
Gebruikerhandleiding

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze 
gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig 
gebruik bewaren
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De fabrikant behoudt zich het recht voor wijzigingen aan het 
product aan te brengen die noodzakelijk of nuttig zouden 
kunnen worden geacht zonder dit in deze HANDLEIDING mee 
te delen.
Voordat u uw nieuwe wasmachine ingebruik gaat nemen, lees 
deze instructies nauwkeurig door en bewaren voor toekomstig 
gebruik. Mocht u het per ongeluk kwijtraken, vraag dan de 
klantenservice om een e-kopie of een papieren versie.
Gaarne ervoor zorgen dat het stopcontact goed is geaard, en de 
waterbronaansluiting betrouwbaar is.

4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen
(inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij
ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het
gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk
is voor hun veiligheid.

5. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en
ouder en personen met een beperkte lichamelijke, zintuiglijke of
mentale capaciteit of gebrek aan ervaring en kennis als zij op
een veilige manier onder toezicht staan of instructies hebben
gekregen over het gebruik van het apparaat en de betrokken
gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door
kinderen worden uitgevoerd, tenzij onder toezicht staan.

6. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat
ze niet met het apparaat spelen.

7. Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen
door de fabrikant, zijn servicedienst of een gelijkwaardig
gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

8. De nieuwe slangensets die bij het apparaat worden geleverd,
moeten worden toegepast en oude slangen mogen niet
opnieuw worden gebruikt.

VEILIGHEIDSINFORMATIE

9. Voor apparaten met ventilatieopeningen in de bodem mag een
tapijt de openingen niet blokkeren.

10. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten worden weggehouden, tenzij
ze onder permanent toezicht staan.

11. Voor wasmachines met ventilatieopeningen in de bodem mag een
tapijt de openingen niet blokkeren.

12. De maximaal toelaatbare inlaatwaterdruk, 1 MPa, voor apparaten
die bestemd zijn om op het waterleidingnet te worden
aangesloten. De minimaal toegestane inlaatwaterdruk, 0,1 MPa,
indien dit nodig is voor de correcte werking van het apparaat.

13. Waarschuwing! Teneinde gevaren door onbedoeld resetten van
de thermische beveiliging te voorkomen, mag dit apparaat niet
worden gevoed door middel van een extern schakelapparaat,
zoals een timer, of aangesloten op een circuit dat door het
hulpprogramma regelmatig wordt in- en uitgeschakeld.

14. De droogtrommel mag niet worden gebruikt als industriële
chemicaliën voor het reinigen zijn gebruikt.

15. Pluis mag zich niet ophopen rond de droogtrommel.(niet van
toepassing op apparaten die bedoeld zijn om te ventileren naar
buitenzijde van het gebouw)

16. Een gedegen ventilatie moet worden geboden teneinde te
voorkomen dat gassen de kamer binnendringen door apparaten
die andere brandstoffen verbranden, inclusief open vuur.

17. Droog geen ongewassen items in de droogtrommel.
18. Voorwerpen die met stoffen zoals frituurolie, aceton, alcohol,

benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en
wasverwijderaars vervuild zijn, moeten worden gewassen in
warm water met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze in
de droogtrommel worden gedroogd.

1.

2.

3.
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ALVORENS DE WASMACHINE INGEBRUIK TE NEMEN

1. Verwijderen van de verpakking en inspectie
•Na het uitpakken, controleren of de wasmachine niet is beschadigd. In
geval van twijfel, moet u de wasmachine niet gebruiken. Contact opnemen met de 
After-Sales Service of uw plaatselijke detailhandelaar.
•Controleer of alle accessoires en geleverde onderdelen aanwezig zijn.
•Houd het verpakkingsmateriaal (plastic zakken, polystyreen
onderdelen, enz.) buiten het bereik van kinderen, aangezien ze mogelijk gevaarlijk 
kunnen zijn.

2. Verwijderen van de transportbouten
•De wasmachine is uitgerust met transportbouten om mogelijke schade
aan de binnenkant tijdens transport te voorkomen. Alvorens de machine te gebruiken, 
is het noodzakelijk dat de transportbouten worden verwijderd.
•Na het verwijderen van de bouten, de openingen afsluiten met de 4
ingesloten plastic doppen.

3. Installeren van de wasmachine
•Het apparaat verplaatsen zonder het op te tillen aan het
besturingspaneel.
•Installeer het apparaat op een stabiele en vlakke ondergrond, bij
voorkeur in een hoek van de kamer.
•Ervoor zorgen dat alle vier voetjes stabiel zijn en op de grond rusten en
controleer vervolgens of de wasmachine perfect waterpas staat (gebruik een 
waterpas).
•Ervoor zorgen dat de ventilatie-openingen in de onderkant van de
wasmachine
(indien beschikbaar op uw model) niet worden geblokkeerd door een tapijt of 
ander materiaal.
4. Watertoevoer
•Sluit u de watertoevoerslang aan in overeenstemming met de
voorschriften van uw plaatselijke waterleidingbedrijf.
•Watertoevoer - Afhankelijk van de modellen:

19. Voorwerpen zoals schuimrubber (latexschuim), douchekapjes,
waterdicht textiel, artikelen met rubberen rug en kleding of
kussens met schuimrubberen kussens mogen niet in de
droogtrommel worden gedroogd.

20. Wasverzachters of soortgelijke producten moeten zoals
gespecificeerd in de instructies van de wasverzachter worden
gebruikt.

21. Het laatste deel van de droogcyclus van een droogtrommel vindt
plaats zonder verwarming (afkoelcyclus) om ervoor te zorgen dat
de artikelen op een temperatuur blijven die ervoor zorgt dat de
artikelen niet worden beschadigd.

22.

23.

24.

25.

26. Uitsluitend voor particulier huishoudelijk gebruik.

Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals aanstekers en
lucifers.
Waarschuwing! Stop nooit een droogtrommel vóór het einde van
de droogcyclus, tenzij alle items snel worden verwijderd en
verspreid, zodat de warmte wordt afgevoerd.
Het apparaat mag niet achter een afsluitbare deur, een
schuifdeur of een deur met een scharnier aan de
tegenovergestelde kant dan die van de droogtrommel worden
geïnstalleerd, zodanig dat een volledige opening van de deur van
de droogtrommel beperkt is.
De maximale droogcapaciteit is 7kg.
De maximale wascapaciteit is 10kg.
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5. Afvoer
•De afvoerslang met de sifon aansluiten of haak hem over de rand van een
gootsteen met behulp van de "U"-bocht.
•Indien de wasmachine is aangesloten op een geïntegreerd afvoersysteem,
zorg dan dat deze is uitgerust met een ontluchting om gelijktijdig toevoer en aftappen van 
water te voorkomen (heveleffect).
•De afvoerslang stevig bevestigen om verbranding tijdens het afvoeren van
water van de machine te voorkomen.
6. Elektrische aansluiting
•De elektrische aansluitingen moeten door een gekwalificeerde technicus in
overeenstemming met de instructies van de fabrikant en de huidige standaard 
veiligheidsvoorschriften worden uitgevoerd.
•Gegevens met betrekking tot spanning, stroomverbruik en de eisen voor de
beveiliging worden aan de binnenkant van de deur aangegeven.
•Het apparaat moet worden aangesloten op het elektriciteitsnet door middel
van een stopcontact met een aardaansluiting die in overeenstemming is met de geldende 
voorschriften. De wasmachine moet ingevolge de wetgeving geaard zijn. De fabrikant wijst 
alle aansprakelijkheid af voor schade aan eigendommen of letsel aan personen of dieren 
als resultaat van het niet naleven van de aanwijzingen in deze instructie.

•Gebruik geen verlengsnoeren of multistekkers. Ervoor zorgen dat de
capaciteit van de contactdoos krachtig genoeg is om de machine te laten draaien 
tijdens het verwarmen.
•Verwijder de stekker uit het stopcontact alvorens
onderhoudswerkzaamheden aan de wasmachine uit te voeren.
•Na de installatie moet de toegang tot het netsnoer of de ontkoppeling van
de netspanning altijd via een tweepolige schakelaar worden gewaarborgd.
•Gebruikt u de wasmachine niet als deze tijdens het transport is beschadigd.
Melden aan de After-Sales Service.
•Vervanging van de netsnoer mag alleen door After-Sales Service worden
uitgevoerd.
•Het apparaat is uitsluitend bestemd om gebruikt te worden in een
huishoudelijke omgeving.
Minimale afmetingen van de behuizing: Breedte: 
615 mm
Hoogte: 855 mm
Diepte: zie programmatabel 

VOORZORGSMAATREGELEN EN ALGEMENE 
AANBEVELINGEN
1. Verpakkingsmateriaal
•Het verpakkingsmateriaal is volledig recyclebaar en gemarkeerd met
het recyclingsymbool      Houd u aan de plaatselijke voorschriften bij het afvoeren 
van verpakkingsmateriaal.
2. Afvoeren van de verpakkingsmaterialen en afdanken van oude
wasmachines
•De wasmachine is gefabriceerd van herbruikbare materialen. Het
moet worden afgedankt in overeenstemming met de geldende plaatselijke 
voorschriften voor afvalverwerking.
•Vóór het afdanken, verwijder alle wasmiddelresten, breek de deur
haak, en snijd het netsnoer af, zodat de wasmachine onbruikbaar wordt 
gemaakt.
•

Het symbool op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit 
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats daarvan moet 
het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en 
elektronische apparaten.  Afdanken moet worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie 
over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht 
contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst 
of de winkel waar u het product heeft aangeschaft.
3. Locatie en omgeving
•De wasmachine mag uitsluitend in afgesloten ruimten worden
geïnstalleerd. Installatie in de badkamer of op andere plaatsen waar de lucht vochtig 
is wordt niet aanbevolen.
•Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat.
4. Veiligheid
•Laat het apparaat niet aangesloten op het stopcontact als het niet in
gebruik is. Nooit de stekker in het stopcontact steken of eruit trekken, wanneer uw 
handen nat zijn.
•De kraan dichtdraaien.
•Alvorens reinigings- of reparatiewerkzaamheden uit te voeren, moet
de wasmachine zijn uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact verwijderd 
zijn. 

Enkele inlaat - Uitsluitend koud water 
Dubbele inlaat - Warm en koud water

•Waterkraan: 3/4 schroefdraad slangaansluiting

Dit apparaat is gemarkeerd volgens de Europese richtlijn betreffende 
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Door ervoor 
te zorgen dat dit product correct wordt verwijderd, voorkomt u mogelijke 
negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid, die 
anders zou kunnen worden veroorzaakt door het onjuiste afvalverwerking 
van dit product.



De indeling en het uiterlijk van het 
bedieningspaneel zijn afhankelijk van het model.
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Reinig de buitenkant van de wasmachine met een vochtige 
doekje. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
Open de deur nooit met veel kracht of het gebruiken als opstapje.

1. Sorteer het wasgoed volgens.
Type textiel / verzorgingslabel symbool
Katoen, gemengde vezels, easy care/synthetische stoffen, wol, items voor
handwas.
Het wolwasprogramma van deze machine is getest en goedgekeurd door de
The Woolmark Company voor het wassen van kledingstukken van
wolmarkering aangeduid als
"machinewas" mits de kledingstukken gewassen volgens de instructies op het
etiket van het kledingstuk en die van de fabrikant van de wasmachine.
Kleuren
Aparte gekleurde en witte items. Was nieuwe gekleurde artikelen afzonderlijk.
Vullen van de machine
Was artikelen van verschillende groottes in dezelfde vulling om de
wasefficiëntie en distributie in de trommel te verbeteren. Fijn
Was kleine voorwerpen (bijvoorbeeld nylon kousen, riemen, enz.) en items
met haken (bijvoorbeeld beha's) in een stoffen zak of kussensloop met
ritssluiting Verwijder altijd gordijnringen of wasgordijnen met de ringen in een
katoenen tas.

2. Alle zakken legen
Munten, veiligheidsspelden enz. kunnen uw wasgoed en de trommel en
kuip van het apparaat beschadigen.

3. Sluitingen

Sluit ritsen en maak knopen of haken vast; losse riemen of linten moeten aan
elkaar worden geknoopt.
Verwijderen van vlekken
Bloed, melk, eieren enz. worden over het algemeen verwijderd door de
automatische enzymfase van het programma.

Teneinde restwater te verwijderen dat tijdens het testen door de fabrikant wordt 
gebruikt, raden wij aan om een korte wascyclus zonder was uit te voeren.
1 Open de kraan.
2 Sluit de deur.
3 Vul een beetje afwasmiddel (ongeveer 30 ml) in de hoofdwas compartiment            
van het wasmiddel afgifte-inrichting.
4 Selecteer en start een kort programma (zie afzonderlijke beknopte 
handleiding).

ALVORENS HET EERSTE WASPROGRAMMA

VOORBEREIDEN VAN HET WASSEN

BESCHRIJVING VAN DE WASMACHINE
1

2
4

5

67

3
1 Besturingspaneel
2 Bedieningspaneel
3 Wasmiddel uitgifte-inrichting
4 Deur
5 Kindervergrendeling (indien 
voorzien, geplaatst binnen in de deur)
6 Toegangssokkel tot de pomp
7 Verstelbare bodemvoetjes

OPENEN/SLUITEN VAN DE DEUR
Uitsluitend wanneer het deuropeningslampje in groen op het bedieningspaneel brandt, 
kan de deur worden geopend. Open de deur nooit met te veel kracht terwijl de 
wasmachine draait, anders kunt u de deurvergrendeling beschadigen. In het geval u de 
deur moet openen terwijl de machine draait, schakel dan eerst de stroom uit, of 
onderbreek de cyclus en wacht vervolgens minimaal 2 minuten totdat de 
deurvergrendeling is vrijgegeven.
Om de deur te openen, houdt u de deurhendel vast, druk op de binnenhandgreep en trekt 
u aan de deur. Sluit de deur door er zonder te veel kracht op uit te oefenen totdat deze 
vastklikt.

KINDERVERGRENDELING (INDIEN BESCHIKBAAR)
Om het apparaat tegen oneigenlijk gebruik te beschermen, draai de plastic schroef aan 
de binnenkant van de deur. Om dit te bewerkstellingen, gebruik dan een munt of 
soortgelijke voorwerpen.
•Vergrendeling verticaal: de deur zal niet blokkeren.
•Vergrendeling horizontaal - normale positie: de deur kan weer worden
vergrendeld. 
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A

• Om rode wijn, koffie, thee, gras en fruitvlekken enz. Te verwijderen, voegt u een
vlekkenverwijderaar toe aan de hoofdwas compartiment           van de wasmiddel 
afgifte-inrichting.
• Zwaar vervuilde gebieden van te voren met vlekkenverwijderaar insmeren, indien
nodig.
Verven
• Gebruik alleen kleurstoffen die geschikt zijn voor wasmachines.
• Volg de instructies van de fabrikant.
• Kunststof en rubber onderdelen van de wasmachine kan worden gekleurd met
kleurstoffen.
Het wasgoed vullen
1 Open de deur.
2 Vul de artikelen een voor een losjes in de trommel, zonder te veel te vullen. Let op de 
belasting die u kunt vinden in de beknopte handleiding.
Opmerking: Overbelasting van de machine zal resulteren in onvoldoende 
wasresultaten en gekreukeld wasgoed.
3 Sluit de deur.
WASMIDDELEN EN NABEHANDELINGSMIDDELEN
Gebruik altijd hoog efficiënt schuim met een laag schuimniveau voor een frontlader. 
De keuze van het wasmiddel is afhankelijk van:
• type stof (katoen, easy care/synthetische stoffen, fijne items, wol).
Opmerking: Gebruik alleen specifieke wasmiddelen voor het wassen van wol
• kleur
• de wastemperatuur
•graad en type vervuiling
Opmerkingen:
De witachtige resten op donkere stoffen worden veroorzaakt door onoplosbare 
componenten die worden gebruikt in moderne fosfaatvrije poedervormige 
wasmiddelen. Indien dit optreedt, kunt u de stof schudden of borstelen of gebruik 
vloeibare wasmiddelen. Gebruik uitsluitend wasmiddelen en additieven die specifiek 
zijn gemaakt voor huishoudelijke wasmachines. Wanneer u ontkalkingsmiddelen, 
kleurstoffen of bleekmiddelen voor de voorwas gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze 
geschikt zijn voor gebruik in huishoudelijke wasmachines. Houd er rekening mee dat 
ontkalkingsmiddelen producten kunnen bevatten die uw wasmachine kunnen 
beschadigen. Geen oplosmiddelen (bijvoorbeeld terpentine, benzine) gebruiken. Geen 
stoffen gaan wassen die met oplosmiddelen of ontvlambare vloeistoffen zijn behandeld.
Dosering
Volg de doseringsaanbevelingen die op het wasmiddelpakket zijn vermeld. Ze zijn 
afhankelijk van: 

• graad en type vervuiling
• grootte van de was
volg de instructies van de wasmiddelfabrikant voor een volledige lading;
halve lading: 3/4 va de hoeveelheid die voor een volledige lading wordt gebruikt;
minimale lading (ongeveer 1 kg): 1/2 va de hoeveelheid die voor een volledige 
lading wordt gebruikt;
• waterhardheid in uw omgeving (vraag informatie aan uw waterbedrijf).
Zacht water heeft minder reinigingsmiddel nodig dan hard water.
Opmerkingen:
Te veel wasmiddel kan leiden tot overmatige schuimvorming, waardoor de 
wasefficiëntie wordt gereduceerd. Indien de wasmachine te veel schuim 
detecteert, kan het centrifugeren niet worden uitgevoerd. Onvoldoende 
wasmiddel kan op den duur leiden tot grijs wasgoed en verkalking van het 
verwarmingssysteem, de trommel en slangen.
Waar wasmiddel en additieven vullen
De wasmiddellade heeft drie uitsparingen (afb. "A")
Voorwas uitsparing  
• Wasmiddel voor de voorwas / inweken

Hoofdwas uitsparing  
• Wasmiddel voor de hoofdwas
• Vlekkenverwijderaar
• Waterverzachter (waterhardheidsklasse 4)

Wasverzachter uitsparing
• Wasverzachter
• Vloeibaar stijfsel
Vul additieven alleen tot het 
markeringsteken "MAX".

Opmerkingen:
• Bewaart u de wasmiddelen en additieven op een veilige, droge plaats buiten
het bereik van kinderen.
• Vloeibare wasmiddelen kunnen worden gebruikt voor programma's met
voorwas. Echter, in dit geval moet echter een poedervormig wasmiddel voor 
de hoofdwas worden gebruikt.
• Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen bij het inschakelen van de functie
"Start Vertraging1" (indien beschikbaar op uw wasmachine). 
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B C
Alvorens u het resterende water ledigt, moet u 
het apparaat uitschakelen en haalt u de 
stekker uit het stopcontact. Verwijder de plint, 
en plaats een opvangbak eronder.
1 Trek de noodafvoerbuis van de wasmachine 
eruit.
2 Steek de noodafvoerbuis in een opvangbak.
3 Draai de noodafvoerbuis plug en verwijder deze 
nadat het loskomt.
4 Totdat het water op natuurlijke wijze afvloeit.
5 Plaats de noodafvoerbuis plug terug.
6 Vul de wasmiddel uitsparing met 1L water om 
de noodafvoerbuis te controleren. Controleer of 
er lekkage is bij het aansluiten van de buisplug
7 Plaats de noodafvoerbuis terug. 

• Teneinde afgifteproblemen te voorkomen bij het gebruik van zeer
geconcentreerde poeder- en vloeibare wasmiddelen, gebruikt u de speciale 
wasmiddelbol of -zak die bij het reinigingsmiddel is geleverd en plaats deze direct 
in de trommel.
• Wanneer u ontkalkingsmiddelen, kleurstoffen of bleekmiddelen voor de voorwas
gebruikt, moet u ervoor zorgen dat deze geschikt zijn voor wasmachines. Houd er 
rekening mee dat ontkalkingsmiddelen producten kunnen bevatten die uw 
wasmachine kunnen beschadigen.
• Geen oplosmiddelen (bijvoorbeeld terpentine, benzine) gebruiken.
• Wanneer u stijfselpoeder gebruikt, gaat u als volgt te werk:
1 Was uw wasgoed met het gewenste wasprogramma.
2 Bereid de stijfseloplossing volgens de instructies van de fabrikant van het stijfsel.
3 Selecteer het programma "Spoelen en Centrifugeren", verlaag de snelheid tot 
1000tpm en start het programma.
4 Trek de wasmiddellade uit totdat u ongeveer 3 cm van de hoofdwas uitsparing 
kunt zien 
5 Vul de stijfeloplossing in de hoofdwas uitsparing          terwijl het water in de 
wasmiddellade stroomt.
6 Indien er stijfselresten in de wasmiddellade achterblijven als het programma is 
voltooid, reinigt u de hoofdwas uitsparing.

AFVOEREN VAN RESTWATER(afhankelijk van het model)

REINIGING EN ONDERHOUD
Buitenkant van het apparaat en bedieningspaneel
• Kan worden afgespoeld met een zachte, vochtige doek.
• Een beetje neutraal reinigingsmiddel (niet-schurend) mag tevens worden
gebruikt.
• Drogen met een zacht doekje.
Deurafdichting
• Reinig indien nodig met een vochtige doek.
• Controleer regelmatig de toestand van de deurafdichting.
Wasmiddel uitgifte-inrichting
1 Druk de ontgrendelhendel in het compartiment voor de hoofdwas naar beneden 
en verwijder de lade (afb. "B")
2 Verwijder de sifon in de wasverzachtersleuf. (afb.'C").
3 Was alle onderdelen onder stromend water.
4 Monteer de sifon opnieuw in de wasmiddellade en plaats de lade terug in de 
behuizing.

Filter
We raden u aan het filter regelmatig te controleren en te reinigen, tenminste twee 
of drie keer per jaar.
In het bijzonder:
• Wanneer het apparaat niet goed leegloopt of als het geen centrifugeercycli
uitvoert.
• Wanneer de pomp door een vreemd lichaam wordt geblokkeerd (bijvoorbeeld
knoppen, munten of veiligheidsspelden).
BELANGRIJK! Ervoor zorgen dat het water is afgekoeld voordat u het 
apparaat leeg laat lopen.
1 Stop het apparaat en trek de stekker uit het stopcontact.
2 Steek het verwijderwerktuig bijvoorbeeld een platte schroevendraaier in de 
kleine opening van de bodemplaat, druk het onderste schot met veel kracht naar 
beneden en het openen. 
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 Watertoevoerslang
Controleert u de toevoerslang regelmatig op broosheid en scheurtjes en 
vervang deze indien nodig met een nieuwe slang van hetzelfde type 
(verkrijgbaar bij de klantenservice of de speciaalzaak). 

D

3 Plaats een platte opvangbak onder de filterdeur en laat deze vervolgens af 
laten vloeien met een noodafvoerbuis (zie [restwater aftappen] voor specifieke 
gebruiksmethoden). Vervolgens het filter tegen de klok in losdraaien en het 
filter verwijderen.
4 Reinig het filter en de filterkamer.
5 Controleer of de pomprotor vrij kan bewegen.
6 Plaats het filter terug en draai het met de klok mee tot het niet verder kan.
7 Installeer opnieuw de plint.

Netfilter voor wateraansluiting
Controleren en reinig regelmatig.
Voor wasmachines met een toevoerslang zoals 
weergegeven in afbeelding "D",
1 Sluit de kraan en maak de toevoerslang op de 
kraan los
2 Reinig het interne netfilter en schroef de 
watertoevoerslang weer op de kraan.
3 Nu de toevoerslang aan de achterkant van de 
wasmachine losdraaien.
4 Trek het netfilter uit de wasmachineaansluiting 
met een universele tang en ga het reinigen.
5 Plaats het netfilter weer terug en schroef de 
toevoerslang erop.
6 Draai de kraan open en zorg ervoor dat de 
aansluitingen volledig waterdicht zijn 
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PROBLEEMOPLOSSINGGIDS
Afhankelijk van het model is uw wasmachine uitgerust met diverse automatische 
veiligheidsfuncties. Hierdoor kunnen storingen tijdig worden opgespoord en kan 
het veiligheidssysteem daarop adequaat reageren. Deze storingen zijn vaak zo 
klein dat ze binnen een paar minuten kunnen worden opgelost.
De wasmachine start niet, maar er branden geen indicatielampjes.
Controleren of:
• het netsnoer in het stopcontact is gestoken en de stroom wordt "IN" geschakeld.
• het stopcontact correct werkt (gebruik een tafellamp of vergelijkbaar apparaat om
het te testen).
De wasmachine start niet . en het indicatielampje "Start/Pauze" knippert.
Controleren of:
• de deur is goed gesloten (kinderveiligheid);
• de "Start/Pauze” knop is ingedrukt;
• het indicatielampje "Waterkraan dicht" gaat branden. Open de waterkraan en
druk op de “Start/Pauze” knop.
De wasmachine stopt tijdens het programma (is afhankelijk van het model) 
Controleren of:
• het indicatielampje "Spoelstop" gaat branden; beëindig deze optie door op de
“Start/Pauze” knop te drukken of door het selecteren en starten van het 
“Afpompen” programma;
• een ander programma is geselecteerd en de “Start/Pauze” indicatielampje
knippert. Selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op de “Start/Pauze” 
knop.
• de deur werd geopend en de “Start/Pauze” indicatielampje knippert. Sluit de
deur en druk nogmaals op de “Start/Pauze” knop.
• Controleer of er binnenin te veel schuim is, de wasmachine komt in de kill-foam
routine terecht. De wasmachine wordt na een bepaalde periode automatisch 
opnieuw gestart.
• het veiligheidssysteem van de wasmachine is geactiveerd (zie "Tabel met
storingbeschrijving").
Resten van wasmiddel en additieven blijven achter in de wasmiddellade aan 
het einde van de wasbeurt.
Controleren of:
• het afdekrooster van de wasverzachter uitsparing en de scheider van de
hoofdwas uitsparing correct zijn geïnstalleerd in de afgifte-inrichting voor 
reinigingsmiddel en alle onderdelen schoon zijn (zie "Reiniging en onderhoud") ;

• voldoende water binnenstroomt. De netfilters van de watertoevoer
geblokkeerd kunnen worden (zie "Reiniging en Onderhoud")；
• de positie van de afscheider in de hoofdwas uitsparing is aangepast aan
het gebruik van waspoeder of vloeibaar wasmiddel (zie "Wasmiddel en 
additieven").
Wasmachine trilt tijdens centrifugeren.
Controleren of:
• de wasmachine waterpas is en stevig op alle vier de voeten staat;
• de transportbouten verwijderd zijn. Alvorens de machine te gebruiken, is
het noodzakelijk dat de transportbouten worden verwijderd.
Resultaten van de eindcentrifuge zijn slecht.
De wasmachine is uitgerust met een detectie- en correctiesysteem voor 
onbalans. Wanneer afzonderlijke zware artikelen worden geladen 
(bijvoorbeeld badjassen), kan dit systeem de centrifugeersnelheid 
automatisch verminderen of zelfs het centrifugeren volledig onderbreken als 
het een te grote onbalans detecteert, zelfs na meerdere keren centrifugeren, 
teneinde de wasmachine te beschermen.
• Indien het wasgoed nog steeds te nat is aan het einde van de cyclus,
verwijder dan wat wasgoed en herhaal de centrifugeercyclus.
• Overmatige schuimvorming kan centrifugeren voorkomen. Gebruik de
juiste hoeveelheid wasmiddel.
• Controleer of de centrifugeer snelheidselector niet is ingesteld op “0”.
Wanneer uw wasmachine beschikt over een tijdweergave: de 
weergegeven begin programmatijd wordt verlengd / verkort met een 
tijdsperiode:
Dit is een normale capaciteit van de wasmachine teneinde zich aan te 
passen aan factoren die invloed kunnen hebben op de tijd van het 
wasprogramma, bijv .:
• overmatige schuimvorming;
• onbalans in lading als gevolg van zware stukken wasgoed;
• langere verwarmingstijd vanwege lagere temperatuur van de watertoevoer;
Vanwege invloeden zoals de voorgaande, wordt de resterende tijd van het 
programma runtime herberekend, en zonodig bijgewerkt. In aanvulling 
daarop, tijdens de vulfase, bepaalt de wasmachine de lading en eventueel 
wordt de initiële programmatijd overeenkomstig weergegeven aangepast. 
Tijdens dergelijke updateperioden verschijnt er een animatie op het 
tijddisplay
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Afb.1

Warmwaterslang

Rode inlaatklep

Blauwe inlaatklep

Guld vullen

Rode inlaatklep

Blauwe inlaatklep

Guld vullen

Y-verbindingsstuk

Afb.2

 Indien u de warm- en koudwatertoevoer wenst aan te sluiten (Afb.1):
1 Bevestig de rood gemarkeerde toevoerslang op de warmwaterkraan en aan de 
inlaatklep met het rode filter aan de achterkant van de wasmachine.
2 Bevestig de andere toevoerslang aan de koudwaterkraan en aan de inlaatklep 
met het blauwe filter aan de achterkant van de wasmachine.
Controleert u of:
a) De verbindingen goed zijn vastgemaakt
b) Hun positie niet omkeren (bijvoorbeeld: koud vullen in warm inlaatventiel en
omgekeerd).
Indien u alleen de koudwater wilt aansluiten, volgt u de onderstaande 
instructies (Afb. 2):
1 U heeft een Y-verbindingsstuk nodig. Dit kan worden gekocht bij een lokale 
ijzerwinkel of sanitairleverancier.
2 Het Y-verbindingsstuk op de koud waterkraan aansluiten.
3 Verbind de twee inlaatkleppen op het achterste deel van de wasmachine met de 
Y-verbindingsstuk met behulp van de meegeleverde slangen.
Controleer of:
Alle verbindingen goed zijn vastgemaakt
Laat kinderen niet bedienen, kruipen, of in de buurt van of in uw wasmachine 
komen.
Houd er rekening mee dat tijdens de wascycli de oppervlaktetemperatuur van 
de patrijspoort kan stijgen.
Toezicht op kinderen is noodzakelijk wanneer het apparaat in de buurt van 
kinderen wordt gebruikt.

Warm / Koud watervullen storing - Voor Modellen met Dubbele 
Ingangen Storing Codelijst

Weergegeven op Display-venster Beschrijving van de storing

“F01” Storing watertoevoer

“F03” Storing afvoeren

“F04”, “F05”, “F06”, “F07” “F23” H en “F24” Storing in elektronische module, overloop of te veel 
schuim.

“F13” Storing deurvergrendeling

“F14” Storing deurvergrendeling

a. “F01” weergegeven op het scherm
De wasmachine wordt niet gevoed met water of onvoldoende water. Controleer:
• Kraan volledig open is en voldoende waterdruk heeft.
• Waterinlaatbuis is geknikt of niet.
• Filternet van watertoevoerleiding is geblokkeerd of niet (raadpleeg onderhoud
en reparatie).
• Waterleiding is bevroren of niet.
Druk op de “Start/Pauze” knop nadat de storing is opgelost.
Mocht de fout opnieuw optreden, neem dan contact op met de after-sales 
service (raadpleeg de after-sale service.).

b. “F03” weergegeven op het scherm
De wasmachine is niet geleegd. De wasmachine stopt het programma dat wordt 
uitgevoerd. Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact. 
Controleer:
• Afvoerbuis is geknikt of niet.
• Filter in afvoerpomp is verstopt of niet (raadpleeg de filterreiniging in
afvoerpomp)
BELANGRIJK! Ervoor zorgen dat het water is afgekoeld voordat u het apparaat 
leeg laat lopen.
• de afvoerbuis bevroren is.
De stekker van het apparaat opnieuw in het stopcontact steken.
Selecteer en start het "Afpompen" programma of druk gedurende minstens 3 
seconden op de "Reset" knop en start het gewenste programma opnieuw.
Mocht de fout opnieuw optreden, neem dan contact op met de after-sales 
service (raadpleeg de after-sale service.). 

“Unb” Onbalans programma
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C. Storing code
De wasmachine stopt terwijl het programma wordt uitgevoerd. Het display geeft een 
storing code “F24”，storingscodes van “F04’ tot “F07”，“F13”，“F23” of “Unb”. 
Indien de storing code “F24” wordt weergegeven
Waterniveau bereikt overstromenniveau.
Verwijderen door te drukken op de “Start/Pauze” knop en water toevoegen. 
Selecteer en start het gewenste programma. Mocht de storing opnieuw optreden, 
moet u de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met de after-sale 
service.
Indien storing code “F04” tot “F07”，“F23” wordt weergegeven 
Storing elektronische module
Druk gedurende 3 seconden op de "Power Supply" knop om de wasmachine uit te 
schakelen.
Nadat de storing is opgelost, drukt u op de “Start/Pauze” knop. Mocht de storing 
opnieuw optreden, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en contact 
opnemen met de after-sale service.
Indien de storing code “F13” wordt weergegeven
Deurvergrendeling is abnormaal. Start het programma gedurende 20 seconden en 
ontgrendel de deur van de wasmachine (PTC) om te controleren of de deur 
vergrendeld is.
Open of sluit het nogmaals.
Nadat de storing is opgelost, drukt u op de “Start/Pauze” knop. Mocht de storing 
opnieuw optreden, moet u de stekker uit het stopcontact trekken en contact 
opnemen met de after-sale service.
Indien de foutcode “F14” wordt weergegeven voor storing van de 
deurvergrendeling.
Actie: Druk op de “Start/Pauze” knop. De wasmachine zal proberen de deur te 
openen. Het alarm wordt niet verwijderd totdat de deur wordt ontgrendeld. Of, druk 
op de “Aan/Uit” knop om de wasmachine opnieuw te starten, en het alarm zal 
worden verwijderd.
Indien de storing code “Unb” wordt weergegeven
Onbalans alarm
Druk gedurende 3 seconden op de "Power Supply" knop om de wasmachine uit te 
schakelen. Open de deur en de kleding opruimen en draai de programmaknop naar 
de enkele drogensmodus. Centrifugeren om kleding te drogen.
Mocht de storing opnieuw optreden, moet u de stekker uit het stopcontact trekken 
en contact opnemen met de after-sale service.

AFTER-SALES SERVICE
Alvorens contact op te nemen met de After-Sales Service:
1 Probeer eerst zelf het probleem op te lossen (zie “Probleemoplossinggids”).
2 Start het programma opnieuw om te controleren of het probleem zelf is opgelost.
3 Indien het probleem met de wasmachine blijft aanhouden, neemt u contact op 
met de After-Sales Service. 

ELETRISCHE AANSLUITING

Nooit optillen bij het besturingspaneel wanneer u het gaat transporteren.
1 Stekker uit het stopcontact trekken.
2 De kraan dichtdraaien.
3 Ontkoppel de inlaat- en afvoerslangen.
4 Verwijder al het water uit de slangen en uit het apparaat (zie "Het filter 
verwijderen" "Restwater afpompen".
5 De transportbouten monteren (verplicht).
6 De wasmachine heeft een gewicht van meer dan 55 kg, er zijn twee 
personen nodig om het te verplaatsen.

Gebruik uitsluitend een stopcontact met een aardverbinding.
• Gebruik geen verlengsnoeren of multistekkers.
• De elektrische voeding moet voldoende zijn voor de 10 A-stroomwaarde
van de wasmachine.
• Elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd in overeenstemming
met de plaatselijke voorschriften.
• De elektrische stroomkabel moet uitsluitend worden vervangen door een
bevoegd elektricien.




