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Veiligheidsinformatie
-

-

Gebruik nooit een stopcontact met een lager voltage dan dat van de
wasmachine. Trek nooit de stekker uit het stopcontact met natte handen.
Voor uw veiligheid is het belangrijk dat de stekker in een geaard driepolig
stopcontact wordt gestoken. Controleer dat het stopcontact juist en
betrouwbaar is geaard.
Reparaties aan dit apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een
geautoriseerd servicecentrum en alleen originele onderdelen mogen
worden gebruikt.

Overzicht van de wasmachine

 Instructies voor het gebruik van de wasmachine
-

-

Gebruik koud leidingwater; afhankelijk van de lokale situatie kan ook warm
water worden aangesloten.
Deze wasmachine is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en is alleen
bedoeld voor textiel dat machinaal mag worden gewassen.
Gebruik geen ontvlambare, explosieve of giftige oplosmiddelen. Gebruik
geen benzine of alcohol, etc. als wasmiddel. Gebruik alleen
machinewasmiddelen, met name voor trommelwasmachines.
Was geen vloerkleden in de machine.
Laat kinderen niet spelen met de wasmachine.
Houd huisdieren verwijderd van de wasmachine.
Pas op u zich niet verbrandt wanneer de wasmachine heet water afvoert.
Vul het water nooit handmatig bij tijdens een wasbeurt.
Draai na afloop van het wasprogramma de draaiknop naar 'STOP' of sluit
de stroomtoevoer af voordat u de deur opent.
Vergeet niet de watertoevoer en de stroomtoevoer af te sluiten direct nadat
de kleding is gewassen.

Stekker

 Ga zorgvuldig om met de wasmachine
-

Klim niet op de machine en ga niet op de machine zitten.
Leun niet tegen de deur.
Sluit de deur niet met overmatig veel kracht. Als het sluiten van de deur
moeilijk gaat, controleer dan of de trommel te vol is of het wasgoed niet
goed is verdeeld.
Wasmiddellade

 Instructies voor het transport van de wasmachine
-

De transportbouten dienen opnieuw aangebracht te worden door een
competent persoon.
Zorg dat al het water uit de machine is verwijderd.
Vervoer de wasmachine voorzichtig. Til de machine niet op aan uitstekende
delen. De deur van de wasmachine mag niet worden gebruikt als handvat
tijdens transport.

Achterkant
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00
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 Uitpakken van de wasmachine
Verwijder de verpakkingsmaterialen van uw wasmachine en controleer of er
tijdens het transport schade is ontstaan. Controleer of ook alle onderdelen (zoals
getoond op pagina 5) in het bijgevoegde zakje zijn meegeleverd.
Neem direct contact op met uw verkoper als er tijdens het transport
beschadigingen zijn ontstaan of als er onderdelen ontbreken.

3. Controleer of de wasmachine goed staat. Draai de contramoer los met een
moersleutel en draai het stelvoetje met de hand uit totdat deze stevig op de
vloer staat. Houd het stelvoetje met één hand vast en draai met de andere
hand de contramoer stevig vast tegen de behuizing.
4. Druk hierna nogmaals op de vier hoeken om te controleren of de
stelvoetjes juist zijn afgesteld. Herhaal stap 2 en 3 als de wasmachine nog
steeds instabiel staat.

 Verwijderen van verpakkingsmaterialen
Het verpakkingsmateriaal gebruikt voor deze machine kan gevaarlijk zijn voor
kinderen Gooi het op een juiste manier weg en zorg dat het buiten bereik van
kinderen blijft. Gooi de verpakkingsmaterialen weg volgens de plaatselijke
voorschriften. Gooi het verpakkingsmateriaal niet bij het gewone huishoudelijke
afval.

LET OP: In principe is er niet meer dan één los stelvoetje. Als deze zich aan de
achterkant van de wasmachine bevindt en lastig is af te stellen, kunt u ook het
stelvoetje schuin er tegenover afstellen om
hetzelfde resultaat te bereiken.

 Verwijderen van de transportbouten

Sluit de watertoevoerslang aan zoals
aangegeven in de tekening.

Verwijder voordat u de machine in gebruik neemt de transportbouten aan de
achterzijde van de machine. Verwijder de transportbouten als volgt:
1. Schroef alle bouten los en verwijder ze.
2. Gebruik de afdekdoppen om de gaten van de
transportbouten dicht te maken.
3. Bewaar de transportbouten voor toekomstig
gebruik.

 Plaatsing van de wasmachine
Voordat de wasmachine kan worden geïnstalleerd, dient een goede plaats te
worden gekozen:
- De ondergrond dient stevig, droog en vlak te zijn (als de ondergrond niet
waterpas is, volg dan de hierna volgende procedure "Aanpassen
stelvoetjes")
- Vermijd direct zonlicht.
- Er dient voldoende ventilatie te zijn.
- De kamertemperatuur is boven 0 graden Celsius.
- Plaats de machine ver van warmtebronnen zoals een kachel of fornuis.
Let op dat u de wasmachine niet op het elektriciteitssnoer plaatst.
Plaats de wasmachine niet op een met tapijt beklede vloer.

 Aansluiten watertoevoerslang

 Installeren watertoevoerslang
1. Sluit het verbindingsstuk aan op de kraan en
draai deze vast (in de richting van de klok).
2. Sluit het andere uiteinde van de
watertoevoerslang aan op het inlaatventiel aan
de achterkant van de machine en draai deze
stevig vast (in de richting van de klok).
Let op: als er na het aansluiten water lekt uit de
slang, herhaal dan de stappen om de
watertoevoerslang te installeren. Gebruik een
standaard type kraan voor de watertoevoer. Als
uw kraan vierkant is of te groot, dan dient een
standaardkraan te worden geïnstalleerd.

 Plaatsen van de waterafvoerslang
Er zijn twee manier om de waterafvoerslang te
bevestigen:
1. Hang de afvoerslang aan de gootsteen of
wasbak.

 Aanpassen van de stelvoetjes
1. Wanneer de wasmachine op zijn plaats wordt
gezet, controleer dan of de stelvoetjes dicht
tegen de behuizing zijn gedraaid. Als dit niet
het geval is, draai ze met de hand of een
moersleutel naar de uitgangspositie en draai
de moeren aan.
2. Druk, nadat de wasmachine op zijn plaats is
gezet, een voor een op alle vier de hoeken
aan de bovenkant van de wasmachine. Als de
wasmachine dan niet stabiel staat, dient het
betreffende stelvoetje te worden uitgedraaid.
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2. Plaats de afvoerslang in een aftakking van een gootsteenafvoer.

! WAARSCHUWING
1. De machine moet juist zijn geaard. Dit kan het risico van een elektrische schok
verkleinen mocht er kortsluiting ontstaan.
De wasmachine is uitgerust met een elektriciteitssnoer en stekker met randaarde.
2. De wasmachine dient te worden aangesloten op een aparte groep, gescheiden van
andere elektrische apparaten, anders kan de aardlekschakelaar in werking worden
gesteld of een stop doorbranden.

- Maak de afvoerslang vast met een stuk
touw.
- Plaats de afvoerslang op de juiste manier,
zodat de vloer niet beschadigd wordt door
lekkage van water.

Bediening van de wasmachine



Voordat u gaat wassen
Lees deze instructies zorgvuldig door om problemen met de wasmachine en schade
aan wasgoed te voorkomen.
Controleer of kleding die voor de eerste keer wordt gewassen kleurecht is.

Gootsteen
Afvoerslanggel
eider

16%1%6

- Water kan van en naar de machine stromen, plaats de afvoerslang daarom niet hoger
dan 100cm en zorg ervoor dat het uiteinde niet onder water zal komen te staan
- Als de afvoerslang te lang is, forceer deze dan niet terug in de wasmachine omdat dit
leidt tot abnormale geluiden.
Elektrische aansluiting
- Wanneer de verwarmingsfunctie wordt gebruikt, is de maximale stroom in de
machine 10A; controleer of de elektrische installatie (stroom, voltage en
bedrading) in uw woning geschikt is voor de normale vraag van uw elektrische
apparaten.
- Sluit de machine aan op een stopcontact dat correct is geïnstalleerd en juist is
geaard.
- Controleer of het voltage in uw woning hetzelfde is als dat van de machine.
- De stekker dient geschikt te zijn voor het stopcontact en de behuizing dient juist
en effectief geaard te zijn.
- Gebruik geen universele stekker of stopcontact als verlengsnoer.
- Zorg dat u geen natte handen heeft als u de stekker in het stopcontact steekt of
eruit haalt.
- Houd de stekker stevig vast als u de stekker in het stopcontact steekt of eruit
haalt. Trek niet met kracht aan het elektriciteitssnoer.
- Als het elektriciteitssnoer is beschadigd of kapot lijkt te zijn, dient u ter
vervanging een speciaal elektriciteitssnoer te selecteren of kopen bij de
fabrikant of servicecentrum.

Dit kunt u doen door de kleding op een niet in het zicht vallende plek te wassen met
een witte handdoek met wasmiddel. Controleer of de witte handdoek vlekken heeft
gekregen in de kleur van de kleding.
Was kleding die makkelijk afgeeft, zoals shawls, eerst apart.
Verwijder vlekken op mouwen, kragen en zakken
voorzichtig met vloeibaar wasmiddel en een
borstel. Was de kleding hierna in de wasmachine
voor een beter wasresultaat.
Was kleding die gevoelig is voor hoge
temperaturen volgens het wasvoorschrift op het
waslabel, anders kan de kleding verkleuren of
vervormen.
LET OP:
Laat wasgoed niet voor lange tijd in de wasmachine zitten. Dit kan leiden tot
schimmelvorming en vlekken. Was de kleding daarom tijdig. Kleding kan ook
verkleuren of vervormen als deze niet op de juiste temperatuur wordt gewassen.
Kleding die niet machinaal kan worden gewassen
Kleding die kan vervormen wanneer deze in water wordt gewassen:
(Strop)dassen, gilets, kostuums, buitenkleding, etc. kunnen sterk krimpen wanneer ze
in water worden gewassen; kleding van gemengde, gesponnen kunstvezel kan
verkleuren.
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Kleding met kreuk-effect, opdruk of coating, etc. kunnen vervormen wanneer ze
in water worden gewassen. Naast katoenen en wollen materialen kunnen met
name kreukzijde, bontproducten en kleding met bontdecoraties makkelijk
vervormen.
Kleding met decoraties, lange jurken en traditionele oosterse kleding, etc. zijn
producten die makkelijk verkleuren.
Was geen kleding zonder materiaallabel en wasvoorschrift.
Kleding die in aanraking is geweest met chemicaliën zoals benzine, aardolie,
benzeen, thinner en alcohol dienen niet in de wasmachine te worden gewassen.
Let goed op welk wasmiddel u gebruikt
Kies een schuimremmend wasmiddel of waspoeder, of waspoeder speciaal voor
trommelwasmachines dat geschikt is voor het soort weefsel (katoen, synthetisch,
fijne was en wolwas), kleur, wastemperatuur en vuilgraad en -type, anders kan
er een te grote hoeveelheid schuim ontstaan en kan de wasmiddellade
overstromen met mogelijke ongelukken tot gevolg.
Bleekmiddel is alkalisch en kan kleding beschadigen, daarom adviseren wij om
dit zo min mogelijk te gebruiken.
Er kunnen makkelijk restjes poederwasmiddel achterblijven in de kleding
waardoor deze niet fris ruikt, daarom dient de was goed te worden gespoeld.
Als te veel wasmiddel wordt gebruikt of de watertemperatuur te laag is, kan het
wasmiddel moeilijk volledig oplossen. Het kan in de kleding, afvoerbuizen en
wasmachine achterblijven en de kleding vervuilen.
Gebruik wasmiddel volgens het gewicht van de kleding, vuilgraad, waterhardheid
en de aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant. Informatie over de hardheid
van het water kan worden verkregen bij uw waterleidingbedrijf.
LET OP: Bewaar wasmiddelen en toevoegingen zoals wasverzachter op een veilige en
droge plek, buiten het bereik van kinderen.

 Voordat u gaat wassen
Zorg dat alle zakken leeg zijn. Controleer de zakken van de te wassen kleding en
verwijder alle harde voorwerpen zoals
decoraties of munten, anders kan de
machine schade oplopen of er kunnen
problemen ontstaan.
Sorteer het wasgoed op basis van:
De symbolen op de wasvoorschriften in
het wasgoed: er wordt onderscheid
gemaakt tussen katoen, gemengde
vezels, synthetisch, zijde, wol en kunstvezel.

Kleur: scheid witte en bonte was. Bonte kleding die voor het eerst wordt gewassen,
dient eerst apart te worden gewassen.
Grootte: was kledingstukken van verschillende grootte samen voor een beter
wasresultaat. Tere weefsels: was tere weefsels apart. Gebruik het
fijnwasprogramma voor nieuwe, volledig wollen kleding, gordijnen en zijde.
Controleer het wasvoorschrift in al het wasgoed.
Sorteer de kleding vóór deze in de machine wordt gedaan. Verwijder de haken van
gordijnen vóór het wassen.
Decoraties op kleding kunnen de wasmachine beschadigen. Keer kleding met
knopen of borduurwerk binnenstebuiten.
Sluit sluitingen:
Sluit ritsen en maak knopen of haakjes vast. Bind losse ceintuurs, banden of
linten samen.
Wij adviseren om beha's in een kussensloop met
gesloten rits of knopen te wassen zodat de beugel de
machine niet kan beschadigen.
Was bijzonder kwetsbaar wasgoed zoals kanten
gordijnen, delicaat ondergoed, kleine stukken
(sokken, zakdoeken, stropdassen, etc.) in een
waszakje.
Wanneer een enkel groot en zwaar artikel, zoals
zware badlakens, spijkerbroeken, gewatteerde
jassen, etc. wordt gewassen, kan de machine
onevenwichtig zijn geladen en een alarmerend geluid
veroorzaken vanwege onbalans. Wij adviseren
daarom om een of twee extra kledingstukken toe te
voegen bij de was, zodat het centrifugeren zonder
problemen verloopt.
Verwijder stof, vlekken en haren van huisdieren van
de kleding.
Hierdoor kan de kleding namelijk beschadigen en het wasresultaat
verminderen als gevolg van de wrijving tussen stof, vlekken en wasgoed.
Om de babyhuid te beschermen
Was babyartikelen (kleding en handdoeken) en luiers apart.
Als deze namelijk samen met kleding voor volwassenen worden gewassen,
kunnen ze worden geïnfecteerd. De spoeltijd wordt verlengd om te zorgen dat de
was zeer goed gespoeld en gereinigd wordt zonder restjes wasmiddel achter te
laten.
Voor een beter wasresultaat adviseren we om delen waar makkelijk vlekken op
komen, zoals witte zakken, kragen en mouwen, eerst met de hand te wassen
vóór het wasgoed in de machine worden gewassen.
Gebruik waspoeder of vloeibaar wasmiddel; als zeep wordt gebruikt kunnen
er resten achterblijven in de kleding.
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Katoenen wasgoed voorwassen
Deze nieuwe wasmachine en de hedendaagse wasmiddelen kunnen voor perfecte wasresultaten
zorgen waardoor minder energie, tijd, water en wasmiddel nodig zijn. Als het katoenen wasgoed
echter erg vuil is, kunt u een voorwasmiddel op proteïnebasis gebruiken.

-

Overzicht van het bedieningspaneel

Bepalen van de laadcapaciteit:
Als u te veel wasgoed in de wasmachine stopt, wordt de was mogelijk niet goed schoon. Aan de
hand van de onderstaande tabel kunt u de laadcapaciteit bepalen voorhet type wasgoed dat u wilt
wassen.
Soort weefsel
Maximale laadcapaciteit
MT-1052
Katoen
5,2 kg
Synthetisch
2,5kg
Fijne was
1,5kg
Wol
1,5kg
Keer kleding die makkelijk pluist binnenstebuiten
Was kleding die makkelijk pluist apart om te voorkomen dat stof en pluisjes op de rest van het
wasgoed komt. Was zwarte kledingstukken en katoen bij voorkeur apart omdat pluisjes van
anders gekleurd wasgoed erg zichtbaar is hierop.
Controleer dit vóór het wassen.
Was geen waterproof artikelen in de wasmachine (zoals skikleding, overbroekjes voor
katoenen luiers, gordijnen)
Het is beter om stoffen artikelen die niet makkelijk water opnemen, zoals waterproof kussens en
kleding, niet te wassen, omdat het wasgoed kan beschadigen doordat het water niet uit de
kleding weg kan en de kleding scheurt. (Zoals overbroekjes voor katoenen luiers, regenjassen,
paraplu's, skikleding, autohoezen, slaapzakken, etc.)
Waarschuwingen bij het afpompen
In het geval van normaal wasgoed:
Het waswater kan afgepompt worden via de afvoer.
In het geval van waterproof kleding en artikelen:
Het waswater van waterproof kleding en artikel kan niet afgevoerd worden zoals normaal bij het
wassen en afpompen, zodat het waswater aan één kant blijft en de wasmachine uit balans raakt
waardoor deze kan gaan trillen en schuiven.

Draaiknop
U kunt kiezen uit 15 wasprogramma's. Bijvoorbeeld:
Katoen: met de bijbehorende temperaturen: koud, 40°, 60°, 90°C
Kort: 30°C
Synthetisch: koud, 40°, 60°C
Fijne was: 30°C
Wol: koud, 40°C
Wassen
Spoelen
Afpompen
Centrifugeren
Het uitschakelen van de stroom: STOP
LET OP: Het bedieningspaneel kan zonder schriftelijke aankondiging zijn veranderd. Als u vragen
heeft, ga na de website van deze wasmachine of neem contact op met de klantenservice.
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 De machine voor de eerste keer gebruiken
Voordat de wasmachine voor de eerste keer in gebruik wordt
genomen, dient deze één keer als volgt het wasprogramma volledig te
doorlopen zonder kleding in de trommel:
1. Sluit stroom en water aan.
2. Vul de wasmiddellade met een beetje
wasmiddel en sluit deze. 3. Selecteer het
programma 'SPOELEN'.
4. Druk op de knop "START/PAUSE".
De wasmiddellade is als volgt verdeeld:
I: Voorwasmiddel
II: Hoofdwasmiddel, waterverzachter,
voorweekmiddel, bleek of
vlekkenverwijderaars.
[*] Toevoegingen zoals wasverzachter of
textielversteviger.

 Wasmiddel in de wasmachine doen
1. Schuif de wasmiddellade uit.
2. Vul vakje I met voorwasmiddel (indien gewenst).
3. Vul vakje II met wasmiddel.
4. Vul vakje * met wasverzachter (indien gewenst).
LET OP:
Verdun sterk geconcentreerd of erg dik wasmiddel of toevoeging met wat water
voordat u deze in het vakje giet om te voorkomen dat de wasmiddellade verstopt
raakt en overstroomt.

 Aanzetten van de wasmachine
Schakel de stroom in. Controleer of de watertoe- en afvoer juist zijn aangesloten.
Draai de kraan helemaal open. Vul de machine met de te wassen kleding en doe
wasmiddel en eventuele toevoegingen zoals wasverzachter in de daarvoor
bestemde vakjes. Selecteer het juiste wasprogramma en functies en druk op de
knop "START/PAUZE".

 Selecteren van het wasprogramma
Selecteer het juiste wasprogramma op basis van het soort wasgoed, de
hoeveelheid, en de mate van vervuiling, en op basis van de volgende tabel met
wastemperaturen.

90°C

60°C

40°, 30°C
Koud

Sterk bevuild wit katoen of linnen (zoals tafellinnen,
handdoeken, lakens)

Matig bevuild bont katoen, linnen en synthetisch
wasgoed dat niet volledig kleurecht is (zoals t-shirts,
pyjama's); Licht bevuild wit linnen (zoals onderkleding)

Draai de draaiknop naar het juiste wasprogramma op basis van het soort textiel.
Kies daarna de juiste temperatuur op basis van de mate van bevuiling. In het
algemeen geldt dat hoe hoger de temperatuur is, hoe meer stroom
wordt verbruikt.
Kies ten slotte het juiste toerental voor het centrifugeren. Voor normaal wasgoed
word een toerental van 800-1000 toeren per minuut aangeraden en voor fijne
was 400-600 toeren per minuut. Hoe hoger het toerental, hoe droger het
wasgoed wordt, maar het geluidsniveau zal ook stijgen. Tere weefsels zullen
kreuken en de levensduur van de wasmachine wordt bekort.
LET OP: Kies een laag toerental voor fijne was om de kleding te beschermen.
De belangrijkste wasprogramma's zijn gebaseerd op het type wasgoed. Kies
het wasprogramma als volgt:
- Katoen
Dit wasprogramma is geschikt voor de dagelijkse was. Dit is een vrij lang
wasprogramma om intensief te wassen. Dit programma wordt aanbevolen voor
dagelijks katoenen wasgoed, zoals lakens, dekbedovertrekken, kussenslopen,
ochtendjassen, ondergoed, etc.
- Synthetisch
Dit wasprogramma is geschikt voor fijner wasgoed. Het wasprogramma is korter
dan dat voor katoen en is minder intensief. Dit programma wordt aanbevolen voor
synthetisch wasgoed zoals overhemden, jassen, gemengde vezels. Kies voor
gordijnen en kleding met kant het programma "Synthetisch 40°C". Gebruik voor
gebreid wasgoed minder wasmiddel omdat door de losse structuur makkelijk
schuim ontstaat.
- Wol
Dit programma is geschikt voor wollen kleding met de wasinstructie "Wasbaar
in de machine". Selecteer de juiste temperatuur op basis van de
wasinstructies in het wasgoed. Kies bovendien ook het juiste wasmiddel voor
wollen kleding.
- Fijne was
Dit wasprogramma is geschikt voor fijn wasgoed. Het wasprogramma is
voorzichtiger en het toerental is lager dan bij het wasprogramma
'Synthetisch'. Dit programma wordt aanbevolen voor wasgoed dat
voorzichtig dient te worden gewassen.
- Kort
Dit is een kort wasprogramma dat geschikt is een kleine hoeveelheid
wasgoed die licht bevuild is.
- Wassen
Alleen wassen.
- Spoelen
Alleen spoelen.
- Afpompen
Dit wasprogramma pompt het water alleen af en centrifugeert niet om tere
weefsels voorzichtig te behandelen.

Normaal bevuild wasgoed (inclusief synthetisch en wol)
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Centrifugeren
Alleen centrifugeren. Waswater of spoelwater wordt afgepompt vóór het centrifugeren.
Intensief
Om het wasresultaat te versterken wordt de wastijd verlengd. Deze functie kan worden
geselecteerd bij alle wasprogramma's behalve bij de programma's Kort, Wassen,
Afpompen en Centrifugeren. Deze functie wordt aanbevolen voor babykleding of kleding
voor mensen met huidallergieën.
Eco
Om stroom te besparen wordt de temperatuur en hoeveelheid water beperkt bij het
wassen en voorwassen en de waterhoeveelheid wordt beperkt bij het spoelen. Geschikt
voor een kleine hoeveelheid wasgoed. Deze functie kan alleen ingeschakeld worden
voordat het wasprogramma begint te draaien. Als het gekozen programma eenmaal
draait, kan deze niet meer worden stilgezet en aangepast. De functie kan alleen worden
gebruikt bij de wasprogramma's Katoen, Synthetisch en Fijne was.
Voorwassen
Vóór het hoofdwasprogramma wordt een wasgang toegevoegd om het wasresultaat te
verbeteren. Deze functie kan alleen worden gebruikt bij het wasprogramma Katoen.
Babykleding
Deze functie zorgt voor een grotere hoeveelheid spoelwater.
Het wasgoed wordt beter gespoeld bij deze functie om de babyhuid te beschermen.
Deze functie kan worden geselecteerd bij alle wasprogramma's behalve bij de
programma's Wassen, Spoelen, Afpompen en Centrifugeren.
Anti-kreuk
Deze functie zorgt dat er na de laatste spoelgang niet wordt afgepompt of
gecentrifugeerd. Deze functie kan worden geselecteerd bij alle wasprogramma's behalve
bij de programma's Wassen, Spoelen, Afpompen en Centrifugeren. LET OP: om
kreukels volledig te verwijderen is strijken noodzakelijk.
LET OP: De functies Eco + Babykleding, of Eco + Intensief, of Eco + Voorwassen
kunnen niet tegelijkertijd worden gebruikt.
Centrifugeren / Niet Centrifugeren
Met deze functie kan de centrifugesnelheid kan worden geselecteerd. De standaard
centrifugesnelheid voor dit model, de MT-1052 is 1000 toeren. Er kan ook in toerental
terug geregeld worden naar een lager toerental.
Als u Niet Centrifugeren selecteert, dan is de centrifugesnelheid na het afpompen nul.
De centrifugesnelheid verandert niet tijdens het centrifugeren.

-

Kinderslot
Om te voorkomen dat het wasprogramma niet normaal kan draaien doordat kinderen
met de machine spelen kunt u deze functie selecteren. Als u deze functie gebruikt, dan
werken de andere knoppen niet behalve de draaiknop.
Druk voor het kinderslot tegelijkertijd op de linker functieknop 1 en de knop Voorwassen
gedurende 2,5 seconde De wasmachine geeft dan een geluidssignaal en de
functieknoppen, de knop START/PAUZE en de draaiknop worden geblokkeerd. Druk
nogmaals 2,5 seconde op de twee knoppen om de blokkering op te heffen (de
wasmachine geeft weer een signaal). Het kinderslot wordt automatisch vrijgegeven
nadat het wasprogramma volledig is doorlopen. Wanneer het kinderslot is ingeschakeld,
klinkt bij het indrukken van een van de knoppen een waarschuwingssignaal.

-

Schuim verwijderen
De functie Schuim verwijderen Als er te veel wasmiddel is gebruikt, ontstaat er te veel
schuim, wat effect heeft op het was- en spoelresultaat. Deze functie controleert
automatisch of er te veel schuim is en voegt een gang toe om overmatig schuim te
verwijderen. Deze functie herinnert de gebruiker er ook aan om minder wasmiddel te
gebruiken bij een volgend wasprogramma.
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Bediening van de wasmachine
Overzicht van de wasprogramma's
Wasprogramma's
Laadcapaciteit
(kg)

Soort lading

Omschrijving

MT1052

Katoen koud

5,2 Kg

Katoen

Katoen 40°C

5,2 Kg

Katoen

Katoen 60°C

5,2 Kg

Katoen

Katoen 90°C

5,2 Kg

Katoen

Synthetisch koud

2,5 Kg

Synthetisch

Synthetisch 40°C

2,5 Kg

Synthetisch

Synthetisch 60°C

2,5 Kg

Synthetisch

Fijne was 30°C

1,5 Kg

Fijne was

Wol koud

1,5 Kg

Wol

Wol 40°C

1,5 Kg

Wol

Kort 30°C

2,5 Kg

Alle soorten

Wassen

5,2 Kg

Alle soorten

Spoelen

5,2 Kg

Afpompen

-

Centrifugeren

5,2 Kg

Wasmiddellade
vakje I

Tijd
(min)

vakje
II

Wasverzachtervakje

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(Max.) centrifugesnelheid
(tpm)

90

1000 Toeren

80

1000 Toeren

98

1000 Toeren

135

1000 Toeren

73

800 Toeren

73

800 Toeren

90

800 Toeren

60

600 Toeren

45

600 Toeren

65

600 Toeren

30

1000 Toeren

33

1000 Toeren

Alle soorten

18

1000 Toeren

Alle soorten

3

-

Alle soorten

11

1000 Toeren

Energietestprogramma: Katoen 60°C intensief
Standaard wolprogramma: Wol 40°C
[ # ] betekent: verplicht
[ 0 ] betekent: optioneel
LET OP: de waarden in deze tabel zijn alleen ter referentie.
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Onderhoud
Trek de stekker uit het stopcontact of sluit de stroom af en draai de waterkraan dicht voordat u begint met onderhoud.
! WAARSCHUWING
Gebruik nooit oplosmiddelen om te voorkomen dat het apparaat wordt beschadigd en giftige gassen ontstaan of exploderen.
Gebruik nooit water om het apparaat te nat te maken en te reinigen.
Gebruik nooit middelen met PCMX om het apparaat te reinigen.
-

Reinigen en onderhoud van de wasmachine
Goed onderhoud kan de levensduur van de wasmachine verlengen. Reinig indien nodig de buitenkant van de wasmachine met verdund mild schoonmaakmiddel (gebruik geen schuurmiddel).
Gebruik een doek om te veel aan water direct weg te vegen. Gebruik geen scherpe voorwerpen op het oppervlak.
LET OP: gebruik geen mierenzuur en oplosmiddelen op basis hiervan of vergelijkbare stoffen.

-

Schoonmaken van de trommel
Verwijder roestvlekken die zijn achtergelaten door metalen voorwerpen direct met een schoonmaakmiddel zonder chloor. Gebruik nooit staalwol.

-

Als de wasmachine is bevroren
Als de temperatuur onder het vriespunt is gedaald en de wasmachine is bevroren, dan kunt u het volgende doen:
1. Sluit de stroom af.
2. Giet warm water over de waterkraan om de toevoerslang los te kunnen maken.
3. Verwijder de toevoerslang en laat deze in warm water weken.
4. Schenk warm water in de trommel en laat dit 10 minuten staan.
5. Sluit de toevoerslang weer aan op de waterkraan en controleer of watertoe- en afvoer normaal functioneren.
LET OP: Zorg dat de omgevingstemperatuur boven het vriespunt is wanneer de machine weer in gebruik wordt genomen.

-

Voorzorgsmaatregelen bij vorst
Als uw wasmachine in een ruimte staat waar deze kan bevriezen, zorg dan dat er geen water achterblijft in de watertoevoer en de waterafvoer.
Verwijder achtergebleven water in de watertoevoer
1. Sluit de waterkraan.
2. Schroef de toevoerslang van de waterkraan en hang het uiteinde in een opvangbak.
3. Start een van de wasprogramma's, behalve "Wassen" of "Afpompen". Gedurende ongeveer 40 seconden wordt het water uit de watertoevoerslang afgepompt.
4. Schroef de toevoerslang weer op de waterkraan.
5.
Verwijder achtergebleven water in de afvoerpomp
! WAARSCHUWING
Om verbrandingen te voorkomen dient u dit alleen te doen nadat het hete water in het apparaat is afgekoeld.
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WAARSCHUWING
Onderhoud

Onderhoud

 Schoonmaken van de wasmiddellade
Schoonmaken van de wasmiddellade
1. Druk op de plaats van de pijl op het inzetstuk in
het wasverzachtervakje.
2. Trek het inzetstuk omhoog en trek de
wasmiddellade helemaal eruit. Reinig alle
uitsparingen met water.
3. Plaats het inzetstuk weer op de juiste plaats en
duw de wasmiddellade weer op zijn plek.

 Reinigen van het watertoevoerfilter.
Maak het watertoevoerfilter schoon indien er geen of
onvoldoende water in de machine komt wanneer de
kraan is geopend.
Reinigen van het kraanfilter:
1. Sluit de kraan.
2. Kies een van de wasprogramma's, behalve
"Wassen" of "Afpompen".
3. Druk op de knop "START/PAUZE" en laat het
wasprogramma ongeveer 40 draaien.
4. Maak de watertoevoerslang los van de kraan.
5. Reinig het filter met water.
6. Maak de watertoevoerslang weer vast.
Reinigen van het filter in de wasmachine:
1. Schroef de watertoevoerslang los aan de
achterkant van de machine.
2. Haal het filter los met een tang en plaats het na
het reinigen weer terug.
3. Maak de watertoevoerslang weer vast.
4. Open de kraan en controleer of er geen water
lekt. 5. Sluit de kraan.

! WAARSCHUWING
Trek de stekker uit het stopcontact om een elektrische schok te voorkomen.
Trek na gebruik van de wasmachine de stekker uit het stopcontact. Sluit de deur
goed om te voorkomen dat kinderen bekneld komen te zitten.
■Verwijderen van vreemde voorwerpen
Schoonmaken van het afvoerfilter
Het afvoerfilter kan kleine voorwerpen en pluizen uit de was opvangen.
Reinig het filter regelmatig voor een goed functioneren van de
wasmachine.
! WAARSCHUWING
Laat eerst het afvoerwater uit de pomp lopen en open dan de afvoerpomp
om het afvoerfilter schoon te maken.
Voorzichtig, het afvoerwater kan heet zijn!

LET OP: In het algemeen dient eerst het kraanfilter
te worden gereinigd en daarna het filter in de
wasmachine. Als alleen het filter in de wasmachine
wordt gereinigd, voer dan stap 1 tot en met 3 van het reinigen van het kraanfilter
eerst uit.
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1. Gebruik nadat de stroom is uitgeschakeld, een munt of schroevendraaier om de
afdekplaat van het filter te openen.
2. Draai het filter eruit zoals aangegeven in de tekening en verwijder vuil en
voorwerpen
3. Plaats alle onderdelen weer terug nadat vuil en voorwerpen zijn verwijderd.

Problemen oplossen.

Probleem

Oorzaak

Oplossing

Controleer of de deur goed gesloten is. Controleer of de stekker goed in het stopcontact is
gestoken. Controleer of de waterkraan open is. Controleer of de knop "START/PAUZE" is
ingedrukt.

De wasmachine start niet.

De deur kan niet worden
geopend.

Het veiligheidmechanisme is in werking.

Sluit de stroom af.

De machine warmt niet op.

De temperatuursensor is beschadigd en het verwarmingselement veroudert.

Het wasgoed kan gewassen worden, maar alleen met koud water.
Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice.

De machine lekt water

De verbinding tussen de watertoe- of afvoer en de kraan of wasmachine
is niet goed vastgedraaid. De (gootsteen)afvoer is verstopt.

Controleer de watertoe- en afvoer en draai deze goed vast. Reinig de afvoerslang en
neem contact op met een gekwalificeerd persoon als deze gerepareerd moet worden.

Water lekt uit de onderkant
van de machine

De watertoevoerslamg is niet goed bevestigd.
De waterafvoerslang lekt.

Maak de watertoevoerslang goed vast.
Vervang de afvoerslang.

Het indicatorlampje
display licht niet op.

De elektriciteit is niet ingeschakeld. Er zijn problemen met de printplaat.
Er zijn problemen met de bekabeling.

Controleer of de elektriciteit is ingeschakeld en of de stekker goed in het stopcontact is
gestoken. Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.

Er blijven restanten wasmiddel
achter in de wasmiddellade

Het waspoeder is nat en samengeklonterd.

Reinig de wasmiddellade.
Gebruik vloeibaar wasmiddel of wasmiddel speciaal voor trommelwasmachines.

Onbevredigend wasresultaat

Het wasgoed is te sterk vervuild. Er is onvoldoende wasmiddel gebruikt.

of

Selecteer het juiste wasprogramma.
Gebruik de juiste hoeveelheid wasmiddel volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Controleer of verpakkingsmateriaal en transportbouten zijn verwijderd. Controleer of de
machine op een stevige en vlakke vloer staat (waterpas).
Controleer of zich kleine metalen voorwerpen zoals haarspelden in de trommel bevinden.
Controleer of de stelvoetjes van de wasmachine juist zijn ingesteld. Zie pagina 6.

De wasmachine schudt of
maakt veel lawaai

.1
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Problemen oplossen

Foutmelding Status
Corresponderende indicatorlampjes

Omschrijving

Probleem met het deurslot
Uit

Uit

Oorzaak

Oplossing

De deur is niet goed gesloten.

Start de machine opnieuw nadat de deur is gesloten

Knipperen
Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.

Uit

Knipperen

Uit

Probleem met de watertoevoer
gedurende het wasprogramma
(watertoevoer duurt langer dan 5
minuten)

De waterkraan is niet geopend of het water
stroomt te langzaam.
Het watertoevoerfilter is geblokkeerd. De
watertoevoerslang is gedraaid of geknikt.
Er komt geen water uit de kraan.

Draai de kraan open of wacht tot de watertoevoer
weer normaal wordt.
Controleer
het
watertoevoerfilter.
Zorg
dat
de
watertoevoerslang niet meer gedraaid of geknikt is. Controleer
de andere kranen in huis.

Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.

Uit

Knipperen

Knipperen

Probleem met afpompen gedurende het
wasprogramma (water afpompen duurt
langer dan 7 minuten)

De waterafvoerslang is verstopt of geknikt.
De afvoerpomp is geblokkeerd.

Reinig en zorg dat de waterafvoerslang niet meer gedraaid of
geknikt is.
Reinig het afvoerfilter

Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.

Er is te veel wasmiddel gebruikt
Het wasmiddel is niet op de juiste manier
gebruikt

Uit

Aan
(normaal)

Knipperen

Gebruik wasmiddel dat geschikt is voor wasmachines

Te veel schuimvorming

Neem contact op met de klantenservice indien het probleem niet is opgelost.

Neem contact op met de klantenservice indien andere problemen zich voordoen.
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Appendix
Wasvoorschrift
Symbool
Omschrijving
Handwas

Technische specificaties
Symbool

Omschrijving
Niet wassen in de machine

Normaal wasgoed (in de
machine en met de hand)

Niet geschikt om te wassen

Chemisch reinigen

Niet chemisch reinigen

Warm chemisch reinigen

Niet wringen

Mag worden gebleekt

Niet bleken

Mag worden gedroogd in
droger
Mag worden gestreken

Niet drogen in droger

Strijken met stroom

Persen onder vochtige doek

Matige temperatuur en max.
temperatuur 150°C

Drogen na het wassen

Ophangen om te drogen

Ophangen om te drogen in
de schaduw

Niet strijken

! Waarschuwingen m.b.t. elektriciteit
Let op deze veiligheidswaarschuwingen om brand, elektrische schokken en
andereverwondingen te voorkomen:
De netspanning moet overeenkomen met de op het typeplaatje aangegeven
spanning. Als u niet zeker weet wat de netspanning is, kunt u contact opnemen
met uw elektriciteitsbedrijf.
Wanneer de verwarmingsfunctie wordt gebruikt, is de maximale stroom in de
machine 10A. Controleer of de elektrische installatie (stroom, voltage en
bedrading) in uw woning geschikt is voor de normale vraag van uw wasmachine.
Bescherm het snoer goed. Snoeren moeten zo worden gelegd dat men er niet
over kan vallen en dat ze niet worden ingedrukt door voorwerpen die er op of
tegenaan liggen. Let vooral op het stopcontact. De stekker dient goed in het
stopcontact te zitten en op een goede plaats.
Sluit niet te veel apparaten aan op een stopcontact en gebruik geen verlengsnoer.
Dit kan brand of elektrische schokken tot gevolg hebben. Trek nooit de stekker uit
het stopcontact met natte handen.
Voor uw veiligheid is het belangrijk dat de stekker in een geaard driepolig
stopcontact wordt gestoken. Controleer dat het stopcontact juist en betrouwbaar
is geaard.
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Model
Parameter
Stroomvoorziening

Afmetingen (b * d * h)
Gewicht
Maximaal vermogen
Wascapaciteit
Maximale stroom
Standaard waterdruk
Centrifugeersnelheid

MT-1052
220V240V~/50
/60Hz
595*470*
850mm
60kg
2100W
(230V)
5,2kg
10A
0,05MPa
~1MPa
Niet
centrifuge
ren600/800/
1000

Inhoud van de verpakking
Trommelwasmachine
1
Gebruiksaanwijzing
1
Toevoerslang C
1
Toevoerslang H (optioneel) 1
Afvoerslanggeleider
1
Afdekdoppen boutgaten
4
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