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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BELANGRIJK OM TE LEZEN EN OP TE VOLGEN

 Dit symbool wijst erop dat u deze 
instructiehandleiding moet lezen.

 Lees deze veiligheidsinstructies voordat u het 
apparaat gebruikt. Houd ze bij de hand voor 
toekomstige raadpleging. 

 In deze instructies en op het apparaat zelf worden 
belangrijke veiligheidswaarschuwingen gegeven, die 
altijd moeten worden opgevolgd. De fabrikant wijst 
elke aansprakelijkheid af voor het niet naleven van 
deze veiligheidsinstructies, voor oneigenlijk gebruik 
van het apparaat of voor een verkeerde instelling van 
de bedieningsknoppen.

 Zeer jonge kinderen (0-3 jaar) moeten uit de buurt 
van het apparaat worden gehouden. Jonge kinderen 
(3-8 jaar) moeten uit de buurt van het apparaat 
worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder 
toezicht staan. Kinderen van 8 jaar en ouder en 
personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of 
geestelijke vermogens of gebruik aan kennis en 
ervaring mogen dit apparaat alleen gebruiken als ze 
onder toezicht staan of als ze instructies hebben 
gekregen over het veilige gebruik en de gevaren van 
het apparaat begrijpen. Kinderen mogen niet spelen 
met het apparaat. Reiniging en onderhoud door de 
gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door 
kinderen zonder toezicht. 

 WAARSCHUWING: stop een apparaat nooit voor 
het einde van het droogprogramma, tenzij alle 
artikelen snel uit het apparaat worden gehaald en 
worden uitgehangen zodat de warmte zich verspreidt.

 Artikelen die verontreinigd zijn met stoffen als 
bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine, 
vlekverwijderaars, terpentine, wassen en 
wasverwijderaars en artikelen als schuimrubber (latex 
schuim), badmutsen, waterafstotend textiel, artikelen 
met een rubber laag of kleding of kussens gevuld met 
schuimrubber mogen niet worden gedroogd in het 
apparaat. Verwijder alle voorwerpen uit zakken, zoals 
aanstekers en lucifers. Gebruik het apparaat niet als er 
industriële chemicaliën zijn gebruikt om het te reinigen.

 In olie gedrenkte artikelen mogen niet worden 
gedroogd in het apparaat door hun hoge 
ontvlambaarheid.

 Open de deur nooit met geweld en gebruik hem 
niet als opstap.

 Zorg dat de kraan opengedraaid is tijdens de 
droogprogramma’s.
TOEGESTAAN GEBRUIK

 LET OP: Het apparaat is niet bedoeld om te 
worden bediend door middel van een externe 
schakelaar, zoals een timer, of een externe 
afstandsbediening.

 Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt 
voor huishoudelijke en vergelijkbare toepassingen, 
zoals: personeelskeukens in winkels, kantoren en 

andere werkomgevingen; boerderijen; door gasten in 
hotels, motels, bed-and-breakfasts en andere 
verblijfsomgevingen; zones voor gemeenschappelijke 
gebruik in flats of in wasserettes.

 Laad de machine niet voller dan de maximale 
capaciteit (kg droog wasgoed) die aangegeven staat 
in de programmatabel.

 Dit apparaat is niet bedoeld voor professioneel 
gebruik. Gebruik het apparaat niet buiten.

 Gebruik geen oplosmiddelen (bv. terpentine, 
benzeen), reinigingsmiddelen die oplosmiddelen 
bevatten, schuurpoeder, glasreiniger of huishoudelijke 
reinigingsmiddelen en ontvlambare vloeistoffen; was 
textiel dat behandeld is met oplosmiddelen of 
ontvlambare vloeistoffen niet in de machine. 

 Bewaar een explosieve of ontvlambare stoffen (bv. 
benzine of spuitbussen) in of in de buurt van het 
apparaat - brandgevaar.

 Droog geen ongewassen artikelen in het apparaat.
 Zorg dat zich geen stof ophoopt rond het apparaat.
 Wasverzachters of vergelijkbare producten moeten 

worden gebruikt volgens de aanwijzingen van de 
fabrikant.

 Droog het wasgoed niet te sterk.
INSTALLATIE

 Het apparaat moet getransporteerd en geïnstalleerd 
worden door twee of meer personen - gevaar voor letsel. 
Draag beschermende handschoenen bij het uitpakken en 
installeren - gevaar voor snijwonden. 

 Verplaats het apparaat zonder het op te tillen aan het 
werkblad of bovendeksel.

 Installatie, waaronder installatie van de waterleiding 
(indien aanwezig) en elektrische aansluitingen en 
reparaties moeten worden uitgevoerd door een 
gekwalificeerde monteur. Repareer of vervang geen enkel 
onderdeel van het apparaat, tenzij dit specifiek staat 
aangegeven in de gebruikershandleiding. Houd kinderen 
uit de buurt van de installatieplaats. Controleer na het 
uitpakken van het apparaat of het niet beschadigd is 
tijdens het transport. Neem bij problemen contact op met 
de dealer of uw dichtstbijzijnde Klantenservice. Na 
installatie moet het verpakkingafval (plastic, piepschuim 
delen enz.) buiten het bereik van kinderen worden 
bewaard - gevaar voor verstikking. Het apparaat moet 
worden losgekoppeld van de netvoeding voordat 
begonnen wordt met de installatie - gevaar voor een 
elektrische schok. Zorg dat de voedingskabel niet 
beschadigd raakt tijdens de installatie - gevaar voor brand 
of een elektrische schok. Schakel het apparaat pas in als de 
installatie klaar is.

 Installeer het apparaat niet in ruimtes waar het 
blootgesteld kan worden aan extreme omstandigheden, 
zoals slechte ventilatie of temperaturen onder de 5 °C of 
boven de 35 °C.



 Bij het installeren van het apparaat dient u ervoor te 
zorgen dat de vier pootjes stabiel staan en op de vloer 
rusten. Stel ze zo nodig af en controleer of het apparaat 
perfect horizontaal staat met behulp van een waterpas.

 Als het apparaat geïnstalleerd wordt op houten of 
“zwevende” vloeren (sommige parket- en 
laminaatmaterialen), bevestig dan een multiplex plaat van 
minimaal 60 x 60 x 3 cm aan de vloer en zet het apparaat 
hierop.

 Sluit de watertoevoerslang(en) aan op de waterleiding 
in overeenstemming met de voorschriften van uw 
plaatselijke waterleidingbedrijf.

 Alleen voor modellen met koudwatertoevoer: niet 
aansluiten op de warmwaterleiding.

 Voor modellen met warmwatertoevoer: de 
temperatuur van de warmwatertoevoer mag niet hoger 
zijn dan 60 °C.

 De wasmachine is voorzien van transportschroeven om 
mogelijke beschadiging van de interne onderdelen tijdens 
transport te voorkomen. Voordat u de machine gebruikt, 
moeten de transportschroeven verplicht verwijderd 
worden. Dek na het verwijderen van de schroeven de 
openingen af met de 4 bijgeleverde plastic doppen.

 Wacht na de installatie van het apparaat een paar uur 
voordat u het apparaat start, zodat het kan acclimatiseren 
aan de omgevingscondities van de ruimte.

 Zorg dat de ventilatieopeningen in de onderkant van 
uw wasmachine (indien beschikbaar op uw model) niet 
geblokkeerd worden door tapijt of ander materiaal.

 Gebruik uitsluitend nieuwe slangen om het apparaat 
aan te sluiten op de waterleiding. Oude slangen mogen 
niet worden hergebruikt.

 De waterdruk moet binnen de 0,1-1 MPa liggen.
 Als het apparaat geïnstalleerd wordt in de buurt van 

een gas- of kolenkachel, plaats dan een warmte-isolerende 
plaat (85 x 57 cm) tussen de apparaten, met de zijde die 
naar de kachel gericht is bedekt met aluminiumfolie.

 Het apparaat mag niet worden geïnstalleerd achter een 
afsluitbare deur, een schuifdeur of een deur met een 
scharnier aan de tegenoverliggende kant van het 
apparaat, zodat volledige opening van de deur van de 
machine wordt belemmerd.

 Repareer of vervang geen enkel onderdeel van het 
apparaat, tenzij dit specifiek staat aangegeven in de 
gebruikershandleiding. Gebruik alleen een erkende 
klantenservice. Reparatie door uzelf of niet-professionele 
reparatie kan leiden tot gevaarlijke incidenten, die kunnen 
leiden tot levensgevaarlijke of gezondheidsbedreigende 
situaties en/of aanzienlijke schade aan eigendommen.

 De reserveonderdelen voor het huishoudelijke 
apparaat zijn nog 10 jaar verkrijgbaar nadat het laatste 
apparaat op de markt is gebracht, volgens de Europese 
Ecodesign-richtlijn.
WAARSCHUWINGEN M.B.T. ELEKTRICITEIT

 Het moet mogelijk zijn om het apparaat los te 
koppelen van de netvoeding door de stekker uit het 
stopcontact te trekken als de stekker toegankelijk is, of 
door een meerpolige schakelaar boven het stopcontact in 

overeenstemming met de regels voor elektrische 
bedrading. Het apparaat moet geaard worden in 
overeenstemming met de nationale elektrische 
veiligheidsvoorschriften.

 Gebruik geen verlengsnoeren, stekkerdozen of 
adapters. De elektrische onderdelen mogen na installatie 
niet toegankelijk zijn voor de gebruiker. Gebruik het 
apparaat niet wanneer u nat bent of op blote voeten loopt. 
Gebruik dit apparaat niet als het een beschadigde 
voedingskabel of stekker heeft, als het niet goed werkt of 
als het beschadigd of gevallen is.

 Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden 
vervangen door een identiek snoer van de fabrikant, diens 
vertegenwoordiger of gekwalificeerd personeel om 
gevaarlijke situaties te voorkomen - gevaar voor 
elektrische schok. 
REINIGING EN ONDERHOUD

 WAARSCHUWING: Zorg dat u het apparaat 
uitschakelt en loskoppelt van de netvoeding voordat 
u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Om het risico 
op letsel te voorkomen dient u beschermende 
handschoenen (risico van schaafwonden) en 
veiligheidsschoenen (risico van kneuzing) te dragen; 
transporteer het apparaat met twee personen (voor 
reductie van de last); gebruik nooit 
stoomreinigingsapparatuur (gevaar voor elektrische 
schok). Niet-professionele reparaties die niet 
goedgekeurd zijn door de fabrikant kunnen leiden tot 
risico's voor de gezondheid en veiligheid, waarvoor de 
fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. 
Defecten of schade die veroorzaakt zijn door niet-
professionele reparaties of onderhoud worden niet 
gedekt door de garantie. De garantievoorwaarden 
staan in het document dat meegeleverd wordt bij het 
apparaat.
AFVOEREN VAN DE VERPAKKINGSMATERIALEN
Het verpakkingsmateriaal is 100% recyclebaar en is gemarkeerd met 
het recyclingsymbool .
De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op 
een verantwoorde manier worden weggegooid, in overeenstemming 
met de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking.

AFDANKEN VAN HUISHOUDELIJKE APPARATEN
Dit apparaat is vervaardigd met recyclebare of herbruikbare materialen. 
Voer het af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Voor 
meer informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van 
elektrische huishoudelijke apparaten kunt u contact opnemen met 
uw plaatselijke instantie, de reinigingsdienst van uw gemeente of de 
winkel waar u het apparaat heeft gekocht. Dit apparaat is gemarkeerd 
in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU, Afval van 
Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Door te zorgen dat dit 
product correct wordt afgevoerd, helpt u negatieve gevolgen voor het 
milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

Het symbool  op het product of op de begeleidende documentatie 
geeft aan dat het niet behandeld mag worden als gewoon huisvuil, 
maar naar een speciaal inzamelpunt voor de recycling van elektrische 
en elektronische apparatuur moet worden gebracht.


