Bijblad bij gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift

/ Programma-overzicht
Bijbladij gebriuksanwjzingeistal ievorschift

Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen

Instellingen

Programmanaam
Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het
geschikt is.

Maximale belading
Temperatuur; Centrifugetoerental**
extra programma-instellingen
automatische dosering
selecteerbaar/deselecteerbaar è, niet
selecteerbaar -

Katoen
max. 8,0 kg / 5,0* kg
stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen
— - 90 °C; 2 - 1400** T/min
Aanwijzing: Bij instelling Speed geschikt als kort programma voor licht
¦ Eco, G Speed,S, !, «, $
verontreinigd wasgoed.
ß è, i è
Katoen Eco ü
stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen;
Energiezuinig wassen dankzij temperatuurverlaging bij vergelijkbaar
wasresultaat als programma Katoen.
Aanwijzing: De wastemperatuur is lager dan de gekozen temperatuur.
Bij een bijzondere wens ten aanzien van het bereiken van de temperatuur
van het wassop het programma Katoen eventueel met een hogere temperatuur gebruiken.

max. 8,0 kg

Kreukherstel.
Textiel van synthetische of gemengde weefsels

max. 4,0 kg

— - 90 °C; 2 - 1400** T/min
S, !, «, $
ß è, i è

— - 60 °C; 2 - 1200** T/min
¦ Eco, G Speed,S, !, «, $
ß è, i è

Fijne was/zijde
voor kwetsbaar textiel dat gewassen mag worden, zoals zijde, satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of -sjaals).
Aanwijzing: Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor fijne
was of zijde.

max. 2,0 kg

: Wol
textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of in de
wasmachine gewassen mag worden;
bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te voorkomen, langere programmapauzes (het textiel rust in het waswater).
Aanwijzingen
■
Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama, schaap.
■
Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.

max. 2,0 kg

* gereduceerde belading bij instelling Speed
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model

— - 40 °C; 2 - 800 T/min
¦ Eco, G Speed, S, !, «, $
ß è, i è
— - 40 °C; 2 - 800 T/min
$
ß -, i è
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Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen

Instellingen

Snel / Mix
gemengde stukken, van katoen en synthetisch textiel.

max. 4,0 kg
— - 40 °C; 2 - 1400** T/min
¦ Eco, G Speed,S, !, «, $
ß è, i è

Kreukherstellend +
donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, kreukherstellend textiel;
Textiel binnenstebuiten wassen.

max. 3,5 kg
— - 40 °C; 2 - 1200** T/min
¦ Eco, G Speed,S, !, «, $
ß è, i è

Spoelen / Centrifugeren / Afpompen
gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren van het
-; 2 - 1400** T/min
wasgoed en afpompen van het wassop
Aanwijzing: Af fabriek is bij dit programma de instelling « geactiveerd. S, «
ß -, i è
Moet alleen gecentrifugeerd worden, dan: Instelling « deactiveren
en eventueel centrifugetoerental aanpassen.
Moet alleen water afgepompt worden, dan: instelling « deactiveren
en instelling 2kiezen.
Trommel reinigen
Programma voor reiniging en verzorging van de trommel en interieur,
bijv. vóór de 1e keer wassen, bij frequent wassen met een lage temperatuur (40 °C en lager) of bij geurvorming nadat de automaat een langere
tijd niet is gebruikt. De weergave ä(herinneringsfunctie trommelonderhoud) knippert, wanneer u langere tijd geen programma met 60 °C of
hogere temperaturen heeft gebruikt.
Aanwijzingen
■
Programma zonder wasgoed draaien.
■
Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door
de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.

0,0 kg

SuperKort 15’/ 30’
extra kort programma ca. 15 / 30 minuten, geschikt voor licht verontreinigde kleine hoeveelheden wasgoed
Aanwijzing: Bij instelling Speed wordt het programma
Super 15uitgevoerd.

max. 2,0 / 3,5 kg

Hygiëne
stevig textiel van katoen of linnen
Aanwijzing: Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij gedefinieerde temperatuur,
hoger waterniveau en langer spoelen.

max. 6,5 kg

* gereduceerde belading bij instelling Speed
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model

2

90 °C; 1200** T/min
ß -, i -

— - 40 °C; 2 - 1200** T/min
¦ Eco, G Speed, $
ß è, i è
— - 60 °C; 2 - 1400** T/min
¦ Eco, G Speed, S, !, «, $
ß è, i è
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Programma/Soort wasgoed/Aanwijzingen

Instellingen

Overhemden / Blouses
strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of
gemengde weefsels
Aanwijzingen
■
Bij instelling S worden overhemden/blouses slechts kort gecentrifugeerd, druipnat ophangen.
–> Zelfstrijkend effect
■
Overhemden / blouses van zijde/gevoelig materiaal met Fijne was /
zijde-programma wassen.

max. 2,0 kg

Hoofdkussen
machinewasbaar met dons gevuld textiel, hoofdkussens, dekbedden,
ook geschikt voor vullingen met synthetische vezels
Aanwijzing: Grote stukken afzonderlijk wassen. Fijnwasmiddel gebruiken - a.u.b. de aanwijzingen op het textiellabel opvolgen. Wasmiddel
spaarzaam doseren.

max. 2,0 kg

Sport
Textiel van microvezels voor sport en vrije tijd
Aanwijzingen
■
Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld worden.
■
Vóór het wassen het linker compartiment in de wasmiddellade grondig reinigen.

max. 2,0 kg

nl

— - 60 °C; 2- 800 T/min
¦ Eco, G Speed, S, !, «, $
ß è, i è

— - 60 °C; 2 - 1200** T/min
¦ Eco, G Speed, «, $
ß -, i -

— - 40 °C; 2 - 800 T/min
2, 0 - 800 tpm
¦ Eco, G Speed, S, !, «, $
ß -, i -

* gereduceerde belading bij instelling Speed
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model

[ Verbruikswaardetabel
Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtigheid van het
hoofdwasprogramma (waarden bij benadering)

Bijbladij gebriuksanwjzingeistal ievorschift

Programma

Belading

Energieverbruik*

Waterverbruik*

Programmaduur*

Katoen 20 °C

8 kg

0,25 kWh

87 l

2_h

Katoen 40 °C

8 kg

1,05 kWh

87 l

3h

Katoen Eco** ú

8 kg

0,74 kWh

55 l

3^

Katoen Eco** ú

4 kg

0,70 kWh

37 l

3^

Katoen Eco** û

4 kg

0,35 kWh

37 l

3^

Katoen 60 °C

8 kg

1,15 kWh

87 l

2_h

Katoen 90 °C

8 kg

2,20 kWh

97 l

2_h

Kreukherstellend 40 °C

4 kg

0,71 kWh

64 l

2h

Mix 40 °C

4 kg

0,60 kWh

45 l

1] h

Fijn / Zijde 30 °C

2 kg

0,19 kWh

37 l

_h

Wol 30 °C

2 kg

0,19 kWh

41 l

_h

3
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Programma

indicaties van restvochtgehalte bij benadering***
WAT28 ...

WAT24 ...

WAT20 ...

max. 1400 T/min

max. 1200 T/min

max. 1000 T/min

Katoen

48 %

53 %

62 %

Kreukherstellend

40 %

40 %

40 %

Fijn / Zijde

30 %

30 %

30 %

Wol

45 %

45 %

45 %

* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur, wasgoedsoort, hoeveelheid en verontreiniging, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen
extra functies af van de aangegeven waarden.
** Programma-instelling voor keuring en energie-labeling conform richtlijn 2010/30/EU met koud water
(15 °C). De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel
van het textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van energiebesparing afwijken
van de aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur.
*** Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.
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