Super Eco 6413

PROGRAMMA-OVERZICHT

A. Programmakeuzeschakelaar
B. Toets “Start/Pauze”

F. Toets “Doseringsindicator”
G. Toets “Klaar in”

C. Toets “Temperatuur”

}

D. Toets “Centrifugeren”
(met “Spoelstop”
)

H
C FG

H

Wassoort/Aanwijzingen

Weefselsoorten

Max.
Verzorgingslabels Lading
kg

- Houd u aan de adviezen van de fabrikant
op het verzorgingslabel

D

Wasmiddel en
toevoegingen

Extra functies

Voor- Hoofd- Was- Voor- Intensief
was
was verzach- was spoelen
ter

Vervuilingsgraad

H. Extra functies:
- Voorwas
- Intensief spoelen
- Vervuilingsgraad
- 15° Green & Clean
- Kort
Dose- Klaar
Centrifugeren
rings- in
indi15°
Kort cator
CentrifuMax.
Green &
geren
CentrifuClean
getoerental
/
Omw/min

Licht tot normaal vervuild wasgoed van katoen,

Koud 60 °C

stoffen en gemengde weefsels.
4,0 synthetische
Efficiënt programma van één uur. Was alleen textiel met

—

Ja

❉

—

❉

❉

❉

—

❉

❉

❉

max.

Kook/Bont

Koud 95 °C

6,0 Normaal tot sterk vervuild wasgoed van katoen en linnen.

❉

Ja

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

max.

Gemakkelijk
te
onderhouden

Koud 60 °C

vervuild textiel van kunstvezels (bijv. polyester,
3,0 Normaal
polyacryl, viscose) of katoenmengweefsels.

❉

Ja

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

max.

Fijn

Koud 40 °C

en kwetsbare kledingstukken, jurken, rokken,
1,5 Gordijnen
hemden en bloezen.

❉

Ja

❉

❉

—

❉

❉

—

❉

❉

❉

1000 1)

Wol/Hand

Koud 40 °C

voor machinewas zijn aangeduid, evenals weefsels
1,0 geschikt
van zijde, linnen, wol en viscose die als geschikt voor

—

Ja

❉

—

—

❉

❉

—

❉

❉

❉

1000 1)

Koud 60 °C

bespaart energie, wanneer u met lage temperatuur wast
6,0 U
en naast het wasmiddel een bleekmiddel op zuurstofbasis

—

Ja

❉

—

❉

❉

❉

—

❉

❉

❉

max.

Koud 60 °C

ter vermijding van grijs- en geelsluiers in
4,0 Spaarprogramma
het wasgoed. Volwasmiddel en evt. een vlekverwijderaar of

❉

Ja

❉

❉

—

❉

❉

—

❉

❉

❉

1000 1)

Koud 60 °C

Zwart en donker textiel van katoen, katoenmengweefsels en
synthetische weefsels.
programma ter vermindering van verkleuringen en
4,0 Speciaal
gedeeltelijk kleurverlies. Gebruik voor dit programma indien
mogelijk een speciaal vloeibaar wasmiddel voor donker
wasgoed.

❉

Ja

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

1000 1)

Mix

Witte was

Kleuren

Temperatuur

A

}

E. Toets “Lossen/Afpompen”

Programma

E
B

Felle kleuren

Zwart &
donker

vergelijkbare kleuren samen.

Voorwerpen die van een wolmerk zijn voorzien en die als
handwas zijn aangeduid.

Normaal tot sterk vervuild en robuust textiel van wit katoen.
gebruikt.

Wit en pastelkleurig textiel van teer weefsel.
bleekmiddel op zuurstofbasis gebruiken.

❉: naar keuze / Ja: Dosering vereist
1)

Ter bescherming van het wasgoed is het centrifugetoerental in dit programma begrensd.
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PROGRAMMA-OVERZICHT

A. Indicator “Deur vrij”

G

E

C

A

}

Deze wasmachine is met automatische
veiligheidsfuncties uitgerust, die storingen
vroegtijdig herkennen en die daarop op
passende wijze kunnen reageren, bijv.:

D

B

E. Eco-Monitor
F. Toetsencombinatie
“Kinderbeveiliging”
G. Indicator “Wasmiddeloverdosering”

B. Indicator “Service”
C. Indicator “Waterkraan gesloten”

}

D. Indicator “Pomp”

F
Wassoort/Aanwijzingen

Programma

Verzor- Max.
gingsla- Lading
bels
kg

- Houd u aan de adviezen van de fabrikant
op het verzorgingslabel

Extra functies

Dose- Klaar
Centrifugeren
rings- in
indicator
Voor- Hoofd- Wasver- Voor- Intensief Vervuilingsgraad 15°
Kort
CentrifuMax.
was
was zachter was spoelen
Green &
geren
CentrifuClean
getoerental
Omw/min
/

Koud 60 °C

Normaal vervuild wasgoed van katoen.
Bij 40 °C en 60 °C standaardprogramma voor het wassen
6,0 van normaal vervuild katoen en efficiënt programma
voor wat betreft het gecombineerd water- en
energieverbruik.

—

Ja

❉

—

❉

❉

❉

—

❉

❉

❉

max.

Aqua Eco

Koud 40 °C

Licht vervuild textiel van synthetische vezels of katoen/
synthetische mengvezels.
met sterk verminderd waterverbruik.
3,0 Spaarprogramma
Gebruik de aanbevolen minimum hoeveelheid vloeibaar
wasmiddel voor 3 kg wasgoed. Gebruik geen
wasverzachter.

—

Ja

—

—

—

—

❉

—

❉

❉

❉

max.

Kort 15’

Koud 30 °C

3,0 katoenmengweefsels.
Programma voor opfrissen. Gebruik de aanbevolen

—

Ja

❉

—

—

—

❉

—

❉

❉

❉

max.

Jeans

Koud 60 °C

vervuilde kantoenen jeans en kledingstukken
4,0 Normaal
van robuuste jeansstof zoals broeken en jassen.

❉

Ja

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

❉

1000 1)

Centrifugeren

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

❉

❉/—

max.

—

—

❉

—

❉

—

—

—

—

❉

❉

max.

Katoen

Eco

Temperatuur

Wasmiddel en
toevoegingen

Kort gedragen kleding van katoen, kunstvezels of
minimale wasmiddelhoeveelheid.

Intensief centrifugeren.

—

6,0 Dezelfde centrifugeermodus als bij het programma
“Koken/Bont”.

Spoelen &
Centrifugeren

Programma Spoelen met Intensief centrifugeren.

—

—

6,0 Komt overeen met het afsluitend spoelen en de laatste
centrifugeerfase in het programma “Koken/Bont”.

❉: naar keuze / Ja: Dosering vereist
1)

Ter bescherming van het wasgoed is het centrifugetoerental in dit programma begrensd.
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VERBRUIKSOVERZICHT

Vermogensopname in Uit-toestand 0,16 W / in uitgeschakelde toestand 0,16 W
Temperatuur

Lading

Programma

Water

Energie

Globale programmaduur
(Uren : Minuten)
zonder “Kort”
met “Kort”
1:00
—
2:30
—
2:20
1:35
2:05
1:15

(°C)
(kg)
(l)
(kWh)
Mix
40
4,0
48
0,50
Koken
95
6,0
59**
2,00
Bont
60
6,0
49
1,02
Bont
40
6,0
57
0,70
Gemakkelijk te
60
3,0
46**
0,90
1:35
1:10
onderhouden
Gemakkelijk te
40
3,0
42
0,50
1:20
0:55
onderhouden
Fijn
40
1,5
60
0,65
0:50
—
Wol/Hand
40
1,0
45
0,55
0:40
—
Witte was
40
6,0
59
0,75
2:20
—
Felle kleuren
40
4,0
60
0,45
1:20
—
Zwart & donker
40
4,0
40
0,55
1:40
1:15
60
6,0
49
0,70
4:00
—
Katoen
*
60
3,0
36
0,55
2:30***
—
Katoen
*
40
3,0
36
0,50
2:30***
—
Katoen
*
Aqua Eco
40
3,0
19
0,45
1:00
—
Kort 15’
30
3,0
25
0,15
0:15
—
Jeans
40
4,0
52
0,50
1:30
1:10
De verbruikswaarden zijn onder standaardcondities conform de norm IEC/EN 60456 gemeten. In het
gezinshuishouden kunnen ze afwijken, aangezien ze afhankelijk zijn van de betreffende inloopwatertemperatuur
en -druk, de lading en de wasgoedsoort. De opgegeven verbruikswaarden zijn gebaseerd op een inloopwatertemperatuur van ca. 15 °C.
Water- en energieverbruik hebben betrekking op de standaardinstellingen van de programma's met de in het tabel
aangegeven temperaturen en wasgoedhoeveelheden. Door de keuze van de extra functies of de wijziging van het
centrifugetoerental worden ook de verbruiksgegevens gewijzigd.
De programmaduur kan door de toepasselijke bedrijfscondities van de hierboven aangegeven waarden
afwijken (zie ook “Eerst zelf controleren” in de Bedieningshandleiding).
*
Referentieprogramma's voor het energielabel. Vanwege energiebesparingsredenen kan de werkelijke
watertemperatuur van de aangegeven waarde afwijken.
** Om de watertemperatuur te verlagen wordt aan het einde van de hoofdwasgang vóór het afpompen koud
water toegevoerd.
*** Automatische aanpassing van de programmaduur na vaststelling van de wasgoedlading.

MACHINE LADEN EN PROGRAMMA
KIEZEN
Vul de machine met wasgoed, sluit de deur en
draai de programmakeuzeschakelaar op het
gewenste programma; de “Start/Pauze”indicator knippert. De temperatuur en het
centrifugetoerental, die op de display worden
weergegeven, kunnen worden gewijzigd door op
de toetsen “Temperatuur” of “Centrifugeren”
te drukken. Indien u de doseringsindicator niet
gebruikt: Vul wasmiddel bij overeenkomstig de

aanwijzingen op de titelpagina en in de
bedieningshandleiding.

GEWENSTE EXTRA FUNCTIE KIEZEN
Is een bepaalde combinatie van programma en
extra functie(s) niet mogelijk, dan doven de
indicatorlampjes automatisch. Niet mogelijke
combinaties van extra functies worden
automatisch gedeactiveerd.
Toets “Voorwas”
• Voegt aan het gekozen wasprogramma een
voorwas toe, en verlengt de programmaduur
met ca. een kwartier.

• Voor sterk vervuild wasgoed (bijv. zanderig of
korstig).
• Gebruik geen vloeibaar wasmiddel voor de
hoofdwas bij ingeschakelde voorwas.
Toets “Intensief spoelen”
• Vergroot de waterhoeveelheid en verlengt de
spoelgang.
• Deze extra functie is met name geschikt voor
regio's met zeer zacht water, het reinigen van
babywasgoed en als hulpmiddel bij
wasmiddelallergie.
Toets “Vervuilingsgraad”
• Past de programmaduur aan de
vervuilingsgraad van uw wasgoed aan.
Beïnvloedt het wasmiddeldoseeradvies bij
gebruik van de toets “Doseringsindicator”.
= licht vervuild - = normaal vervuild =
sterk vervuild
Niet alle vervuilingsgraden kunnen bij elk
programma gekozen worden.
Toets “15° Green & Clean”
• Maakt milieuvriendelijk wassen mogelijk door
besparing van opwarmenergie.
• Met deze extra functie blijven kleuren langer
fleurig; dit is door het Duitse
wasonderzoeksinstituut “wfk” bevestigd.
• Aanbevolen voor licht vervuild wasgoed
zonder vlekken.
• Controleer of uw wasmiddel voor koudwassen
(15 of 20 °C) geschikt is.
• Kan niet gekozen worden voor
katoenprogramma 70-95 °C.
Toets “Kort”
• De wascyclus wordt door verkorting van de
programmatijd versneld.
• Alleen aanbevolen voor licht vervuild wasgoed.
• Kan niet gekozen worden voor
katoenprogramma 70-95 °C.

Toets “Centrifugeren”
(met “Spoelstop”
)
• Elk programma beschikt over een vooraf
ingesteld centrifugetoerental.
• Druk op de toets om een ander toerental voor
de centrifugeerfase in te stellen.
• Staat het centrifugetoerental op “0”, dan is de
eindcentrifugefase geannuleerd en wordt het
water slechts afgepompt. De centrifugeerfasen
tijdens het spoelen blijven echter
gehandhaafd.
• Bij de keuze van “Spoelstop”
blijft het
wasgoed ongecentrifugeerd in het laatste
spoelwater liggen om verkleuren van het
wasgoed en verkreuken te voorkomen. Druk
voor het inschakelen van de extra functie
“Spoelstop” enkele malen op de toets
“Centrifugeren” totdat de indicator “Spoelstop”
in de display gaat branden.
• Het wasprogramma blijft in “Spoelstop” staan
wanneer het symbool “Spoelstop”
in de
display knippert; de “Start/Pauze”-indicator
knippert eveneens.
• Beëindigen van de “Spoelstop” door
centrifugeren van het wasgoed: Druk op de
toets “Start/Pauze” - het wasgoed wordt met
het voorgeprogrammeerde
centrifugetoerental gecentrifugeerd. Door te
drukken op de toets “Centrifugeren” kunt u
ook een ander centrifugetoerental kiezen
voordat u de centrifugefase met “Start/Pauze”
start.
• Beëindigen van de “Spoelstop” door afpompen
zonder centrifugeren: Druk op de toets
“Centrifugeren” totdat het centrifugetoerental
“0” op de display verschijnt; druk vervolgens op
“Start/Pauze” om de afpompfase te starten.
• Laat bij het kiezen van de extra functie
“Spoelstop” het wasgoed niet te lang in het
spoelwater liggen (dit geldt met name voor
zijde!).
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PROGRAMMA-EINDE INSTELLEN
(“KLAAR IN”)
Met deze functie kunt u het einde van het
programma op een later tijdstip instellen: Druk op
de toets om te kiezen na hoeveel uur het
programma beëindigd moet worden. Dit maakt
het mogelijk om uw wasgoed op een bepaald
tijdstip gereed te hebben en daarbij van
gunstigere energietarieven, bijvoorbeeld 'snachts, gebruik te maken. Gebruik geen vloeibaar
wasmiddel wanneer u deze functie gebruikt.
• De tijd tot het einde van het programma kan in
volle urensegmenten ingesteld worden (1 tot
24 uur). Wanneer u op de toets drukt, wordt
de kortst mogelijke tijd weergegeven; druk
opnieuw op de toets om alle mogelijke tijden
te doorlopen. Om de tijd weer te verwijderen,
drukt u net zolang op de toets totdat de
waarde “0:00” wordt weergegeven.
• Wanneer de gewenste tijd tot het einde van
het programma gekozen is, drukt u op de toets
“Start/Pauze”, om de countdown te starten.
• Tijdens de countdown kunnen de programmainstellingen (extra functies kiezen of
deactiveren, centrifugetoerental wijzigen, enz.)
altijd nog gewijzigd worden. Wordt het
programma door de wijzigingen verlengd en
wordt de oorspronkelijk ingestelde tijd tot het
einde van het programma overschreden, dan
start het programma onmiddellijk.
• In bepaalde gevallen wordt het programma
nog voor de ingestelde tijd tot het einde van
het programma beëindigd (bijv. bij kleine
ladingen). In dat geval maakt de machine het
wasgoed regelmatig los om het fris te houden
tot de onder “Klaar in” ingestelde tijd is
verlopen. Tijdens dit losmaken geeft de display
een animatie weer. De losmaakfase kan op elk
moment beëindigd worden. Druk hiervoor
op een willekeurige toets of verdraai de
programmakeuzeschakelaar; de animatie stopt
en de deur wordt binnen 1 minuut
ontgrendeld; dit wordt in de display
weergegeven.

WASMIDDEL-DOSERINGSINDICATOR

INDICATOR “DEUR VRIJ”

PROGRAMMA-EINDE

Met de toets “Doseringsindicator” kunt u de
aanbevolen wasmiddelhoeveelheid voor uw
wasgoedlading laten weergeven. Het
wasmiddeladvies richt zich naar de ingestelde
vervuilingsgraad en de hoeveelheid wasgoed.
• Helpt wasmiddel te besparen. Overdosering
voorkomen draagt niet alleen aan de
bescherming van het milieu bij, maar ook aan
de bescherming van de gevoelige huid.
• Vóór gebruik van deze functie moet u uw
wasmachine op de doseringsadviezen instellen
voor de wasmiddelen die u gebruikt.
Bovendien moet gecontroleerd worden
of de waterhardheid in uw regio met de
hardheidsgraad “zacht” van uw wasmachine
overeenkomt. Is dat niet het geval, dan moet
de waterhardheidsgraad van de wasmachine
aangepast worden.
• Kies het programma, de extra functies en het
einde van het programma (“Klaar in”), VOORDAT
u de toets “Doseringsindicator” kiest.
Verdere informatie vindt u in de afzonderlijke
handleiding.

Vóór de start van het programma en na het einde
van het programma licht de indicator op; dit
betekent dat de deur geopend kan worden.
Zolang het wasprogramma loopt, is de deur
vergrendeld en mag deze onder geen enkel
beding met geweld geopend worden. Moet u
de deur toch dringend openen, ga dan te werk
volgens de methode onder “Afbreken van een
lopend programma”.

De indicator “Deur vrij” gaat branden en de
display geeft “Einde” aan.
1. Draai de programmakeuzeschakelaar op
“Uit/O”.
2. Draai de waterkraan dicht.
3. Open de deur en neem het wasgoed uit de
machine.
4. Laat de deur enige tijd geopend zodat het
binnenwerk van de machine kan drogen.

ECO-MONITOR
De functie “Eco-monitor” geeft u een globaal
overzicht over het stroomverbruik van het door u
gekozen programma.
Zodra u de programmakeuzeschakelaar op een
willekeurig programma draait, is de functie “EcoMonitor” geactiveerd.

minder

meer

De indicator op de linker pagina geeft aan dat de
functie “Eco-Monitor” geactiveerd is. De vier
indicators ernaast geven het verbruik aan:
Naarmate uw programma naar verwachting
minder energie verbruikt, lichten minder lampjes
op. Dit hangt van de keuze van het programma, de
temperatuur, de extra functies en de hoeveelheid
wasgoed af. Om die reden kan de indicator op de
Eco Monitor zich nog aanpassen nadat de
wasgoedlading is vastgesteld.

PROGRAMMASTART
Draai de waterkraan open en druk op de toets
“Start/Pauze” . Het controlelampje naast de
toets “Start/Pauze”
gaat branden.

KINDERBEVEILIGING
Door activering van de kinderbeveiliging wordt
voorkomen dat kinderen een wascyclus kunnen
starten of de instellingen kunnen wijzigen. De
kinderbeveiliging kan noch geactiveerd noch
gedeactiveerd worden wanneer de
programmakeuzeschakelaar op “Uit/O” staat.
Activeren van de kinderbeveiliging:
• Draai de programmakeuzeschakelaar op een
programmapositie of start een programma
zoals gebruikelijk.
• Druk gelijktijdig op de 2 toetsen met het
sleutelsymbool
en houd deze enkele
seconden ingedrukt. Een sleutelsymbool in de
display knippert kort en geeft aan dat de
kinderbeveiliging actief is.
Bij elke poging een programma-instelling bij
actieve kinderbeveiliging te wijzigen wordt in de
display kort het sleutelsymbool weergegeven. De
programma-instelling kan niet meer gewijzigd
worden. De enige wijziging die mogelijk is, is de
wasmachine uit te schakelen door de
programmakeuzeschakelaar op “Uit/O” te draaien.
Voor het uitschakelen van de kinderbeveiliging
gaat u volgens dezelfde methode te werk als bij
het inschakelen.

STORINGSLAMPJES
Knippert een van de storingslampjes, lees dan de
aanwijzingen in “Eerst zelf controleren” in uw
bedieningshandleiding.
Centrifugetoerental in de display knippert:
Onbalans bij het centrifugeren.

INDICATOR “WASMIDDELOVERDOSERING”
Dit symbool gaat aan het einde van het programma
branden wanneer te veel wasmiddel gebruikt is.
Gebruik bij de volgende wascyclus minder
wasmiddel.

PROGRAMMA EN/OF EXTRA FUNCTIE
NA PROGRAMMASTART WIJZIGEN
1. Druk op de toets “Start/Pauze”
om het
programma te stoppen. De indicator knippert.
2. Kies het nieuwe programma, de temperatuur,
eventuele extra functies en eventueel een
ander centrifugetoerental.
3. Druk opnieuw op de toets “Start/Pauze” .
Het nieuwe programma wordt in dezelfde fase
voortgezet waarin het vorige programma is
onderbroken. Voeg voor dit programma geen
wasmiddel toe.

AFBREKEN VAN EEN LOPEND
PROGRAMMA
Door op de “Lossen/Afpompen”-toets
te
drukken, wordt het programma voor het einde
afgebroken.
• Druk enkele seconden lang op de toets
“Lossen/Afpompen”
; op de display
wordt een animatie weergegeven. Het water
wordt afgepompt, waarna het enige tijd kan
duren voordat de deur geopend kan worden.
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