
Installatie/gebruik
Voorladers

Vertaling van Oorspronkelijke Instructies
Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.
(Indien het eigendom van deze machine verandert, dan moet deze handleiding de machine vergezellen.)

Onderdeelnr. 805417DUR1
September 2014



 Inleidende informatie
WAARSCHUWING

Als deze wasmachine niet volgens de voorschriften
van de fabrikant wordt geïnstalleerd, onderhouden
en/of bediend, kan dit leiden tot lichamelijk letsel
en/of materiële schade.

W030

WAARSCHUWING
Voor uw veiligheid, en om brandgevaar of ontplof-
fing te verminderen geen benzine of andere brandba-
re gassen of vloeistoffen in de buurt van dit of enig
ander apparaat opslaan.

W022

OPMERKING: De WAARSCHUWING en BELANGRIJKE
instructies die in deze handleiding staan zijn niet be-
doeld om alle mogelijke condities en situaties te dek-
ken die zich zouden kunnen voordoen. Het moet wor-
den begrepen dat gezond verstand, voorzichtigheid en
zorgzaamheid factoren zijn die niet in deze wasmachi-
nes kunnen worden gebouwd. Deze factoren MOETEN
WORDEN toegepast door de perso(o)n(en) die de was-
machine installeren, onderhouden of bedienen.

Neem altijd contact op met uw distributeur, onderhoudsagent of
de fabrikant over problemen of condities die u niet begrijpt.

Lees alle instructies alvorens de wasmachine te gebruiken.

Op dit product wordt FreeRTOS V7.2.0 (www.freertos.org) ge-
bruikt.

Inleidende informatie
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Veiligheidsinformatie
 Toelichting van veiligheidsmededelin-
gen
Voorzorgswaarschuwingen ('GEVAAR', 'WAAR-SCHUWING'
en 'LET OP'), gevolgd door specifieke instructies, kunt u terug-
vinden in deze handleiding en op de veiligheidsborden. Deze
voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor de veiligheid van de be-
diener, gebruiker, monteur en de onderhoudstechnicus.

GEVAAR
Duidt op een op handen zijnde gevaarlijke situatie
die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of do-
delijk letsel zal veroorzaken.

WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel kan ver-
oorzaken.

VOORZICHTIG
Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, gering of matig letsel of materiële
schade kan veroorzaken.

Aanvullende voorzorgsmededelingen ('BELANGRIJK' en 'OP-
MERKING') worden gevolgd door specifieke instructies.

BELANGRIJK: Het woord 'BELANGRIJK' wordt ge-
bruikt om de lezer van specifieke procedures op de
hoogte te brengen waarbij de machine geringe schade
zal oplopen als de procedure niet wordt gevolgd.

OPMERKING: Het woord 'OPMERKING' wordt gebruikt
om informatie over installatie, bediening, onderhoud of
service mee te delen. Deze informatie is belangrijk
maar houdt geen verband met gevaar.

 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Bewaar deze voorschriften

WAARSCHUWING
Deze fundamentele voorzorgsmaatregelen opvolgen
om de kans op brand, elektrische schok, ernstig let-
sel of de dood aan mensen te verminderen wanneer
u uw wasmachine gebruikt.

W023

• Lees alle instructies alvorens de wasmachine te gebruiken.
• Installeer de wasmachine volgens de INSTALLATIE-IN-

STRUCTIES. Raadpleeg de AARDINGS-/MASSAVERBIN-
DINGSINSTRUCTIES in de INSTALLATIEHANDLEI-
DING voor de juiste aarding/massaverbinding van de wasma-
chine. Alle aansluitingen voor water, afvoer, elektrische
stroom en aarding/massaverbinding moeten voldoen aan
plaatselijke voorschriften en, waar vereist, door erkend perso-
neel worden aangebracht. Probeer niet om dit zelf te doen.

• Installeer de wasmachine niet of sla hem niet op een plaats op
waar hij wordt blootgesteld aan water en/of het weer.

• Voeg stoffen of textiel die sporen van de volgende stoffen be-
vatten, niet toe aan het waswater: benzine, petroleum, was,
slaolie, plantaardige oliën, machine-oliën, oplosmiddelen
voor chemisch reinigen, brandbare chemicaliën, verdunnings-
middelen of andere brandbare of ontplofbare stoffen. Deze
stoffen geven dampen af die kunnen ontbranden, ontploffen
of de stof vanzelf doen vlamvatten.

• Onder bepaalde omstandigheden kan waterstofgas in een
heetwatersysteem worden geproduceerd dat twee weken of
langer niet is gebruikt. WATERSTOFGAS IS ONTPLOF-
BAAR. Draai alle warmwaterkranen open en laat er enige mi-
nuten water uit stromen als het heetwatersysteem minstens
twee weken niet is gebruikt, voordat u de wasmachine of de
combinatie was-droogmachine gebruikt. Hierdoor wordt op-
gebouwd waterstofgas verwijderd. HET GAS IS BRAND-
BAAR, ROOK NIET EN GEBRUIK GEEN OPEN VLAM
GEDURENDE DEZE TIJD.

• Gebruik GEEN verlengsnoer of adapter om de wasmachine
op het stopcontact aan te sluiten. Zo vermindert u de kans op
een elektrische schok of op het ontstaan van brand.

• Laat kinderen niet op of in de wasmachine spelen. Kinderen
dienen nauw in het oog te worden gehouden wanneer de was-
machine dichtbij kinderen wordt gebruikt. Dit apparaat is niet
bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met
verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaci-
teiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies met betrekking tot het gebruik van het apparaat
hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is
voor hun veiligheid. Deze veiligheidsregel geldt voor alle
elektrische apparaten.

• Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen
zonder toezicht worden uitgevoerd.

Veiligheidsinformatie
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• Kinderen van minder dan drie jaar moeten uit de buurt wor-
den gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

• Reik niet in de wasmachine als de waskuip of het roerwerk,
indien van toepassing, in beweging is.

• Bedien de wasmachine nooit met verwijderde of gebroken af-
schermingen, panelen en/of onderdelen. Knoei NIET met de
bedieningselementen en passeer veiligheidsvoorzieningen
NIET.

• Bedien afzonderlijke apparaten NIET als ze van een gestapeld
apparaat afgehaald zijn.

• Gebruik uw wasmachine alleen voor het beoogde doel, name-
lijk het wassen van kleding. Volg altijd de wasvoorschriften
van de stof op die door de kledingfabrikant worden verstrekt.

• Lees altijd de voorschriften van de fabrikant die op de verpak-
kingen van was- en reinigingsmiddelen staan vermeld en volg
deze op. Verminder de kans op vergiftiging of brandwonden
als gevolg van chemicaliën: houd ze te allen tijde buiten be-
reik van kinderen (bij voorkeur in een afgesloten kast). Neem
alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht.

• Gebruik geen wasverzachters of producten om statische elek-
triciteit te verwijderen, tenzij dit door de fabrikant van de
wasverzachter of het product wordt aanbevolen.

• De laaddeur MOET altijd GESLOTEN ZIJN wanneer de was-
machine zich vult, draait of centrifugeert. Overbrug de scha-
kelaar van de laaddeur NIET door de wasmachine met de
laaddeur open te laten draaien.

• Zorg ervoor dat de wateraansluitingen een afsluitkraan heb-
ben en dat de aansluitingen van de toevoerslangen goed vast-
zitten. SLUIT de afsluitkranen aan het eind van elke wasdag.

• Houd uw wasmachine in goede staat. Het stoten of laten val-
len van de wasmachine kan veiligheidsvoorzieningen bescha-
digen. Mocht dit gebeuren, laat uw wasmachine dan door een
bevoegde servicepersoon nakijken.

• Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de wasmachi-
ne en voer geen onderhoud uit tenzij dit uitdrukkelijk in de
gebruiksaanwijzing of in de onderhouds-instructies staat en u
de benodigde kennis en vaardigheden heeft. Ontkoppel de
wasmachine ALTIJD van de elektrische voeding alvorens
enig onderhoud te gaan uitvoeren.

• Ontkoppel de stroomkabel door de stekker vast te grijpen, niet
de kabel. Als de stroomkabel beschadigd raakt, moet hij wor-
den vervangen door de fabrikant, door een onderhoudsmon-
teur of een installateur om gevaren te voorkomen.

• Verwijder het deksel of de deur van de waskuip voordat de
wasmachine uit bedrijf genomen of afgevoerd wordt.

• Als deze wasmachine niet volgens de voorschriften van de fa-
brikant wordt geïnstalleerd, onderhouden en/of bediend, kan
dit tot lichamelijk letsel en/of materiële schade leiden.

OPMERKING: De WAARSCHUWINGEN en BELANGRIJ-
KE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN die in deze handlei-
ding staan zijn niet bedoeld om alle mogelijke toestan-
den en situaties te dekken die zich zouden kunnen
voordoen. Gebruik gezond verstand en wees voorzich-
tig en zorgvuldig wanneer u de wasmachine plaatst,
onderhoudt of bedient.

Neem altijd contact op met uw dealer, distributeur, serviceverte-
genwoordiger of de fabrikant over problemen of condities die u
niet begrijpt.

Veiligheidsinformatie
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Specificaties en afmetingen
Modellen met uitgerust afvoerslangen

FLW2382N_SVG

J

I

H
G

F

E

D

C

B

A

A 611 mm [24,06 inch]

B 1027 mm [40,42 inch]

C 813 mm [32 inch]

D 1006 mm [39,61 inch]

E 371 mm [14,60 inch]

F 683 mm [26,875 inch]

G 52 mm [2,04 inch]

H 704 mm [27,73 inch]

I 40 mm [1,59 inch]

J 333 mm [13,10 inch]

Modellen met afvoer op basis van zwaartekracht

FLW2383N_SVG
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1  38 mm [1,5 inch] Binnendiameter; 47 mm [1,86 inch] Buitendiameter

A 611 mm [24,06 inch]

B 1027 mm [40,42 inch]

Specificaties en afmetingen
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C 813 mm [32 inch]

D 1006 mm [39,61 inch]

E 371 mm [14,60 inch]

F 683 mm [26,875 inch]

G 107 mm [4,2 inch]

H 104 mm [4,10 inch]

I 52 mm [2,04 inch]

J 704 mm [27,73 inch]

K 40 mm [1,59 inch]

L 333 mm [13,10 inch]

Specificaties en afmetingen
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Installeren
 Voordat u begint

 Gereedschap

Voor de meeste installaties heeft u de volgende standaardgereed-
schappen nodig:

9/16"

FLW2376N_SVG

5

6

7

8

4
3

21

1  Veiligheidsbril
2  Blok hout
3  Engelse sleutel
4  Schroevendraaier
5  Tang
6  Dopsleutel
7  Handschoenen
8  Waterpas

Figuur 1

OPMERKING: Er is een muntenlade van 20,32 cm [8
inch] nodig voor modellen met muntautomaat.

OPMERKING: Als de wasmachine afgeleverd wordt op
een koude dag (temperaturen onder het vriespunt), of
gedurende de koude maanden in een onverwarmde
ruimte opgeslagen is geweest, mag u de machine niet
laten werken voordat deze op normale kamertempera-
tuur is gekomen.

OPMERKING: Plaats eerst de wasdroger en dan pas de
wasmachine. Zo heeft u ruimte om het afvoerkanaal
vast te maken.

OPMERKING: Het is normaal dat er wat water in de
wastrommel zit. Tijdens proefdraaien in de fabriek
wordt water gebruikt.

OPMERKING: Dit apparaat is geschikt voor gebruik in
landen met een warm en vochtig klimaat.

 OPL modellen

Deze machine wordt af fabriek verzonden met de bekabeling
voor de diagnose van de elektronische regelaar losgekoppeld.
Voer de volgende stappen uit om handmatige programmering
door onbevoegden te voorkomen.
1.  Open het bedieningspaneel.
2.  Zoek waar de draadboom voor de diagnose van de elektroni-

sche regelaar zich bevindt.
3.  Koppel de connectors voor de 'wit/zwarte' draad en 'rood/

blauwe' draad samen.

Bedieningspaneel

FLW2384N_SVG

Figuur 2

Installeren
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 Stappen installatieprocedure

De juiste volgorde moet worden aangehouden om een correcte
installatie te verzekeren. Raadpleeg onderstaande lijst wanneer u
de machine installeert.
1.  Plaats de wasmachine in de buurt van waar u hem wilt instal-

leren
2.  Verwijder het verschepingsmateriaal.
3.  Watertoevoerslangen aansluiten.
4.  Het juiste elektrische snoer installeren.
5.  Voor modellen met andere dan zwaartekrachtafvoer sluit u de

afvoerslang aan op de afvoeropening.
6.  Voor modellen met zwaartekrachtafvoer sluit u de afvoerope-

ning aan op het afvoersysteem.
7.  De wasmachine plaatsen en waterpas zetten.
8.  Veeg de binnenkant van de wasmachine schoon.
9.  Wasmachine op netspanning aansluiten
10.  De installatie controleren.

 Plaats de machine in de buurt van waar
u hem wilt installeren

Plaats de machine op niet meer dan 1,20 m [4 ft] afstand van
waar u hem wilt installeren.

OPMERKING: Installeer de wasmachine op een stevig
gebouwde en waterpas vloer voor de beste prestaties
en het minste trillen en schudden. Mogelijk moet de
vloer worden verstevigd, vooral op een verdieping of
boven een kelder. Installeer de wasmachine niet op
vloerbedekking, zachte tegels of enige andere zwakke
ondergrond.

 Verwijder het verschepingsmateriaal
1.  Verwijder de twee schroeven van de onderkant van het toe-

gangspaneel voor. Draai de onderkant van het paneel naar
buiten en verwijder het paneel.

FLW2378N_SVG

Figuur 3

2.  Verwijder de twee 9/16 inch bouten en ringen waarmee de
verschepingsbeugel op het gewicht is bevestigd.

3.  Verwijder de twee 9/16 inch bouten en ringen waarmee de
verschepingsbeugel op de onderkant van de wasmachine is
bevestigd, en verwijder de verschepingsbeugel.

FLW2296N_SVG1

Figuur 4

4.  Trek het label van de verschepingsbouten op de achterkant
van de machine.

5.  Verwijder de twee 9/16 inch bouten. Druk de bouten aan ter-
wijl u ze losschroeft, totdat ze niet verder naar buiten komen.
Verwijder beide bouten en ringen met de hand met een draai-
beweging.
OPMERKING: Schroef de bouten niet helemaal naar
bouten, omdat de ringen dan in de kast kunnen val-
len.

FLW2297N_SVG1

Figuur 5

6.  Steek de twee pluggen uit de accessoirezak in de openingen
van de achterste verschepingsbouten.

FLW2358N_SVG

Figuur 6

7.  Plaats het voorpaneel terug.
8.  Bewaar al het verschepingsmateriaal. Dit moet altijd worden

geïnstalleerd als de wasmachine meer dan 1,2 meter wordt
verplaatst.

Installeren
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BELANGRIJK: Til de machine niet aan de voorkant
op of zonder de transportbeveiligingen op de juiste
plaats. Zie het hoofdstuk Onderhoud voor de juiste
instructies om de transportbeveiligingen weer te in-
stalleren.

 Watertoevoerslangen aansluiten

WAARSCHUWING
Onder bepaalde omstandigheden kan waterstofgas
in een heetwatersysteem worden geproduceerd dat
twee weken of langer niet is gebruikt. WATERSTOF-
GAS IS ONTPLOFBAAR. Draai alle heetwaterkranen
open en laat er voor een aantal minuten water uit
stromen, als het heetwatersysteem een dergelijke
periode niet is gebruikt, alvorens de wasmachine te
gebruiken. Hierdoor wordt opgebouwd waterstofgas
verwijderd. Het gas is brandbaar. Rook niet en ge-
bruik geen open vlam gedurende deze tijd.

W029

 Vereisten voor watervoorziening

Waterkranen moeten een standaard tuinslangkoppeling hebben
van 19,1 mm [3/4 inch]. GEBRUIK GEEN AANSLUITINGEN
MET KLEM OF OPSCHUIFKOPPELING.

OPMERKING: Waterkranen moeten goed toegankelijk
zijn zodat ze kunnen worden gesloten als de wasma-
chine niet wordt gebruikt.

De aanbevolen koudwatertemperatuur is 10 °C tot 24°C [50 °F
tot 75 °F]. Een warm water temperatuur van 51 °C [125 °F]
wordt aanbevolen. Warm water is een mengsel van heet en koud
water. De warmwatertemperatuur is afhankelijk van de watertem-
peratuur en de druk in de toevoerleidingen voor heet en koud wa-
ter.

WAARSCHUWING
Voorkom lichamelijk letsel: vermijd contact met in-
stromend water dat warmer is dan 51 ° Celsius [125 °
Fahrenheit] en hete oppervlakken.

W748

Het maximale debiet voor alle watertemperaturen is 9,46 liter per
minuut [2,5 gallon per minuut] ± 15%.

De waterdruk moet een statische druk van minimaal 1,4 tot maxi-
maal 8,3 bar [minimaal 20 tot maximaal 120 pounds per square
inch] bij de kraan zijn.

OPMERKING: Bij een waterdruk lager dan 138 kPa [20
psi] duurt het vullen van de machine erg lang en kan
het wasmiddelenbakje mogelijk niet volledig worden
leeggespoeld.

Het apparaat moet met een nieuwe slang op de waterleiding wor-
den aangesloten; een al gebruikte slang mag niet opnieuw worden
gebruikt.

Draai de kranen open en laat het water gedurende ongeveer twee
minuten doorstromen om eventuele verontreinigingen te verwij-
deren die de zeven in de watermengklep zouden kunnen verstop-
pen. Dit is met name belangrijk wanneer u een wasmachine in
een nieuw of gerenoveerd gebouw installeert. Tijdens de bouw
kan er vuil in de leidingen beland zijn.

 Slangen aansluiten

1.  Plaats rubberen ringen en filterzeven (uit de zak met accessoi-
res) in de koppelingen voor de watervulslang (de wasmachine
wordt met twee slangen geleverd). De filterzeef moet naar
buiten wijzen.
OPMERKING: Als u slangen met BSPP-draadkoppe-
ling gebruikt: plaats de filterzeven in de ZWARTE
slangkoppelingen, en de rubberen ringen in de mes-
singkleurige slangkoppelingen.

2.  Sluit de vulslangkoppelingen met de filterzeven aan op de wa-
tertoevoerkranen.

3.  Sluit de andere slangkoppelingen aan op de aansluitingen van
de heet- en koudwaterkleppen op de achterkant van de was-
machine.
OPMERKING: Als u slangen met BSPP-draadkoppe-
ling gebruikt: sluit de ZWART gekleurde slangkop-
peling van de toevoerslangen (met de filterzeven)
aan op de watertoevoerkranen. Sluit vervolgens het
einde van de slangen met messingkleurige slang-
koppelingen aan op de aansluitingen van de meng-
kraan voor warm en koud water aan de achterkant
van de wasmachine.

4.  Schroef de slangkoppelingen vingervast op de mengkraanaan-
sluitingen. Draai ze vervolgens met een tang nog 1/4 slag aan.
BELANGRIJK: Beschadig de schroefdraad NIET en
draai de koppelingen niet te vast. Ze zouden anders
kunnen gaan lekken.

5.  Draai de waterkraan open en controleer op lekkage
6.  Bij lekkage moet u de slangkoppelingen vaster aandraaien.
7.  Blijf controleren tot u geen lekkage meer constateert.

Installeren
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FLW2304N_SVG1

COLD

HOT

1 4

56

7
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2 3

1  Zeef (zeef aan de buitenkant)
2  Watertoevoerslang
3  Gewone rubber sluitring
4  Koudwateraansluiting
5  Heetwateraansluiting
6  Installeer dit einde van de slang op de kraanaansluitingen

aan de achterkant van de wasmachine
7  Installeer dit einde van de slang op de watertoevoerkraan

(Zwart koppelstuk voor BSPP-draad)
8  Waterkraan

Figuur 7

BELANGRIJK:
Slangen en andere onderdelen van natuurrubber verouderen na
langdurig gebruik. Slangen kunnen barsten of kunnen blazen of
slijtage vertonen door de temperatuur en de voortdurende hoge
druk waaraan deze worden blootgesteld.

Controleer alle slangen maandelijks op tekenen van slijtage of
veroudering. Als een slang tekenen van slijtage of veroudering
vertoont, moet deze direct worden vervangen. Vervang alle slan-
gen om de vijf jaar.

BELANGRIJK: Sluit de kranen na de inspectie en de-
monstratie. De eigenaar moet de watertoevoer altijd af-
sluiten als de machine langdurig niet zal worden ge-
bruikt.

 Installeer de juiste elektrische stekker
400 V, 50 Hz, 9,8 A

OPMERKING: De wasmachine is op de fabriek inge-
steld voor stroomvoorziening van 400 Volt.

Laat een bevoegd elektricien een juist elektrisch stopcontact in-
stalleren.

Ga als volgt te werk om uw eigen kabel aan te sluiten (400 V in
sterschakeling):
1.  Verwijder het elektrische toegangspaneel aan de achterkant

van de machine.
2.  Verwijder de plastic plug van het gat aan de achterkant van de

machine.
3.  Installeer de bij de machine geleverde kabelontlasting in het

gat.
4.  Haal het stroomsnoer door het gat.

FLW2386N_SVG

1

1  Installeer een stroomsnoer door dit gat na verwijdering van
de plastic plug. Gebruik de kabelontlasting die in de zak
met toebehoren is geleverd.

Figuur 8

5.  Sluit de voedingskabels aan zoals aangegeven in Figuur 9 .
6.  Zet de kabelontlasting (bijgeleverd) op de stroomkabel vast.
7.  Breng het toegangspaneel weer aan.

OPMERKING: 1,5 mm2 draad vereist voor driefasige, 4-
draads aansluiting.

Installeren
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Aansluitblok ingesteld voor 400 V WYE zoals gezien
door het toegangspaneel achteraan

FLW1915N_SVG
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1  Zwarte draad
2  Zwart/witte draad
3  Zwart/rode draad
4  Witte draad
5  Witte/rode draad
6  Wit/zwarte draad
7  Groen/gele draad
8  Aarde/massa - Snoer
9  230 volt
10  400 volt

Figuur 9

 Voor conversie van 400 volt sterschakeling naar 230
volt DELTA.

Voor conversie van een 400 volt, 3-fasen sterschakeling met 4
draden plus aarde, 9,8 A naar 230 volt, 3-fasen DELTA, 3 draden
plus aarde 15 A verbinding. Raadpleeg Figuur 11 .
1.  Verwijder het elektrische toegangspaneel aan de achterkant

van de machine.
2.  Verwijder de plastic plug van het gat aan de achterkant van de

machine.
3.  Installeer de bij de machine geleverde kabelontlasting in het

gat.
4.  Haal het stroomsnoer door het gat.

FLW2386N_SVG

1

1  Installeer een stroomsnoer door dit gat na verwijdering van
de plastic plug. Gebruik de kabelontlasting die in de zak
met toebehoren is geleverd.

Figuur 10

5.  Bij aansluitblok snelsluitblokken, de wit/zwarte draad van de
aarding verwijderen en aan blok L1 vastmaken.

6.  Verplaats de wit/rode draad van aarding naar L2.
7.  Verplaats de wit draad van aarding naar L3.
8.  Plaats een 506113 Sticker, die bij de wasmachine is geleverd,

nabij beide serieplaatjes. Markeer de juiste spanning op de
sticker.

9.  Plaats de bij de wasmachine geleverde 801292 label onder het
aansluitblok. Zie Figuur 11 .

10.  Sluit de voedingskabels aan zoals aangegeven in Figuur 11 .
11.  Breng het toegangspaneel weer aan.

OPMERKING: 1,5 mm2 draad vereist voor driefasige, 3-
draads aansluiting.

Installeren
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Aansluitblok ingesteld voor 230 V DELTA zoals ge-
zien door het toegangspaneel achteraan

FLW1916N_SVG1
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1  Zwarte draad
2  Wit/zwarte draad
3  Zwart/witte draad
4  Witte/rode draad
5  Zwart/rode draad
6  Witte draad
7  Groen/gele draad
8  Aarde/massa - Snoer
9  Aarde
10  230 volt

Figuur 11

 Voor conversie van 400 volt sterschakeling naar 230
volt DELTA.

Voor conversie van een 400 volt, 3-fasen sterschakeling met 4
draden plus aarde, 9,8 A naar 230 volt, enkele fase, 2 draden plus
aarde 21 A verbinding. Raadpleeg Figuur 12 .
1.  Verwijder het elektrische toegangspaneel aan de achterkant

van de machine.
2.  Verwijder de plastic plug van het gat aan de achterkant van de

machine.
3.  Installeer de bij de machine geleverde kabelontlasting in het

gat.
4.  Haal het stroomsnoer door het gat.
5.  Verwijder bij de snelkoppelaansluitpunten van het aansluit-

blok de zwart/witte draad van L2 en sluit hem aan op aansluit-
punt L1.

6.  Verplaats de zwart/rode draad van L3 naar L1.
7.  Plaats een 506113 Sticker, die bij de wasmachine is geleverd,

nabij beide serieplaatjes. Markeer de juiste spanning op de
sticker.

8.  Plaats de bij de wasmachine geleverde 801813 label onder het
aansluitblok. Zie Figuur 12 .

9.  Sluit de voedingskabels aan zoals aangegeven in Figuur 12 .
10.  Vervang het toegangspaneel.

Aansluitblok bedraad voor 230 V enkele fase, zoals
gezien door het toegangspaneel achteraan

L  1 N

FLW2030N_SVG1

1 32 4 6
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10

5 7

1  Zwarte draad
2  Zwart/witte draad
3  Zwart/rode draad
4  Wit/zwarte draad
5  Witte/rode draad
6  Witte draad
7  Groen/gele draad
8  Aarde/massa - Snoer
9  Aarde
10  230 volt

Figuur 12

 Modellen zonder afvoer op grond van
zwaartekracht – Afvoerslang op afvoer
aansluiten
Verwijder het plakband van het transport en trek de afvoerslang
uit de borgklem achterop de wasmachine.
BELANGRIJK: De afvoer moet groot genoeg zijn voor
een afvoerslang met een buitendiameter van 35 mm
[1-3/8 inch].

Afvoerdebiet

Afvoerhoogte

Debiet

liter per minuut [gallon
per minuut]

0,9 m [3 ft] 31 [8,19]

Installeren
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Afvoerdebiet

Afvoerhoogte

Debiet

liter per minuut [gallon
per minuut]

1,5 m [5 ft] 27,5 [7,27]

1,8 m [6 ft] 23,9 [6,31]

2,1 m [7 ft] 18,5 [4,89]

2,4 m [8 ft] 10,6 [2,79]

FLW2386N_SVG1

1

1  Plakband van transport

Figuur 13

 Standbuisinstallatie

1.  Plaats de afvoerslang in de standbuis.
2.  Verwijder de bolletjes vastlegband van de zak met accessoires

en plaats dit rondom de standbuis en afvoerslang om de slang
aan de standbuis vast te maken. Zie Figuur 14 . Dit voorkomt
dat de afvoerslang tijdens gebruik van het afvoerreservoir los
komt.

FLW2387N_SVG3

1

2

1  610 tot 914 mm [24 tot 36 inch] Aanbevolen hoogte
2  Tie-wrap met kralen uit de zak met accessoires
3  Standbuis 51 mm [2 inch] of 40 mm [1-1/2 inch]

Figuur 14

 Modellen met afvoer op grond van
zwaartekracht – Sluit afvoeropening
aan op het afvoersysteem
1.  Verwijder de afvoerfitting (102 mm [4 inch] lang) en de

slangklem uit de zak met toebehoren. Steek de afvoerfitting in
de afvoerslang. Klem de slang en fitting vast.

2.  Sluit de afvoerfitting met een flexibele verbinding (plaatselijk
verkrijgen) op een ontlucht afvoersysteem aan. De binnendia-
meter van de fitting is 39 mm [1,53 inch] en de buitendiame-
ter is 42 mm [1,66 inch].

3.  Het afvoersysteem moeten worden ontlucht om een luchtzak
en overhevelen te voorkomen.
BELANGRIJK: Het verlengen van de afvoerslang,
het installeren van bochtstukken of het veroorzaken
van bochten verlaagt de afvoerstroomsnelheid en
verlengt de afvoertijd, waardoor de machine minder
goed presteert.

Installeren
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1  Afvoergoot
2  Afvoerslang

Figuur 15

 De wasmachine plaatsen en waterpas
zetten

WAARSCHUWING
Wasmachines die boven het vloerniveau worden ge-
heven moeten aan dat verheven oppervlak worden
verankerd. Het gebruikte materiaal om de wasmachi-
ne omhoog te brengen dient eveneens in de grond te
zijn verankerd om er zeker van te zijn dat de wasma-
chine niet gaat ‘lopen’ en dat de wasmachine fysiek
niet kan worden getrokken, gekanteld of van zijn ge-
installeerde positie kan glijden. Wordt dit niet ge-
daan dan kan dit omstandigheden tot gevolg hebben
die ernstig letsel, de dood en/of materiele schade
kunnen veroorzaken.

W306

1.  Plaats de machine zo dat er voldoende vrije ruimte is voor in-
stallatie en onderhoud.
OPMERKING: Gebruik de wasmiddelenbak of de
deuropening niet om de wasmachine op te tillen,
hierdoor zouden deze onderdelen kunnen beschadi-
gen.

2.  Installeer de machine op zijn plaats op een stevige vloer die
waterpas is. Het wordt niet aanbevolen de wasmachine te in-
stalleren op vloerbedekking, zachte tegels of enige andere
zwakke ondergrond.

3.  Plaats een waterpas op de machine en controleer of de machi-
ne van voor naar achter en van links naar rechts waterpas
staat.

4.  Als de machine niet waterpas staat, kantel de machine zodat u
de voorste en achterste stelpoten kunt.bereiken. Houd de ma-
chine eventueel met een blok hout in de gekantelde stand om
de stelpoten makkelijker te kunnen bereiken.

5.  Draai de 7/8 in. borgmoer los en stel de poten af door ze in of
uit de onderkant van de machine te schroeven totdat de ma-
chine van voor naar achter en van links naar rechts waterpas
staat. De machine mag niet wiebelen.
OPMERKING: U kunt de poten ook vanaf de binnen-
kant van de machine afstellen met behulp van een
Engelse sleutel.

6.  Draai de contramoeren goed aan tegen de onderkant van de
machine. Als deze borgmoeren niet goed zijn vastgedraaid,
blijft de machine niet stabiel staan tijdens bedrijf.
OPMERKING: Schuif de machine NIET over de vloer
met uitgedraaide stelpoten. De poten en de onder-
kant van de machine zouden kunnen beschadigen

7.  Haal de rubber voetjes uit de zak met accessoires en plaats de-
ze op alle vier stelpoten.

8.  Controleer of de wasmachine niet wiebelt.

FLW2312N_SVG
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4
56

1  Stelpoot
2  Onderkant wasmachine
3  Waterpas
4  Blok hout
5  Borgmoer
6  Rubberen voetje

Figuur 16

 Veeg de binnenkant van de wastrom-
mel schoon

Voordat u voor het eerst gaat wassen, moet u de wasmachine
schoonmaken (stof van het transport verwijderen) met een
vochtige doek en een allesreiniger of wasmiddel opgelost in
water.

Installeren

  Onderdeelnr. 805417DUR1 © Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT   17



FLW2316N_SVG

Figuur 17

 Wasmachine op netspanning aansluiten
Deze machine moet worden gevoed via een zgn. aardlekschake-
laar met een nominale bedrijfsstroom van ten hoogste 30 mA.

 Elektrische vereisten

400 V, 50 Hz, 9,8 A

OPMERKING: De wasmachine is op de fabriek inge-
steld voor stroomvoorziening van 400 Volt.

WAARSCHUWING
Om de kans op brand, elektrische schok en ernstig
of dodelijk lichamelijk letsel te verminderen, MOE-
TEN alle bedrading en aarding/massaverbindingen
voldoen aan de plaatselijke elektrische voorschriften
of codes. Het is de verantwoording van de klant om
de bedrading, zekeringen en stroomonderbrekers
door een bevoegd elektricien te laten installeren, om
er zeker van te zijn dat de elektrische installatie vol-
doende vermogen voor de wasmachine kan leveren.

W882

Als u de wasmachine op netspanning aansluit:

• Het circuit NIET overbelasten.
• GEEN verlengsnoer gebruiken.
• GEEN verloopstekker gebruiken.
• GEEN andere apparaten op dezelfde stroomkring gebruiken.

De machine moet vast bedraad worden

FLW2327N_SVG

OPMERKING: Het stopcontact moet zodanig zijn ge-
plaatst dat het met de wasmachine op zijn plaats ge-
makkelijk bereikbaar is. De machine moet vast be-
draad worden. Er moet een kast voor onmiddellijke
stroomonderbreking worden gebruikt waarmee alle
polen van het elektriciteitsnet kunnen worden uitge-
schakeld volgens alle plaatselijke eisen voor elektri-
sche installaties.

Figuur 18

 Aanwijzingen voor aard-/massaverbinding

Deze kast moet goed geaard zijn. Mocht er zich een storing voor-
doen of de voedingsspanning wegvallen, dan vermindert aarding/
massaverbinding de kans op elektrische schok door in een pad
van de minste weerstand voor elektrische stroom te voorzien.

De ring moet vast worden verbonden met een geschikte voeding
die correct geïnstalleerd is, en met aarde/massa volgens alle
plaatselijke voorschriften en verordeningen.

WAARSCHUWING
Onjuiste aansluiting van de aardingsgeleider van de
apparatuur kan de kans op elektrische schokken met
zich meebrengen. Raadpleeg een bevoegd elektri-
cien of onderhoudsmonteur indien u eraan twijfelt of
de wasmachine juist geaard is.

W822

Als de elektriciteitsvoorziening van de wasruimte niet aan boven-
genoemde specificaties voldoet en/of als u niet zeker weet of de
wasruimte een effectieve aarde/massaverbinding heeft, laat dan
een bevoegd elektricien of uw plaatselijk elektriciteitsbedrijf dit
nakijken en mogelijke problemen corrigeren.

Installeren
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WAARSCHUWING
Alle demontage die het gebruik van gereedschappen
vereist moet worden uitgevoerd door geschikt, be-
voegd onderhoudspersoneel.

W299

 De installatie controleren
1.  Zie de Installatiechecklist achterop deze gebruiksaanwijzing

en controleer of de wasdroger juist is geïnstalleerd.
2.  Laat de wasmachine met een proefwas draaien om te contro-

leren of hij goed werkt en goed waterpas staat.
a. Plaats circa 3 kilo wasgoed (vier badhanddoeken en drie

jeans) in de wasmachine.
b. Deur sluiten
c. Ga snel door naar de laatste centrifugeerstap van de cy-

clus.
d. Controleer tijdens het snel centrifugeren of de wasmachi-

ne stabiel is.
e. Is dat niet het geval, raadpleeg dan het onderdeel 'De was-

machine plaatsen en waterpas zetten' voor informatie over
het afstellen van de stelpoten.

Installeren
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Gebruiksaanwijzing
 Bedieningsvoorschriften

BELANGRIJK: Voordat u voor het eerst gaat wassen,
moet u de wasmachine schoonmaken (stof van het
transport verwijderen) met een vochtige doek en een
allesreiniger of wasmiddel opgelost in water.

BELANGRIJK: Verwijder alle scherpe voorwerpen uit
het wasgoed om scheuren en haken in wasgoed tijdens
normaal gebruik van de machine te voorkomen.

 Was laden

1.  Laad wasgoed losjes in de wastrommel. (9,5 kg [21 lb] maxi-
male lading van droge kleding.)
OPMERKING: Kleine voorwerpen zoals babysokjes
kunnen rond de deur vast komen zitten Plaats deze
in een net.

FLW2309N_SVG

Figuur 19

2.  Gebruik bij het wassen van grote artikelen zoals dekens en
dekbedden de cyclus FIJNWAS/BULKY (fijnwas/groot). De
cyclus voorziet in snelheden voor het wassen en laatste centri-
fugeren die de balans van de lading behouden en slijtage van
het wasgoed tot een minimum beperken.

OPMERKING: De dichtheid van weefsels verschilt, en
de ladingen moeten overeenkomstig worden aangepast
om te voldoen aan de belastingsspecificaties van de
machine.

 Laaddeur sluiten

Sluit de laaddeur goed. De wasmachine werkt niet als de laad-
deur open is.

FLW2310N_SVG

Figuur 20

 Wasmiddelen toevoegen

1.  Open het wasmiddelenbakje.
2.  Meet de juiste hoeveelheid laagschuimend 'high efficiency'

(HE) wasmiddel (1), bleekmiddel (2), wasverzachter (3) en
voorwasmiddel (4) af en giet ze in het wasmiddelenbakje.
BELANGRIJK: Bij wasmiddel dat niet voor automati-
sche wasmachines bedoeld is, moet u maar de helft
van de aanbevolen hoeveelheid gebruiken.

3.  Sluit het wasmiddelenbakje.

FLW2389N_SVG
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1  Hoofdwasmiddel
2  Vloeibaar bleekmiddel
3  Wasverzachter
4  Voorwasmiddel

Figuur 21

 Instellen Stofkeuzeschakelaar/Wastemperatuur (°C)

Druk op het toetsenblok het gewenste programma in. Een lampje
geeft aan welk programma gekozen is.

Gebruiksaanwijzing
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90
NORMAL 90 (Normaal 90)

FLW83R_SVG

60
NORMAL 60 (Normaal 60)

FLW84R_SVG

40 NORMAL 40 (Normaal 60)

FLW85R_SVG

60 PERM PRESS 60 (Blijvende
Pressing 60)

FLW86R_SVG

30 DELICATES 30 (Fijnwas 30)

FLW87R_SVG

DELICATES COLD (Fijn-
was Koud)

(Temperatuur van water uit
de kraan.)

OPMERKING: De stofkeuze instelling kan worden ver-
anderd tot aan het einde van de eerste vulling.

 Extra vuile was instellen

Druk op de tiptoets Extra vuile was om A, B of C te selecteren.
Een lampje geeft aan welk programma gekozen is.

FLW79R_SVG

A LIGHT (Licht)

FLW80R_SVG

B MEDIUM (middelmatig)

FLW81R_SVG

C HEAVY (Zwaar)

 Wasmachine starten

Druk op de toets START.

A B C

90

60

4060

30

FLW2332N_SVG

Figuur 22

 Indicatielampjes

WASH (Wassen) WASH (Wassen) brandt tij-
dens de WAS-stappen van de
cyclus.

RINSE (Spoelen) RINSE (Spoelen) brandt tij-
dens de SPOEL-stappen van
de cyclus.

SPIN (Centrifugeren) SPIN (Centrifugeren) brandt
tijdens de laatste centrifugeer-
stap van de cyclus.

DOOR (Deur) De DOOR (Deur)-lamp gaat
aan als de deur dicht en op slot
is. Als deze lamp brandt, kan
de deur niet worden geopend.

START De lamp START knippert (één
seconde aan en één seconde
uit) als voldoende geld is inge-
worpen.

BELANGRIJK: Controleer of de stroom is ingeschakeld
en de kranen open staan als de wasmachine na instal-
latie niet goed werkt. Zijn alle instellingen goed ver-
richt? Laat een bevoegd onderhoudsmonteur het be-
dradingsschema (in de regelkast van de wasmachine)
nalopen, en controleren op gebroken, loszittende of
verkeerd aangesloten draden.

OPMERKING: Nadat het programma is gestart, kan de
deur pas een minuut nadat de stekker uit het stopcon-
tact is getrokken, worden geopend.

WAARSCHUWING
Om de kans op lichamelijk letsel te verminderen
dient u wasgoed niet uit de wasmachine te verwijde-
ren totdat alle lichtjes uit zijn en alle bewegende de-
len zijn gestopt.

W092

Gebruiksaanwijzing
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Onderhoud
 Onderhoud door de gebruiker

 Smering

Alle bewegende onderdelen zijn afgesloten en van een permanen-
te smering voorzien. Geen enkel onderdeel hoeft extra gesmeerd
te worden.

Het scharnier van de deur mag niet worden gesmeerd. Als het
scharnier geluid maakt, moet u het vervangen.

 Bij lage temperaturen

Als de wasmachine afgeleverd wordt op een koude dag (tempera-
turen onder het vriespunt) of gedurende de koude maanden in een
onverwarmde ruimte opgeslagen is geweest, mag u de wasmachi-
ne niet laten werken voordat deze op normale kamertemperatuur
is gekomen. Er kan water achter zijn gebleven van de vorige was-
beurt.

 Uw wasmachine onderhouden

Maak het bedieningspaneel alleen schoon met een vochtige doek.
Sommige schoonmaakmiddelen kunnen het materiaal van het be-
dieningspaneel of de binnenkant van de wasmachine aantasten.
Gebruik voor het bedieningspaneel GEEN producten die alcohol
bevatten. Veeg het paneel droog nadat u het schoon heeft ge-
maakt.

Neem de buitenkant van de machine indien nodig af. Als u was-
poeder, bleekmiddel of andere wasmiddelen op de omkasting
morst, moet u deze meteen verwijderen. Sommige schoonmaak-
middelen kunnen de omkasting aantasten.

Gebruik geen schuursponsjes of schuurmiddelen.

De wastrommel hoeft normaal gesproken niet te worden schoon-
gemaakt, behalve na het wassen van bijzonder veel of bijzonder
vuile was.

De buitenkant van de ruit in de deur kan met een allesreiniger
worden schoongemaakt.

Laat de deur en het wasmiddelenbakje iets open als de machine
niet in gebruik is. Hierdoor blijven ze droog en wordt voorkomen
dat ze muf gaan ruiken.

Als de trommel muf ruikt, kunt u het beste een spoelgang met een
bleekmiddel draaien.

 Glasoppervlakken schoonmaken

Om te zorgen dat de deur juist afsluit en niet lekt, moet u de vol-
gende oppervlakken regelmatig afnemen:

• De buitenkant van de ruit waar de rubber afdichting het glas
raakt

• De voorkant van de deur met de afdichtingslip

Een zeepoplossing zonder agressieve middelen is meestal afdoen-
de. Als u erg hard water heeft en er veel kalk op de ruit is afgezet,
moet u eventueel een anti-kalk middel gebruiken.

 Slangen vervangen

Slangen en andere onderdelen van natuurrubber verouderen na
langdurig gebruik. Slangen kunnen barsten of kunnen blazen of
slijtage vertonen door de temperatuur en de voortdurende hoge
druk waaraan deze worden blootgesteld.

Controleer alle slangen maandelijks op tekenen van slijtage of
veroudering. Als een slang tekenen van slijtage of veroudering
vertoont, moet deze direct worden vervangen. Vervang alle slan-
gen om de vijf jaar.

 Filterzeven

Inspecteer de filterzeven in de vulslangen jaarlijks op vuil of be-
schadiging. Zo nodig reinigen of vervangen.

Inspecteer de filterzeven als het vullen van de wasmachine langer
duurt dan normaal. Zo nodig reinigen of vervangen.

Bestel filterzeven bij de dichtstbijzijnde erkende onderdelenleve-
rancier.

 Langdurig niet gebruiken

BELANGRIJK: Om materiële schade door overstroming
te voorkomen wordt aangeraden om de watertoevoer
naar de wasmachine af te sluiten als de wasmachine
voor langere tijd niet gebruikt zal worden.

Als u de wasmachine langere tijd niet gebruikt, kunt u het beste
de deur en het wasmiddelbakje open laten om de trommel en het
bakje te laten luchten en een muffe geur te voorkomen.

 Pompzeef schoonmaken

De wasmachinepomp heeft een zeef om kleine voorwerpen op te
vangen. Als het water langzamer dan normaal weg wordt ge-
pompt, moet u deze zeef schoonmaken. Ga hiervoor als volgt te
werk:
1.  Haal de stekker uit het stopcontact.
2.  Verwijder de twee schroeven van de onderkant van het voor-

paneel.
3.  Draai de onderkant van het paneel naar buiten en verwijder

het paneel.

Onderhoud
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OPMERKING: Er kan nog wat water in de pomp zit-
ten. Leg een doek neer of plaats een bakje om het
water op te vangen. Als de wastrommel nog met wa-
ter gevuld is, moet u een waterzuiger gebruiken om
het water af te zuigen.

4.  Houd de doek of het opvangbakje klaar en draai het deksel
links op de pomp los en haal de zeef weg.

5.  Maak de zeef schoon.
6.  Plaats de zeef en het voorpaneel terug.
7.  Steek de stekker weer in het stopcontact.

 Verschepingsmaterialen opnieuw installeren

Om bij het verplaatsen van de machine beschadigingen te voor-
komen MOET het verschepingsmateriaal opnieuw worden geïn-
stalleerd.
1.  Haal de stekker uit het stopcontact.
2.  Verwijder de twee schroeven van de onderkant van het toe-

gangspaneel voor.
3.  Draai de onderkant van het paneel naar buiten en verwijder

het paneel.
4.  Bevestig de verschepingsbeugel op het gewicht en de voet

met de vier bouten en ringen. Zie Figuur 23 .
5.  Plaats het voorpaneel terug.
6.  Installeer op de achterkant van de wasmachine de achterste

verschepingsbout met de ring en vulringen.
7.  Steek de verschepingsbouten met ring in de boutgaten. Zie Fi-

guur 24 .
8.  Haal de bout aan en druk daarbij de ring tegen het achterpa-

neel om te verzekeren dat de vulring helemaal is ingestoken.

FLW2296N_SVG

1

1  Verschepingsbeugel

Figuur 23

FLW2297N_SVG

1

1  Verschepingsbout met ring en vulring

Figuur 24
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Problemen oplossen
Probeer of u met deze aanwijzingen het probleem kunt verhelpen
voordat u contact opneemt met een onderhoudsmonteur. U kunt
zo tijd en geld uitsparen.

Wasmachine symptoom Mogelijke oorzaak/oplossing

Wasmachine vult zich niet met water • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
• Controleer de zekering of de stroomonderbreker van de groep van de wasmachine.
• Controleer of het programma goed ingesteld is.
• Druk op de START-toets.
• Controleer of de laaddeur goed dicht is.
• Controleer of de warm- en koudwaterkranen open staan.
• Controleer of de waterslangen niet geknikt of gedraaid zijn.
• Reinig de zeven in de watermengklep, en bij de kranen en aan de waterslangen.

Wasmachine start niet • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
• Controleer de zekering of de stroomonderbreker van de groep van de wasmachine.
• Controleer of het programma goed ingesteld is.
• Druk op de START-toets.
• Controleer of de laaddeur goed dicht is.
• Werp munt(en) in of steek een kaart in. (alleen bij modellen met muntautomaat)
• Controleer of het slot in de deur en de wasmachine goed uitgelijnd zijn.

Wasmachine draait/centrifugeert niet • Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
• Controleer de zekering of de stroomonderbreker van de groep van de wasmachine.
• Controleer of het programma goed ingesteld is.
• Druk op de START-toets.
• Controleer of de laaddeur goed dicht is.
• Gebroken aandrijfriem. Verwittig de onderhoudsdienst.
• De pompzeef is misschien verstopt. Maak de pompzeef schoon. Zie het hoofdstuk On-

derhoud.

Wasmachine stopt tijdens een waspro-
gramma

• Het is normaal dat de wasmachine tijdens een wasprogramma even stil staat.
• Controleer de zekering of de stroomonderbreker van de groep van de wasmachine.
• Controleer of de was gelijkmatig is verdeeld. De wasmachine stopt en begint dan au-

tomatisch te centrifugeren.

Wasmachine voert geen water af • Controleer of de afvoerslang niet geknikt of gedraaid is.
• Controleer of de afvoerslang niet verstopt zit.
• Controleer of het afvoerputje niet verstopt zit.
• Controleer of de afvoerslang juist is geïnstalleerd volgens de installatie-instructies.
• De pompzeef is misschien verstopt. Maak de pompzeef schoon. Zie het hoofdstuk On-

derhoud.
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Wasmachine symptoom Mogelijke oorzaak/oplossing

Wasmachine lekt water • Controleer of de waterslangen juist zijn aangesloten op de waterkranen en de water-
mengklep.

• Controleer of de waterslangen nog in goede staat zijn. Vervang alle slangen om de vijf
jaar.

• Controleer of het afvoerputje niet verstopt zit.
• Controleer de afvoer naar het riool.
• Controleer of het afdichtrubber van de deur nog in goede staat is.
• Controleer of de was niet teveel schuimt. Controleer of het wasmiddel dat u gebruikt

geschikt is voor automatische wasmachines.
• Controleer of de wasmachine niet te vol is. Controleer of u de juiste hoeveelheid was

laadt.
• Controleer of het contactvlak van de ruit met het afdichtrubber schoon is.

Te veel zeepsop • Controleer of de was niet teveel schuimt. Controleer of het wasmiddel dat u gebruikt
geschikt is voor automatische wasmachines.

• Controleer of de hoeveelheid wasmiddel juist is voor de hoeveelheid was. Bij was-
middel dat niet voor automatische wasmachines bedoeld is, moet u maar de helft van
de aanbevolen hoeveelheid gebruiken.

• Controleer of de wasmachine niet te vol is. Controleer of u de juiste hoeveelheid was
laadt.

Trilt/schudt licht • Controleer of de wasmachine waterpas staat. Als de machine niet waterpas staat, kan
dat trillen veroorzaken.

• Controleer of de wasmachine op een stevige, vlakke vloer staat. De wasmachine mag
niet op vloerbedekking, zachte tegels, een verhoging of enige andere zwakke onder-
grond staan.

• Controleer of de vier rubber voetjes op de stelpoten zijn geplaatst. Zie het onderdeel
'De wasmachine plaatsen en waterpas zetten'.

Wasmachine maakt veel geluid • Controleer of de wasmachine waterpas staat. Als de machine niet waterpas staat, kan
dat trillen veroorzaken.

• Een deel van het geluid kan onderdeel zijn van normaal bedrijf van een voorlader,
zoals klikken als de deur wordt gesloten en klikken van de balansring tijdens de was-
stap van de cyclus.

Was is te nat • Controleer of de was gelijkmatig is verdeeld. Mogelijk heeft de wasmachine met een
lagere snelheid gecentrifugeerd om schade aan de wasmachine te voorkomen. Verdeel
de was gelijkmatig.

• De machine is te weinig geladen. Voeg was toe om een vollere machine te krijgen.

Verkeerde watertemperatuur • Controleer of het programma goed ingesteld is.
• Controleer de waterslangen. Controleer of de warmwaterkraan aangesloten is op de

warmwateraansluiting van de machine (een 'H' bij het aansluitpunt) en de koudwater-
kraan op de koudwateraansluiting (een 'C' bij de aansluiting).

• Controleer of het water uit de warmwaterkraan wel warm wordt.
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Contactinformatie
Als er onderhoud nodig is, neemt u contact op met het dichtstbij-
zijnde door de fabriek erkende servicecentrum.

Als u geen erkend onderhoudscentrum kunt vinden of niet tevre-
den bent met het op uw apparaat uitgevoerde onderhoud, kunt u
contact opnemen met de verkoper van uw apparaat.

Als u telefonisch of schriftelijk contact opneemt over uw appa-
raat, DIENT U ZOWEL DE MODEL- ALS DE SERIENUM-
MERS OP TE GEVEN. Zowel het model- als het serienummer
bevinden zich op het serieplaatje. Het serieplaatje bevindt zich op
de locatie die is aangegeven op Figuur 25 .

Aankoopdatum ______________________________

Modelnummer ______________________________

Serienummer _______________________________

Voeg een kopie bij van uw factuur en alle onderhoudsbonnen
waarover u beschikt.

WAARSCHUWING
Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te vermin-
deren mag u GEEN onderdelen van het apparaat re-
pareren of vervangen, en niet proberen om onder-
houd uit te voeren tenzij dit specifiek wordt aanbevo-
len in de onderhoudsinstructies voor de gebruiker of
in de uitgegeven reparatie-instructies voor de ge-
bruiker en u deze procedure begrijpt en er de vereis-
te vaardigheden voor bezit.

W329

Als u reserveonderdelen nodig hebt, neem dan contact op met de
verkoper van uw apparaat.

FLW2305N_SVG

1

1  Typeplaatje

Figuur 25
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Installatiechecklist
Snelle installatie voor de wasmachine

1 Plaats de wasmachine in de buurt van waar u hem wilt
installeren

5 Modellen met afvoer
op grond van zwaarte-
kracht – Sluit afvoer-
opening aan op het af-
voersysteem

FLW2388N_SVG1

AKKOORD AKKOORD

2 Verschepingsmateriaal
verwijderen en plug-
gen installeren.

FLW2359N_SVG

6 De wasmachine plaat-
sen en waterpas zetten.

FLW2312N_SVG1

AKKOORD AKKOORD

3 Watertoevoerslangen
aansluiten.

TLW1976N_SVG1

HOT

COLD

7 Veeg de binnenkant
van de wasmachine
schoon.

FLW2316N_SVG

AKKOORD AKKOORD

4 Modellen zonder af-
voer op grond van
zwaartekracht – Af-
voerslang op afvoer
aansluiten

FLW2387N_SVG1

8 Installeer de juiste
elektrische stekker;
Wasmachine op net-
spanning aansluiten.

FLW2381N_SVG

AKKOORD AKKOORD

Zie de handleiding voor gedetailleerde instructies
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