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1AAN/UIT- en 
PROGRAMMA-

KEUZEKNOP van 
wasmachine

2Toets-WASSTIJL 
(SensoCare) 

NORMALcare 
(NORMALE  
behandeling)
TIMEcare 
(TIJD-  
behandeling)
ALERGYcare  
(ALERGIE- 
behandeling)
ECOcare  
(ECO-  
behandeling )

De wasstijl wordt 
weergegeven op de display 
boven de toets.

3Toets TEMPERATUUR
De wastemperatuur wordt 

weergegeven op de display 
boven de toets.
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4Toets TOERENTAL 
CENTRIFUGEREN / 

AFPOMPEN (DRAIN) / 
AFPOMPEN STOPPEN (RH)
TOERENTAL 
CENTRIFUGEREN / 
AFPOMPEN (DRAIN)/
AFPOMPEN STOPPEN (RH) 
wordt weergegeven op de 
display boven de toets.

5Toets EINDTIJD 
WASPROGRAMMA

De EINDTIJD 
WASPROGRAMMA (de tijd 
dat het programma voltooid 
is) wordt weergegeven op de 
display boven de toets. 

 --> lichtje in de trommel 
(afhankelijk van het model)

6a, b, c Toetsen voor 
AANVULLENDE 

FUNCTIES 
6a Voorwas
6b Extra water
6c SterilTub

7Toets START/PAUZE
Gebruik deze toets om 

het programma te starten 
of te stoppen.

Wanneer de wasmachine 
ingeschakeld wordt, gaat 
het controlelampje op de 
toets knipperen. Wanneer 
het programma gestart is, 
brandt het lampje continu.
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