
Alarmcodes 

Het display kan alarmcodes tonen. Wanneer één van 

onderstaande codes in beeld komt, kunt u het zelf 

proberen te verhelpen en anders dient u contact op te 

nemen met de receptie. 

E10: Het apparaat wordt niet goed gevuld met water. 

E20: Het apparaat pompt geen water weg. 

E40: De deur is open of niet goed gesloten. 

EH0: De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de 

stroomtoevoer stabiel is. 

E91: Geen communicatie tussen de elektronische 

elementen van het apparaat. Schakel het uit en terug aan. 

 

Start het apparaat 

1. Houd de toets Aan/Uit enkele seconden ingedrukt 

 om het apparaat in of uit te schakelen. Er klinkt 

 een geluid als het apparaat wordt ingeschakeld. 

2. Druk op programmatoets en stel het programma in. 

3. Het lampje van de toets Start/Pauze knippert 

 langzaam. 

4. Indien nodig, wijzig de temperatuur en de 

 centrifugeersnelheid of voeg extra opties toe. Als 

 u een optie activeert, gaat het indicatielampje van 

 de ingestelde optie branden. 



Programma Temperatuurbereik Type lading 

Katoen 95°C—Koud Wit en bont katoen. Normaal vervuild en licht vervuild. 

Synthetische 

stoffen 

60°C—Koud Synthetische of gemengde stoffen. Normaal vervuild. 

Fijne was 40°C—Koud Delicate stoffen zoals acryl, viscose en polyester. Normaal vervuild. 

Wol/zijde 40°C—Koud Machinewasbare wol, handwasbare wol en fijne stoffen. 

Anti-allergie 60°C Witte katoenen kleding. Dit programma verwijdert micro-organismen, 

bacillen, bacteriën en andere deeltjes. Een extra spoelbeurt zorgt voor 

een juiste verwijdering van wasmiddelresten en pollen/allergie veroor-

zakende stoffen. 

20 min.-3 kg 40°C—30°C Katoen en synthetica. Licht vervuild of eenmaal gedragen. 

Buiten 40°C—Koud Synthetische sportkleding. Waterdichte en ademende waterdichte 

stoffen. Dit programma is ontworpen om moderne sportkleding (incl. 

met waterafstotende laag) behoedzaam te wassen. 

Jeans 60°C—Koud Jeans en donkere kleding, kleding van spijkerstof en jersey. 

Machine reinigen 60°C Onderhoudscyclus voor trommelreiniging met heet water om de trom-

mel te reinigen en op te frissen en resten te verwijderen die geuren 

kunnen veroorzaken. 

Pompen/

centrifugeren 

 Alle stoffen, behalve wol en zeer fijne stoffen. 


