
1 Programmakeuzeknop
2 Knop “Start/Pauze” 
3 Knop “Reset/Afpompen” 
4 Programmafase-indicatie
5 Knop “Startuitstel” 
6 Knop “Toerental” 
7 Tijdsindicatie

INDICATIELAMPJES
Deur vergrendeld 
Storing: Onderhoud 
Storing: Reinig filter 
Storing: Watertoevoer  
Raadpleeg bij een storing het deel 
“PROBLEMEN OPLOSSEN”

BEDIENINGSPANEEL

PROGRAMMATABEL

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1. Handgreep klep
2. Klep
3. Bedieningspaneel
4. Wasmiddeldispenser
5. Trommel
6. Waterfilter - achter het deksel
7. Verplaatsingshendel (afhankelijk van het 

model)
8. Verstelbare pootjes (x2) 
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WASMIDDELDISPENSER 
Vakje voor hoofdwasmiddel 
Wasmiddel voor de hoofdwas, 
vlekkenverwijderaar of waterontharder. 
Vakje voor voorwasmiddel 
Wasmiddel voor de voorwas.
Vakje voor wasverzachter 
Wasverzachter. Vloeibaar stijfsel. Bleekmiddel.
Giet wasverzachter, stijfsel of 
bleekoplossing niet verder in het vak dan 
het streepje “max”.
Ontgrendelknop 
Druk hierop om de lade te verwijderen om hem schoon te maken.



Deze gegevens kunnen verschillen in uw woning door veranderende omstandigheden in 
toevoerwatertemperatuur, waterdruk enz. De geschatte waarden voor de programmaduur 
hebben betrekking op de standaardinstelling van de programma's, zonder extra opties.  
De vermelde waarden voor andere programma's dan het programma Eco 40-60 zijn slechts 
ter indicatie.
*  Na het einde van het programma en centrifugeren met de maximale centrifugeersnelheid, bij 

de standaard programma-instelling.
**  De duur van het programma wordt weergegeven op het display.
De sensortechnologie past het water- en energieverbruik en de programmaduur aan uw 
lading wasgoed aan.

Eco 40-60 - Testprogramma volgens Verordening (EU) 2019/2014. Het meest efficiënte 
programma in termen van energie- en waterverbruik voor het wassen van normaal vervuilde 
katoenen was. Alleen display: de waarden voor de centrifugeersnelheid op het display 
kunnen licht afwijken van de waarden in de tabel.
Voor alle testinstituten  
Lang wasprogramma voor katoen:  stel het wasprogramma Katoen in met een temperatuur 
van 40 °C. 
Synthetisch programma:  stel het wasprogramma Synthetisch in met een temperatuur van 
40 °C. 

NLBeknopte handleiding

Lees deze veiligheidsinstructies zorgvuldig voordat u het apparaat gebruikt.
Voordat u de machine gebruikt, moet de transportschroef verplicht verwijderd worden. 
Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over de manier waarop deze 
moet worden verwijderd.
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BEDANKT VOOR UW AANSCHAF VAN EEN INDESIT-PRODUCT
Registreer uw product  
voor uitgebreidere assistentie op  
www.indesit.com/register
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Max. lading 6,0 kg
Stroomverbruik in uitgeschakelde modus 0,11 W / in stand-by 0,11 W Wasmiddel en toevoegingen Aanbevolen 

wasmiddel
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°C

Programma
Temperaturen Max. centrifu-

geersnelheid 
(tpm)

Max. 
lading 

(kg)

Duur 
(u : m)

Voorwas Hoofdwas Wasver-
zachter

Poeder Vloeibaar
Instelling Bereik

Turn & Go 30 °C 30 °C 1000 3,5 ** –   –  – – – –

Synthetisch 40 °C 40 °C 1000 3,0 1:50      47 0520 45 40

Katoen 60 °C 40 °-90 °C 1000 6,0 2:30      64 1140 48 56

Eco 40-60 40 °C 40 °C

951 6,0 3:15 –     62 0800 52 41

951 3,0 2:35 –     62 0465 40 32

951 1,5 2:20 –     62 0228 30 23

20 °C 20 °C 20 °C 1000 6,0 3:15 –   –  62 0300 52 20

Wol 20° 20 °C 20 °C 1000 1,0 ** –   –  – – – –

Fijne was 30° 30 °C 30 °C 1000 1,5 ** –   –  – – – –

Gemengd 45' 40° 40 °C 40 °C 1000 6,0 ** –     – – – –

Katoen 30° 30 °C 30 °C 1000 3,0 0:30 –   –  66 0250 42 26

Synthetisch 30° 30 °C 30 °C 1000 3,0 ** –   –  – – – –

Centrifugeren + Afpompen – – 1000 6,0 – – – – – – – – – –

Spoelen + Centrifugeren – – 1000 6,0 – – –  – – – – – –

 Dosering vereist    Dosering optioneel



PROGRAMMA'S
Kijk voor het kiezen van het juiste programma voor uw 
soort wasgoed altijd op de wasetiketten van het wasgoed. 
De waarde die in het tobbe-symbool staat aangegeven, is 
de maximale wastemperatuur voor het artikel.
Turn & Go
De beste oplossing voor uw dagelijkse was. Vooral handig voor licht 
tot normaal vervuilde artikelen van katoen of synthetische vezels, 
omdat dit programma wast bij een lage temperatuur en een maximale 
centrifugeersnelheid.
Synthetisch
Voor het wassen van vervuilde artikelen van synthetische vezels (zoals 
polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met katoen/
synthetische vezels.
Katoen
Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen artikelen.
Eco 40-60 
Voor het wassen van normaal vervuilde katoenen was die gewassen 
kan worden op 40 °C of 60 °C, samen in hetzelfde programma. Dit is het 
standaard wasprogramma voor katoenen wasgoed en tegelijkertijd ook 
het meest efficiënte programma in termen van water- en energieverbruik.
20 °C 
Voor het wassen van licht vervuilde katoenen was op een temperatuur 
van 20 °C.
Wol
Alle wollen artikelen kunnen worden gewassen met het programma 
“Wol”, ook artikelen met het etiket “alleen met de hand wassen”. Gebruik 
voor de beste resultaten een speciaal wolwasmiddel en doe niet meer 
dan de aangegeven maximale lading wasgoed in kg in de machine.
Fijne was 
Voor het wassen van fijne artikelen. Keer de artikelen bij voorkeur 
binnenstebuiten voordat u ze wast.
Gemengd 45' 40° 
Voor het wassen van licht tot normaal vervuilde kleding van katoen, 
linnen, synthetische vezels en gemengde vezels in slechts 45 minuten.
Katoen
Om licht vervuilde artikelen snel te wassen. Dit programma duurt 
ongeveer 30 minuten, wat tijd en energie bespaart.
Synthetisch
Voor het wassen van licht vervuilde artikelen van synthetische vezels 
(zoals polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde weefsels met 
katoen/synthetische vezels.
Centrifugeren + Afpompen
Centrifugeert de lading en pompt vervolgens het water af. Voor stevige 
was.
Spoelen & Centrifugeren
Programma met aparte spoeling en intensieve centrifugering. Voor 
stevige was.

EERSTE KEER GEBRUIKEN
Selecteer het programma “Katoen"  bij een temperatuur van 90 °C. Doe 
een klein beetje waspoeder in het vak voor hoofdwasmiddel  van de 
wasmiddeldispenser (maximaal 1/3 van de hoeveelheid die aanbevolen 
wordt door de fabrikant voor licht vervuilde was). Start het programma 
zonder wasgoed in de machine te doen.

DAGELIJKS GEBRUIK
Bereid het wasgoed voor volgens de aanbevelingen in het hoofdstuk 
“TIPS EN ADVIEZEN”. Doe het wasgoed in de machine, sluit de deur 
van de trommel en controleer of deze goed dicht zit. Doe wasmiddel 
en toevoegingsmiddelen in de vakjes. Houd u aan de aanbevelingen 
voor dosering op de verpakking van het wasmiddel. Sluit de klep. 
Draai de programmakeuzeknop op het gewenste programma en 
selecteer indien nodig extra opties. Op het display wordt de duur van 
het geselecteerde programma weergegeven (in uren en minuten), 
en het indicatielampje naast de knop “Start/Pauze” knippert. Het 
indicatielampje van de vooringestelde centrifugeersnelheid gaat 
branden. De snelheid kan veranderd worden door op de knop 
“Toerental”  te drukken. Draai de kraan open en druk op de knop 
“Start/Pauze”  om het wasprogramma te starten. Het indicatielampje 
“Start/Pauze” gaat branden en de deur wordt vergrendeld. Door 
variaties in lading en temperatuur van het inkomende water, wordt de 
resterende tijd opnieuw berekend in bepaalde programmafasen. Als dit 
het geval is, dan verschijnt er een animatie  op het tijdsdisplay. 

EEN LOPEND PROGRAMMA PAUZEREN OF 
VERANDEREN
Om het wasprogramma te onderbreken, drukt u op de knop “Start/
Pauze”  , het indicatielampje gaat knipperen. Selecteer een nieuw 
programma, temperatuur, opties of centrifugeersnelheid als u die 
instellingen wilt veranderen. Druk opnieuw op de knop “Start/Pauze” 

 om het wasprogramma weer te starten vanaf het punt waarop het 
onderbroken werd. Voeg geen wasmiddel toe voor dit programma.

DEUR VERGRENDELD 
Na het starten van een programma gaat het lampje branden om aan te 
geven dat de klep niet geopend kan worden. Zolang een wasprogramma 
draait, blijft de klep vergrendeld en mag hij nooit geforceerd worden 
geopend. Als u de klep dringend moet openen tijdens een lopend 
programma, bijvoorbeeld om meer wasgoed toe te voegen of om 
wasgoed eruit te halen dat u per ongeluk in de wasmachine heeft 
gedaan, druk dan op de knop “Start/Pauze”. Als de temperatuur niet te 
hoog is, dan gaat het indicatielampje “Deur vergrendeld”  uit. Het kan 
even duren voordat u de klep kunt openen. Druk op de knop “Start/
Pauze” om weer verder te gaan met het programma.

EINDE PROGRAMMA
Het indicatielampje “Deur vergrendeld”  gaat uit en op het display 
verschijnt . Zet de programmakeuzeknop op “OFF” en draai de 
kraan dicht. Open de klep en de trommel en laad de machine uit. Laat 
de klep een tijdje openstaan zodat de binnenkant van de machine 
kan drogen. Na ongeveer een kwartier zal de wasmachine helemaal 
uitgeschakeld worden om energie te besparen.
Om een lopend programma voor het einde te annuleren, houdt u de 
knop “Reset/Afpompen”  minimaal 3 seconden ingedrukt. Het water 
wordt afgepompt. Het kan even duren voordat u de klep kunt openen.

OPTIES

! Wanneer de combinatie van programma en extra optie(s) niet 
mogelijk is, dan gaan de indicatielampjes automatisch uit.
! Ongeschikte combinaties van opties worden automatisch gedeselecteerd.

Startuitstel 
Om het geselecteerde programma op een later tijdstip te laten 
beginnen, drukt u op de knop “Startuitstel”  om de gewenste 
uitsteltijd in te stellen. Het lampje van de optie “Startuitstel”  gaat 
branden en gaat uit wanneer het programma start. Nadat u op de 
knop “Start/Pauze”  heeft gedrukt, begint het aftellen van de tijd tot 
de uitgestelde start. Het aantal gekozen uren kan worden verminderd 
door nogmaals op de knop “Startuitstel”  te drukken. Gebruik geen 
vloeibaar wasmiddel als u deze optie inschakelt. Om “Startuitstel”  
te annuleren draait u de programmakeuzeknop op een andere stand.
Intensieve was 
Kies deze optie als u een vlekverwijderaar gebruikt - hierdoor wordt de 
efficiëntie van het middel geoptimaliseerd voor betere wasprestaties en 
verwijdering van vlekken. Gebruik deze optie met de maximale lading. 
Voeg de vlekverwijderaar (poeder) toe aan de hoofdwas. 
Het programma kan hierdoor ongeveer 10 minuten langer worden. 
Geschikt voor gebruik van vlekverwijderaars en bleekmiddelen op 
zuurstofbasis. Bleekmiddelen op basis van chloor of perboraat mogen 
niet worden gebruikt!
Extra spoelen 
Helpt om wasmiddelresten in het wasgoed te voorkomen door de 
spoelfase te verlengen. Vooral geschikt voor het wassen van wasgoed 
van baby's, voor mensen die een allergie hebben en in gebieden met 
zacht water.
Toerental 
Elk programma heeft een voorgedefinieerde centrifugeersnelheid.  
Druk op de knop om een andere centrifugeersnelheid in te stellen.  
Het indicatielampje van de voorgedefinieerde centrifugeersnelheid 
gaat branden. Als de centrifugeersnelheid “0”  geselecteerd is, wordt 
het wasgoed niet gecentrifugeerd aan het einde van het programma, 
maar wel tussentijds tijdens het spoelen.
Voorwas
Alleen voor zwaar vervuilde was (bijvoorbeeld zand, korrelig vuil). 
Maakt het programma ongeveer 15 min. langer. Gebruik geen vloeibaar 
wasmiddel voor de hoofdwas wanneer u de optie Voorwas inschakelt.
Energy Saver 
Met een lagere temperatuur en een licht gewijzigde wasduur wordt de 
optimale combinatie van uitstekende wasresultaten en een nog lager 
energieverbruik bereikt.



BLEKEN
Was uw wasgoed met het gewenste programma, Katoen of Synthetisch, 
en voeg de juiste hoeveelheid bleekmiddel toe in het bakje voor 
wasverzachter  (sluit de klep goed). Meteen na het einde van het 
programma draait u de “Programmakeuzeknop” en start u het gewenste 
programma nogmaals om een eventuele resterende bleekgeur te 
verwijderen; als u wilt, kunt u wasverzachter toevoegen. Doe nooit 
tegelijk bleekmiddel en wasverzachter in het wasverzachterbakje.

TIPS EN ADVIEZEN
Sorteer uw wasgoed op basis van
Het soort textiel (katoen, gemengde vezels, synthetisch, wol, handwas). 
Kleur (scheid gekleurde en witte stukken, was nieuwe gekleurde 
artikelen apart). Fijne was (was kleine artikelen, zoals nylon panty's, en 
artikelen met haakjes, zoals bh's in een waszak of kussensloop met rits).
Maak alle zakken leeg
Voorwerpen als munten of aanstekers kunnen uw wasgoed en de 
trommel beschadigen.
Binnenkant van het apparaat
Als u uw wasgoed zelden of nooit op 90 °C wast, raden wij aan om af en 
toe een programma van 90 °C te draaien zonder wasgoed en met een 
klein beetje wasmiddel, om de binnenkant van het apparaat schoon te 
houden.
Volg de aanbevolen dosering / toevoegingsmiddelen
Hierdoor krijgt u optimale wasresultaten, voorkomt u irriterende 
wasmiddelresten in uw wasgoed en bespaart u geld door afval van 
overtollig wasmiddel te voorkomen
Kies een lagere temperatuur en een langere wasduur
De meest efficiënte programma's in termen van energieverbruik zijn 
doorgaans programma's die met lagere temperaturen en een langere 
programmaduur werken.
Houd u aan de maximale belading
Laad uw wasmachine tot maximaal de inhoud die aangegeven staat in 
de “PROGRAMMATABEL” om water en energie te besparen.
Lawaai en resterend vocht
Dit wordt beïnvloed door de centrifugeersnelheid: hoe hoger de 
centrifugeersnelheid tijdens het centrifugeren, hoe meer lawaai en hoe 
minder resterend vocht in het wasgoed.

REINIGING & ONDERHOUD
Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact 
voordat u reiniging of onderhoud uitvoert. Gebruik geen ontvlambare 
vloeistoffen om de wasmachine te reinigen. Reinig en onderhoud uw 
wasmachine regelmatig (ten minste 4 keer per jaar).
De buitenkant van de wasmachine reinigen
Gebruik een zachte, vochtige doek om de buitenste delen van de 
wasmachine te reinigen. Gebruik geen glasreinigers of huishoudelijke 
reinigingsmiddelen, schuurpoeder of iets dergelijks om het 
bedieningspaneel te reinigen; deze stoffen kunnen de opdruk beschadigen.
Wasmiddeldispenser
Reinig deze regelmatig, minimaal drie of vier keer per jaar, om 
aankoeken van wasmiddel te voorkomen:
Druk op de ontgrendelknop  om de wasmiddeldispenser te 
ontgrendelen en verwijder deze. Er kan een klein beetje water in de 
dispenser achterblijven, dus u moet hem rechtop dragen.  
Was de dispenser onder stromend water. U kunt ook de sifondop 
op de achterkant van de dispenser verwijderen om hem te reinigen. 
Plaats de sifondop terug in de dispenser (indien verwijderd). 
Installeer de dispenser weer door de onderste lipjes in de daarvoor 
bestemde openingen in de klep te plaatsen, en de dispenser tegen 
de klep te duwen tot hij op zijn plaats vergrendeld is`. Zorg dat de 
wasmiddeldispenser op de juiste manier teruggeplaatst wordt.
Controle van de watertoevoerslang
Controleer de toevoerslang regelmatig op barstjes en scheuren. Als de 
slang beschadigd is, moet u deze vervangen door een nieuwe slang, 
verkrijgbaar bij onze Klantenservice of bij uw speciaalzaak. Afhankelijk 
van het type slang: Als de toevoerslang een transparante coating heeft, 
controleer dan regelmatig of de kleur op bepaalde plaatsen donkerder 
wordt. Zo ja, dan kan de slang een lek hebben en moet hij worden 
vervangen. Bij waterstopslangen  (indien aanwezig): controleer 
het kleine inspectievenster van de veiligheidsklep (zie de pijl). Als dit 
rood is, dan is de waterstopfunctie in werking getreden en moet de 
slang worden vervangen door een nieuw exemplaar. Om de slang los 
te draaien drukt u op de ontgrendelknop (indien aanwezig) terwijl u de 
slang losdraait. 

De filters in de watertoevoerslang reinigen
Controleer en reinig ze regelmatig (ten minste twee of drie keer per jaar).
Draai de kraan dicht en draai de toevoerslang los. Reinig het binnenste 
zeeffilter en draai de watertoevoerslang weer vast aan de kraan.  
Draai nu de toevoerslang op de achterkant van de wasmachine los.  
Trek het zeeffilter met een universele tang van de wasmachineaansluiting 
en reinig het. Plaats het filter terug en schroef de toevoerslang weer vast 
op de machine. Draai de kraan open en controleer of de aansluitingen 
volledig waterdicht zijn.
Het waterfilter reinigen / restwater afvoeren
De wasmachine is voorzien van een zelfreinigende pomp. Het filter 
houdt voorwerpen als knopen, munten, veiligheidsspelden enz. die in 
het wasgoed zijn achtergebleven tegen. Als u een heet wasprogramma 
heeft gebruikt, wacht dan tot het water is afgekoeld voordat u het 
afvoert. Reinig het waterfilter regelmatig, om te voorkomen dat het 
water niet afgepompt kan worden na het wassen doordat het filter 
verstopt is. Als het water niet afgepompt kan worden, dan geeft het 
indicatielampje aan dat het waterfilter mogelijk verstopt is.
Open het filterdeksel met een munt. Plaats een brede, platte bak 
onder het waterfilter om het afvoerwater op te vangen. Draai het filter 
langzaam naar links tot het water naar buiten loopt. Laat het water 
naar buiten lopen zonder het filter te verwijderen. Wanneer de bak vol 
is, sluit u het waterfilter door het naar rechts te draaien. Leeg de bak. 
Herhaal deze procedure tot al het water is afgevoerd. Leg een katoenen 
doek onder het waterfilter, die een kleine hoeveelheid restwater kan 
absorberen. Verwijder vervolgens het waterfilter door het naar links 
eruit te draaien. Reinig het waterfilter (verwijder de resten in het filter 
en maak het schoon onder stromend water) en de filterkamer.  
Zorg dat de pomprotor (in de behuizing achter het filter) niet 
geblokkeerd wordt. Plaats het waterfilter en sluit het filterdeksel: Plaats 
het waterfilter terug door het met de klok mee te draaien. Draai het filter 
zo ver mogelijk vast. Om de waterdichtheid van het waterfilter te testen, 
kunt u ongeveer 1 liter water in de trommel gieten en controleren of het 
water niet uit het filter lekt. Sluit daarna het filterdeksel.
Klepafdichting
Controleer de staat van de klepafdichting periodiek en reinig deze van 
tijd tot tijd met een vochtige doek.
Een voorwerp terughalen dat tussen de trommel en de kuip is 
gevallen
Als er per ongeluk een voorwerp tussen de trommel en de kuip valt, 
kunt u dit verwijderen dankzij een van de verwijderbare trommellifters.
Trek de stekker uit het stopcontact. Haal het wasgoed uit de trommel. 
Sluit de kleppen van de trommel en draai de trommel een halve slag 
(afbeelding a). Druk met behulp van een schroevendraaier op het 
plastic uiteinde, terwijl u de lifter met de hand van links naar rechts 
schuift (afbeelding b, c); hij zal dan in de trommel vallen. Open de 
trommel. U kunt het voorwerp pakken door het gat in de trommel. 
Plaats de lifter terug van binnenin de trommel: Plaats de plastic punt 
boven het gat aan de rechterkant van de trommel (afbeelding d).  
Schuif vervolgens de plastic lifter van rechts naar links tot hij vastklikt. 
Sluit de kleppen van de trommel weer, draai de trommel een halve slag 
en controleer de plaatsing van het blad op alle bevestigingspunten. 
Steek de stekker van de wasmachine weer in het stopcontact.

TRANSPORT EN VERPLAATSING
Trek de stekker uit het stopcontact en draai de kraan dicht. Koppel 
de toevoerslang los van de kraan en verwijder de afvoerslang uit het 
afvoerpunt. Verwijder al het restwater uit de slangen en de wasmachine 
en zet de slangen vast zodat ze niet beschadigd worden tijdens het 
transport. Om de machine makkelijker te kunnen verplaatsen, trekt u de 
verplaatsingshendel onderaan aan de voorkant (indien aanwezig op uw 
model) een beetje met de hand naar buiten. Trek de wasmachine met de 
voet naar buiten tot de stop. Duw de verplaatsingshendel daarna weer 
terug in de oorspronkelijke stabiele positie. Breng de transportschroef weer 
aan. Voer de instructies voor het verwijderen van de transportschroef in de 
INSTALLATIEHANDLEIDING in omgekeerde volgorde uit.

a b c d

NLBeknopte handleiding



PROBLEMEN OPLOSSEN
De wasmachine kan soms om bepaalde redenen niet goed werken. Voordat u de Klantenservice belt, wordt geadviseerd om te controleren of u het 
probleem eenvoudig zelf kunt verhelpen aan de hand van de volgende lijst.

Problemen: Mogelijke oorzaken / Oplossing:

De wasmachine draait niet en/of het 
programma start niet

• De stekker van het apparaat zit niet het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken.
• Er is een stroomstoring.
• De klep is niet goed gesloten.
• De wasmachine wordt automatisch uitgeschakeld om energie te besparen, voor de start van 

een programma of na het einde van een programma. Om de wasmachine in te schakelen, draait 
u de programmakeuzeknop eerst op “Off/O” en vervolgens weer op het gewenste programma.

Het wasprogramma start niet.
• De knop “Start/Pauze”  is niet ingedrukt. 
• De kraan is niet opengedraaid.
• Er is een “Startuitstel”  ingesteld.

Het apparaat stopt tijdens het 
programma en het lampje “Start/Pauze” 
knippert

• Het programma is veranderd - selecteer het gewenste programma opnieuw en druk op “Start/
Pauze” .

Het apparaat trilt
• De wasmachine staat niet waterpas.
• De transportschroef is niet verwijderd; voordat u de wasmachine gebruikt, moet de 

transportschroef worden verwijderd.

De centrifugeerresultaten zijn slecht. 
Het wasgoed is nog erg nat. Het 
indicatielampje “Centrifugeren” 
knippert, of de centrifugeersnelheid op 
het display knippert, of het 
indicatielampje van de 
centrifugeersnelheid knippert na het 
einde van het programma - afhankelijk 
van het model

• Een onevenwichtige belading van het wasgoed tijdens het centrifugeren heeft voorkomen dat 
de centrifugeerfase werd uitgevoerd om schade aan de wasmachine te voorkomen. Daarom is 
het wasgoed nog erg nat. De reden voor de onevenwichtige belading kan zijn: kleine ladingen 
wasgoed (bestaande uit slechts een paar grote of absorberende artikelen, bv. handdoeken), of 
grote/zware stukken wasgoed.

• Vermijd indien mogelijk kleine ladingen wasgoed.
• De knop “Toerental”  is ingesteld op een lage centrifugeersnelheid.

De machine geeft een foutcode aan  
(bv. F-02, F-..) en/of het indicatielampje 
“Onderhoud” brandt

• Schakel de machine uit, trek de stekker uit het stopcontact en wacht ongeveer 1 minuut voordat 
u de machine weer inschakelt.

• Bel de Klantenservice als het probleem aanhoudt.

Het indicatielampje “Reinig filter” gaat 
branden

• Het afvalwater is niet afgepompt.
• Reinig het waterfilter

Het indicatielampje “Watertoevoer” 
gaat branden • Het apparaat heeft geen of onvoldoende watertoevoer.

XXXXX

Beleidslijnen, standaarddocumentatie, bestellen van vervangingsonderdelen en aanvullende productinformatie is 
te vinden op:
• De website http://docs.indesit.eu en parts-selfservice.indesit.com
• Via de QR-code
• U kunt ook contact opnemen met onze Klantenservice (zie het telefoonnummer in het garantieboekje). Wanneer u 

contact opneemt met de Klantenservice, vermeld dan de codes die op het identificatieplaatje van uw product staan.
Ga voor informatie over reparatie en onderhoud door de gebruiker naar www.indesit.com
De modelinformatie kan worden opgehaald met de QR-code die op het energielabel staat. Het label bevat ook de 
modelidentificatie die gebruikt kan worden om het registratieportaal te raadplegen op https://eprel.ec.europa.eu


