
Wasmachine bedienen 

1. Digitaal grafisch display 

2. Programmakeuzeknop 

3. Eindtijd: selectieknop 

4. Selectieknop temperatuur 

5. Centrifugeren selectieknop 

6. Selectieknop was opties 

7. Start/pauze: selectieknop 

8. Aan/uit-knop 

 

Kinderslot 

Met het kinderslot kunt u de knoppen vergrendelen zodat het gekozen wasprogramma niet kan worden gewijzigd. 

In– en uitschakelen 

Wanneer u het kinderslot wilt in– of uitschakelen, drukt u tegelijkertijd gedurende tenminste 3 seconden op de 

knoppen Centrifugeren en Optie. Het indicatielampje “Kinderslot :)” licht op wanneer het kinderslot is 

ingeschakeld. 

Let op: schakel het kinderslot weer uit voordat u uitgecheckt bent. 



Wasmiddellade 

De wasmachine heeft verschillende vakjes voor wasmiddel en wasverzachter. Doe alle middelen in het juiste vakje 

voor u de wasmachine start. Open de wasmiddellade NIET wanneer de wasmachine bezig is. 

1. Trek de wasmiddellade links van het bedieningspaneel open. 

2. Doe de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel in het wasmiddelbakje (II) 

voordat u de wasmachine start. 

3. Voeg indien nodig de aanbevolen hoeveelheid wasverzachter toe in het 

wasverzachterbakje (bloemetje). 

4. Wanneer u een voorwas doet, voegt u de aanbevolen hoeveelheid 

wasmiddel toe in het voorwasvakje (I). 

Programmaoverzicht 

 

Problemen oplossen 

Probleem Oplossing 

De machine wil niet 
starten. 

• Controleer of de stekker in het stopcontact zit. 

• Controleer of de deur goed gesloten is. 

• Controleer of de waterkraan open is. 

• Druk op de knop Start/Pauze. 

Er is geen of niet genoeg 
water. 

• Draai de kraan volledig open. 

• Controleer of de toevoerslang niet bevroren is. 

• Leg de toevoerslang recht. 

• Reinig het filter in de watertoevoerslang. 

Na voltooiing van het 
wasprogramma is 
wasmiddel achtergebleven 
in de wasmiddellade. 

• Controleer of de wasmachine met voldoende waterdruk werkt. 

• Let erop dat het wasmiddel midden in de wasmiddellade wordt gestopt. 

Wasmachine schudt of 
maakt te veel geluid. 

• Controleer of de machine op een vlakke ondergrond staat 

• Controleer of de transportbouten zijn verwijderd. 

• Controleer of de wasmachine geen contact maakt met een ander voorwerp. 

• Controleer of het wasgoed gelijkmatig verdeeld is in de trommel. 

• Controleer of er niet teveel of te weinig wasgoed in de trommel zit. 

De wasmachine voert geen 
water af en/of 
centrifugeert niet. 

• Leg de afvoerslang recht. Vermijd geknikte slangen. 

• Vontroleer of het vuilfilter niet verstopt zit. 

De deur zit dicht en kan 
niet geopend worden. 

• Al het water uit de wastrommel moet zijn afgepompt. 

• Het controlelampje voor het deurslot moet uit zijn. Het controlelampje voor het 
deurslot gaat uit zodra het water is afgepompt. 



Code Oplossing 

dE • Sluit de deur. 

4E • Controleer of de waterkraan open is. 

• Controleer de waterdruk. 

5E • Reinig het vuilfilter. 

• Controleer of de afvoerslang goed geïnstalleerd is. 

UE • Het wasgoed is onevenwichtig verdeeld. Verdeel het opnieuw. Als u slechts één voorwerp 

wast, is het mogelijk dat de laatste centrifugeronde niet goed verloopt. De foutmelding 

“UE” wordt dan in het display weergegeven. 

cE/3E • Neem contact op met de Receptie. 

Sd • Dit verschijnt als een teveel aan schuim wordt geconstateerd. Het wordt ook weergegeven 

tijdens het verwijderen van het schuim. Nadat het verwijderen van het schuim is beëindigd, 

wordt het normale wasprogramma hervat. 

Uc • Wanneer het voltage van de geleverde elektriciteit instabiel is, wordt de wasmachine 

stilgezet om de elektrische voorzieningen te beschermen. 

• Wordt het juiste voltage weer geleverd dan wordt het wasprogramma automatisch hervat. 

Foutcodes 

Bij problemen met uw wasmachine wordt er mogelijk een foutcode weergegeven in het display. Kijk in deze tabel 

en probeer de voorgestelde oplossing voor u de receptie belt. 


