Beknopte handleiding
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BEDANKT VOOR HET AANSCHAFFEN VAN EEN WHIRLPOOL-PRODUCT.
Registreer uw apparaat voor uitgebreidere assistentie op
www.whirlpool.eu/register

Lees deze gezondheids- en veiligheidsinstructies aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt.
Voordat u de machine gebruikt, moeten de transportschroeven verwijderd worden. Raadpleeg de
installatiehandleiding voor meer informatie over de manier waarop ze moeten worden verwijderd.

BEDIENINGSPANEEL
2
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1. Knop SNEL
2. Knoppen OMHOOG / OMLAAG SCROLLEN
3. Knop AAN/UIT
4. Knoppen en indicatielampje FRESHCARE+
5. Knop START/PAUZE
6. Knop BEVESTIGEN / TOETSENBLOKKERING
7. Knop UITGESTELDE START
8. Knop CENTRIFUGEREN
9. Knop TEMPERATUUR
10. Knop MENU PROGRAMMAOPTIES / MENU INSTELLINGEN
11. Knop STOOM HYGIËNE
12. PROGRAMMAKEUZEKNOP
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Resterende vochtigheid
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Maximale lading 8 kg
Opgenomen vermogen in uitgeschakelde stand 0,5 W / wanneer ingeschakeld gelaten 8 W
Temperatuur
Wasprogramma
Instelling
Gemengd extra stil
(Gemengde was extra stil)
Gemengde was
Synthetisch (3
Katoen

(2)

Fijne was
20°C
Wol
Centrifuge & Afvoer

*

Spoelen & Centrifuge
(Spoelen & Centrif.

)

Aanbevolen
wasmiddel

Voorwas Hoofdwas Wasverzachter

Duur
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Anti Allergie

Max. centrifu- Max.
geersnelheid lading
(tpm)
(kg)

Wasmiddel en toevoegingen

Meer (Meer programma’s)
• Overhemden
• Jeans
• Bed & bad
• Dekbedden
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• Baby
• Knuffels
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• Huisdieren access.
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• Multi Color
• Anti-vlek
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Eco 40-60

(1)

Vol 45’
40°C
(Volle belading 45’ )
30°C
Snel 30’
Steam Refresh 20’
–
(Opfrissen met stoom 20’ )
 Benodigde dosis  Optionele dosis

–

! Het selecteren van “Meer
” met de programmakeuzeknop geeft u toegang tot de extra
wasprogramma’s die weergegeven worden in bovenstaande tabel.
De programmaduur die op het display of in de gebruiksaanwijzing wordt aangegeven
is een schatting op basis van standaardomstandigheden. De werkelijke duur kan
verschillen afhankelijk van verschillende factoren, zoals de temperatuur en de druk van het
binnenkomende water, de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid wasmiddel, hoeveelheid
en soort wasgoed, de balancering en eventuele verdere geselecteerde opties. De waarden
die gegeven worden voor andere programma's dan het programma Eco 40-60 zijn slechts ter
indicatie.
1) Eco 40-60
- Testprogramma volgens de Europese Ecodesign-verordening 2019/2014.
Het meest efficiënte programma in termen van energie- en waterverbruik voor het wassen van
normaal vervuilde katoenen was.
Opmerking: de waarden voor de centrifugeersnelheid op het display kunnen licht afwijken
van de waarden in de tabel.

Voor alle testinstituten:
2) Lang programma voor katoen: stel wasprogramma “Katoen ” in met een temperatuur
van 40°C.
3) Lang programma voor synthetisch wasgoed: stel wasprogramma “Synthetisch ” in met
een temperatuur van 40°C.
* Door het programma “Centrifuge & Afvoer
” te selecteren en het centrifugeren uit te
schakelen, pompt de wasmachine alleen af.
** De duur van de wasprogramma's is te zien op het display.
*** Na het einde van het programma en centrifugering met de maximale centrifugeersnelheid,
bij de standaard programma-instelling.
6th Sense - de sensortechnologie past het water- en energieverbruik en de programmaduur aan
uw was aan.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
1. Bovenkant
2. Wasmiddellade

1.
2.

3.

3. Bedieningspaneel
4. Handgreep

4.

5. Deur

5.

6. Pompfilter / Noodafvoerslang
(achter deksel)

6.

7. Afstelbare pootjes (4)
7.

WASMIDDELLADE

Behandel de wasmiddellade voorzichtig. Trek of duw niet te hard tegen de
wasmiddellade bij het openen en sluiten.
vakje 1: Voorwasmiddel (poeder)
vakje 2: Wasmiddel voor hoofdprogramma (poeder
of vloeibaar wasmiddel)
vakje 3: Toevoegingsmiddelen (wasverzachter e.d.)
De wasverzachter mag niet boven het rooster komen.
! Gebruik waspoeder voor witte katoenen was, voor de
voorwas en voor de hoofdwas op temperaturen boven 60°C.
Volg de instructies die vermeld staan op de verpakking van
het wasmiddel.
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WASPROGRAMMA'S
Volg de instructies bij de symbolen op het wasetiket van de artikelen op. De waarde
die in het symbool staat aangegeven is de geadviseerde maximale wastemperatuur
voor het artikel.
Gemengd extra stil (Gemengde was extra stil)
Ontdek de stilte: dit programma draait de gehele cyclus geruisloos, ook tijdens het
centrifugeren. Ontworpen voor een halve belading en gemengde vezels (katoen &
synthetisch), met een aangepaste centrifugeersnelheid voor een voorzichtige reiniging. Na
het programma start de optie FreshCare+ automatisch, voor 100% frisheid en volledige
gemoedsrust.
Gemengde was
Voor het wassen van licht tot normaal vervuilde, stevige kleding van katoen, linnen,
synthetische stoffen en gemengde stoffen.
Synthetisch
Geschikt voor het wassen van matig vervuilde artikelen van synthetische vezels (bv.
polyester, polyacryl, viscose enz.) of gemengde synthetische-katoenen vezels.
Katoen
Normaal tot sterk vervuilde en stevige katoenen artikelen.
Fijne was
Voor het wassen van zeer fijne artikelen. Geadviseerd wordt om de artikelen
binnenstebuiten te keren voordat u ze wast. Voor de beste resultaten gebruikt u vloeibaar
wasmiddel voor fijne was.
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 een kilogram wasgoed in de machine.
Centrifuge & Afvoer
Centrifugeert de lading en pompt vervolgens het water af. Voor stevige artikelen. Als u het
centrifugeren uitschakelt, pompt de machine alleen af.
Spoelen & Centrifuge
(Spoelen & Centrif.
)
Spoelt de was en centrifugeert deze vervolgens. Voor stevige artikelen.
Anti Allergie
Geschikt voor het verwijderen van de belangrijkste allergenen zoals stuifmeel, mijten en
katten- en hondenhaar, dankzij een hogetemperatuur-technologie en extra spoelingen.
! Dit programma draait ten minste 30 minuten op een temperatuur van 60°C.
Meer (Meer programma’s)
•
Shirts (Overhemden)
Gebruik dit speciale wasprogramma om overhemden van verschillende stoffen en
kleuren te wassen, zodat ze op de beste manier worden behandeld.
•
Jeans
Keer de kledingstukken binnenstebuiten voordat u ze wast en gebruik een vloeibaar
wasmiddel.
•
Bed & bad
Voor het wassen van beddengoed en handdoeken in één programma. Het
optimaliseert het gebruik van wasverzachter en spaart tijd en elektriciteit. Wij raden u
aan waspoeder te gebruiken.
•
Dekbedden
Ontworpen voor het wassen van met dons gevulde artikelen, zoals dubbele of enkele
dekbedden, kussens en anoraks. Het wordt aanbevolen om de met dons gevulde
artikelen met de randen naar binnen gevouwen in de trommel te doen en niet meer
dan ¾ van de trommel te vullen. Voor optimaal wassen adviseren wij om een vloeibaar
wasmiddel te gebruiken.
•
Zijde & Gordijnen
Gebruik het speciale wasprogramma voor het wassen van zijden kleding of gordijnen.
Wij adviseren om een speciaal wasmiddel te gebruiken voor fijne was.
Bij het wassen van gordijnen: vouw ze op en doe ze in een kussensloop of waszak.

•
Baby
Gebruik dit speciale wasprogramma voor het verwijderen van vuil uit het wasgoed van
baby's. Hierbij worden alle sporen van wasmiddel uit de babykleding verwijderd, om
allergische reacties bij het tere babyhuidje te voorkomen. Het programma is
ontworpen om de hoeveelheid bacteriën te verminderen door meer water te
gebruiken en het effect van speciale desinfecterende additieven die toegevoegd zijn
aan het wasmiddel te optimaliseren.
•
Knuffels
Speciaal programma voor het verwijderen van stof en het wassen van knuffels.
•
Huisdieren access.
Perfect voor verwijderen van dierenharen uit beddengoed en artikelen voor huisdieren
•
Multi Color
Dit programma is geschikt voor het wassen van artikelen met meerdere kleuren, of
verschillende kleuren bij elkaar. Het programma is ontwikkeld om kleuren te
beschermen en werkt bij 20°C met dezelfde prestaties als bij 40°C. Het wordt
aanbevolen om een wasmiddel voor bonte was en lage temperaturen te gebruiken.
! Het wordt altijd aanbevolen om kleding waarvan de kleuren verschoten zijn te
scheiden van nieuwe gekleurde kleding die voor het eerst gewassen wordt.
•
Anti-vlek
Het programma is geschikt voor zwaar vervuilde, kleurechte artikelen. Het verzekert
een wasklasse die hoger is dan de standaardklasse. Was bij dit programma nooit
kleding van verschillende kleuren. Wij raden u aan waspoeder te gebruiken. Wij
adviseren om hardnekkige vlekken voor te behandelen met speciale vlekverwijderaars.
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 katoenprogramma, dat het
meest efficiënt is in termen van water- en energieverbruik.
Vol 45’ (Volle belading 45’ )
Geschikt voor het wassen van een volle lading matig vervuilde katoenen kleding in 45
minuten.
Snel 30’
Om licht vervuilde artikelen snel te wassen. Dit programma duurt ongeveer 30 minuten,
wat tijd en energie bespaart.
Steam Refresh 20’
(Opfrissen met stoom 20’ )
Aan het einde van dit programma zijn de stukken nog enigszins vochtig, dus wij adviseren
om ze op te hangen om te drogen (2 kg, ongeveer 3 artikelen). Dit programma frist
artikelen op door onaangename geuren te verwijderen en de vezels te ontspannen. Doe
alleen droge artikelen (die niet vuil zijn) in de trommel en selecteer het programma “Steam
Refresh 20’ ”. Aan het einde van het programma zijn de stukken een beetje vochtig en
kunnen na enkele minuten gedragen worden. Het programma “Steam Refresh 20’ ”
maakt strijken gemakkelijker.
! Voeg geen wasverzachter of wasmiddel toe.
! Niet aanbevolen voor wol of zijde.

DISPLAY
Het display is handig bij het programmeren van de wasmachine en geeft veel informatie.
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Door op de
en
knoppen te drukken kunt u de gewenste optie kiezen en deze
bevestigen met de
knop.
De eerste keer dat de machine wordt aangezet, wordt u gevraagd om de taal te selecteren
en geeft het display automatisch het taalkeuzemenu weer.
Om de gewenste taal te kiezen drukt u op de
en
knoppen; om de selectie te
bevestigen drukt u op de
knop.
In gebied A wordt het volgende weergegeven: het symbool en het gekozen wasprogramma,
de wasfases en de resterende tijd tot het einde van het wasprogramma.
In gebied B wordt het volgende weergegeven: de gekozen opties, het energie- en
waterverbruik voor het gekozen programma en het symbool voor toetsenblokkering.
In gebied C wordt de standaardtemperatuur weergegeven op basis van het ingestelde
programma; als het programma geen temperatuurinstelling heeft, wordt het “-- °” symbool
weergegeven.
In gebied D wordt de standaard centrifugeersnelheid weergegeven op basis van het
ingestelde programma; als het programma geen instelling van de centrifugeersnelheid
heeft, wordt het “-- ” symbool weergegeven.
In gebied E wordt de resterende tijd tot de start van het geselecteerde programma
weergegeven als de functie UITGESTELDE START is ingesteld.
Door op knop F te drukken kunt u het menu openen waarmee u extra wasopties kunt
instellen.
Door knop F 3 seconden ingedrukt te houden kunt u het menu met instellingen openen:
- Taal: door op de
en
knoppen te drukken kunt u de gewenste taal kiezen en deze
bevestigen met de
knop.
- Geluid: door op de
en
knoppen te drukken kunt u het geluid van de knoppen
in- of uitschakelen en dit bevestigen met de
knop.

- Helderheid van het display: door op de
en
knoppen te drukken kunt u de
helderheid van het display kiezen en deze bevestigen met de
knop.
- Terugzetten op de fabrieksinstellingen: door de
knop 2 seconden ingedrukt te houden
worden de fabrieksinstellingen hersteld.
! Tijdens een wasprogramma wordt de SCREENSAVER ingeschakeld als u 5 minuten lang niet
op een knop drukt. Druk op een willekeurige knop om terug te keren naar het vorige scherm.

INDICATOREN OP HET DISPLAY
Defect: Bel de servicedienst
Raadpleeg het deel over het oplossen van problemen
Defect: Filter afvoerpomp verstopt
Het water kan niet worden afgepompt; het filter van de afvoerpomp is mogelijk verstopt
Defect: Geen water
Er stroomt geen of onvoldoende water naar binnen.
Raadpleeg bij een defect het deel "Storingen oplossen".
Toetsenblokkering
Om de toetsenblokkering in te schakelen houdt u de
knop ongeveer 3 seconden
ingedrukt. Wanneer “TOETS.BLOKK” op het display verschijnt, is het bedieningspaneel
vergrendeld (behalve de AAN/UIT-knop ). Hierdoor worden onbedoelde wijzigingen in
het wasprogramma voorkomen, vooral als er kinderen in de buurt zijn. De vergrendeling
van het bedieningspaneel wordt opgeheven door de
knop ongeveer 3 seconden
ingedrukt te houden.
Indicator Deur vergrendeld
Als dit symbool brandt, wil dat zeggen dat de deur vergrendeld is. Wacht tot het symbool
uit gaat voordat u de deur opent, om schade te voorkomen.
Om de deur te openen terwijl er een programma bezig is, drukt u op de knop START/PAUZE
; als het symbool
uit is, kan de deur worden geopend.

EERSTE KEER GEBRUIKEN
Zodra het apparaat geïnstalleerd is en voordat u het voor het eerst gebruikt, moet u een
wasprogramma draaien met wasmiddel maar zonder wasgoed. Gebruik hiervoor
wasprogramma Katoen (60°) zonder de optie Voorwas geselecteerd.

DAGELIJKS GEBRUIK

Bereid het wasgoed voor volgens de adviezen in het deel “TIPS EN SUGGESTIES”.
- Druk op de AAN/UIT-knop ; “WHIRLPOOL” verschijnt op het display.
- Open de deur. Doe het wasgoed in de machine, maar zorg ervoor dat de maximale lading
die is aangegeven in de wasprogrammatabel niet overschreden wordt.
- Duw om de wasmiddellade te openen en giet het wasmiddel in de betreffende vakjes,
zoals beschreven in het deel “WASMIDDELLADE”.
- Doe de deur dicht.
- De machine selecteert automatisch de standaard temperatuur en centrifugeersnelheid
voor het gekozen wasprogramma.
- Selecteer het gewenste wasprogramma.
- Selecteer de gewenste opties.
- Druk op de knop START/PAUZE
om het wasprogramma te starten; de deur wordt
vergrendeld (het symbool
brandt). Hierna start de Sensing-routine.

EEN PROGRAMMA ONDERBREKEN

Om een wasprogramma te onderbreken drukt u opnieuw op de knop START/PAUZE
Om het wasprogramma weer te hervatten vanaf het punt waarop het onderbroken is,
drukt u opnieuw op de knop START/PAUZE
.

.

DE DEUR OPENEN, INDIEN NODIG
Als het programma eenmaal start, gaat het symbool
branden om aan te geven dat de
deur niet geopend kan worden. Zolang een wasprogramma bezig is, blijft de deur
vergrendeld. Om de deur te openen terwijl er een programma draait, bijvoorbeeld om
artikelen toe te voegen of te verwijderen, drukt u op de knop START/PAUZE
om het
programma te onderbreken. Als het symbool
niet brandt, mag de deur niet geopend
worden. Druk nogmaals op de knop START/PAUZE
om verder te gaan met het
programma. Hierna start de Sensing-routine.

STOPPEN & TOEVOEGEN
Een symbool op het display geeft aan wanneer er wasgoed in de wasmachine kan worden
toegevoegd zonder de wasprestaties te verminderen. Om wasgoed toe te voegen laat u de
wasmachine eerst stoppen door op de knop START/PAUZE
te drukken, waarna u de
deur opent en de was in de machine doet.
Druk opnieuw op de knop START/PAUZE
om het wasprogramma weer te starten vanaf
het punt waarop het onderbroken werd.

EEN DRAAIEND PROGRAMMA VERANDEREN
Om een wasprogramma te veranderen terwijl het al bezig is, moet de wasmachine worden
gepauzeerd met de knop START/PAUZE
. Selecteer het gewenste programma en druk
nogmaals op de knop START/PAUZE
.
! Om een programma te annuleren dat al begonnen is, houdt u de AAN/UIT-knop
enkele seconden ingedrukt. Als er water in de trommel zit, dan wordt de afpompfunctie
gestart. Het programma wordt gestopt en de machine wordt uitgeschakeld.

AAN HET EINDE VAN HET WASPROGRAMMA
Dit wordt aangegeven door het woord “CYCLUSEINDE” op het display; wanneer het
symbool
uitgaat, kan de deur worden geopend. Open de deur, laad het wasgoed uit en
schakel de machine uit. Als u niet op de AAN/UIT-knop
drukt, wordt de wasmachine
automatisch na ongeveer 10 minuten uitgeschakeld.

OPTIES
- Als de geselecteerde optie niet compatibel is met het ingestelde wasprogramma of
met een andere, eerder geselecteerde optie, wordt de naam van de incompatibele optie
in het menu in het grijs weergegeven en verschijnt de tekst “Niet beschikbaar” op het
display vergezeld van een zoemer. De optie wordt niet geactiveerd.

FreshCare+
Deze optie is ontwikkeld om uw kleding fris te houden tot wel 6 uur nadat het programma
is afgelopen.
Het innovatieve FreshCare+ systeem verzorgt uw kleding binnen de wasmachine door
deze voorzichtig te stomen en rond te draaien. Het FreshCare+ systeem masseert
het wasgoed voorzichtig met regelmatige, langzame bewegingen, afgewisseld met
stoomacties - zodat er lucht binnen de vezels circuleert om de kleding fris te houden en
onaangename luchtjes te voorkomen. Behandeling met FreshCare+ geeft echt frissere
kleding en gemoedsrust, zelfs uren na het einde van het programma. Behandeling met
FreshCare+ voorkomt de verspreiding van de belangrijkste bronnen van nare luchtjes
(binnenin de wasmachine) tot wel 6 uur nadat het wasprogramma is geëindigd.
Snel
Selecteer deze optie om de programmatijd te verkorten. Dit programma wordt aanbevolen
voor het wassen van licht vervuild wasgoed.
Stoom hygiëne
Deze optie verbetert de wasprestaties doordat er stoom wordt gegenereerd tijdens het
wasprogramma, die bacteriën uit de vezels verwijdert die tegelijkertijd worden behandeld.
Doe het wasgoed in de trommel, kies een compatibel programma en selecteer de optie
Stoom Hygiëne.
! De stoom die gegenereerd wordt tijdens het draaien van de wasmachine kan ervoor
zorgen dat de deur beslaat.
Uitgestelde start
Om een uitgestelde start voor het geselecteerde programma in te stellen, drukt u
meerdere keren op de betreffende knop, totdat de gewenste uitstelperiode bereikt is. Als
deze optie ingeschakeld is, verschijnen de geselecteerde waarden van de uitgestelde start
op het display. Om de instelling van de uitgestelde start te verwijderen, drukt u op de knop
totdat “--:--” op het display verschijnt.
Mak. strijken
Door deze functie te selecteren worden de was- en centrifugeerfases veranderd om
kreukvorming te verminderen.
Multi spoelen
Door deze optie te selecteren wordt de was efficiënter gespoeld en wordt een optimale
verwijdering van wasmiddel gegarandeerd. Dit is vooral handig bij een gevoelige
huid. Druk eenmaal, tweemaal of driemaal op de knop om 1, 2 of 3 extra spoelingen te
selecteren na de standaard spoeling van het programma en alle sporen van wasmiddel te
verwijderen. Druk nogmaals op de knop om terug te gaan naar de “Normale spoeling”.
Koud wassen
Deze optie bespaart energie doordat het waswater niet wordt verwarmd – een voordeel
voor het milieu en voor uw portemonnee. Een geïntensiveerde wasactie en optimaal
watergebruik zorgen voor uitstekende wasresultaten in dezelfde gemiddelde tijd als een
standaard programma.
Voor de beste wasresultaten raden wij het gebruik van een vloeibaar wasmiddel aan.
Voorwas
Hiermee kunt u een voorwas uitvoeren.
Temperatuur
Elk wasprogramma heeft een voorgedefinieerde temperatuur. Om de temperatuur te
veranderen drukt u op de “ ” knop. De waarde verschijnt op het display.
Centrifugeren
Elk wasprogramma heeft een voorgedefinieerde centrifugeersnelheid. Om de
centrifugeersnelheid te veranderen drukt u op de “
het display.

” knop. De waarde verschijnt op

ONTKALKING EN REINIGING
Het symbool
op het display herinnert de gebruiker regelmatig (ongeveer om de
50 programma’s) dat het tijd is om een onderhoudsprogramma te laten draaien om de
wasmachine te reinigen en kalk en onaangename geuren te verwijderen.
Voor optimaal onderhoud adviseren wij om een leeg programma “Katoen” te draaien bij
minimaal 60°C zonder voorwas en met WPRO Ontkalker en vetverwijderaar.
Dit product is verkrijgbaar via de technische assistentiedienst of de website www.
whirlpool.eu.
Whirlpool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan het apparaat die
veroorzaakt is door het gebruik van andere reinigingsproducten voor wasmachines die op
de markt verkrijgbaar zijn.
Om de waarschuwing aangaande ontkalking te verwijderen draait u de draaiknop of drukt
u op een willekeurige knop (inclusief de AAN/UIT-knop).

TIPS EN SUGGESTIES

Sorteer het wasgoed op:
Type textiel (katoen, gemengde vezels, synthetisch, wol, artikelen die met de hand moeten
worden gewassen). Kleur (scheid bonte en witte was, was nieuwe gekleurde stukken
apart). Fijne was (kleine stukken – bijvoorbeeld panty’s – en artikelen met haakjes – zoals
bh’s: doe ze in een waszak).
Maak de zakken leeg:
Voorwerpen zoals munten of aanstekers kunnen de wasmachine en de trommel
beschadigen. Controleer alle knopen.
Volg de aanbevolen dosering / toevoegingen
Hierdoor krijgt u een optimaal wasresultaat, voorkomt u irriterende wasmiddelresten in uw
wasgoed en bespaart u geld door niet te veel wasmiddel te gebruiken
Gebruik een lage temperatuur en een langere wasduur
De meest efficiënte programma’s qua energieverbruik zijn over het algemeen programma’s
die werken bij lagere temperaturen en een langere wasduur.
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 EN ONDERHOUD

Voordat u de machine reinigt of onderhoud uitvoert, moet de wasmachine worden

uitgeschakeld en worden losgekoppeld van de netvoeding. Gebruik geen ontvlambare
vloeistoffen om de wasmachine schoon te maken. Reinig en onderhoud uw wasmachine
regelmatig (ten minste 4 keer per jaar).
De water- en stroomtoevoer loskoppelen
Draai de kraan na iedere wasbeurt dicht. Zo wordt slijtage van het watersysteem in de
wasmachine beperkt en worden lekken voorkomen.
Haal de stekker van de wasmachine uit het stopcontact wanneer u de machine
schoonmaakt en gedurende al het onderhoud.
De wasmachine reinigen
De buitenkant en de rubberen onderdelen van het apparaat kunnen worden
schoongemaakt met een zachte doek die bevochtigd is met een lauw sopje. Gebruik geen
oplosmiddelen of schuurmiddelen.
De wasmiddellade reinigen
Was deze af onder stromend water; dit moet regelmatig worden gedaan.
Verzorging van de deur en trommel
Laat de deur van de wasmachine altijd op een kier, om te voorkomen dat er onaangename
luchtjes ontstaan.
Controle van de watertoevoerslang
Controleer de watertoevoerslang minstens eenmaal per jaar. Als er barsten of scheuren in
zitten, moet hij worden vervangen: gedurende het wassen kan de slang door de hoge druk
van het water plotseling openbarsten.
! Gebruik nooit slangen die al gebruikt zijn.

8. Reinig het filter van de afvoerpomp: verwijder de resten in het filter en maak het schoon
onder stromend water.
9. Plaats het filter van de afvoerpomp: Plaats het filter van de afvoerpomp terug
door het met de klok mee te draaien. Zorg dat u het draait tot het niet verder kan; de
filterhandgreep moet in verticale positie staan. Om de waterdichtheid van het filter van de
afvoerpomp te testen, kunt u ongeveer 1 liter water in het wasmiddelvak gieten.

Het filter van de afvoerpomp reinigen / restwater afvoeren
Schakel de wasmachine uit, en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het filter van de
afvoerpomp reinigt of het restwater afvoert.
Als u een heet wasprogramma heeft gebruikt, wacht dan tot het water is afgekoeld voordat u
het afvoert. Reinig het filter van de afvoerpomp 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 display aan dat het filter van de afvoerpomp mogelijk
verstopt is.
1. Schakel de wasmachine uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Druk voorzichtig op het bovenste gedeelte van het filterdeksel om het te openen.

Met dit accessoire kunt u de droger bovenop de wasmachine vastzetten, om ruimte te
besparen en de droger gemakkelijker in en uit te laden.

3. Plaats een bak onder de pomp om lekkend water op te vangen.
4. Trek de “noodafvoerslang” uit tot in de bak.

5. Verwijder de stop van de “noodafvoerslang” aan het einde van de slang en laat het water
in de bak lopen.

6. Draai de handgreep van het uitlaatfilter en trek het uit de behuizing.
Wanneer de bak vol water is, duw dan de stop in het uiteinde van de slang en plaats het
slangetje terug in de onderkant van de wasmachine. Gooi daarna de bak leeg.
Sluit de noodafvoerslag stevig af met de stop.
7. Verwijder het filter: Leg een katoenen doek onder het filter van de afvoerpomp, die een
kleine hoeveelheid restwater kan absorberen. Verwijder vervolgens het filter door het naar
links eruit te draaien.
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ACCESSOIRES
Neem contact op met onze technische assistentiedienst om na te gaan welke van de volgende
accessoires leverbaar zijn voor dit model wasmachine.

Stapelkit

TRANSPORT EN VERPLAATSING

Til de wasmachine niet op door hem aan de bovenkant vast te pakken.
Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en draai de waterkraan dicht.
Controleer of de deur en de wasmiddellade goed dicht zitten. Haal eerst de vulslang los
van de waterkraan, en maak daarna de afvoerslang los. Tap al het resterende water af uit de
slangen en zet deze vast zodat ze niet beschadigd worden tijdens het transport. Breng de
transportschroeven weer aan. Voer de procedure voor het verwijderen van de
transportschroeven omgekeerd uit, zoals beschreven in de “Installatie-instructies”.

STORINGEN OPLOSSEN
Het zou kunnen gebeuren dat uw wasmachine niet werkt. Controleer voordat u de technische assistentiedienst belt of het niet een storing betreft die u
gemakkelijk zelf kunt verhelpen aan de hand van de volgende lijst.
Storingen

Mogelijke oorzaken / Oplossing

De wasmachine start niet.

De stekker van het apparaat zit niet het stopcontact of niet ver genoeg om contact te maken.
Er is een stroomstoring in de woning.
De deur van de wasmachine zit niet goed dicht.
De AAN/UIT-knop

Het wasprogramma start niet.

is niet ingedrukt.

De START/PAUZE-knop

is niet ingedrukt.

De waterkraan is niet opengedraaid.
Er is een uitgestelde start ingesteld.
De Demo Mode is actief (zie hieronder hoe deze uitgeschakeld kan worden).
De watertoevoerslang is niet aangesloten op de kraan.
De slang is geknikt.

De wasmachine wordt niet
gevuld met water (“
”
verschijnt op het display).

De waterkraan is niet opengedraaid.
Er is geen water in de woning.
Er is onvoldoende druk.
De START/PAUZE-knop

is niet ingedrukt.

De afvoerslang is niet tussen 65 en 100 cm boven de vloer geplaatst.
Het vrije uiteinde van de slang is ondergedompeld in water.
De wasmachine blijft
voortdurend water aan- en
afvoeren.

De wasmachine pompt het water
niet af en het symbool
(F9E1)
verschijnt op het display.

De wasmachine trilt sterk tijdens
het centrifugeren.

Het afvoersysteem in de muur heeft geen ontluchtingspijp.
Als na deze controles het probleem niet is opgelost, moet u de waterkraan dichtdraaien, de wasmachine uitzetten
en contact opnemen met de technische assistentiedienst. Als u op een van de bovenste verdiepingen van een
flatgebouw woont, kan er een hevelingsprobleem optreden, waarbij de wasmachine voortdurend aan- en afvoert.
Om deze storing te verhelpen zijn er in de handel speciale beluchters te koop.
Maak het pompfilter schoon (zie het hoofdstuk Reiniging en onderhoud)
De afvoerslang is geknikt.
De afvoerleiding zit verstopt.
De transportschroeven zijn niet goed verwijderd tijdens de installatie.
De wasmachine staat niet waterpas.
De wasmachine staat te krap tussen meubels en de muur.
De watertoevoerslang is niet goed vastgeschroefd.

De wasmachine lekt.

De wasmiddellade is verstopt.
De afvoerslang zit niet goed vast.

Het symbool
verschijnt en op
het display wordt een foutcode
weergegeven (bv.: F1E1, F4...).

Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact, wacht ongeveer 1 minuut en schakel hem dan weer
in.
Als het probleem blijft bestaan, dient u contact op te nemen met de technische assistentiedienst.

Er ontstaat te veel schuim.

Het wasmiddel is niet bedoeld voor machinewassen (er moet “voor wasmachines” of “handwas en machinewas” of
iets dergelijks op de verpakking staan).
Er is te veel wasmiddel gebruikt.

Het symbool van de fase “
”
knippert, centrifugeersnelheid
“0” wordt weergegeven.

Onbalans van de lading wasgoed verhindert dat er gecentrifugeerd kan worden, ter beveiliging van de
wasmachine.
Als er nat wasgoed moet worden gecentrifugeerd, voeg dan meer wasgoed van verschillende maten toe en start
het programma “Centrifuge & Afvoer”. Centrifugeer geen kleine ladingen wasgoed die uit maar een paar grote,
absorberende stukken bestaan / was artikelen van verschillende grootte in één lading.

De DEMO-MODUS uitschakelen: De volgende acties moeten achtereenvolgens, zonder pauzes, worden uitgevoerd. Schakel de machine IN en dan weer UIT.
Druk op de knop START/PAUZE
totdat u de zoemer hoort. Schakel de machine weer in. De indicator “DEMO” knippert en gaat dan UIT.

U kunt de VEILIGHEIDSINTRUCTIES, PRODUCTFICHE en ENERGIEGEGEVENS downloaden door:
• Naar onze website te gaan - http://docs.whirlpool.eu
• De QR-code te gebruiken
• 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.whirlpool.eu
De modelinformatie kan worden opgehaald met de QR-code die op het energielabel staat. Het label bevat ook de
modelindentificatie die gebruikt kan worden om het registratieportaal te raadplegen op https://eprel.ec.europa.eu
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