “Aan/Uit” knop 
B. “Start/Pauze” knop
C. Programma en functiestatus 
weergavevenster 
D. “Eindtijd uitstellen” knop 
E. “Droogniveau” knop

F. “Opties” knop 
G. “Centrifugeren” knop 
H. “Spoelen”  knop 
I. “Temp”  knop
J. Programmakiezer

WDBL1014V/WDBL1014VS/
WDBL1014VT/WDBL1014VB
Deze wasmachine is uitgerust met automatische 
veiligheidsfuncties die in een vroeg stadium kunnen 
detecteren en diagnosticeren en op de juiste manier gaan 
reageren.

Verzo
rgings
label

Materiaal / Vuilgraad

Zwaar en matig bevuilde katoenen of linnen. Voor zeer sterk 
vervuilde kledingstukken selecteert u de functie "Voorwassen".
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Matig vervuilde synthetische stoffen, katoenen gemengde weefsels.

Machinewasbare wol. (Zie het waslabel dat aan de kleding is bevestigd). 

Katoen, gemengde stoffen. Kledingstukken die korte tijd worden 
gedragen of nieuw worden gekocht.

Gemengde ladingen van matig vervuilde katoenen en synthetische 
weefsels.

Het programma is geschikt voor jeans.

Dit programma is standaard ingesteld op twee spoelbeurten en 
centrifugeren.

Selecteer handmatig de duur en snelheid van het centrifugeren.

De natte kleding van katoen en linnen kunnen na het 
centrifugeren worden gedroogd.

De natte kleding van chemische vezels kunnen na het centrifugeren 
worden gedroogd.

Het is geschikt voor het verwijderen van onaangename geur 
(bijvoorbeeld de geur van rook/warm eten/barbecue, enz.) op de kleding.

Het wassen- en droogproces binnen 60 minuten is geschikt voor het wassen en drogen van 
licht vervuilde kleding tegelijkertijd, zoals de T-shirts, shirts en rokken die dagelijks moeten 
worden verschoond. Het wordt aanbevolen om niet meer dan 3 rokken tegelijkertijd te wassen.

Extra spoeltijd. Controleert of er geen achtergebleven schoonmaakmiddel 
op textiel is om de huid te beschermen tegen irritatie. 

Programma om bacteriën in textiel effectief te doden. Het is 
bruikbaar voor kleding van baby's die gevoelig zijn voor kleding.

Zachte fijne stoffen en wasbare zijden. (Zie het waslabel dat aan de 
kleding is bevestigd).

Programma om vuil en bacterieresten te verwijderen die in de wasmachine 
kunnen broeden nadat deze gedurende een tijdje werd gebruikt, vooral 
wanneer regelmatig wassen op lage temperatuur wordt gebruikt.
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PARAMETER

Was- /droogcapaciteit

Max.centrifugesnelheid

Netto gewicht

Afmeting (BXLXH)

Nominale spanning

 Verwarmingsvermogen

Wasvermogen

Droogkracht

Model Nr/Item Nr

10.0/7.0kg

1400rpm

74kg

595X660X845mm

220-240V

1900W

100W

1500W

Centrifugeer kracht 500W

WDBL1014V/WDBL1014VS/
WDBL1014VT/WDBL1014VB

Vul de te wassen kleding in de trommel en sluit de deur. Het 
afwasmiddel toevoegen aan de relevante compartimenten voor het 
type programma dat u gaat selecteren, Voeg afwasmiddel toe 
zoals beschreven in het hoofdstuk Wasmiddelen en 
Toevoegingen van de Bedieningshandleiding van de 
gebruiker.  

Wasmiddel vullen, sluit de deur en het instellen van het programma

3.Selecteer de wastemperatuur, centrifugesnelheid en tijden van extra 
spoelen door op de knoppen "Temp", "Centrifugeren" en "Spoelen" te 
drukken.

1.Druk op de “Aan/Uit” knop.
2.Draai de programmaselectieknop naar het gewenste 
programma, start het programma op en standaard het 
programma als "Katoen". 

4.Druk op de knop "Opties" om extra functies te selecteren.
5.Na het starten van het programma duidt het 
displayvenster de programmalengte (uren:minuten), tijden 
van extra spoelen, wastemperatuur en extra functieopties in 
volgorde aan.

· Selecteer de functie om de voorwas uit te voeren teneinde 
de waseffecten te verbeteren en vlekken beter te 
verwijderen. Deze functie is geschikt voor zware vervuilde 
kleding.

· Voor het instromen, kan wasmiddel/waspoeder worden 
toegevoegd aan de voorwas, en waspoeder moet worden 
toegevoegd aan de hoofdwascompartiment.

Druk in de standby-stand op de knop "Opties" teneinde een extra 
functie voor het huidige programma te selecteren. Selecteer 
slechts één functie voor elke keer drukken en het bijbehorende 
pictogram zal gaan knipperen. Na het starten kan het programma 
niet worden gewijzigd.

· De functie kan worden geselecteerd om de wastijd te 
verlengen, waseffecten te verbeteren en vlekken beter te 
verwijderen.

Indien de kraan niet wordt geopend of als de waterdruk 
te laag is, wordt het pictogram voor de storing 
toevoerwater weergegeven en wordt op het display het 
bericht "F01" aangeduid om een alarmsignaal te geven.

Toevoerwater waarschuwing

Indien de buis wordt geklemd, zal de afvoer van het water 
niet soepel verlopen. Indien het niet lukt om gedurende lange 
tijd volledig het water af te voeren, wordt het pictogram voor 
de afvoerfout weergegeven en verschijnt op het display "F03" 
teneinde een alarm te geven.

Afvoeren waarschuwing

· Na voltooiing van het programma, wordt de deur automatisch 
ontgrendelt. Tijdens de pauze, indien de toestand van de 
deuropening halverwege kan worden bereikt, wordt de deur 
ontgrendeld en gaat het indicatielampje uit.

· Als het indicatielampje van de deurvergrendeling 
knippert, mag de deur niet met heel veel kracht geopend 
teneinde persoonlijk letsel te voorkomen.

Nadat het programma is gestart, gaat het pictogram 
Deurvergrendeling branden en wordt de deur vergrendeld.

Deurvergrendeling Pictogram

Toevoeging functieselectie

Voorwassen

Intensief

Eindtijd uitstellen(Vertragenfunctie aan het Einde)

• Indien vertraging aan het einde is geselecteerd en de 
startknop niet wordt ingedrukt, kan de vertraging worden 
geannuleerd door de draaiknop te verdraaien alvorens te 
starten.
• Teneinde de vertragingstijd tijdens het vertragingsprogramma
 te annuleren, moet u de wasmachine uitschakelen door 
gedurende 2 seconden op de knop "Aan/Uit" te drukken.

• Nadat de Spoelfunctie is ingesteld, een spoelproces 
toevoegen voor het gebruik van het programma met 
wasverzachter, zodat de totale verwerkingstijd 
dienovereenkomstig toeneemt.
• Deze functie wordt geselecteerd in standbytoestand en 
kan na het starten niet worden veranderd .
• Nadat het programma werd geselecteerd, zal de standaard
 spoeltijden (inclusief wasverzachter) gaan branden. Elke 
keer als er op de Spoelen knop wordt ingedrukt, zal één 
keer spoelen aan de standaard spoeltijden worden 
toegevoegd, oplopend tot maximaal 5 keer.

Wasmachine geeft “----” weer na het starten, hetgeen 
aanduidt dat er automatisch wordt gewogen. Hiermee 
wordt de duur van het programma (uren: minuten) 
automatisch aangepast aan het gewicht van de kleding.

Dempen Functie

Automatisch wegen

Spoelen

Kindervergrendeling

Nadat u uw opties heeft geselecteerd en het wasmiddel in de 
dispenser voor wasmiddel hebt gevuld, draait u de waterkraan 
open en drukt u op “Start / Pauze” knop. Het beeldscherm zal de 
huidige voortgang van het programma weergegeven met 
pictogrammen van links naar rechts. Het geeft ook de resterende 
programmatijd weer. 

Het programma starten

1.Druk gedurende 2 seconden op de “Aan/Uit” knop 
om de wasmachine uit te schakelen.

2.Druk op de “Aan/Uit” knop om de wasmachine in te 
schakelen. Selecteer het nieuwe programma en opties.

3.Druk op de “Start / Pauze”om het nieuwe programma te 
starten zonde het vullen van extra wasmiddel.

Annuleren van het Programma of Opnieuw de Opties selecteren

Wanneer het programma klaar is met het wassen, wordt 
“End” weergegeven. Als er binnen 2 minuten geen 
bewerking wordt uitgevoerd, wordt de wasmachine 
automatisch uitgeschakeld.
1.Druk gedurende 2 seconden op de “Aan/Uit” knop om de 

wasmachine uit te schakelen; 
2.Draai de kraan dicht;
3.Open de deur en haal de gewassen kleren eruit;
4.Open de deur een klein beetje om de vochtigheid in de 
pomp te verwijderen.

Einde van het Programma

Drogen

Herladen in Bewerking

Als u wilt kleren herladen in het proces van het wassen, 
drukt op de “Start/Pauze” knop.

• Als het herladen     pictogram gaat branden, kan de deur tijdens 
het proces worden geopend, resterende tijd en het pictogram 
Deurvergrendeling op het display zal gaan knipperen. 
Vervolgens het pictogram van de Deurvergrendeling uitgaan, en 
de deur kan dan worden geopend.

• Als het herladen     pictogram niet gaat branden, knippert 
het pictogram Deurvergrendeling niet, dit duidt aan dat de 
huidige temperatuur hoger is dan 50℃ of dat de tijd om 
opnieuw te laden in het proces is verstreken, namelijk dat 
er geen kleding in de wasmachine mag worden geladen.Wanneer de wasmachine zich in de wachtstand, pauze of 

in bedrijf bevindt, drukt u gedurende 2 seconden op de 
“Temp + Centrifugeer” toetsen, het display zal "bEEp oFF" 
weergeven. Het zoemen wordt uitgeschakeld met 
uitzondering van de alarmen.
Wanneer het apparaat zich in de dempen stand bevindt, 
drukt u gedurende 2 seconden op de “Temp + 
Centrifugeer” toetsen, totdat “bEEp on” wordt 
weergegeven. Het zoemen zal worden geactiveerd.

Teneinde de veiligheid van kinderen te vergroten, is deze 
wasmachine uitgerust met een kindervergrendelingsfunctie. 
Wanneer het programma wordt gestart, drukt u op “Temp. 
+Spoelen” knop gedurende 2 seconden. Op het display 
wordt "SAFE on" weergegeven en vervolgens wordt 
Kindervergrendeling ingesteld. Herhaal deze werking 
nogmaals, de Kindervergrendeling zal worden ontgrendeld 
wanneer “SAFE oFF” wordt weergegeven.

 •Wanneer de Kindervergrendeling is ingesteld, zullen alle 
functieknoppen worden afgeschermd.
•Wanneer u de wasmachine uitschakeld door op de “Aan/Uit” 
knop te drukken, zal de kindervergrendeling worden 
ontgrendeld.
 • Nadat het programma is voltooid, zal de 
kindervergrendeling automatisch worden ontgrendeld.

De vertragingsfunctie maakt het mogelijk om de 
wasmachine voor het gemak van de consument te laten 
werken, bijvoorbeeld 's nachts wanneer elektriciteit 
goedkoper is.

 • De vertragingstijd moet langer zijn dan de duur van het 
wasprogramma aangezien de vertragingstijd de tijd is 
wanneer het programma eindigt. Bijvoorbeeld: wanneer 
de geselecteerde programmatijd 02:28 is, moet de 
geselecteerde vertragingstijd tussen 03:00 en 24:00 
liggen.

 • Slechts in de standby-modus is deze knop geldig voor 
het selecteren van de reserveringstijd.
•  Nadat de reserveringsfunctie is geselecteerd, neemt de tijd met  
1uur toe telkens wanneer op de reserveringsknop wordt gedrukt. 
Voor het reserveren, indien de programmatijd niet voldoet aan 
het één geheel vormende veelvoud van 1uur, moet deze worden 
afgerond door voor de eerste keer op de reserveringssleutel te 
drukken, waarna de tijd met 1uur toeneemt telkens wanneer op 
de reserveringsknop wordt gedrukt. Indien de reservering is 
geselecteerd, voordat het programma wordt gestart, kan de 
huidige reservering worden geannuleerd door de knop te 
draaien om andere programma's te selecteren.

 • Wanneer het reserveringsproces wordt uitgevoerd,  
brandt het pictogram 'reserveringstijd'. Wanneer het 
reserveringsproces is afgerond, is het pictogram van 
'reserveringstijd' uitgeschakeld, terwijl het pictogram van 
de 'resterende tijd' is ingeschakeld.

Druk op de "Drogen Niveau" knop voor het selecteren van de 
droogtijd en aanvullende functies voor het drogen. Wanneer 
de functies Strijkijzer     , Linnenkast     en Extra  Drogen     
worden geselecteerd,  zal het bijbehorende pictogram gaat 
branden, en zal de resterende tijd van het programma in het 
display worden weergegeven. Wanneer de [Time Dry] functie 
wordt geselecteerd, zal het pictogram Tijddrogen      gaan 
branden.
De wasmachine kan het gewicht van kleding waarnemen 
teneinde de droogtijd automatisch in te stellen.

Alvorens het drogen, gaarne bevestigen dat de kleding kan 
worden gedroogd (raadpleeg de programmatabel om te 
bevestigen welk type kleding kan worden gedroogd).
Voordat het drogen wordt gestart, moet u ervoor zorgen dat 
de kraan open is en het koude water op zijn plaats zit.
Alvorens het afzonderlijk drogen, gaarne de bijna gedroogde 
kleren uit de trommel nemen, en plaats het in de trommel 
nadat u het los hebt gemaakt.
Wanneer kleding met kleine maten of lichte kleding wordt 
gedroogd,waarvoor de droogtijd korter kan zijn dan de 
ingestelde tijd.
Als de met de hand gewassen kleding moet worden 
gedroogd, vóór het drogen, gaarne het centrifugeren met 
hoge snelheid selecteren in overeenstemming met de 
kledingtypes. Het wordt aanbevolen het programma 
"Centrifugeren en Droog niveau" te kiezen.
Aan het einde van het drogen, zal de wasmachine een tijdje 
blijven draaien volgens een bepaald ritme om de kleding los 
te maken en het kreukelen te verminderen.

·

 

Als een storing optreedt tijdens het drogen, raadpleegt u dan
de inhoud van [Dry Fault] alvorens het te verwerken. 

[Iron]        functie beschikt over het effect dat de kleren met 
weinig water kunnen worden gestreken nadat ze zijn 
gedroogd.
[Cupboard]       functie beschikt over het effect dat de kleding 
direct na het drogen kan worden gedragen.
[Extra Dry]       functie beschikt over het effect dat de kleding 
kan worden opgeborgen nadat het is gedroogd.
[Time Dry]      functie verwijst naar het drogen van de kleding 
voor een bepaalde tijd.
Gebruikers drukken op de "Droog Niveau" knop teneinde elk 
type droogtijd te selecteren met 6 types, inclusief 30 minuten, 
1 uur, 1,5 uur, 2 uur, 3 uur en 4 uur. Gaarne een redelijke 
droogtijd selecteren.
Anderszins wordt de kleding niet compleet gedroogd als de 
droogtijd te kort is.

Het blijven steken aan de trommelwand van overmatig en 
gedroogd katoenen kleding kan het droog effect beïnvloeden. 
Het wordt daarom aanbevolen om de kleding te drogen nadat 
u deze handmatig heeft losgemaakt.
De overbelasting van te drogen kleding kan het droge effect 
beïnvloeden, terwijl de overmatige droge kleding kreukels 
kan veroorzaken. Voor kleding van chemische vezels, zoals 
de overhemden, enz., moet de strijkijzermodus worden 
gekozen.
Indien de kleding samen met verschillende materialen wordt 
gedroogd, kan het droog effect worden beïnvloed. Het wordt 
daarom aanbevolen om de kleding te sorteren vóór het 
drogen.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

De nog steeds druppelende natte kleding, is 
niet geschikt om te drogen, waardoor de 
wasmachine een alarm kan afgeven!

Opmerking:
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<1.5
1.5-3

3-4.5
4.5-7

60-90
100-140

150-190
210-250

40-70
80-120

150-170
190-230

80-110
120-160

190-210
230-270

Gewicht van de 
kleding (kg)

Geschatte droogtijd (min)

strijkijzeronmiddellijk 
dragen

opbergenDe droogtijd van kleding met een 
verschillend gewicht wordt in deze 
tabel geschat, en de werkelijke 
droogtijd varieert van het type en 
het gewicht van kleding.

Drogen tijdschema

Wasvoorschriften

Rokken Pyjama's (set)

BadhanddoekenOndergoed met 
lange mouwen

Lakens

JassenWollen truien

Handdoeken

Spijkerbroeken

Onderbroeken

Sokken

Bestendig materiaal

Fijne stoffen

Item kan op 95˚C worden 
gewassen
Item kan op 60˚C worden 
gewassen
Item kan op 40˚C worden 
gewassen
Item kan op 30˚C worden 
gewassen

Uitsluitend handwassen

Uitsluitend stomen
Kan worden gebleekt in 
koud water

Niet bleken
Kan worden gestreken op 
100 ˚C max
Kan worden gestreken op 
150 ˚C max
Kan worden gestreken op 
200 ˚C max

Niet strijken

Ruw gewicht van wasgoed

Niet stomen

Liggend drogen

Kan worden gehangen 
voor drogen

Trommeldroog, normale hitte

Trommeldroog, 
verminderde hitte
Niet trommeldrogen

Niet op de kleerhanger drogen

Stomen met perchloride, lichtere 
brandstof, pure alcohol of alleen R113

Stomen met vliegtuigbrandstof, 
pure alcohol of R113 alleen

(ongeveer 50g katoen)

(ongeveer 50g katoen)

(ongeveer 70g katoen)

(ongeveer 800g katoen)
(ongeveer 400g wol)

(ongeveer 150g katoen) (ongeveer 300g katoen)

(ongeveer 500g katoen)

(ongeveer 500g katoen)

(ongeveer 800g katoen)

Overhemden
(ongeveer 200g gemengd)

(ongeveer 400g 
chemische vezel)

Met de stoomstrijkijzer

Strijken op een strijkplank

Niet droog wringen of 
ontwateren

Hangen voor drogen

Niet-wasbare • drogen/niet-drogen kleding
Kleding die niet kunnen worden gewassen of gedroogd

Leder en bontproducten 
(vervorming kan optreden)

Hoeden van hard 
materiaal (het zal de 

wasmachine 
beschadigen en 

storingen veroorzaken)

Kussens, artikelen met 
katoenenvoering, schuim en 

andere sponsmaterialen, 
tapijtbekleding (Schade of 
fouten kunnen optreden)

Rayon en zijn gemengde 
producten (verkleuring of 
vervorming kan optreden)

Grote dikke rubberen 
kussens met carbamaat op 
de rug (schade of een fout 

kan optreden)

Overige:
Gekreukelde of in reliëf gemaakte 
kleding; crêpe weefsels;
Gemakkelijk vervormbare kleding 
(pakken, jasjes, stropdassen en 
jurken, enz.); Gemakkelijk zachte 
kleding (fluweel, katoenfluweel).

Niet-drogen kleding

Kleding met een afbeelding
(Kleding kan worden 

beschadigd)

Wollen kleding
(Krimp en verlies van 

wol kan optreden)

Panty's, kousen 
(schade of vervorming 
kan optreden)

Maatkleding

Kussens of kleding met 
bont (schade of een fout 

kan optreden)

Dekbedden
(Schade of een fout 
kan optreden)

Kleding met kant en 
borduurwerk, nieuwe 

synthetische vezels (zeer 
fijne vezels)

(Vervorming kan optreden)

Wanneer het wordt gebruikt om kussens en kleding met bont te drogen, kan dit resulteren in 
verstopping van de afvoerleiding.

Zijde

Niet-wasbare•droge/niet-droge kleding, inclusief maar niet beperkt tot de bovengenoemde kleding.

De nog steeds druppelende natte kleding, is niet geschikt om te drogen, waardoor de wasmachine een alarm kan 
afgeven!

Opmerking！
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X08080626A

Storing met drogen

Controleer of de droge kleding overmatig is 
(raadpleeg de programmatabel en controleer de 
corresponderende capaciteit van het programma) en 
haal een deel van de kleding uit de trommel om het 
opnieuw te drogen.
Kleding is niet volledig ontwaterd (raadpleeg de 
behandeling van slecht gedroogd effect in de 
handleiding).

Foutverschijnsel Aanbevolen verwerkingsmethode

Wasmachine 
voert het 
droogproces 
niet uit

Niet voldoende 
gedroogd

St
or

in
g 

m
et

 d
ro

ge
n

Droogtijd te lang

Controleer of het droogprogramma is ingesteld.
Controleer of de waterkraan niet is open gedraaid.
Controleer of de deur goed gesloten is.
Controleer of de droge kleding overmatig is 
(raadpleeg de programmatabel en controleer de 
corresponderende capaciteit van het programma) 
en haal een deel van de kleding uit de trommel om 
het opnieuw te drogen.

Controleer of de droge kleding overmatig is. Als dit 
wel het geval is, zal dit onbevredigende droge 
effecten en vouwen van kleding veroorzaken. 
Verdeel de kleding in twee delen in de trommel 
teneinde apart te drogen.
Controleer of de kleding (zoals dik katoen, enz.) die 
niet gemakkelijk te drogen zijn, wordt gemengd met 
de kleding die gemakkelijk te drogen is (zoals 
chemische vezels, enz.). Gaarne kleding van 
verschillende typen apart drogen of deze opnieuw 
gaan drogen.

Dikkere kleding (denim, enz.).

Specificatie
In overeenstemming met de Verordening (EU) Nr. 90/60/EG

Naam van het model WDBL1014V/WDBL1014VS/WDBL1014VT/WDBL1014VB

A

Energieverbruik

Wassen, centrifugeren en drogen kWh 6.80

Alleen wassen en centrifugeren kWh 0.92

Wasefficiëntieklasse

A

A

Restvocht % 44

Maximale centrifugesnelheid rpm 1400

Capaciteit

Wassen kg 10

Drogen kg 7

Waterverbruik

Wassen, centrifugeren en drogen ℓ 160

Alleen wassen en centrifugeren ℓ 70

Duur van het programma

Wassen, centrifugeren en drogen min 675

Alleen wassen en centrifugeren min 315

Programma's waarop de informatie op het etiket en 
het informatieblad betrekking hebben

Wash Katoen 60 ℃+ 1400tpm

Dry Katoen drogen + Tijd Drogen Tot “-- --” 
Weergegeven

Geschat jaarlijks verbruik voor een 4-persoons huishouden, altijd met behulp van de Drogen (200 cycli)

Energieverbruik kWh/yr 1360

Waterverbruik ℓ 32000

Jaarlijks geschat verbruik voor een gezin met 4 personen, die nooit de droger gebruiken (200 cycli)

Energieverbruik kWh/yr 184

Waterverbruik ℓ 14000

1. 

De gegevens voor het energieverbruik van het drogen zijn gemeten onder de 
omstandigheden die zijn gespecificeerd in de Norm EN 50229.

De eerste keer drogen moet worden uitgevoerd met 7 kg lading (de lading moet het 
volgende bevatten: 2 lakens en 12 kussenslopen en 26 handdoeken) door selecteren 
van Katoen drogen + Tijd Drogen Tot “-- --” Weergegeven;

2. De tweede keer drogen moet worden uitgevoerd met een lading van 3 kg (de lading 
bestaat uit: 2 lakens en 4 kussenslopen en 4 handdoeken) door selecteren 
van Katoen drogen + Tijd Drogen Tot “-- --” Weergegeven

(1 of 2 handdoeken kunnen worden toegevoegd of verwijderd voor het instellen van het 
gewicht.)
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Energie-efficiëntieklasse

A (hoogst efficiënt) tot G (minst efficiënt)

A (hoogst efficiënt) tot G (minst efficiënt)

Extractie Wasefficiëntieklasse

A (hoogst efficiënt) tot G (minst efficiënt)


