
Apparaat overzicht 

1. Vergrendeling 

2. Wasmiddellade 

3. Bedieningspaneel 

4. Deur 

5. Trommel 

6. Vuilfilter 

7. Noodafvoerbuis 

8. Filterklep 

9. Werkoppervlak 

10. Stekker 

11. Afvoerslang 

12. Stelpoten 

 

 

Richtlijnen voor wasmiddellade 

De wasmachine heeft een dispenser met drie vakjes: het linker vakje voor de hoofdwas, het middelste vakje voor 

wasverzachter en het rechter vakje voor de voorwas. 

1. Programmakeuze 

2. Display 

3. Temperatuur 

4. Spoelen 

5. Centrifugeren 

6. Droogniveau/droogtegraad 

7. Bubble Soak (tegen hardnekkige vlekken) 

8. Opties 

9. Uitgesteld einde (einde van de huidige cyclus 

 uitstellen) 

10. Start/Pauze 

11. Aan/Uit 



Eenvoudig beginnen 

1. Druk op de ‘Aan/-uit-knop’ om de wasmachine in te schakelen. 

2. Draai aan de knop ‘Programmakeuze’ om een programma te kiezen. 

3. Wijzig zo nodig de programma-instellingen. 

4. Om een optie toe te voegen drukt u op ‘Opties’. Drukt u nogmaals op de knop om de gewenste keuze te 

selecteren. 

5. Kies indien gewenst voor ‘Bubble Soak’ of ‘Uitgesteld Einde’ door op één van de knoppen te drukken. 

6. Druk op de knop ‘Start/Pauze’. 

 

Alleen drogen 

1. Druk op de ‘Aan/Uit-knop’ om de machine in te schakelen. 

2. Gebruik de knop ‘Programmakeuze’ om het geschikte droogprogramma te kiezen. 

3. Druk op de knop ‘Droogniveau/Droogtegraad om de geschikte droogmodus te kiezen. 

4. Druk op de knop ‘Start/Pauze’ om het drogen te starten. 

 

Het programma halverwege wijzigen 

1. druk op de knop ‘Start/Pauze’ om het programma te onderbreken. 

2. Kies een ander wasprogramma. 

3. Druk opnieuw op de ‘Start/Pauze’ knop om het nieuwe wasprogramma te starten. 

 

AddWash 

Als de indicator ‘AddWash’ oplicht, kun u de wasmachine stopzetten en extra wasgoed of wasverzachter aan de 

trommel toevoegen. 

1. Druk op de knop ‘Start/Pauze’ om het programma te onderbreken. 

2. Druk op het bovenste gedeelte van de ‘Add Door’ tot u de klik hoort van de ontgrendeling. Trek aan de 

hendel van de ‘Add Door’ om te openen. 

3. Opende ‘Add Door’ en voeg extra wasgoed of wasverzachter aan de trommel toe. 

4. Duw de ‘Add Door’ dicht tot u een klik hoort. 

5. Druk op ‘Start/Pauze’ om het programma te hervatten. 

Let op: voer geen overmatige kracht uit op de ‘Add Door’. Deze kan stukgaan. 


