KORTE HANDLEIDING

WASMACHINE PWM110
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1. AAN/UIT- en PROGRAMMAKEUZEKNOP
2. Toetsen voor WASSTIJL
▷ Eco-behandeling (2a); langere wastijd, minder water.
▷ Allergie-behandeling (2b); meer water, extra spoelbeurt.
▷ Tijd-behandeling (2c); kortere wastijd, meer water.
3. Toets TEMPERATUUR
4. Toets TOERENTAL CENTRIFUGEREN / AFPOMPEN / AFPOMPEN STOPPEN
5. Toets UITGESTELDE START
6. Toetsen voor AANVULLENDE FUNCTIES
▷ Voorwas (6a); voor erg vervuild wasgoed met hardnekkige vlekken.
▷ Extra water (6b); wassen met een extra hoeveelheid water en een extra spoelbeurt.
▷ SterilTub (6c); voor het verwijderen van onreinheden, bacteriën en onprettige geur uit de wasmachine. Deze instelling kan alleen worden gekozen bij het wasprogramma voor katoen 95 °C.
Aanbevolen wordt het zelfreinigende programma ten minste 1 x per maand uit te voeren.
7. Toets START/PAUZE

Wasgoed sorteren
• Sluit rits- en klittenbandsluitingen en leeg de zakken.
• Sorteer het wasgoed in witte was, bonte was en donkere was.
• Lees de wasetiketten in het wasgoed en sorteer deze, afhankelijk
van de temperatuurinformatie op het wasetiket.
• Keer het wasgoed binnenstebuiten.
• Meng voor een nog beter wasresultaat grote en kleine stukken wasgoed door
elkaar en plaats deze losjes en van elkaar gescheiden in de wasmachine.
• Raadpleeg de programmatabel op de achterzijde voor de juiste maximale hoeveelheid wasgoed.
• Let op! gebruik een waszakje voor het wassen van beugelbeha’s.

Bediening
1.
2.
3.
4.

Open de watertoevoer door de kraan open te draaien.
Open de deur van de wasmachine door de grendel naar u toe te trekken.
Doe het wasgoed in de machine en sluit de deur
Voeg wasmiddel en wasverzachter toe. Let hierbij op de wasvoorschriften (raadpleeg ‘Wasmiddel en
wasverzachter’).
5. Kies een wasprogramma door de programmakeuzeknop naar links of rechts te draaien (raadpleeg
de programmatabel op de achterzijde).
Op de display worden de basisinstellingen van het gekozen programma getoont (temperatuur en
centrifugetoerental).
▷ De basisinstellingen kunnen naar wens worden gewijzigd; druk op de desbetreffende toets 3 en/of
4 (voordat u op de toets START/PAUZE drukt).
▷ Het is ook mogelijk om een aanvullende functie te activeren/deactiveren door op de
desbetreffende toetsen (2a, 2b, 2c, 5, 6a, 6b of 6c) te drukken (voordat u op de toets START/
PAUZE drukt).
6. Druk op de toets START/PAUZE.
Op de display wordt de tijd die resteert tot het einde van het programma of de tijd tot de uitgestelde
start (indien ingesteld) weergegeven. Bij de geselecteerde functies branden de controlelampjes.
▷ Nadat u op de toets START/PAUZE hebt gedrukt, kunt u het toerental voor centrifugeren
aanpassen en het kinderslot activeren of deactiveren; andere instellingen kunnen echter niet
gewijzigd worden.
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7. H
 et einde van het wasprogramma wordt aangegeven door een geluidssignaal en op de display
wordt ‘END’ (EINDE) weergegeven.
8. Open de deur van de wasmachine, haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur.
9. Sluit de watertoevoer af door de kraan dicht te draaien en schakel het apparaat uit (draai de
programmakeuzeknop naar ‘OFF’ (UIT)).
Max.
Soort wasgoed
belasting

Programma

FF

Katoen

8 kg

OFF

Mix / synthetische stoffen 3,5 kg

Gekleurd wasgoed (met overeenkomstige kleuren) dat gemaakt is van een mix van weefsels (broeken,
T-shirts, jurken etc.) en andere kledingstukken vervaardigd uit polyester, polyamide of een mix van deze
weefsels met katoen (overhemden, blouses etc.).

Handwas / tere stoffen

2,5 kg

Teer wasgoed vervaardigd uit linnen, zijde, wol of viscosezijde waarvan het wasmerk aangeeft ‘alleen
handwas’ (jurken, rokken, blouses etc.) en gordijnen. Uiterst voorzichtig programma dat het weefsel van
uw kleding ontziet.

Wol

2 kg

Kledingstukken uit wol en een mix van wol en andere stoffen (sweaters, dassen, sjaals etc.) die volgens
het wasvoorschrift geschikt zijn voor de wasmachine.

Snelle was 17’
OFF

2 kg

Wasgoed dat niet erg vuil is en voor opfrissen enzovoort – bespaart tijd en energie.

Sportkleding

2,5 kg

Niet al te vuile sportkleding uit katoen, microvezels of synthetische vezels gecentrifugeerd met laag
toerental en korte laatste centrifugeronde.

Nachtprogramma
OFF

3,5 kg

Verschillende soorten gekleurd wasgoed uit weefsels met verschillende sterkte; wordt voorzichtig
rondgedraaid, heeft een langere wastijd en lager toerental bij centrifugeren.

OFF
Bio-programma

8 kg

Wasgoed wassen met zeer weinig tot geen wasmiddel en met gebruik van eco-wasballen.

Perfect zwart
OFF

2,5 kg

Donkere was met gebruikmaking van speciaal wasmiddel voor zwart wasgoed; wordt voorzichtig
rondgedraaid en heeft lager toerental bij centrifugeren.

Ultrawit

2,5 kg

Kwetsbare, licht vervuilde was zoals bh’s en kanten ondergoed, met gebruikmaking van speciaal
wasmiddel voor tere witte was; wordt gewassen bij lage temperaturen, voorzichtig rondgedraaid en
heeft lager toerental bij centrifugeren.

OFF

OFF
OFF

Niet-gevoelig katoen en linnen (handdoeken, ondergoed, T-shirts, badstof handdoeken en ondergoed,
kousen, tafelkleden, vaatdoeken etc.).

Spoelen

Wasgoed spoelen (inclusief met de hand gewassen stukken) zonder centrifugeren tussen de spoelingen
door en met één afsluitende centrifugebewerking. ‘Extra water’ kunt u kiezen door op toets 6b te drukken.

Verzachten

Voor het impregneren of behandelen met wasverzachter of stijfsel van reeds gewassen wasgoed. Het
kan ook als korte spoelbeurt gebruikt worden zonder wasverzachter toe te voegen. Het programma
wordt afgesloten met een extra spoelbeurt. ‘Extra water’ kunt u kiezen door op toets 6b te drukken.

Centrifugeren / Afpompen

Voor het centrifugeren van het wasgoed. Als u het water uit de machine wilt pompen zonder
staat.
centrifugeren, drukt u diverse malen op toets 4 tot de instelling op

Wasmiddel en wasverzachter
 ul het wasmiddelbakje van de machine met wasmiddel en wasverzachter aan de hand van het gekozen
V
wasprogramma.
Let op! Sluit het wasmiddelbakje voor het inschakelen van de machine. Gebruik uitsluitend geschikte
wasmiddelen met een verlaagde schuimvorming. Gebruik geen gel-vormige wasmiddelen. Raadpleeg
de dosering op de verpakking. Gebruik van te veel wasmiddel kan leiden tot overmatige schuimvorming.
Dit kan leiden tot een slecht wasresultaat en ook tot beschadiging van de machine.

Veiligheidsinstructies
• Deze machine is alleen bedoeld voor het wassen van wasgoed.
• De machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke of
verstandelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen moeten instructies
ontvangen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
• Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met de machine spelen.
• In verband met de elektrische veiligheid mag het toestel niet met hogedrukreinigers of stoomreinigers
worden schoongemaakt.
• Let op! Als het programma wordt onderbroken kan het wasgoed zeer warm zijn.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en
storingen.
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