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WASMACHINE
Deel 1/2

VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

Het toestel start niet. Er is geen stroomvoorziening.
Controleer de aansluiting en 
eventueel ook of er spanning 
op het stopcontact aanwezig is.

Het toestel wordt niet 
gevuld met water.

De waterkraan is dicht. Open de waterkraan.

De slang voor de watertoevoer is 
gebogen, geplooid of samenge-

Controleer de slang 
voor de watertoevoer.

De deur is niet goed dicht. Controleer of de deur dicht is.

Het gekozen programma 
start niet.

De functie « startuitstel » 
is geactiveerd.

Schakel deze functie uit.

De was wordt niet 
gezwierd 

De functie « spoelstop »
is geactiveerd.

Schakel deze functie uit.

De afvoerslang is verstopt, 
verkalkt of  de afvoerboog zit te 
laag.

Controleer de afvoerslang 
en vervang indien nodig; 
plaats de afvoerboog hoger 
(zie handleiding installatie).

Het filter van de afvoerpomp 
is verstopt.

Maak het filter schoon zoals 
beschreven staat in de handlei-

Er is water op de grond 
rond de machine.

Te veel wasmiddel heeft 
voor te veel schuim 

Gebruik niet meer wasmiddel 
dan de aangegeven hoeveelheid.

Het wasgoed is niet 
voldoende proper.

Het wasmiddel is niet aangepast. 
Er is te veel of te weinig wasmid-

Volg de aanbevelingen
van de fabrikant.

De trommel is te zwaar geladen
en de was is opeengepakt.

Laad de machine niet te vol en 
vermijd wasgoed in een bol.

De machine schudt, 
maakt lawaai.

Het toestel is 
niet goed geïnstalleerd. 

Lees opnieuw de instructies 
voor installatie in de handlei-

Het toestel staat niet stabiel, 
staat op een oneffen ondergrond 
of staat te dicht bij de muur.

Controleer of de 4 voetjes goed 
op de grond staan, of de machine 
mooi recht staat en of de 
machine de muur niet raakt.
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VASTGESTELD PROBLEEM WAT KUNT U DOEN?MOGELIJKE OORZAAK

De wascyclus is langer
dan gewoonlijk.

De watertoevoer is geblokkeerd. 
Te veel wasmiddel stelt de 
antischuimbeveiliging in werking.

Controleer en ontstop de toevoer. 
Gebruik de juiste dosis.

De wasmachine stopt
tijdens het wassen.

De functie « spoelstop » 
is geactiveerd. Schakel deze funtie uit.
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