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BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN DE INSTRUCTIES 
AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT EN BEWAAR ZE VOOR 
LATERE RAADPLEGING. 

Waarschuwingen 
 Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en  vergelijkbare toepassingen 

zoals: 
‒ kantines voor personeel in winkels, kantoren en andere werkruimtes; 
‒ boerderijen; 
‒ door klanten in hotels, motels en andere woonomgevingen; 
‒ bed & breakfasts en soortgelijke omgevingen. 
‒ ruimtes voor commercieel gebruik in appartementsblokken.

 Laat het snoer vervangen door de fabrikant, het servicecentrum of een gelijksoortig 
vakbekwaam persoon als het beschadigd is om elk gevaar te vermijden. 

 Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met 
verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring 
en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het 
veilige gebruik van het apparaat en als zij de gevaren ervan begrijpen.  
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.  
Laat kinderen het apparaat niet zonder toezicht schoonmaken en onderhouden. 

 OPGELET: Niet op de warmwatertoevoer aansluiten. 
 Belemmer de openingen niet door een tapijt. 
 De waterdruk mag niet lager zijn dan 0,1 MPa en niet hoger dan 1 MPa.  
 Gebruik de nieuwe slangen die met het apparaat zijn meegeleverd en gebruik geen 

oude slangen opnieuw. 
 Houd kinderen jonger dan 3 jaar altijd uit de buurt tenzij ze voortdurend onder 

toezicht staan. 
 Voor meer informatie over de reinigingsmethode, zie de sectie “Reiniging en 

onderhoud” op paginas 18-20. 
 Het maximum gewicht aan droge kleding dat in de wasmachine mag worden 

gestopt is 7 kg.  
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Veiligheidsmaatregelen  
 Het apparaat is alleen bestemd voor gebruik binnenshuis.  
 Houd het verpakkingsmateriaal van het apparaat uit de buurt van kinderen om elk 

gevaar te voorkomen. 
 Steek de stekker nooit met natte handen in het stopcontact.  
 Raak het apparaat nooit met natte handen of voeten aan. 
 In geval van een defect, haal eerst de stekker uit het stopcontact en draai de kraan 

dicht. Repareer het apparaat nooit zelf. Neem contact op met een erkende 
reparateur.  

 Overschrijd het maximum laadvermogen niet.  
 De glazen deur wordt zeer heet tijdens de wascyclus. Houd kinderen en huisdieren 

uit de buurt van het apparaat wanneer in werking.  
 Oefen nooit druk op de deur uit om deze tijdens de werking van het apparaat te 

openen.  
 Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van het apparaat, ze kunnen zichzelf 

in het apparaat opsluiten.  
 Na gebruik, haal de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.  
 Dieren en kinderen kunnen in de machine klimmen. Controleer de machine voor elk 

gebruik.  
 De stekker moet na het installeren van het apparaat eenvoudig bereikbaar zijn. 
 Was geen artikelen die met brandbare of explosieve stoffen (zoals was, olie, verf, 

benzine, ontvettingsmiddelen, chemische oplosmiddelen, kerosine, etc.) zijn 
gereinigd, gewassen, geweekt of gedept. Dit kan brand of explosie tot gevolg 
hebben. 

 Installeer het apparaat niet in een badkamer, een zeer vochtige kamer of in een 
ruimte met explosieve of bijtende gassen. 
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PRODUCTOVERZICHT 

Lade  
(voor wasmiddel 
en wasverzachter) 

Bedieningspaneel 

Deur 

Trommel 

Filterdeksel Verstelbare pootjes (4)
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Toebehoren 

Afdekkapjes Inlaatslang Bodemplaat U-beugel

Netsnoer 

Afvoerslang 

Waterinlaat 

Transportbouten Transportbouten 



1 2 3 4 5 6 
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Bedieningspaneel  

1 Temperatuur knop 
2 Centrifuge knop  
3 Favoriet knop  
4 Optie knop  
5 Einde vertraging knop 
6 Start/Pauze knop 

1 + 2  Kinderslotfunctie 

2 + 3  Geluidsfunctie 

6  Herladenfunctie 

INSTALLATIE 

 Verpakking verwijderen

1. Verwijder de kartonnen doos en de piepschuimverpakking.
2. Til de wasmachine op en verwijder de basisverpakking. Hiervoor zijn 2 of meer mensen nodig.
3. Verwijder de tape waarmee het netsnoer en de afvoerslang zijn bevestigd.

 Transportbouten verwijderen

Het apparaat is uitgerust met transportbouten om interne beschadiging tijdens het transport te 
vermijden.  
Verwijder de verpakking en alle transportbouten voor gebruik van het apparaat. 

 WAARSCHUWING: 
Verpakkingsmateriaal (bijv. folie, piepschuim) kan gevaarlijk zijn voor kinderen.  
Er bestaat verstikkingsgevaar! Houd alle verpakking uit de buurt van kinderen. 

Programmakiezer 

Scherm 
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1. Draai de boutkoppen tegen de klok in los met behulp van een moersleutel totdat de bouten
gedeeltelijk zijn ingetrokken.

2. Duw de transportbouten naar binnen om ze los te maken.
3. Verwijder de transportbouten en de rubber bussen door ze uit te trekken.
4. Sluit de openingen af met de meegeleverde afdekkappen.

 Plaatsbepaling

Plaats het apparaat op een vlak en hard oppervlak. 
Zorg ervoor dat de luchtcirculatie rond het apparaat niet wordt gehinderd 
door tapijten, vloerkleden etc. 
Laat een ruimte van minstens 2 cm aan elke kant van het apparaat. 
Zorg ervoor dat het apparaat niet op het netsnoer staat. 

 Vereisten voor de installatielocatie

Voor het installeren van het apparaat, kies een gepaste plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet: 
‒  Stevige, droge en vlakke ondergrond 
‒  Vermijd direct zonlicht. 
‒  Voldoende ventilatie 
‒  Kamertemperatuur is hoger dan 0°C 
‒  Blijf uit de buurt van warmtebronnen zoals kolen- of gasgestookte apparaten. 

 Het apparaat waterpas stellen

Door de wasmachine goed waterpas te stellen, worden overmatig lawaai en trillingen voorkomen. 
Installeer het apparaat op een stevige en vlakke ondergrond.  

Als de vloer ongelijk is, draai dan de verstelbare pootjes zoals vereist. 
 Leg nooit kartonnen dozen, houten blokken of soortgelijke materialen onder de voeten. 
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1. Draai de borgmoeren los met een steeksleutel.
2. Draai aan de verstelbare pootjes om de hoogte aan te passen.

 Zorg ervoor dat alle vier de voeten stabiel zijn en op de grond rusten en controleer 
vervolgens met een waterpas of het apparaat perfect waterpas staat. 

3. Draai de borgmoeren.

 De bodemplaat installeren

Verwijder het achterblad 
van het dubbelzijdig 
plakband dat op de vier 
zijden van de bodemplaat 
is aangebracht.  

Kantel het apparaat naar 
achteren (kantelhoek: 40°) 
en breng de bodemplaat 
aan.  

Oefen druk uit op het 
dubbelzijdig plakband 
om de bodemplaat aan 
het apparaat vast te 
maken. 

 Elektrische aansluiting

Uw wasmachine werkt met 220-240V en 50Hz. 
Elektrische aansluitingen moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerde technicus in 
overeenstemming met de geldende veiligheidsvoorschriften. 
Uw wasmachine moet juist geaard worden. We zijn niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van 
gebruik zonder juiste aardverbinding. 

Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen. 
Dit apparaat mag niet worden gevoed door een extern schakelapparaat, zoals een timer, of worden 
aangesloten op een circuit dat regelmatig wordt in- en uitgeschakeld. 
Trek de stekker niet uit het stopcontact als er brandbaar gas in de buurt is. 

Opgelet: Voor betere prestaties wat betreft het geluidsniveau, breng de inbegrepen 
“geluiddempende bodemplaat” aan. Lees en volg de installatiehandleiding zoals aangegeven op de 
geluiddempende plaat en in de gebruiksaanwijzing.
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 De slang aansluiten

De watertoevoerslang aansluiten 

Het apparaat moet op de koudwatertoevoer worden aangesloten. 
Zorg dat er geen knik in de slang zit en de slang niet wordt verpletterd.  

1. Schroef één uiteinde van de inlaatslang vast
op de achterkant van het apparaat.

2. Sluit het ander uiteinde van de inlaatslang aan op
een kraan met een ¾” draad.

De afvoerslang installeren 
Om een afvoerslang te installeren, gebruik een van de volgende methoden:  
Zorg dat de afvoerslang niet gebogen, kromgetrokken, verpletterd of verlengd is. 

 Duw de slang stevig in een afvoerstandpijp.  Wanneer de afvoerslang in een gootsteen wordt
aangebracht, zet het stevig vast met een koord.

OPMERKING: 
Monteer de 
waterafvoerslang op 
een hoogte van 
minimum 70 cm en 
maximum 125 cm 
van de grond.

  OPMERKING : 
Na het aansluiten van de slang, draait u de kraan langzaam open en controleert u of er 
geen lek is. 
De slang niet verdraaien, platdrukken, wijzigen of doorknippen.  
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VOOR ELKE WASBEURT  

Regels voor het scheiden van wasgoed 
 Type stof / symbool op het waslabel (katoen, gemengde vezels, synthetisch, wol, handgewassen items) 

 Kleur 
Scheid gekleurde en witte items. Was nieuwe en gekleurde items afzonderlijk. 

 Grootte 
Was items van verschillende groottes in dezelfde lading voor betere wasprestaties en verdeling van de 
items in de trommel. 

 Delicate items 
Was delicate items afzonderlijk. 

 Babyartikelen (babykleding, handdoeken en luiers) moeten afzonderlijk worden gewassen. 
Als deze samen met kledingstukken voor volwassenen worden gewassen, kunnen ze geïnfecteerd 
raken. Verleng de spoelcyclus om ervoor te zorgen dat alle wasmiddel volledig uit het wasgoed is 
verdwenen. 

 Het is aanbevolen om items die eenvoudig bevlekt kunnen worden, zoals witte sokken, kragen en 
mouwen, etc. eerst met de hand te wassen alvorens ze in de wasmachine te steken om betere 
wasprestaties te krijgen. 

De zakken leegmaken 
Controleer of alle zakken leeg zijn. Voorwerpen zoals spijkers, haarclips, 
aanstekers, muntstukken en sleutels kunnen zowel uw apparaat als uw 
kleding beschadigen. 

Alle ritssluitingen, knopen en haken sluiten 

Sluit ritssluitingen, haken en koorden om te vermijden dat deze voorwerpen aan andere 
kledingstukken vast komen te zitten. 
Knoop alle linten en riemen dicht. 
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Lees de instructies op de verpakking met was- of ander middel voor de juiste hoeveelheid, afhankelijk 
van de hoeveelheid wasgoed, de mate van vervuiling en de waterhardheid.  

Het gepaste wasmiddel is afhankelijk van:
 type stof (katoen, strijkvrij/ synthetisch, delicate items, wol). 

Opmerking: Gebruik alleen specifieke wasmiddelen voor het wassen van wol. 
 Kleur  
 wastemperatuur 
 graad en soort vervuiling 

Opmerkingen: 
 Witte resten op donkere stoffen worden veroorzaakt door onoplosbare verbindingen die in 

moderne fosfaatvrije waspoeders worden gebruikt. Als dit het geval is, schud of borstel de stof 
uit of gebruik een vloeibaar wasmiddel. 

 Gebruik alleen wasmiddelen en wasverzachters die speciaal voor huishoudelijke wasmachines 
zijn ontworpen. 

 Wanneer ontkalkingsmiddel, kleurstof of bleekmiddel tijdens de voorwas wordt gebruikt, zorg 
dat het geschikt is voor gebruik in een huishoudelijke wasmachine. Ontkalkingsmiddelen 
kunnen producten bevatten die uw wasmachine kunnen beschadigen. 

 Gebruik geen oplosmiddelen (zoals terpentijn of benzeen). Was geen stoffen in de wasmachine 
die met een oplosmiddel of brandbare vloeistof zijn behandeld. 

 Berg wasmiddel en additieven op in een droge en veilige ruimte, en buiten het bereik van 
kinderen. 

 Vloeibaar wasmiddel kan worden gebruikt voor programma's met een voorwas. In dit geval 
moet er echter waspoeder worden gebruikt voor de hoofdwas. 

 Gebruik geen vloeibaar wasmiddel wanneer u de Uitgestelde starttijd-functie wilt gebruiken. 

WASSEN  

Voor de eerste wascyclus 
Om eventueel restwater te verwijderen dat tijdens het testen door de fabrikant is achtergebleven, is het 
raadzaam een korte wascyclus zonder wasgoed uit te voeren. 
1. Draai de waterkraan open.
2. Sluit de deur.

3. Giet een beetje wasmiddel (ongeveer 30 ml) in het hoofdwasvak  van het wasmiddelbakje. 
4. Selecteer en start een kort programma.

Wasverzachtervak 
 Wasverzachter  

 Vul het vak tot aan het MAX 
teken met wasverzachter. 

Hoofdwasvak  
 Wasmiddel voor hoofdwas 
 Vlekkenverwijderaar  
 Waterverzachter 

Wasmiddel  

Voorwasvak 
 Wasmiddel voor de voorwas 
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Uw wasgoed wassen 

1. Open de deur om de artikelen in de trommel te laden.

OVERBELAST het apparaat NIET.  
Houd rekening met het maximum gewicht van de lading die in de programmatabel is 
vermeld.  
Het apparaat overbelasten leidt tot een afname van de wasprestaties. 

2. Sluit de deur.

Zorg dat er geen wasgoed tussen de deur en afdichting vast komt te 
zitten. 

3. Voeg wasmiddel en wasverzachter toe.

Trek het bakje uit.  
Doe wasmiddel en wasverzachter in de overeenkomstige vakken. 
Niet laten overlopen.  

4. Draai de watertoevoer open.

5. Selecteer het gewenste programma.
Draai de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren. 
Het scherm geeft de wastijd weer. 

6. Wijzig de temperatuur, indien nodig.

Druk herhaaldelijk op  totdat de gewenste temperatuur is ingesteld. 

7. Wijzig de centrifugesnelheid, indien nodig.

Druk herhaaldelijk op  om de gewenste centrifugesnelheid in te stellen. 

8. Selecteer de opties, indien nodig.

Druk herhaaldelijk op  om de gewenste optie te selecteren. De opties zijn alleen 
beschikbaar wanneer bepaalde programma‘s worden geselecteerd. 

De programmakeuzeknop wordt ook 
gebruikt om de machine in of uit te 
schakelen.  

Zie de programmatabel voor een 
gedetailleerd programmaoverzicht. 

Het scherm geeft het overeenkomstig symbool weer wanneer de optie wordt gekozen. 
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 Voorwas
Selecteer deze optie voor 

het wassen van sterk vervuild 
wasgoed. 
Vòòr het wassen kan het 
wasmiddel/waspoeder worden 
toegevoegd aan het voorwasvak 
en het waspoeder moet worden 
toegevoegd aan het 
hoofdwasvak.  

 Extra Spoelen 
Selecteer deze optie om een 
extra spoelcyclus uit te voeren 
voor betere spoelprestaties.   

Intensief 
Selecteer deze optie om de 
waseffectiviteit te vergroten en 
de wastijd te verlengen. 

9. Start een programma.

Druk op . De deur wordt vergrendeld en het scherm geeft het symbool  weer. 

Wasfasesymbolen 

Deze symbolen geven de programmafasen aan, 
van links naar rechts, startend met de voorwas, 
hoofdwas, de spoelfase en dan de centrifugefase. 
Het overeenkomstig symbool knippert om de 
huidige fase aan te geven. 

Beschikbaar 
voor deze 
programma's 

Beschikbaar 
voor deze 
programma's 

Beschikbaar 
voor deze 
programma's 
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Het display geeft “----” na het starten van een programma weer om aan te geven dat het wasgoed 
automatisch wordt gewogen. De programmaduur (uren:minuten) wordt vervolgens automatisch 
aangepast aan het gewicht van het wasgoed. 

10. Onderbreek een actief programma en open de deur, indien nodig.

 Druk op    om een actief programma te onderbreken. 
 Als het waterpeil of de temperatuur niet te hoog is, verdwijnt het deur vergrendeld symbool 

 en geeft het scherm het herladen symbool  weer. 
U kunt nu de deur openen om bijv. meer wasgoed toe te voegen of wasgoed te verwijderen dat 
per ongeluk in de machine werd gestopt. 

 Druk op  om het programma te hervatten. 

11. Wijzig een programma en de instellingen, indien nodig.

Om de instellingen van een actief programma te wijzigen: 
 Draai de programmakeuzeknop naar de stand UIT circa 3 seconden. 
 Selecteer een nieuw programma en wijzig de instellingen. 

 Druk op  om het nieuw programma te starten. 

12. Aan het einde van de cyclus geeft het scherm het bericht „End” (einde) weer (OFF).

13. Schakel de machine uit door de programmakeuzeknop naar de UIT-stand te draaien.

14. Open de deur en haal het wasgoed uit.
 De deur kan alleen worden geopend wanneer het

symbool  verdwijnt. Controleer of het symbool  verdwijnt. 
  Laat de deur op een kier om de binnenkant van het apparaat 

te laten drogen. 
  Open de deur en haal het wasgoed uit. Draai de waterkraan dicht. 

Automatisch wegen  
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PROGRAMMATABEL  

Programma 
Max 

lading 
(kg) 

Temperaturen

Max.  
centrifuge

snelheid 
(omw/min)

Wasmiddelen en additieven 

Voorwas Hoofd
was 

Wasverzachter  

7.0 
Koud, 20°C, 
30°C, 40°C, 
60°C, 90°C 

1400 
Katoen 

7.0 
Koud, 20°C, 

30°C, 40°C, 60°C
1400 

Katoen kleur 

2.0 40°C, 60°C 1400 
Zorg voor stoomallergie 

Eco 40-60 7.0 ─ 1400 ─ ─ 

2.0 
Koud, 20°C, 
30°C, 40°C 

600� ─ 
Wol 

2.0 40°C, 60°C, 90°C 1400 
Baby stoomverzorging 

3.5 Koud, 20°C, 
30°C, 40°C, 60°C 1000 

Donkere was 

1.0 Koud, 20°C, 
30°C, 40°C 800 ─ 

Snel 15’ 
Mix 
Gemengd 

3.5 Koud, 20°C, 
30°C, 40°C 1400�

2.0 Koud, 20°C, 
30°C, 40°C 1000�

Sportkleding 

2.0 Koud, 20°C, 
30°C, 40°C 600 ─ 

Dons 
20°C 7.0 20°C 1400 

─ 90°C 800 ─ ─ 
Trommel reinigen 

7.0 ─ 1400 ─ ─ 
Spoelen en centrifugeren 

7.0 ─ 1400 ─ ─ ─ 
Alleen centrifuge 

● = dosering vereist /○= optioneel

○ ●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●

○

○

○

○

○

○

○

○

○

●

●

●

●

●

●
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Programma‘s 

Katoen 
Voor het wassen van zeer en normaal bevuild wasgoed van katoen en 
linnen 
Voor zeer bevuild wasgoed, selecteer de „Voorwas“ functie. 
Katoen kleur 
Voor licht tot matig vervuilde was 
De temperatuur kan afzonderlijk worden ingesteld. Volg de instructies 
die op de kleding zijn aangegeven. Was kleding die direct op de huid 
werden gedragen op 60°C.  
Minder sterk vervuild wasgoed kan grondig worden gewassen op 
40°C. De centrifugesnelheid kan tevens vrij worden gekozen. De 
standaardinstelling is de maximale centrifugesnelheid. 
Zorg voor stoomallergie 
Geschikt voor hittebestendige en minder vervagende stoffen om 
allergenen zoals pollen, mijten en parasieten te verwijderen door 
middel van stoom op een hoge temperatuur. 
Voor normaal vervuild katoenen wasgoed 
Wol 
Voor het wassen van wasbaar wollen wasgoed 
Baby stoomverzorging 
Geschikt voor babykleding en ondergoed, enz. die steriliseert en 
desinfecteert door middel van stoom op een hoge temperatuur. 
Donkere was 
Voor het wassen van donker wasgoed van katoen of gemengde 
stoffen 
Snel 15’ 
Voor het snel wassen van licht bevuild wasgoed 
Deze cyclus duurt slechts 15 minuten, en bespaart tijd en energie. 
Gemengd  
Voor het wassen van licht of normaal bevuild wasgoed van katoen, 
linnen, synthetische vezels en gemengde vezels 
Sportkleding  
Voor het wassen van sportkleding 
Dons 
Voor in de wasmachine te wassen items gevuld met synthetische 
vezels, zoals kussens, dekens en spreien, tevens geschikt voor het 
wassen van items met dons. 
Geschikt voor katoenen kleding met lichte vlekken, 
energiebesparend. 
Trommel reinigen 
Voor het verwijderen van wasmiddelresten, schimmel en vuil 
binnenin de trommel of kuip om ophoping van vuil in de trommel te 
vermijden. 
Spoelen en centrifugeren  
Dit programma is standaard ingesteld op twee spoelbeurten en 
centrifugeren. 
Alleen centrifuge  
Extra centrifuge met instelbare centrifugesnelheid 

90°C
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OPMERKING: De twee programma's   en  zijn geschikt voor 
het steriliseren van kleurvaste kleding. Als u waterdamp op het glas van de deur waarneemt, leg uw 
handen niet op het glas en open het wasmiddelbakje niet om brandwonden te voorkomen. 

EXTRA FUNCTIES  

 Uitgestelde Eindtijd-functie

U kunt deze functie gebruiken om het wasprogramma zo in te stellen dat het op een later tijdstip wordt 
beëindigd. De uitgestelde eindtijd kan worden gekozen tussen 1 en 24 uur, in stappen van 1 uur. 

1. Selecteer een programma.

2. Druk herhaaldelijk op  om de gewenste eindtijd te selecteren. 
 Het weergegeven uur geeft de tijd aan wanneer het wasprogramma zal eindigen. 

 Het  symbool verschijnt op het scherm. 

3. Druk op  om het programma te starten. 
 De machine zal vervolgens aftellen. 

Als de programmaduur bijvoorbeeld langer dan 2 uur is, dan moet de uitgestelde eindtijdfunctie starten 
vanaf 3 uur.  

Als de programmaduur van uw geselecteerde programma 2:28 uur is en u stelt de uitgestelde eindtijd in 
op 6 uur. Dit betekent dat uw wasprogramma binnen 6 uur zal eindigen. 

Als u deze functie wilt annuleren voordat het programma start, druk herhaaldelijk op 

totdat het symbool  van het display verdwijnt. Of u kunt een ander programma selecteren door aan 
de programmaknop te draaien. 

Druk op 

..

2:28

Aftellen 

Het programma start. 

Programma
cyclus 

3:32 
Einde van 
cyclus 

Uitgestelde eindtijd: 6 uur 
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 Geluidsfunctie
U kunt deze functie gebruiken om het geluid dat tijdens het drukken op de knoppen of het draaien aan 
de programmakeuzeknop wordt geproduceerd in of uit te schakelen. 

 Druk en houd de  en 
tegelijkertijd gedurende circa 2 seconden ingedrukt totdat het 

scherm  weergeeft. Dit geeft aan dat de geluidsfunctie 
ingeschakeld is. 

  Om deze functie uit te schakelen, druk en houd  en 

 opnieuw tegelijkertijd gedurende circa 2 seconden. Het symbool  verdwijnt 
van het display. 

 Favoriet wasprogramma-functie
Het favoriet programma stelt u in staat om een persoonlijke wascyclus voor toekomstig gebruik op te 
slaan. 
1. Selecteer een programma.
2. Selecteer de temperatuur, centrifugesnelheid en andere instellingen.

3. Druk en houd  circa 3 seconden ingedrukt. 
 Het Favoriet programma is nu opgeslagen voor toekomstig gebruik. 

 Het scherm geeft het symbool  weer. 

Om het programma opnieuw te gebruiken, druk op . 

Als u aan de programmakiezer draait of op andere knoppen drukt, dan wordt de functie geannuleerd en 
verdwijnt het symbool van het display. 

 Kinderslotfunctie
Om de veiligheid van kinderen te vergroten, is deze machine uitgerust met een kinderslotfunctie. 

Wanneer het programma start, druk en houd 

 en  2 seconden tegelijkertijd 

ingedrukt. Het symbool  verschijnt op het display om 
aan te geven dat de functie geactiveerd is. 

Om deze functie te deactiveren, druk en houd 

 en 

ingedrukt. Het symbool 

  2 seconden tegelijkertijd  

verdwijnt van het display.  

 Wanneer de functie is geactiveerd, worden alle functieknoppen vergrendeld. 
 Wanneer u de machine uitschakelt door de programmakiezer naar de positie OFF (Uit) te draaien, 

wordt de kinderslotfunctie gedeactiveerd. 
 Nadat het programma is afgelopen, wordt het kinderslot automatisch ontgrendeld. 
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REINIGING EN ONDERHOUD 

 Het bedieningspaneel/de buitenkant van het apparaat reinigen

Veeg af met een zachte, vochtige doek.  
Gebruik geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen. 
Was- en reinigingsmiddelresten onmiddellijk verwijderen.  

 De trommel reinigen

Roestvlekken die door metalen voorwerpen in de trommel zijn achtergebleven, moeten onmiddellijk 
worden verwijderd met chloorvrije wasmiddelen. Gebruik nooit staalwol om de trommel te reinigen! 

Om de trommel te ontkalken, voert u de trommelreiniging uit met het ontkalkingsmiddel volgens de 
instructies van de fabrikant voor de juiste dosering van het wasmiddel.  

 De deurdichting en het glas reinigen

 De inlaatfilter reinigen

 WAARSCHUWING: 
Haal altijd de stekker uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht voor reiniging en 
onderhoud. 

Veeg het glas en de dichting na elke wascyclus schoon om pluis 
en vlekken te verwijderen. Als pluis wordt opgehoopt kan 
lekkage optreden. 
Haal muntstukken, knopen en andere voorwerpen na elke 
wascyclus uit de dichting. 
Maak de deurafdichting en het glas elke maand schoon om de 
normale werking van de machine te garanderen. 

  OPMERKING : 
Reinig het inlaatfilter als het water niet goed wordt toegevoerd. 
Als het water erg hard is of sporen van kalkafzetting bevat, kan het watertoevoerfilter 
verstopt raken. Het wordt aanbevolen om het inlaatfilter van tijd tot tijd te reinigen.  
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1. Draai de watertoevoer dicht en maak de inlaatslang los. 2. Reinig de gaasfilter aan het
slanguiteinde voorzichtig met een fijne
borstel.

3. Schroef de inlaatslang opnieuw met de hand vast op de
achterkant van het apparaat. Trek de gaasfilter uit het
ventiel aan de achterkant van het apparaat met behulp
van een tang en reinig het voorzichtig onder stromend
water.

4. Breng de gaasfilter opnieuw aan in het
apparaat. Sluit de inlaatslang aan op de
waterkraan en het apparaat. Draai de
waterkraan open en controleer of alle
verbindingen stevig zijn vastgemaakt.

 De wasmiddellade reinigen

1. Verwijder het bakje door tegelijkertijd op de ontgrendelingsknop te drukken en het bakje uit het
apparaat te trekken.

2. Reinig alle onderdelen onder stromend water en gebruik een zachte borstel om alle wasmiddel- en
wasverzachterresten te verwijderen.

3. Reinig de opening voor het bakje in het apparaat met behulp van een zachte borstel.
4. Duw het bakje opnieuw in het apparaat totdat het goed vastzit.

  OPMERKING : 
Het wordt aanbevolen om de wasmiddellade van tijd tot tijd schoon te maken. 
Gebruik geen schurende of chemische schoonmaakmiddelen.  

Ontgrendelingsknop 
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 De afvoerpompfilter reinigen

Het afvoerpompfilter vangt draden en kleine voorwerpen op die in het wasgoed zijn achtergebleven. 
Controleer regelmatig of het filter schoon is om een soepele werking van uw machine te garanderen. 

 WAARSCHUWING: 
Wees voorzichtig bij het aftappen als het water heet is. Laat het water afkoelen voordat u 
het filter van de afvoerpomp reinigt. Gevaar voor verbranding! 

Druk op het lipje op de klep om 
de klep te openen. 

Plaats een lage en brede bak onder de 
waterfilter. 
Draai de filter langzaam tegen de klok in 
totdat alle water is afgevoerd. 
 Wanneer de bak vol is, sluit de 

waterfilter door het met de klok 
mee te draaien. Verwijder het 
reservoir. Herhaal de procedure 
totdat alle water is afgevoerd. 

Verwijder de waterfilter en reinig het 
onder stromend water met behulp van 
een zachte borstel. 

Breng de waterfilter opnieuw aan in 
het apparaat door het met de klok 
mee te draaien. 

Sluit het deksel tot u een klik hoort.
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PROBLEEMOPLOSSING  

Problemen Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing 

De wasmachine wordt niet 
ingeschakeld. 

De deur is niet goed gesloten. 
Sluit de deur op een juiste 
manier.  

Niet goed met de voeding 
verbonden. 

Controleer de verbinding met 
de voeding.  

Stroomuitval Controleer de voeding.
Machine is niet ingeschakeld. Schakel de machine in. 

Wasmiddel blijft in het bakje 
achter na beëindiging van 
het programma. 

Het gebruikte wasmiddel heeft 
een hoog schuimvermogen.  

Gebruik alleen een gepast 
wasmiddel.  

Te veel wasmiddel gebruikt. 
Doe minder wasmiddel in het 
wasmiddelbakje.  

Wasmachine trilt of maakt 
veel lawaai.  

Niet alle transportbouten zijn 
afgehaald.  

Verwijder alle transportbouten. 

Wasmachine is op oneffen 
oppervlak geplaatst of staat 
niet waterpas. 

Zorg dat de wasmachine op 
een vlak oppervlak en waterpas 
staat.   

Lading is hoger dan maximum 
capaciteit.  

Doe minder wasgoed in de 
trommel. 

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

Afvoerslang is verstopt. Verwijder de verstopping. 
De filter is verstopt Verwijder de verstopping.  

Onbalans in wasgoed 
Voeg kledingstukken toe of 
voer nogmaals een 
centrifugeprogramma uit. 

Het wasresultaat is niet 
goed. 

Uw wasgoed was te vuil voor 
het gekozen programma. 

Selecteer een gepast 
programma. 

De hoeveelheid gebruikte 
wasmiddel is verkeerd. 

Gebruik meer of minder 
wasmiddel volgens de 
aanwijzingen van de fabrikant. 

De maximum laadcapaciteit 
voor uw machine is 
overschreden. 

Overschrijd de maximum 
capaciteit voor uw machine 
niet.  

Foutcodes  

Scherm  Oorzaak  Oplossing 

F01 Storing op de 
waterinlaat 

Controleer of de waterdruk te laag is. 
Controleer of de inlaatslang geknoopt is. 
Controleer of de inlaatfilter verstopt is. 
Controleer of de inlaatslang bevroren is. 

Na het verwijderen van de storing, druk op . 

F03 
Storing op de 
afvoer 

Controleer of de afvoerslang geknoopt is.  
Controleer of de waterfilter verstopt is.  
BELANGRIJK: Zorg dat het water is afgekoeld voordat u het 
afvoert.  

F13 Storing op de 
deurvergrendeling 

Start het programma 20 seconden en ontgrendel de deur om te 
controleren of deze gesloten is.  
Open of sluit het opnieuw.  

Na het verwijderen van de storing, druk op . 
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Als de storing opnieuw optreedt, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de 
klantenservice. 

F14 Storing op de 
deurontgrendeling 

Druk op . Het apparaat probeert de deur te 
openen. Het alarm wordt pas verwijderd wanneer de deur is 
ontgrendeld.   Of draai de programmakiezer 3 seconden naar de 
positie Off (Uit) om de machine uit te schakelen. Kies het 
gewenste programma om de machine te starten en het alarm 
wordt verwijderd .  

F24 Overstroming of te 
veel schuim 

Verwijder de foutcode door te drukken op 
en voer het water dan af.  
Selecteer en start het nodige programma.  

Andere 
foutcodes 

F04 tot F98 

Elektronische 
module werkt niet 
zoals het hoort. 

Draai de programmakiezer 3 seconden naar de positie Uit (OFF). 

om de machine uit te schakelen 
Na het verwijderen van de storing, druk op . 

Unb Onevenwicht alarm 

Als het wasgoed in elkaar wordt gewonden, scheid en herschik 
het wasgoed in de trommel.  
Als het wasgoed in de trommel te licht is, voeg twee of meer 
handdoeken toe.  

Onevenwichtige lading Evenwichtig lading
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De deur in noodgevallen openen  
Als de deur niet kan worden geopend vanwege een stroomuitval of andere speciale omstandigheid, kan 
de noodontgrendelingshendel op het luik van de afvoerpomp worden gebruikt om de deur te openen.   

Voordat u de deur opent: 

 OPGELET!  
Risico op brandwonden! Zorg ervoor dat de 
watertemperatuur niet te hoog is en de was 
niet heet is. Indien nodig, wacht totdat ze zijn 
afgekoeld. 

 OPGELET!  
Verwondingsgevaar ! Zorg ervoor dat de trommel 
niet draait. Indien nodig, wacht totdat de 
trommel stopt met draaien.  

Ga als volgt te werk om de deur te openen: 

1. Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld en haal
de stekker uit het stopcontact.

2. Open de klep van de afvoerpompfilter.
3. Trek de noodontgrendelingshendel omlaag

en houd het in deze positie, en open
tegelijkertijd de deur van het apparaat.

4. Haal het wasgoed eruit en sluit de deur van
het apparaat.

5. Sluit de klep van de filter.

Noodontgrendelingshendel 
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Productinformatieblad 
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2019/2014 VAN DE COMMISSIE met betrekking tot de 
energie-etikettering van huishoudelijke wasmachines en huishoudelijke was-droogcombinaties 
Naam van de leverancier of het handelsmerk:  Etablissements Darty & fils ©  |  THOMSON 
Adres van de leverancier:  9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France
Typeaanduiding:   TW147A 
Algemene productparameters: 
Parameter Waarde Parameter Waarde

Nominale capaciteit (a) (kg) 7,0 Afmetingen in cm 
Hoogte 85 
Breedte 60 
Diepte 54 

Energie-efficiëntie-index 
(a) (EEIw) 

51,4 
Energie-efficiëntieklasse (a) 

A 

Wasefficiëntie-index (a) 1,031 Spoeldoeltreffendheid (g/kg) (a) 4,0 
Energieverbruik in kWh 
per cyclus, gebaseerd op 
het programma “eco 
40-60” bij een combinatie 
van volledige en 
gedeeltelijke ladingen. 
Het werkelijke 
energieverbruik hangt af 
van de manier waarop het 
apparaat wordt gebruikt. 

0,443 

Waterverbruik, uitgedrukt in liters 
per cyclus, gebaseerd op het 
programma “eco 40-60” bij een 
combinatie van volledige en 
gedeeltelijke ladingen. Het 
werkelijke waterverbruik hangt af 
van de manier waarop het 
apparaat wordt gebruikt en van de 
hardheid van het water. 

43 

Maximumtemperatuur in 
het behandelde 
wasgoed (a)  (°C) 

Nominale 
capaciteit 

45 
Gewogen resterend 
vochtgehalte (a) (%) 

52,5 
Helft 33 
Kwart 24 

Centrifugesnelheid (a) 

(rpm) 

Nominale 
capaciteit 

1400 
Centrifuge-efficiëntieklasse (a) B 

Helft 1400 
Kwart 1400 

Programmaduur (a)  
(h:min) 

Nominale 
capaciteit 3:28 

Type vrijstaand 
Helft 2:42
Kwart 2:42

Emissie van akoestisch 
luchtgeluid in de 
centrifugefase (a)  
(dB(A) re 1 pW)  

72 
Emissieklasse voor akoestisch 
luchtgeluid (a)  
(centrifugefase) 

A 

Uitstand (W)  
(indien van toepassing) 

0,49 Stand-bystand (W)  
(indien van toepassing) 

n.v.t. 

Startvertraging (W) 
(indien van toepassing) 

3,70 Netwerkgebonden stand-by (W) 
(indien van toepassing) 

n.v.t. 

Minimumduur van de door de leverancier geboden garantie:  24 maanden 
Dit product is zo ontworpen dat er 
zilverionen vrijkomen tijdens de 
wascyclus 

NEE 

Aanvullende informatie: 
Link naar de website van de leverancier met de informatie zoals bedoeld in punt 9 van bijlage II bij 
Verordening (EU) 2019/2023 van de Commissie: www.darty.com / www.vandenborre.be 

Documenten voor technische assistentie bij reparatie : www.madocumentationreparation.com
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(a)  voor het programma “eco 40-60”.

Over hoe de informatie over een model kan worden gevonden in de productendatabank : 
Klik de link 
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/washingmachines2019/1024058 

Waarden voor de volgende programma’s: 

Het programma “eco 40-60” bij nominale capaciteit 
(a)   nominale capaciteit in kg: 7 kg 
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten: 3:28 
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus: 0,69 kWh/cyclus 
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus: 55 L/cycle 
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het 

wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden 
Celsius: 

45°C 

(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van 
het watergehalte,  
en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt: 

51.00% 

1400 rpm 

Het programma “eco 40-60” bij halve nominale capaciteit 
(a)   nominale capaciteit in kg: 3,5 kg 
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten: 2:42 
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus: 0,36 kWh/cyclus 
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus: 40 L/cyclus 
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het 

wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden 
Celsius: 

33°C 

(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van 
het watergehalte,  
en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt: 

52.00% 

1400 rpm 

Het programma “eco 40-60” een kwart van de nominale capaciteit 
(a)   nominale capaciteit in kg: 2 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten: 2:42 
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus: 0,18 kWh/cyclus 
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus: 30 L/cyclus 
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het 

wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden 
Celsius: 

24°C 

(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van 
het watergehalte,  
en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt: 

55.00% 

1400 rpm 
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Het programma op 20 °C bij de nominale capaciteit voor dit programma 
(a)   nominale capaciteit in kg: 7 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten: 1:50
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus: 0,22 kWh/cyclus 
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus: 62 L/cyclus 
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het 

wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden 
Celsius: 

19°C 

(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van 
het watergehalte,  
en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt: 

55.00% 

1400 rpm 

Een programma voor katoen bij een nominale temperatuur van minstens 60 °C (indien 

beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma   
(a)   nominale capaciteit in kg: 7 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten: 4:00
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus: 0,82 kWh/cyclus 
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus: 45 L/cyclus 
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het 

wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden 
Celsius: 

45°C

(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van 
het watergehalte,  
en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt: 

52.00% 

1400 rpm 

Een programma voor andere textielstoffen dan katoen of een combinatie van textielstoffen 

(indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit voor dit programma 
(a) nominale capaciteit in kg: 3 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten: 2:18
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus: 0,73 kWh/cyclus 
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus: 48 L/cyclus 
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het 

wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden 
Celsius: 

45°C

(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van 
het watergehalte,  
en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt: 

45.00% 

1400 rpm 

Een snelwasprogramma voor licht bevuild wasgoed (indien beschikbaar) bij de nominale 

capaciteit voor dit programma 
(a) nominale capaciteit in kg: 1 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten: 0:30
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus: 0,32 kWh/cyclus 
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus: 17 L/cyclus 
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het 

wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden 
Celsius: 

40°C

(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van 
het watergehalte,  
en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt: 

58.00% 

800 rpm 
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Een programma voor sterk bevuild wasgoed (indien beschikbaar) bij de nominale capaciteit 

voor dit programma  
(a) nominale capaciteit in kg: 7 kg
(b) programmaduur, uitgedrukt in uren en minuten: 2:40
(c) energieverbruik, uitgedrukt in kWh/cyclus: 1,5 kWh/cyclus 
(d) waterverbruik, uitgedrukt in liters/cyclus: 62 L/cyclus 
(e) maximumtemperatuur die voor minstens vijf minuten wordt bereikt in het 

wasgoed dat wordt behandeld tijdens de wascyclus, uitgedrukt in graden 
Celsius: 

58°C

(f) resterend vochtgehalte na de wascyclus, uitgedrukt in een percentage van 
het watergehalte,  
en de centrifugesnelheid waarmee dit is bereikt: 

55.00% 

1400 rpm 

OPMERKING :  
 Het programma “eco 40-60” geschikt is voor het reinigen van normaal bevuild katoenen wasgoed 

waarvan is aangegeven dat het op 40 °C of 60 °C kan worden gewassen, samen in dezelfde cyclus. 
 Dit programma wordt gebruikt om na te gaan of de EU-regelgeving inzake ecologisch ontwerp wordt 

nageleefd. 
 De programma’s met lagere temperaturen en een langere duur over het algemeen het meest efficiënt 

zijn op het gebied van energieverbruik. 
 Energie en water worden bespaard wanneer de huishoudelijke wasmachine wordt gevuld tot de door 

de fabrikant opgegeven capaciteit voor de respectieve programma’s. 
 De centrifugesnelheid een invloed heeft op het geluidsniveau en het resterende vochtgehalte: hoe 

hoger de centrifugesnelheid tijdens de centrifugefase, des te hoger het geluidsniveau en des te lager 
het resterende vochtgehalte. 
 De waarden voor andere programma’s dan het programma “eco 40-60” en de cyclus wassen louter 

indicatief zijn. 

Voeding 220-240V~,  50Hz        1800W 
Waterdruk 0,1 – 1 MPa 
Kwaliteit van waterdicht IPX4 

SERVICE VOOR REPARATIES EN RESERVEONDERDELEN

Demonteer of repareer het apparaat niet zelf om het risico op een elektrische schok 
of persoonlijk letsel te vermijden.

Voor professionele reparaties of het bestellen van reserveonderdelen, neem contact op 
met de klantenservice van FNAC DARTY. 
Reserveonderdelen voor uw apparaten worden binnen 15 werkdagen na het ontvangen van de 
bestelling geleverd.  
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Opgelet! 
Alle apparaten hebben een garantie van 2 jaar. 
De garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door een verkeerde installatie, ongeoorloofde wijziging, 
zelf uitgevoerde of niet professionele reparaties. 

Neem contact met ons op: 

www.darty.com 

0978 970 970 
24 uur 

7 dagen per week 

9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 
94200 Ivry-sur-Seine, 
France

www.vandenborre.be 

02 334 00 00 
8u – 18u 

Ma naar Zat 

 Slesbroekstraat 101 
1600 Sint-Pieters-Leeuw 
Belgium 

VERWIJDERING

Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. 
We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te 
volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel 
de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd. 

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en 
voorschriften. 
Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het 
einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid. 

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling. 
Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten 
kunt u het apparaat gratis inleveren. 

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze 
gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of –ontwikkeling. 

Etablissements Darty & fils ©, 
9 Rue des Bateaux-Lavoirs, 94200 Ivry-sur-Seine, France 20/04/2022
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