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Wijzigingen voorbehouden.

 Veiligheidsinformatie

Lees zorgvuldig de meegeleverde instructies voor installatie en
gebruik van het apparaat. De fabrikant is niet verantwoordelijk
voor verwondingen of schade die voortvloeit uit de onjuiste
installatie of het onjuiste gebruik. Bewaar de instructies altijd
op een veilige, toegankelijke plek voor toekomstig gebruik.

Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
• Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar

en ouder en door mensen met beperkte lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke vermogens of een gebrek aan
ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of
instructies hebben gekregen over het veilig gebruiken van het
apparaat en indien zij de eventuele gevaren begrijpen.

• Kinderen tussen de 3 en 8 jaar oud en personen met zware
en complexe beperkingen dienen altijd uit de buurt van het
apparaat te worden gehouden, tenzij ze voortdurend onder
toezicht staan.

• Kinderen jonger dan 3 jaar dienen, mits zij voortdurend
onder toezicht staan, bij het apparaat uit de buurt te worden
gehouden.

• Laat kinderen niet met het apparaat spelen.
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• Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen en
verwijder ze op gepaste wijze.

• Houd reinigingsmiddelen uit de buurt van kinderen.
• Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van het apparaat

als de deur open is.
• Als het apparaat is voorzien van een kinderslot, dient dit te

worden geactiveerd.
• Kinderen mogen zonder toezicht geen reinigings- en

onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat uitvoeren.

Algemene veiligheid
• De specificatie van dit apparaat niet wijzigen.
• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of

gelijksoortige toepassingen zoals:
– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere

werkomgevingen;
– door gasten in hotels, motels, bed&breakfasts- en andere

woonomgevingen;
– ruimtes voor gemeenschappelijk gebruik in gebouwen of

flats of in wasserettes.
• Overschrijd het maximale laadvermogen van 8 kg niet

(raadpleeg hoofdstuk "Programmaschema").
• De waterdruk bij het watertoevoerpunt van de aansluiting

moet liggen tussen 0,5 bar (0,05 MPa) en 8 bar (0,8 MPa).
• De ventilatie-openingen in de onderkant mogen niet worden

afgedekt door tapijt, een mat of andere soorten
vloerbedekking.

• Het apparaat moet op de waterleiding worden aangesloten
met de nieuwe meegeleverde slangsets, of andere nieuwe
slangsets geleverd door het geautoriseerd servicecentrum.

• Oude slangsets mogen niet opnieuw worden gebruikt.
• Als het netsnoer beschadigd is, moet de fabrikant, een

erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze
vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.
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• Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.

• Gebruik geen waterstralen onder druk en/of stoom om het
apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige doek. Gebruik
alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen
schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen
voorwerpen.

Veiligheidsvoorschriften

Installatie

De installatie moet voldoen aan
de relevante nationale
voorschriften.

• Verwijder alle verpakking en de
transportbouten, inclusief de rubberen
mof met kunststof afstandhouder.

• Bewaar de transportbouten op een
veilige plek. Als het apparaat verplaatst
moet worden in de toekomst, moeten ze
opnieuw bevestigd worden om de
trommel te vergrendelen om interne
schade te voorkomen.

• Pas altijd op bij verplaatsing van het
apparaat, want het is zwaar. Gebruik
altijd veiligheidshandschoenen en
gesloten schoeisel.

• Volg de installatie-instructies op die zijn
meegeleverd met het apparaat.

• Gebruik het apparaat niet voordat u het
in de ingebouwde structuur installeert
omwille van veiligheidsredenen.

• Installeer en gebruik geen beschadigd
apparaat.

• Gebruik of installeer het apparaat niet
op plekken waar de temperatuur onder
de 0°C komt of waar het wordt
blootgesteld aan weersomstandigheden.

• Zorg ervoor dat de vloer van de plaats
waar u het apparaat installeert, vlak,
stabiel, hittebestendig en schoon is.

• Zorg dat er lucht tussen het apparaat en
de vloer kan circuleren.

• Als het apparaat op zijn permanente
plaats wordt geplaatst, moet u nagaan
of het waterpas staat. Is dit niet het
geval, stel de stelpootjes hier dan op af.

• Installeer het apparaat niet direct boven
de vloerafvoer.

• Sproei geen water op het apparaat en
stel het niet bloot aan overmatige
vochtigheid.

• Plaats het apparaat niet op een plek
waar de deur niet helemaal open kan.

• Plaats geen gesloten bak om mogelijke
waterlekkage op te vangen onder het
apparaat. Neem contact op met het
geautoriseerd servicecentrum om te
raadplegen welke accessoires gebruikt
mogen worden.

Aansluiting op het elektriciteitsnet

WAARSCHUWING! Gevaar voor
brand en elektrische schokken.

• Dit apparaat moet worden aangesloten
op een geaard stopcontact.

• Gebruik altijd een juist geïnstalleerd
schokbestendig stopcontact.

• Zorg ervoor dat de parameters op het
vermogensplaatje overeenkomen met
elektrische vermogen van de netstroom.

• Gebruik geen meerwegstekkers en
verlengsnoeren.
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• Zorg dat u de hoofdstekker en kabel niet
beschadigt. Indien de voedingskabel
moet worden vervangen, dan moet dit
gebeuren door onze Klantenservice.

• Steek de stekker pas in het stopcontact
als de installatie is voltooid. Zorg ervoor
dat het netsnoer na installatie
bereikbaar is.

• Raak de stroomkabel of stekker niet aan
met natte handen.

• Trek niet aan het netsnoer om het
apparaat los te koppelen. Trek altijd aan
de stekker.

• Dit apparaat voldoet aan de EEG -
richtlijnen.

Wateraansluiting
• Beschadig de waterslangen niet.
• Indien buizen lang niet zijn gebruikt, er

reparaties hebben plaatsgevonden of er
nieuwe apparaten zijn geplaatst
(watermeters, enz.), moet u, voordat de
nieuwe buizen worden aangesloten, het
water laten stromen tot het schoon en
helder is.

• Zorg ervoor dat er geen zichtbare
waterlekken zijn tijdens en na het eerste
gebruik van het apparaat.

• Gebruik geen verlengslang als de
toevoerslang te kort is. Neem contact op
met de erkende klantenservice voor
vervanging van de toevoerslang.

• Bij het uitpakken van het apparaat is het
mogelijk om water uit de afvoerslang te
zien stromen. Dit komt door het testen
met water van het apparaat in de
fabriek.

• U kunt de afvoerslang maximaal 400 cm
verlengen. Neem contact op met de
erkende klantenservice voor de andere
afvoerslang en het verlengstuk.

• Zorg ervoor dat de kraan na installatie
bereikbaar is.

Gebruik

WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel, elektrische schokken,
brand, brandwonden en schade
aan het apparaat.

• Volg de veiligheidsinstructies op de
verpakking van het wasmiddel op.

• Plaats geen ontvlambare producten of
items die vochtig zijn door ontvlambare
producten in, bij of op het apparaat.

• Was geen stoffen die zwaar bevuild zijn
met olie, vet of andere vettige
substanties. Dit kan rubberen
onderdelen van de wasmachine
beschadigen. Was dergelijke stoffen met
de hand voor, voordat u ze in de
wasmachine stopt.

• Raak de glazen deur niet aan als een
programma in werking is. Het glas kan
heet worden.

• Zorg ervoor dat alle metalen
voorwerpen van het wasgoed zijn
verwijderd.

Service
• Neem contact op met de erkende

servicedienst voor reparatie van het
apparaat.

• Gebruik uitsluitend originele
reserveonderdelen.

Verwijdering

WAARSCHUWING! Gevaar voor
letsel of verstikking.

• Haal de stekker uit het stopcontact en
koppel het apparaat los van de
watertoevoer.

• Snijd het netsnoer vlak bij het apparaat
af en gooi het weg.

• Verwijder de deurvergrendeling om te
voorkomen dat kinderen of huisdieren
binnen in de trommel vast komen te
zitten.

• Gooi het apparaat weg conform de
lokale voorschriften voor de verwijdering

NEDERLANDS 7



van elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA).

Beschrijving van het product

Apparaatoverzicht

7 98

10

11

1 2

3

4

5

6

1 Wasmiddellade
2 Bedieningspaneel
3 Handgreep
4 Typeplaatje
5 Filter afvoerpomp
6 Voorvoetjes voor het waterpas zetten

van het apparaat
7 Afvoerslang
8 Aansluiting van de watertoevoerslang
9 Netsnoer

10 Achtervoetjes voor het waterpas zetten
van het apparaat

11 Transportbouten

Positie typeplaatje 4

WAARSCHUWING! Controleer
voordat u het apparaat gebruikt
of de transportbouten 11
verwijderd zijn.
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Eerste gebruik

Tijdens de installatie of voordat u
het apparaat voor het eerst
gebruikt, kunt u wat water in het
apparaat waarnemen. Dit is
restwater dat in het apparaat is
achtergebleven nadat in de
fabriek een volledige functietest
werd uitgevoerd om te
garanderen dat het apparaat in
perfect functionerende staat aan
de klant wordt geleverd en is
geen reden voor ongerustheid.

1. Zorg ervoor dat er stroom aanwezig is
er dat de waterkraan openstaat.

2. Giet 2 liter water in het vakje voor het
hoofdwasmiddel dat wordt
aangegeven met .

Deze handeling activeert het
afvoersysteem.
3. Giet een kleine hoeveelheid wasmiddel

in het vak dat wordt aangegeven met
.

4. Stel het programma voor katoen in op
de hoogste temperatuur zonder
wasgoed in de trommel en start het
programma.

Dit verwijdert al het mogelijke vuil uit de
trommel en de kuip.

Bedieningspaneel

Beschrijving bedieningspaneel

21

11 8 7910

63 4 5

Niet alle opties en functies zijn beschikbaar voor alle wasprogramma's. Contro-
leer de verenigbaarheid van de opties en functies met de wasprogramma's in
het 'Programmaoverzicht'. Een optie of functie kan een andere uitsluiten. In zo'n
geval staat het apparaat niet toe dat u de onverenigbare opties of functies sa-
men instelt.
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1

Aan/uit-knop
Druk een paar seconden op deze knop om het apparaat in of
uit te schakelen. Er klinken twee verschillende geluiden als het
apparaat in- of uitgeschakeld wordt.
Omdat de stand-by-functie het apparaat na een aantal minu-
ten automatisch uitschakelt om energie te besparen, drukt u op
deze knop om het apparaat opnieuw te activeren.
Raadpleeg de paragraaf over ‘stand-by-functie’ in het hoofd-
stuk 'Dagelijks gebruik' voor meer informatie.

2 Programmaknop Draai de keuzeknop op het gewenste programma.
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3

Display

• Controlelampje klep gesloten:
– Controlelampje aan: de deur kan niet geopend worden.

De machine is in bedrijf of is gestopt, maar er zit nog
water in de kuip.

– Controlelampje uit: de deuren kunnen worden geopend.
Het programma is afgelopen of het water is wegge-
pompt.

• Controlelampje uitgestelde start.
• Het digitale controlelampje kan het volgende aange-

ven: resetpositie ( ); programmaduur (bijv. ); ver-
tragingstijd (bijv. ); einde cyclus ( ); waarschuwings-
code (bijv. ); foutindicator ( ).

• FlexTime-controlelampje.
• Antivlekken-controlelampje.
• Extra spoelen-controlelampje.
• Stoomfase-controlelampje.
• Indicatielampje Items toevoegen. Gaat aan bij het begin

van de wasfase, wanneer het nog mogelijk is om het appa-
raat te pauzeren en meer wasgoed toe te voegen.

• Controlelampje kinderbeveiliging.
• Controlelampje machinereiniging. Dit is een aanbeveling

om de trommelreiniging uit te voeren.
•  Controlelampje antikreukfase.

4 Startuitstel-aan-
raaktoets

Met deze optie kunt u het starten van een programma uitstel-
len naar een handiger tijdstip.
Druk herhaaldelijk op de knop om de gewenste uitsteltijd in te
stellen. De tijd loopt op in stappen van 1 uur tot 20 uren.
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5

Flextime-aan-
raaktoets

Met deze optie kunt u de programmaduur verkorten naar ge-
lang de grootte van de lading en de bevuilingsgraad.
Als u een wasprogramma instelt, toont het display de stan-
daardduur en de  streepjes.
Raak deze toets aan om de programmaduur naar wens te ver-
korten. Het display toont de nieuwe programmaduur en het
aantal streepjes zal overeenkomstig afnemen:

 geschikt voor een volle lading normaal bevuilde kleding.
 een korte cyclus voor een volle lading weinig bevuilde

kleding.
 een hele korte cyclus voor een kleinere lading weinig be-

vuilde kleding (max. halve lading aanbevolen)
 de kortste cyclus om een kleine hoeveelheid wasgoed op

te frissen.

6 Aanraaktoets
Start/Pauze

Met deze toets kunt u het geselecteerde wasprogramma star-
ten of pauzeren.

7

Antivlekken-
aanraaktoets en
optie voor per-
manent kinder-
slot 

• Raak deze toets aan om de antivlekken-optie  in te stel-
len.
Deze optie is ontworpen om hardnekkige vlekken te verwij-
deren. Doe de vlekkenverwijderaar in het vak VOORWAS.

• Houd deze knop 3 seconden ingedrukt om de optie Kinder-
vergrendeling  in te stellen.
Deze optie voorkomt dat kinderen met het bedieningspa-
neel kunnen spelen: alle bedieningselementen zijn uitge-
schakeld.
Om deze optie te deactiveren, houdt u deze knop 3 secon-
den ingedrukt.

8

Extra spoelen-
aanraaktoets

Dit apparaat is ontworpen om water te besparen. Als het
noodzakelijk is het wasgoed te spoelen met een extra hoeveel-
heid water (extra spoelgang), kiest u deze optie. De machine
voert enkele extra spoelgangen uit. Deze optie wordt aanbe-
volen voor personen die allergisch zijn voor wasmiddelen.

De overeenstemmende indicator boven de tiptoets
brandt en blijft ook voortdurend branden tijdens vol-
gende cycli totdat deze optie wordt gedeactiveerd.
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9
Voorwas-aan-
raaktoets

Deze optie voegt een voorwasfase op 30°C toe voor de wasfa-
se.
Deze optie wordt aanbevolen voor zwaar vervuild wasgoed,
met in het bijzonder zand, stof, modder en andere vaste deel-
tjes.
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Aanraaktoets
voor centrifuge-
ren en extra op-
ties

Als u een programma instelt, stelt het apparaat automatisch de
maximaal toegestane centrifugeersnelheid in, behalve in het
Denim programma.
Met behulp van deze knop kunt u de standaard centrifugeer-
snelheid wijzigen of een van de extra centrifugeeropties instel-
len:
• Spoelstop . Het bijbehorende indicatielampje gaat bran-

den.
De laatste centrifugeerfase wordt niet uitgevoerd. Het laat-
ste spoelwater wordt niet weggepompt, om te voorkomen
dat het wasgoed kreukt. Het wasprogramma eindigt met
water in de trommel.
De deur blijft vergrendeld en de trommels draait regelmatig
om kreuken te vermijden. U moet het water afvoeren om de
deur te kunnen openen. Raadpleeg “Water afvoeren na ein-
de cyclus” in het hoofdstuk “Dagelijks gebruik”.

• Niet centrifugeren . Het bijbehorende indicatielampje
gaat branden.
Stel deze optie in om alle centrifugeerfasen uit te schakelen.
Het apparaat voert alleen de pompfase van het gekozen
wasprogramma uit. Stel deze optie in voor fijne was. De
spoelfase verbruikt meer water voor sommige wasprogram-
ma's

• Stille cyclus . Het bijbehorende indicatielampje gaat bran-
den.
Alle centrifugefasen tussendoor en de laatste centrifugeerfa-
se worden overgeslagen en het programma eindigt met wa-
ter in de trommel. De deur blijft vergrendeld. De trommel
draait regelmatig om kreuken te beperken. U moet het wa-
ter afvoeren om de deur te kunnen openen. Raadpleeg
“Water afvoeren na einde cyclus” in het hoofdstuk “Dage-
lijks gebruik”.
Omdat dit programma heel stil is, is het geschikt voor nach-
telijk gebruik als er goedkopere stroomtarieven beschikbaar
zijn. Bij sommige programma's wordt voor de spoelingen
meer water gebruikt.

Het apparaat zal het water na circa 18 uur automa-
tisch uit het apparaat wegpompen.
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Aanraaktoets
temperatuur

Wanneer het gewenste programma is gekozen, stelt uw machi-
ne automatisch een standaard temperatuur voor. Met deze op-
tie kunt u de temperatuur wijzigen.
Het controlelampje van de ingestelde temperatuur gaat bran-
den.
Het indicatielampje  = koud water.

Meertalige etiketten

Puuvilla

Silkki

Villa

Tyhjennys/Linkous

Huuhtelu

Pika 14 min.

Hienopesu

Koneen puhdistus

Denim
Synteettiset

UltraWash

Anti-Allergy

Puuvilla

Outdoor

Bij het apparaat worden meertalige
zelfklevende etiketten geleverd.
Het gewenste etiket kan rond de
programmaknop worden geplakt.

Programma’s

Programmatabel

Programma
Standaard tem-

peratuur
Temperatuurbe-

reik

Referentie
centrifu-

geersnel-
heid

Centrifu-
geersnel-

heidsbereik
(tpm)

Max.
belas-

ting

Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)

Cottons (Ka-
toen)
40 °C
90 °C - koud

1400 tpm
(1400 -
800)

8 kg Wit en bont katoen. Normaal of zwaar bevuild.

Katoen Eco1)

40 °C
60 °C - 40 °C

1400 tpm
(1400 -
800)

8 kg Wit katoen en kleurvast katoen. Normale ver-
vuiling. Het energieverbruik daalt en de duurtijd
van het wasprogramma neemt toe, waardoor
goede wasresultaten worden gegarandeerd.
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Programma
Standaard tem-

peratuur
Temperatuurbe-

reik

Referentie
centrifu-

geersnel-
heid

Centrifu-
geersnel-

heidsbereik
(tpm)

Max.
belas-

ting

Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)

Synthetische
was
40 °C
60 °C - koud

1200 tpm
(1200 -
800)

3 kg Synthetische of gemengde stoffen. Normale
vervuiling.

Fijne was
30 °C
40 °C - koud

1200 tpm
(1200 -
800)

2 kg Fijne stoffen zoals acryl, viscose en gemengde
stoffen hebben een milde wasbeurt nodig.
Normale vervuiling.

Stoom
- 1 kg Stoomprogramma voor katoenen en syntheti-

sche stoffen. Deze cyclus verwijdert geuren uit
het wasgoed2).

Gemengd
30 °C
40 °C - koud

1200 tpm
(1200 -
800)

3 kg Synthetische en gemengde stoffen. Normaal
vervuild.

Centrifugeren/
Pompen

1400 tpm
(1400 -
800)

8 kg Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stof-
fen. Om het wasgoed te centrifugeren en het
water uit de trommel te pompen.

Spoelen
1400 tpm
(1400 -
800)

8 kg Alle stoffen, behalve wol en zeer delicate stof-
fen. Programma voor spoelen en centrifugeren
van het wasgoed. De standaardcentrifugeersnel-
heid is de snelheid die voor katoenprogramma´s
wordt gebruikt. Verlaag de centrifugeersnelheid
afhankelijk van het type wasgoed. Stel indien
nodig de optie Extra spoeling in om spoelbeur-
ten toe te voegen. Met een lage centrifugeer-
snelheid voert het apparaat behoedzame spoel-
gangen uit met kort centrifugeren.
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Programma
Standaard tem-

peratuur
Temperatuurbe-

reik

Referentie
centrifu-

geersnel-
heid

Centrifu-
geersnel-

heidsbereik
(tpm)

Max.
belas-

ting

Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)

Machine reini-
gen
60 °C

1200 tpm
(1200 -
800)

- Onderhoudscyclus met heet water om de trom-
mel te reinigen en op te frissen en resten te ver-
wijderen die geuren kunnen veroorzaken. Ge-
bruik deze cyclus voor de beste resultaten een-
maal per maand. Verwijder voordat u deze cy-
clus laat draaien alle voorwerpen uit de trommel.
Draai in het WASH-vakje van de wasmiddeldis-
penserlade de klep omhoog. Schenk in het was-
fasevakje een kop bleekmiddel of wasmachine-
reiniger. NIET beide tegelijkertijd gebruiken.

Na het reinigen van de trommel moet
nog een spoelcyclus met een lege
trommel zonder wasmiddel worden
gedraaid om enige resten van bleek-
middel te verwijderen.

Sport
30 °C
40 °C - koud

1200 tpm
(1200 -
800)

3 kg Synthetische sportkleding. Dit programma is
ontwikkeld om moderne buitensportkleding en
ook kleding voor de sportschool, wielersport of
hardlopen e.d. behoedzaam te wassen.

Denim
30 °C
40 °C - koud

800 tpm
(1200 -
800)

3 kg Speciaal programma voor spijkerkleding met
behoedzame wasfase om kleurvervaging en
vlekken te minimaliseren. Voor betere verzor-
ging wordt een kleinere lading aanbevolen.

Dagelijks
40 °C
60 °C - koud

1200 tpm
(1200 -
800)

3 kg Katoenen en synthetische items. Kort program-
ma voor licht vervuild dagelijks wasgoed.
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Programma
Standaard tem-

peratuur
Temperatuurbe-

reik

Referentie
centrifu-

geersnel-
heid

Centrifu-
geersnel-

heidsbereik
(tpm)

Max.
belas-

ting

Programmabeschrijving
(Type lading en vervuiling)

Wol
40 °C
40 °C - koud

1200 tpm
(1200 -
800)

1,5 kg Machinewasbestendige wol, handwasbesten-
dige wol en andere stoffen voorzien van het
symbool «handwas».3)

20 minuten -
3kg
30 °C
40 °C - 30 °C

1200 tpm
(1200 -
800)

3 kg Een zeer korte cyclus voor katoenen en synthe-
tische kleding met lichte vervuiling of slechts
eenmaal gedragen.

1) Standaardprogramma's voor de Energielabel verbruikswaarden. Volgens de regelgeving 1061/2010 zijn deze
programma's respectievelijk het «standaard 60°C katoenprogramma» en het «standaard 40°C katoenprogramma».
Dit zijn de meest efficiënte programma's qua elektriciteits- en waterverbruik bij het wassen van normaal vervuild ka-
toenen wasgoed.

De watertemperatuur van de wasfase kan verschillen van de temperatuur die is aangegeven voor het
geselecteerde programma.

2) Stoom verwijdert geen geuren van dieren.
3) Tijdens deze cyclus draait de trommel langzaam om voorzichtig te wassen. Het kan lijken alsof de trommel niet
draait of niet goed draait. Dit is echter normaal voor dit programma.

Compatibiliteit programma-opties
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1) De optie Voorwas en Vlekken kunnen niet samen worden geselecteerd.
2) Deze optie is niet beschikbaar bij een temperatuur lager dan 40 °C.

Instellingen

Geluidssignalen
Dit apparaat is uitgevoerd met
verschillende geluidssignalen, die werken
als:
• u het apparaat activeert (speciale korte

toon).
• u het apparaat deactiveert (speciale

korte toon).
• u een toets aanraakt (klikgeluid).
• u een ongeldige keuze maakt (3 korte

tonen).
• Het programma voltooid is (gedurende 2

minuten opeenvolgende geluiden).

• Het apparaat een storing ondergaat
(gedurende 5 minuten opeenvolgende
geluiden).

Voor het activeren/deactiveren van de
geluidssignalen raakt u gedurende 2
seconden tegelijkertijd toets  en  aan.
Het display toont On of Off.

Als u de geluidssignalen
uitschakelt, werken ze wel als er
een storing optreedt.

NEDERLANDS 20



Kinderslot 
Met deze optie kunt u voorkomen dat
kinderen met het bedieningspaneel spelen.
Voor het inschakelen/uitschakelen van
deze optie houdt u de Antivlekken-toets 
ingedrukt totdat het lampje op het display

 aan/uit gaat.
Wanneer het wordt geactiveerd, zal het
apparaat standaard op deze optie

ingesteld zijn nadat u het uitschakelt of het
programma wijzigt/reset. Als u op eender
welke knop drukt, knippert het
indicatielampje  om aan te geven dat de
knoppen uitgeschakeld zijn.
De kinderslotfunctie is mogelijk niet
beschikbaar de eerste paar seconden
nadat u het apparaat heeft ingeschakeld.

Dagelijks gebruik

WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.

Het apparaat inschakelen
1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Draai de waterkraan open.
3. Druk een paar seconden op de Aan/uit-

toets  om het apparaat in te
schakelen.

Er klinkt een korte toon.
Een programma instellen
1. Draai de programmaknop op het

gewenste wasprogramma.
Het controlelampje van de knop Start/
Pauze (Start/Pause)  knippert.
Op het display verschijnt de geschatte
programmaduur.
2. Om de temperatuur en/of de

centrifugesnelheid te wijzigen, raakt u
de bijbehorende toetsen aan.

3. Stel indien gewenst een of meer opties
in door de desbetreffende knoppen aan
te raken. De desbetreffende
indicatielampjes gaan aan.

Indien een keuze niet mogelijk
is, klinkt er een geluidssignaal en
toont het display .

Wasgoed in de machine doen

1. Open de deur van het apparaat.
2. Maak de zakken leeg en zorg ervoor

dat de items niet opgevouwen zijn
voordat u ze in het apparaat plaatst.

3. Doe de was in de trommel, één item
tegelijk.

Overschrijd de maximaal aanbevolen
belasting voor elk programma niet.
4. Doe de deur stevig dicht.

Zorg dat er geen
wasgoed tussen de
deur klemt om het
risico op
waterlekkage en
schade aan het
wasgoed te
voorkomen.

WAARSCHUWING! Het wassen
van hele vette of olieachtige
vlekken kan schade aan de
rubberen delen van de
wasmachine veroorzaken.
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Wasmiddel en additieven
(wasverzachter, vlekkenmiddel)
toevoegen

SOFTENER

WASH

PREWASH

PREWASH - Vakje voor voorwasmiddel,
weekprogramma of vlekkenverwijderaar.
Het voorwas- en inweekmiddel wordt het
begin van het wasprogramma ingespoeld
WASH - Vakje voor wasfase.
SOFTENER - Vakje voor wasverzachter en
andere vloeibare behandelingen
(stoffenconditioner, stijfsel).

- Maximaal niveau voor vloeibare
toevoegingen.

- Klep voor waspoeder of vloeibaar
wasmiddel.

Volg de aanbevelingen van de
fabrikant op voor wat betreft de
te gebruiken hoeveelheden en
overschrijd het -teken in de
wasmiddellade niet. Om de juiste
hoeveelheid wasmiddel te meten
raadpleegt u “Graden van
waterhardheid”. Wasverzachter
of stijfsel moeten in het vakje
voor vloeibare toevoegingen
worden gegoten voordat u het
wasprogramma start.

Verwijder na de wascyclus indien
vereist achtergebleven
wasmiddel uit de
wasmiddeldispenserlade.

Trek de
wasmiddeldispenserl
ade zo ver mogelijk
naar buiten.

Giet het wasmiddel in het het WASH-vakje
of in het juiste vakje als dit vereist is door
het geselecteerde programma/de
geselecteerde optie.

Voor waspoeder:
klep naar boven
gedraaid.
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Voor vloeibaar
wasmiddel: klep
naar beneden
gedraaid.
Met de klep in de
positie voor vloeibaar
wasmiddel:
• Gebruik geen

gelatineachtige of
dikke vloeibare
wasmiddelen.

• De
vloeibarewasmidd
eldosis die op de
klep staat
aangeduid niet
overschrijden.

• Stel de
voorwasfase niet
in.

• Stel de
startuitstelfunctie
niet in.

Giet wasverzachter in
het gemarkeerde
vakje  (overschrijd
de -markering
niet).

Sluit de
wasmiddeldispenserl
ade zorgvuldig.
Zorg ervoor dat de
klep de lade niet
blokkeert bij het
sluiten.

Een programma instellen
1. Draai de programmaknop op het

gewenste wasprogramma.

Het controlelampje van de knop Start/
Pauze (Start/Pause)  knippert.
Op het display verschijnt de geschatte
programmaduur.
2. Om de temperatuur en/of de

centrifugesnelheid te wijzigen, raakt u
de bijbehorende toetsen aan.

3. Stel indien gewenst een of meer opties
in door de desbetreffende knoppen aan
te raken. De desbetreffende
indicatielampjes gaan aan.

Indien een keuze niet mogelijk
is, klinkt er een geluidssignaal en
toont het display .

Een programma starten

Raak de Start/Pauze (Start/Pause) -
toets aan om het programma te starten. Het
bijbehorende indicatielampje stopt met
knipperen en blijft branden. Het is niet
mogelijk om het programma te starten
wanneer het indicatielampje van de knop
uitgeschakeld is en niet knippert (bijv.
programmaknop op een foute positie).
Het programma start en de deur wordt
vergrendeld. Op het display verschijnt het
controlelampje .

De afvoerpomp gaat in werking
kort voordat het apparaat zich
met water vult.

Een programma starten met een
uitgestelde start
1. 1. Druk herhaaldelijk op de Startuitstel-

toets  totdat het display de gewenste
uitsteltijd weergeeft. Op het display
verschijnt het indicatielampje

2. Druk op de Start/Pauze -toets. De
deur van het apparaat vergrendelt en
het aftellen van de uitgestelde start
begint. Op het display verschijnt het
controlelampje .

Nadat het aftelproces voltooid is, wordt het
programma automatisch gestart.
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Het annuleren van de uitgestelde start als
het afstellen is begonnen
De uitgestelde start annuleren:

1. Druk op de Start/Pauze-toets  om
het apparaat te pauzeren. Het
bijbehorende controlelampje knippert.

2. Druk herhaaldelijk op de Startuitstel-
toets  totdat het display  weergeeft
en het indicatielampje  uit gaat.

3. Druk nogmaals op Start/Pauze-toets
 om het programma onmiddellijk te

starten.

Het wijzigen van de uitgestelde start als
het afstellen is begonnen
De uitgestelde start wijzigen:

1. Druk op de Start/Pauze-toets  om
het apparaat te pauzeren. Het
bijbehorende controlelampje knippert.

2. Druk herhaaldelijk op de Startuitstel-
toets  totdat het display de gewenste
uitsteltijd weergeeft.

3. Druk nogmaals op Start/Pauze-toets
om het aftellen opnieuw te laten

beginnen.

De AutoAdjust System ladingdetectie
Na op de toets Start/Pauze (Start/Pause)

 te hebben gedrukt:
1. Het AutoAdjust System begint het

gewicht van de lading te schatten om
de werkelijke programmaduur te
berekenen. Tijdens deze fase speelt de
indicator  onder de tijdsaanduiding
een eenvoudige animatie af.

2. Na circa 15-20 minuten verdwijnt de
indicator  en wordt een nieuwe
cyclusduur weergegeven.
Het apparaat past de programmaduur
automatisch aan de lading aan om in
de kortst mogelijke tijd zo perfect
mogelijke wasresultaten te krijgen.

Een programma pauzeren en opties
wijzigen
U kunt als er een programma bezig is maar
een paar opties wijzigen:
1. Druk op de knop Start/Pauze (Start/

Pause) .
Het bijbehorende controlelampje knippert.
2. Wijzig de opties. De weergegeven

informatie in het display wijzigt
overeenkomstig.

3. Druk nogmaals op de toets Start/Pauze
(Start/Pause) .

Het wasprogramma gaat verder.

Een actief programma stoppen

1. Druk op de Aan/uit-toets  om het
programma te annuleren en om het
apparaat uit te schakelen.

2. Druk opnieuw op de Aan/uit-toets
om het apparaat in te schakelen.

Als het AutoAdjust System
voltooid is en het vullen van
water al begonnen is, begint het
nieuwe programma zonder het
AutoAdjust System te herhalen.
Het water en wasmiddel worden
niet weggepompt om verspilling
te voorkomen.

Er bestaat ook een andere manier om te
annuleren:
1. Draai de programmaknop naar
de ”Reset”-stand .
2. Wacht vervolgens 1 seconde Op het
display verschijnt .
U kunt nu een nieuw wasprogramma
kiezen.
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De deur openen

WAARSCHUWING! Als de
temperatuur en het waterniveau
in de trommel te hoog zijn en/of
de trommel nog draait, mag u de
deur niet openen.

Kleding toevoegen. Het wordt
aanbevolen om kledingstukken
toe te voegen totdat  aan is.

Als een programma of het startuitstel in
werking is, is de deur van de wasmachine
vergrendeld. Op het display verschijnt het
controlelampje .

1. Druk op de Start/Pauze -toets.
Op het display gaat het indicatielampje
van de deurvergrendeling uit.
2. Open de deur van het apparaat. Indien

nodig kunt u kledingstukken toevoegen
of uitnemen. Sluit de deur en druk op de
Start/Pauze-toets .

Het programma of startuitstel gaat verder.
De deur kan worden geopend wanneer het
programma is voltooid, of stel het
programma  in om het water af te
voeren en druk vervolgens op de Start/
Pauze-knop  .

Einde van het programma
Wanneer het programma is voltooid, stopt
het apparaat automatisch. De
geluidssignalen weerklinken (als ze actief
zijn). Op het display verschijnt 
Het indicatielampje van de toets Start/
Pauze  gaat uit.

De deur ontgrendelt en de aanduiding 
gaat uit.

1. Druk op de Aan/Uit-toets  om het
apparaat uit te schakelen.

Vijf minuten na afloop van het programma
schakelt energiebesparingsfuncie het
apparaat automatisch uit.

Als u het apparaat weer
inschakelt, wordt het einde van
het voorgaande programma in
het display weergegeven. Draai
aan de programmaknop om een
nieuwe cyclus in te stellen.

2. Haal het wasgoed uit het apparaat.
3. Zorg ervoor dat de trommel leeg is.
4. Laat de deur en de

wasmiddeldispenserlade iets open
staan om de vorming van schimmel en
onaangename luchtjes te voorkomen.

Laat het water weglopen na afloop van
de cyclus
Indien u een programma heeft gekozen of
een optie die het water van de laatste
spoelbeurt niet wegpompt, wordt het
programma voltooid, maar:

• Het tijdveld toont  en het display
toont de vergrendelde deur .

• Het lampje van de toets Start/Pauze 
begint te knipperen.

• De trommel draait nog regelmatig om
kreukvorming van het wasgoed te
voorkomen.

• De deur blijft vergrendeld.
• U moet het water afvoeren om de deur

te kunnen openen:

1. Raak indien nodig de Centrifugeren -
toets aan om het centrifugeertoerental
dat door het apparaat wordt
voorgesteld te verlagen.

2. Druk op de Start/Pauze -knop: het
apparaat voert het water af en
centrifugeert.

Het optie-controlelampje  of  gaat uit.
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Als u  hebt ingesteld en de
centrifugeersnelheid niet wordt
gewijzigd, zal het apparaat
wanneer u op de Start/Pauze-
toets  drukt alleen het water
afvoeren.

3. Als het programma is voltooid, gaat het
deurvergrendelingssymbool  uit en
kunt u de deur openen.

4. Druk een paar seconden op de Aan/uit-
toets  om het apparaat uit te
schakelen.

Stand-byfunctie
De stand-by-functie schakelt het apparaat
automatisch uit om stroom te besparen als:
• u het apparaat gedurende 5 minuten

niet gebruikt en er geen programma
draait.
Druk op de Aan/uit-toets  om het
apparaat opnieuw te activeren.

• 5 minuten na beëindiging van het
wasprogramma.
Druk op de Aan/uit-toets  om het
apparaat opnieuw te activeren.
De tijd van het laatste programma wordt
weergegeven op het display.
Draai aan de programmaknop om een
nieuwe cyclus in te stellen.

Als de programmaknop naar de 'Reset'-
stand  wordt gedraaid, gaat het
apparaat na 30 seconden automatisch uit.

Als u een programma of optie
instelt die eindigt met water in de
trommel, wordt het apparaat 
niet gedeactiveerd door de
stand-by-functie om u eraan te
herinneren het water weg te
pompen.

Aanwijzingen en tips

WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.

Voor u het wasgoed in de trommel doet
• Sorteer het wasgoed als volgt: wit,

gekleurd, synthetisch, fijne was en wol.
• Volg de wasinstructies die u op de

waslabels van het wasgoed vindt.
• Was witte en bonte artikelen niet samen.
• Sommige bonte items kunnen verkleuren

met de eerste wasbeurt. We raden je
aan ze apart te wassen voor de eerste
paar keren.

• Knoop kussenslopen dicht, sluit ritsen,
haakjes en drukknopen. Rol riemen op.

• Draai meerlagige stoffen, wollen en
kleding met opdrukken binnenstebuiten.

• Behandel hardnekkige vlekken voor.
• Was delen met zware vervuiling met een

speciaal wasmiddel.

• Wees voorzichtig met gordijnen.
Verwijder de haken of stop de gordijnen
in een waszak of kussensloop.

• Was geen wasgoed zonder zomen of
met scheuren.

• Gebruik een waszakje om kleine items te
wassen (Bijv. beugelbh's, riemen,
panty's, etc.).

• Vermijd het wassen van kleding vol met
lange haren van dieren of van kleren
van slechte kwaliteit die veel pluis
afgeven, want dat kan het afvoercircuit
blokkeren en daarom leiden tot de
noodzaak van hulp van een technicus.

Hardnekkige vlekken
Voor sommige vlekken is water en
wasmiddel niet voldoende.
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We raden u aan om deze vlekken te
behandelen voordat u deze artikelen in de
machine stopt.
Er zijn speciale vlekkenverwijderaars
verkrijgbaar. Gebruik een speciale
vlekkenverwijderaar die geschikt is voor het
type vlek en stof.

Wasmiddelen en andere behandelingen
• Gebruik uitsluitend wasmiddelen en

andere middelen die speciaal bedoeld
zijn voor wasmachines:
– waspoeder voor alle soorten

weefsels, met uitzondering van fijne
was. Kies bij voorkeur voor
waspoeder met bleekmiddel voor
witte was en hygiënisch wassen

– vloeibare wasmiddelen, voor
wasprogramma's op lage
temperatuur (max. 60 °C) voor alle
weefselsoorten of speciale middelen
voor wollen artikelen.

• Gebruik de verschillende soorten
wasmiddelen niet tegelijkertijd.

• Denk aan het milieu en gebruik niet meer
dan de aanbevolen hoeveelheid
wasmiddel.

• Volg de aanwijzingen op de verpakking
van het wasmiddel of de andere
toevoegingen zonder het aangegeven
maximumniveau ( ) te
overschrijden.

• Gebruik de aanbevolen wasmiddelen
voor het type en de kleur van het
wasgoed, voor de
programmatemperatuur en voor de
mate van vervuiling.

Tips voor milieuvriendelijk gebruik
• Kies een programma zonder voorwas

om normaal vervuild wasgoed te
wassen.

• Start het wasprogramma altijd met de
maximaal toegestane wasgoedbelading.

• Als u de vlekken voorbehandelt of een
vlekkenverwijderaar gebruikt, stel dan
een programma in met een lage
temperatuur.

• Controleer de waterhardheid van uw
plaatselijke systeem om de juiste
hoeveelheid wasmiddel te gebruiken.
Zie "Waterhardheid".

Graden van waterhardheid
De hardheid van water wordt
geclassificeerd in zogenaamde
“hardheidsgraden Informatie over de
hardheid van het water in uw omgeving
kan worden verkregen bij het
desbetreffende waterleidingbedrijf.

Kenmerk
Graden van waterhard-
heid

Duits °dH Frans °T.H

Zacht 0-7 0-15

Gemiddeld
bevuild

8-14 16-25

Hard 15-21 26-37

Zeer hard > 21 > 37

Een waterontharder moet
worden toegevoegd als het
water een gemiddeld-hoge
hardheidsgraad heeft. Volg de
instructies van de fabrikant op
De hoeveelheid wasmiddel kan
altijd worden aangepast
(verlaagd) aan de
hardheidsgraad.
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Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.

Buitenkant reinigen
Het apparaat alleen schoonmaken met
milde zeep en warm water. Maak alle
oppervlakken volledig droog.

Let op! Gebruik geen
brandspiritus, oplosmiddelen of
chemische producten.

Let op! Reinig de metalen
oppervlakken niet met een
reinigingsmiddel op chloorbasis.

Ontkalken

Als de waterhardheid in uw
gebied hoog of gemiddeld is,
raden we u het gebruik van
waterontharder voor
wasautomaten aan.

Controleer de trommel regelmatig op
kalkaanslag.
Normale wasmiddelen bevatten al
wateronthardende middelen, maar we
raden aan af en toe een cyclus te draaien
met een lege trommel en een
ontkalkingsproduct.

Volg altijd de instructies die u
vindt op de verpakking van het
product.

Onderhoudswasbeurt
Bij herhaaldelijke en voortdurend gebruik
van programma´s bij lage temperaturen
kunnen er wasmiddelresten en pluizen
achterblijven en kan er bacteriëngroei in de
trommel en de kuip ontstaan. Dit kan

slechte geurtjes en meeldauw veroorzaken.
Draai om deze resten te verwijderen en de
binnenkant van het apparaat te reinigen
regelmatig een onderhoudswasbeurt
(minstens eenmaal per maand).

Raadpleeg de paragraaf
“Trommelreiniging”.

Deurrubber
Controleer het rubber van de deur
regelmatig en verwijder voorwerpen uit de
binnenkant.

De trommel reinigen
Controleer de trommel regelmatig om
ongewenste aanslag te voorkomen.
Roestaanslag in de trommel kan voorkomen
vanwege roestende vreemde voorwerpen
in de was of door leidingwater dat ijzer
bevat
Reinig de trommel met speciale producten
voor roestvrij staal.

Volg altijd de instructies die u
vindt op de verpakking van het
product.
Maak de trommel niet schoon
met zure ontkalkingsmiddelen,
schuurmiddelen die chloor of
ijzer of staalwol bevatten.

Voor een grondige reiniging:
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1. Haal al het wasgoed uit de trommel.
2. Voer het Machine reinigen -

programma uit. Raadpleeg de
wasprogrammatabel voor meer details.

3. Voeg een kleine hoeveelheid
waspoeder toe aan de lege trommel om
achtergebleven resten weg te spoelen.

Het display kan soms aan het
einde van een cyclus het
pictogram  weergeven: dit is
een aanbeveling om de
“reiniging van de trommel” uit te
voeren. Zodra de
trommelreiniging is uitgevoerd,
verdwijnt het pictogram.

De wasmiddeldispenserlade en de
uitsparing schoonmaken
De wasmiddeldispenserlade moet
regelmatig worden gereinigd om mogelijke
afzettingen van gedroogd wasmiddel of
gestolde wasverzachter en/of
schimmelvorming te verwijderen. Ga als
volgt te werk:

Verwijder de lade door de hendel naar
beneden te drukken en de lade naar buiten
te trekken.

Om het schoonmaken
te vergemakkelijken
kan het bovenste
gedeelte van het
vakje voor
nabehandelingsmidd
elen verwijderd
worden.

Met een borsteltje
kunt u de uitsparing
schoonmaken en alle
resten waspoeder
verwijderen.

Spoel de lade af
onder een kraan om
eventuele resten
waspoeder te
verwijderen.

Gebruik het borsteltje
om de uitsparing
schoon te maken. Zo
zorgt u ervoor dat
alle resten
waspoeder goed van
de boven- en
onderkant van de
uitsparing worden
verwijderd.

Plaats de lade na het schoonmaken weer
terug in de uitsparing en laat een
spoelprogramma lopen zonder wasgoed in
de trommel om eventuele resten te
verwijderen.

Maak de afvoerpomp schoon

WAARSCHUWING! Haal de
netstekker uit het stopcontact.

Controleer het filter van de
afvoerpomp regelmatig en houd
het schoon.

Reinig de afvoerpomp wanneer:
• Het apparaat pompt geen water weg.
• de trommel niet ronddraait.
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• het apparaat een ongebruikelijk geluid
maakt door een blokkade in de
afvoerpomp.

• Op het display verschijnt de alarmcode
.

WAARSCHUWING!
• Verwijder het filter niet als het

apparaat in gebruik is.
• Reinig de pomp niet zolang

het water in de machine heet
is. Wacht tot het water is
afgekoeld

Voor reiniging van
de pomp gaat u als
volgt te werk:

 

1. Open het
pompdeksel.

2. Plaats een
geschikte bak onder
de
afvoerpompopening
om het afgepompte
water op te vangen.
Houd altijd een oude
doek bij de hand om
het eventueel
gemorste water te
kunnen opvegen als u
het filter verwijdert.

180˚ 3. Draai het filter 180
graden naar links om
het te openen,
zonder verwijdering.
Laat het water
wegstromen.
4. Als de bak vol is
met water, draait u
het filter terug en
leegt u de bak.
5. Herhaal stappen 3
en 4 totdat er geen
water meer uitloopt.

1

2

6. Draai het filter
naar links om het te
verwijderen.

7. Verwijder indien
noodzakelijk pluizen
en andere
voorwerpen uit de
filterholte.
Verzeker u ervan dat
de pompwaaier
onbelemmerd kan
ronddraaien. Als hij
niet roteert: neem
contact op met een
erkend
servicecentrum.

8. Reinig het filter
onder de waterkraan.
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2

1

9. Zet het filter terug
in de speciaal
geleidingen door
hem met de klok mee
te draaien. Zorg
ervoor dat u het filter
goed vastdraait om
lekkage te
voorkomen.

1

2

10. Sluit het
pompdeksel.

Als u het water afvoert met de
noodafvoerprocedure, dient u het
afvoersysteem opnieuw te activeren:
1. Giet 2 liter water in het vakje voor het

hoofdwasmiddel van de
wasmiddellade.

2. Start het programma om water af te
voeren.

Het toevoerfilter en het klepfilter reinigen
Als het apparaat niet met water wordt
gevuld of als dit lang duurt, gaat het
indicatielampje van de startknop rood
knipperen. Controleer of het
watertoevoerfilter en het klepfilter verstopt
zijn (zie hoofdstuk "Probleemoplossing"
voor meer details).
Ga hiervoor als volgt te werk:

• Draai de
waterkraan dicht.

• Schroef de slang
van de kraan.

• Reinig het zeefje in
de slang met een
harde borstel.

• Schroef de
watertoevoerslang
weer op de kraan.

• Schroef de slang van de machine.
Houd een oude doek bij de hand om
eventueel gemorst water te kunnen
opvegen.

• Reinig het filter in de klep met een harde
borstel or met een doek.

35° 45°

• Draai de
toevoerslang aan
de achterkant van
het apparaat naar
links of rechts om
de installatie te
vergemakkelijken.
Plaats de sluitmoer
op de juiste
manier om
waterlekkage te
voorkomen.

• Draai de waterkraan open.

Noodafvoer
Als het apparaat het water niet kan
wegpompen, voert u dezelfde procedure uit
zoals beschreven in de paragraaf 'Reinigen
van de afvoerpomp'. Maak de pomp zo
nodig schoon.
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Als u het water afvoert met de
noodafvoerprocedure, dient u het
afvoersysteem opnieuw te activeren:
1. Giet 2 liter water in het vakje voor het

hoofdwasmiddel van de
wasmiddellade.

2. Start het programma om water af te
voeren.

Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Als het apparaat is geïnstalleerd op een
plek waar de temperatuur 0 °C of
daaronder kan bereiken, dan dient u het
resterende water uit de afvoerslang en de
afvoerpomp te verwijderen.
1. Haal de netstekker uit het stopcontact.

2. Draai de waterkraan dicht.
3. Plaats de twee uiteinden van de

toevoerslang in een bak en laat het
water uit de slang stromen.

4. Leeg de afvoerpomp. Raadpleeg de
noodafvoerprocedure.

5. Als de afvoerpomp leeg is, installeert u
de toevoerslang opnieuw.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor
dat de temperatuur hoger is dan
0°C voordat u het apparaat
opnieuw gebruikt.
De fabrikant is niet
verantwoordelijk voor schade die
door lage temperaturen is
veroorzaakt.

Probleemoplossing

WAARSCHUWING! Raadpleeg
de hoofdstukken Veiligheid.

Inleiding
Het apparaat start of stopt niet tijdens de werking.
Probeer eerst het probleem zelf op te lossen (zie tabel). Als het probleem aanhoudt, neemt
u contact op met de Servicedienst.

WAARSCHUWING! Voordat u een handeling verricht, de stekker uit het
stopcontact trekken.

In geval van ernstige problemen klinkt het geluidssignaal, geeft het display een
alarmcode weer en kan de toets Start/Pauze (Start/Pause)  voortdurend knipperen:

•  - De stroomtoevoer is onstabiel. Wacht tot de stroomtoevoer stabiel is.
•  - Geen communicatie tussen de elektronische elementen van het apparaat. Zet

hem uit en daarna weer aan. Het programma werd niet juist voltooid of het apparaat is
te vroeg gestopt. Als de alarmcode weer verschijnt, neem dan contact op met een
erkend servicecentrum.

•  - Het apparaat wordt niet goed gevuld met water. Start het apparaat na een
grondige controle opnieuw door te drukken op de knop Start/Pauze (Start/Pause) ,
het apparaat probeert de cyclus te hervatten. Indien de fout aanhoudt, zal de
alarmcode weer verschijnen.

•  - Het apparaat pompt geen water weg.
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•  - De deur is open of niet goed gesloten. Controleer de deur!
Als het apparaat overladen is, neemt u wat items uit de trommel en/of duwt u
tegen de deur en raakt u tegelijkertijd toets Start/Pauze (Start/Pause)  aan
totdat de aanduiding  stopt met knipperen (zie de afbeelding hieronder).

Mogelijke fouten

Probleem Mogelijke oplossing

Het programma start
niet.

• Controleer of de netstekker is aangesloten op het stopcon-
tact.

• Controleer of de klep van het apparaat gesloten is. 
• Zorg dat er geen zekering in de zekeringenkast is doorge-

brand.
• Zorg dat de knop Start/Pauze  is ingedrukt.
• Als de uitgestelde start is ingesteld, annuleert u deze functie

of wacht u tot de afloop van de afteltijd.
• Schakel het kinderslot uit.
• Controleer de stand van de knop op het gekozen program-

ma.

Het apparaat wordt niet
goed gevuld met water.

• Zorg ervoor dat de waterkraan geopend is.
• Ga na of de druk van de watervoorziening niet te laag is.

Neem voor deze informatie contactpersoon op met uw
plaatselijke waterleidingsbedrijf.

• Verzeker u ervan dat de waterkraan niet verstopt is.
• Controleer of er geen knikken of bochten in de watertoe-

voerslang aanwezig zijn.
• Zorg dat de positie van de watertoevoerslang correct is.
• Zorg dat de filter van de toevoerslang en de filter van de

klep niet verstopt zijn. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en rei-
niging".

De machine vult zich met
water en pompt dit direct
weg.

• Zorg dat de afvoerslang zich op de juiste hoogte bevindt.
De slang kan te laag hangen. Raadpleeg 'Montage-instruc-
ties'.
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Probleem Mogelijke oplossing

Het apparaat pompt
geen water weg. 

• Verzeker u ervan dat de gootsteenafvoer niet verstopt is.
• Verzeker u ervan dat de aftapslang geen knikken of boch-

ten heeft.
• Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien

nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
• Zorg dat de aansluiting van de waterafvoerslang correct is.
• Stel het afvoerprogramma in als u een programma zonder

afvoerfase instelt.
• Stel het afvoerprogramma in als u een optie heeft gekozen

waarbij water in de kuip blijft.

De centrifugeerfase
werkt niet of de wasfase
duurt langer dan nor-
maal.

• Stel het centrifugeerprogramma in.
• Controleer of het afvoerfilter niet verstopt is. Reinig indien

nodig het filter. Zie het hoofdstuk "Onderhoud en reiniging".
• Verdeel het wasgoed handmatig in de trommel en start de

centrifugeerfase opnieuw. Dit probleem wordt mogelijk ver-
oorzaakt door problemen met de balans.

Er ligt water op de vloer.

• Zorg dat de aansluitingen van de waterslangen goed vast
zitten en dat er geen lekken zijn.

• Zorg ervoor dat de watertoevoer- en afvoerslangen niet
beschadigd zijn.

• Zorg dat u het juiste wasmiddel en de juiste hoeveelheid
gebruikt.

U kunt de deur van het
apparaat niet openen.

• Ga na of een wasprogramma is gekozen dat eindigt met
water in de trommel.

• Zorg dat het wasprogramma voltooid is.
• Stel het afvoer- of centrifugeerprogramma in als er zich wa-

ter in de trommel bevindt.
• Verzeker u ervan dat er elektrische stroom op de machine

staat.
• Dit probleem kan veroorzaakt worden door een storing van

het apparaat. Neem contact op met een erkend servicecen-
trum.
Als u de deur moet openen, lees dan zorgvuldig “Nooddeu-
ropening”.

De machine maakt ab-
normale geluiden en trilt.

• Zorg dat het apparaat waterpas staat. Raadpleeg 'Monta-
ge-instructies'.

• Zorg dat de verpakking en/of de transportbouten verwij-
derd zijn. Raadpleeg 'Montage-instructies'.

• Voeg meer wasgoed aan de trommel toe. De lading is te
klein. Raadpleeg de paragraaf 'De deur openen' in het
hoofdstuk 'Dagelijks gebruik'.
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Probleem Mogelijke oplossing
De programmaduur
neemt toe of neemt af tij-
dens het draaien van het
programma.

• Het AutoAdjust System kan de duur van het programma
aanpassen aan het type en de hoeveelheid wasgoed. Zie
'Beladingsdetectie AutoAdjust System' onder het hoofdstuk
'Dagelijks gebruik'.

Het wasresultaat is niet
bevredigend.

• Gebruik meer wasmiddel of gebruik een ander middel.
• U hebt de hardnekkige vlekken niet voor het wassen uit het

wasgoed gehaald.
• Zorg dat u de juiste temperatuur instelt.
• Verminder de hoeveelheid wasgoed.

Te veel schuim in de
trommel tijdens de was-
cyclus.

• Verminder de hoeveelheid wasmiddel.

Na de wascyclus is er
wat wasmiddel achter-
gebleven in de wasmid-
deldispenserlade.

• Ga na of de klep zich in de juiste positie bevindt (OMH-
OOG voor waspoeder - OMLAAG voor vloeibaar wasmid-
del).

• Verzeker u ervan dat u de wasmiddeldispenserlade heeft
gebruikt volgens de instructie in deze gebruiksaanwijzing.

Service
Wij raden altijd het gebruik van originele
onderdelen aan. Schakel na de controle het
apparaat in en drukt u de toets  om het
programma weer te starten.
Als het probleem aanhoudt, neemt u
contact op met de erkende servicedienst.
De contactgegevens van het servicecentrum
staan op het typeplaatje. Wij adviseren u
om de gegevens hier te noteren:
Model (Mod.): .....................
Productnummer (PNC): ...........................
Serienumber (Serienr.): ...............................

Nooddeuropening
In het geval van een stroomstoring of
apparaatstoring blijft de deur van het
apparaat vergrendeld. Het wasprogramma
gaat verder als er weer stroom is. Als de
deur door een storing vergrendeld blijft, is
het mogelijk om de deur te openen met een
noodontgrendeling.
Voor het openen van de deur:

Let op! Gevaar voor
brandwonden! Zorg ervoor dat
de watertemperatuur niet te
hoog is en dat het wasgoed niet
heet is. Wacht indien nodig tot
de watertemperatuur en het
wasgoed zijn afgekoeld.
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Let op! Gevaar voor letsel!
Zorg ervoor dat de trommel
niet draait. Wacht indien nodig
tot de trommel stopt met
draaien.

Zorg ervoor dat het waterpeil
in de trommel niet te hoog is.
Voer indien nodig een
noodafvoerprocedure uit (zie
"Water afvoeren in een
noodgeval" in het hoofdstuk
"Onderhoud en reiniging").

Ga als volgt te werk om de deur te openen:

1. Druk op de knop Aan/Uit  om het
apparaat uit te schakelen.

2. Haal de netstekker uit het stopcontact.
3. Trek de noodvergrendelingstrekker

eenmaal naar beneden. Trek er

nogmaals aan, houd hem gespannen en
open in de tussentijd de deur van het
apparaat. De ontgrendeltrigger voor
noodsituaties is gelegen waar
aangegeven door de volgende
afbeelding.

4. Haal het wasgoed uit de trommel en
sluit de deur van het apparaat.

Verbruiksgegevens

De aangewezen waarden zijn verkregen onder laboratoriumcondities met rele-
vante standaarden. Verschillende oorzaken kunnen de gegevens wijzigen: de
hoeveelheid en het type wasgoed en de omgevingstemperatuur. De waterdruk,
netvoeding en de temperatuur van het toevoerwater kunnen de duur van het
wasprogramma ook beïnvloeden.

De technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd om de kwaliteit van het product te verbeteren.

Programma’s Lading
(kg)

Energiever-
bruik (kWh)

Waterver-
bruik (liter)

Gemiddel-
de pro-

gramma-
duur (minu-

ten)

Resterend
vocht (%)1)

Cottons (Katoen)
60°C 8 1.17 79 205 52

Cottons (Katoen)
40°C 8 1.01 77 177 52

NEDERLANDS 36



Programma’s Lading
(kg)

Energiever-
bruik (kWh)

Waterver-
bruik (liter)

Gemiddel-
de pro-

gramma-
duur (minu-

ten)

Resterend
vocht (%)1)

Synthetische was
40°C 3 0.69 68 135 35

Fijne was
40°C 2 0.54 57 60 35

Wol
30°C 1,5 0.16 58 70 30

Standaard katoenprogramma´s

Standaard 60°C katoen 8 1.07 52 260 52

Standaard 60°C katoen 4 0.79 43 220 52

Standaard 40 °C katoen 4 0.64 43 205 52
1) Aan het einde van de centrifugeerfase.

Uit-modus (W) Modus aan laten (W)
0,48 0,48

De gegevens in de bovenstaande tabel zijn in overeenstemming met verordening
1015/2010 van de Europese Commissie tot uitvoering van de richtlijn 2009/125/EG.

Technische gegevens

Producttype Inbouw - wasautomaat

Afmetingen Breedte (cm) 59,6

Hoogte (cm) 81,9

Diepte (cm) 54

Waterleidingsdruk1) Minimum 0,5 bar (0,05 MPa)

Maximum 8 bar (0,8 MPa)
1) Als de waterleidingsdruk in uw woonplaats hoger of lager is, neem dan contact op met de erkende servicedienst.
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Informatie over de elektrische aansluiting, de spanning en het vermogen staat op
het typeplaatje op de binnenrand van de deur.

Productinformatieblad conform E.U.-verordening 1369/2017

Productinformatieblad

Handelsmerk IKEA

Model TVÄTTAD, PNC914580227

Nominale capaciteit in kg 8

Energie-efficiëntieklasse A+++

Energieverbruik in kWh per jaar, gebaseerd op 220 stan-
daard wascycli voor de katoenprogramma’s op 60 °C en
40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik
in standen met een laag opgenomen vermogen. Het werke-
lijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het ap-
paraat wordt gebruikt.

196,0

Het energieverbruik van het standaard 60°C katoenpro-
gramma bij volledige lading in kWh 1.07

Het energieverbruik van het standaard 60°C katoenpro-
gramma bij gedeeltelijke lading in kWh 0.79

Het energieverbruik van het standaard 40°C katoenpro-
gramma bij gedeeltelijke lading in kWh 0.64

Energieverbruik in de uitstand in W 0,48

Energieverbruik in de sluimerstand in W 0,48

Waterverbruik in liter per jaar, gebaseerd op 220 stan-
daard wascycli voor de katoenprogramma’s op 60 °C en
40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke
waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het
apparaat wordt gebruikt.

10999

Centrifuge-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst effi-
ciënt) tot A (meest efficiënt) B

De maximale centrifugesnelheid in rpm 1351

Restvochtgehalte in % 52
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Het "standaard katoenprogramma op 60 °C" en het "stan-
daard katoenprogramma op 40 °C" de standaard waspro-
gramma’s zijn waarop de informatie op het etiket en de
productkaart betrekking heeft, dat deze programma’s ge-
schikt zijn voor het wassen van normaal bevuild katoenen
wasgoed en dat ze de meest efficiënte programma’s zijn
wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.

-

Standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige en la-
ding in minuten 260

Standaard katoenprogramma op 60 °C bij gedeeltelijke en
lading in minuten 220

Standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke en
lading in minuten 205

De duur van de sluimerstand in minuten 5

De geluidsemissie via de lucht in db(A), wassen 54

De geluidsemissie via de lucht in db(A), centrifugeren 72

Ingebouwde apparatuur J/N Ja

De gegevens in de bovenstaande grafiek zijn in overeenstemming met de EU verordening
1015/2010 die richtlijn 2009/125/EC implementeert.

Milieubescherming

Recycleer de materialen met het symbool
. Gooi de verpakking in een geschikte

afvalcontainer om het te recycleren.
Bescherm het milieu en de volksgezondheid
en recycleer op een correcte manier het
afval van elektrische en elektronische

apparaten. Gooi apparaten gemarkeerd
met het symbool  niet weg met het
huishoudelijk afval. Breng het product naar
het milieustation bij u in de buurt of neem
contact op met de gemeente.

IKEA GARANTIE

Hoe lang is de garantie van IKEA geldig?
Deze garantie is geldig voor 5 jaar vanaf
de orginele datum van aankoop van Uw
apparaat bij IKEA. De orginele verkoopbon
is benodigd als bewijs van aankoop. Indien

onderhoudswerk is uitgevoerd onder de
garantie, zal dit de garantie periode voor
het apparaat niet verlengen.
Wie zal de service uitvoeren?
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De IKEA servicedienst zal de service
uitvoeren via het eigen bedrijf of het
erkende servicepartnernetwerk.
Wat valt er onder de garantie?
De garantie dekt storingen van het
apparaat, die veroorzaakt zijn door
verkeerde constructie of materiaalfouten
vanaf de aankoopdatum bij IKEA. Deze
garantie is uitsluitend van toepassing bij
huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen
worden onder de hoofding “Wat valt er niet
onder deze garantie?” gespecificeerd.
Binnen de garantieperiode worden er geen
kosten om de storing te verhelpen
aangerekend, d.w.z. reparaties,
onderdelen, arbeidsloon en transport, op
voorwaarde dat het apparaat toegankelijk
is voor reparatie zonder speciale kosten en
dat het defect betrekking heeft op
verkeerde constructie of materiaalfouten
die onder de garantie vallen. Op deze
voorwaarden zijn de EG-richtlijnen (Nr.
99/44/EG) en de respectievelijke
plaatselijke voorschriften van toepassing.
Vervangen onderdelen worden het
eigendom van IKEA.
Wat zal IKEA doen om het probleem op te
lossen?
De door IKEA aangestelde servicedienst zal
het product onderzoeken en bepalen, dit
uitsluitend ter eigen beoordeling, of het
gedekt wordt door deze garantie. Als het
gedekt blijkt te zijn, zal de IKEA
servicedienst of de erkende servicepartner
dan via het eigen bedrijf, uitsluitend ter
eigen beoordeling, ofwel het defecte
product repareren of het vervangen door
hetzelfde of een vergelijkbaar product.
Wat valt er niet onder deze garantie?
• Normale slijtage.
• Opzettelijk aangebrachte schade of

schade door verwaarlozing, schade
veroorzaakt door het niet opvolgen van

de bedieningshandleiding, onjuiste
installatie of aansluiting op een verkeerd
voltage, schade veroorzaakt door
chemische of elektro-chemische reactie,
roest, corrosie of waterschade, maar niet
beperkt tot schade veroorzaakt door
overmatig kalkgehalte van de
watertoevoer, schade veroor zaakt door
abnormale omgevingsomstandigheden.

• Verbruiksonderdelen, met inbegrip van
batterijen en lampjes.

• Niet-functionele en decoratieve
onderdelen die niet van invloed zijn op
het normale gebruik van het apparaat,
inclusief eventuele krassen en mogelijke
kleurverschillen.

• Onvoorziene schade veroorzaakt door
vreemde voor-werpen of stoffen en het
reinigen of deblokkeren van filters,
afvoersystemen of wasmiddellades.

• Schade aan de volgende onderdelen:
glaskeramiek, accessoires, serviesgoed
en bestekmandjes, toevoer- en
afvoerpijpen, afdichtingen, lampen en
lampenkapjes, schermen, knoppen,
behuizingen en gedeeltes van
behuizingen, tenzij kan worden
aangetoond dat deze veroorzaakt zijn
door fabricagefouten.

• Gevallen waarbij geen storing
geconstateerd kon worden tijdens het
bezoek van een technicus.

• Reparaties die niet zijn uitgevoerd door
onze aange-stelde servicediensten en/of
een erkende contractuele servicepartner
of wanneer er niet-originele onderdelen
gebruikt zijn.

• Reparaties die veroorzaakt zijn door
installatie die verkeerd of niet in
overeenstemming met de specificatie is
uitgevoerd.

• Gebruik van het apparaat in niet-
huishoudelijke omgeving d.w.z.
professioneel gebruik.

• Transportschade. Indien het apparaat
door een klant naar zijn huis of een
ander adres vervoert, kan IKEA niet
aansprakelijk gesteld worden voor

NEDERLANDS 40



eventuele transportschade. Indien IKEA
het apparaat aflevert op het door de
klant aangegeven adres, dan is
eventuele schade die ontstaan is tijdens
de aflevering gedekt door de garantie.

• Kosten voor de uitvoering van de
installatie van het IKEA-apparaat. Indien
de IKEA servicedienst of de erkende
servicepartner het apparaat, binnen de
voorwaarden van deze garantie,
repareert of vervangt, zal de
servicedienst of de erkende
servicepartner, indien nodig, het
gerepareerde apparaat of het
vervangende apparaat installeren.

Deze beperking is niet van toepassing op
foutloze werkzaamheden uitgevoerd door
een gekwalificeerd specialist met gebruik
van onze originele onderdelen teneinde het
apparaat aan te passen aan de technische
veiligheidsspecificaties van een ander EU-
land.
Hoe zijn de landelijke wetten van
toepassing
De garantie van IKEA geeft u specifieke
wettelijke rechten, die op zijn minst voldoen
aan alle plaatselijke wettelijke eisen die per
land verschillend zijn.
Gebied van geldigheid
Voor apparaten die in een EU-land zijn
aangeschaft en meegenomen worden naar
een ander EU-land, zal de dienstverlening
uitgevoerd worden in het kader van de
garantievoorwaarden die in het nieuwe
land gebruikelijk zijn. Een verplichting om
diensten te verlenen in het kader van de
garantie bestaat uitsluitend als:
• het apparaat en de installatie ervan

voldoen aan de technische specificaties
van het land waarin aanspraak gemaakt
wordt op de garantie;

• het apparaat en de installatie ervan in
overeen-stemming zijn met de montage-

instructies en de veiligheidsinformatie die
in de gebruikershandleiding staan.

De speciale Klantenservice voor
apparaten van IKEA:
Aarzel alstublieft niet om contact op te
nemen met de speciale IKEA Klantenservice
om:
1. een beroep te doen op deze garantie;
2. uitleg te vragen over de installatie van

het IKEA appa-raat in het daarvoor
bedoelde keukenmeubel van IKEA. De
service geeft u geen uitleg met
betrekking tot:
• de volledige installatie van uw IKEA

keuken;
• aansluitingen op het elektriciteitsnet

(als het appa-raat geleverd wordt
zonder stekker en kabel), op de
water- en gasleiding, want dit moet
gedaan worden door een erkend
installateur.

3. uitleg te vragen over de
gebruikershandleiding en de
specificaties van het IKEA apparaat.

Om ervoor te zorgen dat wij u de beste
service verlenen, verzoeken wij u de
montage-instructies en/of de gebrui-
kershandleiding in dit boekje zorgvuldig te
lezen voordat u contact met ons opneemt.
Hoe kunt u ons bereiken als u hulp nodig
hebt

Op de laatste pagina van deze
handleiding vindt u de volledige lijst van
door IKEA erkende servicebedrijven met de
bijbehorende nationale telefoonnummers.
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Om u sneller van dienst te
kunnen zijn, advi-seren wij u de
specifieke telefoonnummers te
bellen die aan het eind van deze
handleiding vermeld zijn.
Gebruik altijd de telefoon-
nummers die in het boekje staan
van het apparaat waarvoor u
assistentie nodig heeft. Voordat
u ons belt, zorg ervoor dat u het
IKEA-artikelnummer (8 cijfers) en
het serienummer (8 cijfers die op
het typeplaatje staan) bij de
hand hebt voor het apparaat
waarvoor u onze hulp nodig
hebt.

BEWAAR DE KASSABON!
Dit is uw aankoopbewijs en
nodig om de garantie te doen
gelden. Op de kassabon staat
ook de naam van het IKEA
artikel en het nummer (8 cijfers)
voor elk apparaat dat u gekocht
heeft.

Hebt u meer hulp nodig?
Neem, voor alle andere vragen die geen
betrekking hebben op de service voor
apparaten, contact op met het call center
van de dichtstbijzijnde vestiging van IKEA.
Wij raden u aan de documentatie van het
apparaat zorgvuldig te lezen voordat u
contact met ons opneemt.
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België  
070 246016  

Binnenlandse gesprekskosten  8 tot 20 Weekdagen  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  euqigleB

България  00359888164080  
0035924274080 Такса за повикване от страната  От 9 до 18 ч в работни дни  

Česká republika  246 019721  Cena za místní hovor  8 až 20 v pracovních dnech  

Danmark  70 15 09 09  Landstakst  man. - fre. 09.00 - 20.00
lør. - søn. 09.00 - 18.00  

Deutschland  +49 1806 33 45 32*  
* 0,20 €/Verbindung aus  dem 

Festnetz max. 0,60 €/Verbindung 
aus dem Mobilfunknetz

Werktags von 8.00 bis 20.00  

Ελλάδα  211 176 8276  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

España  91 1875537  Tarifa de llamadas nacionales  De 8 a 20 en días laborables  

France  0170 36 02 05  Tarif des appels nationaux  9 à 21. En semaine  

Hrvatska 00385 1 6323 339 Trošak poziva 27 lipa po minuti radnim danom od ponedjeljka 
do petka od 08:00 do 16:00

Ireland  0 14845915  National call rate  8 till 20 Weekdays  

Ísland  5880503  Innanlandsgjald fyrir síma  9 til 18. Virka daga  

Italia  02 00620818  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Κυπρος  22 030 529  Υπεραστική κλήση  8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες  

Lietuva 5 230 06 99 Nacionalinių pokalbių tarifai Pr. - Ketv.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 17:00 
Pnkt.: 8:00 - 12:00, 12:45 - 15:45

Magyarország  061 998 0549  Belföldi díjszabás  Hétköznap 8 és 10 óra között  

Nederland
Luxembourg  

0900 - 235 45 32 
(0900-BEL IKEA) 

0031 - 50 316 8772 
(internationaal)

Geen extra kosten. 
Alleen lokaal tarief.

ma-vr: 8.00 - 21.00
zat: 9.00 - 21.00

zon / pub. vakantie: 10.00 - 18.00 

Norge  22 72 35 00  Takst innland  8 til 20 ukedager  

Österreich  +43-1-2056356 max. 10 Cent/min.  Mo - Fr 8.00 - 20.00 Uhr 

Polska  801 400  711 Stawka wg taryfy krajowej  Od 8 do 20 w dni robocze  

Portugal  211557985  Chamada Nacional  9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados  

România  021 211 08 88  Tarif apel naţional  8 - 20 în zilele lucrătoare  

Россия  8 495 6662929  Действующие телефонные 
тарифы  

с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское  

Schweiz  

031 5500 324  

Tarif für Anrufe im Bundesgebiet  8 bis 20 Werktage  

  eniames nE .02 à 8  xuanoitan sleppa sed firaT  essiuS

Svizzera  Tariffa applicata
alle chiamate nazionali  dalle 8 alle 20 nei giorni feriali  

Slovensko  (02) 3300 2554  Cena vnútroštátneho hovoru  8 až 20 v pracovných dňoch  

Suomi  030 6005203
Lankapuhelinverkosta

0,0835 €/puhelu + 0,032 €/min
Matkapuhelinverkosta 0,192 €/min  

arkipäivisin 8.00 - 20.00  

Sverige  0775 700 500  lokalsamtal (lokal taxa)  mån-fre 8.30 - 20.00
lör-sön 9.30 - 18.00  

Україна  044 586 2078  Міжміськи дзвінки платні  9 - 21 В робочі дні  
United Kingdom  020 3347 0044  National call rate  9 till 21. Weekdays  

Србија
+381 11 7 555 444  

(ако позивате изван Србије)
011 7 555 444  

(ако позивате из Србије)

Цена позива у националном 
саобраћају

Понедељак – субота: 09 – 20 
Недеља: 09 – 18

moc.aeki.wwwajinevolS ,ajivtaL ,itseE

*
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