Hoe een wasmachine onderhouden?
De levensduur van een toestel, ook een wasmachine, wordt grotendeels bepaald door hoe je er zorg voor draagt.
Een goed onderhouden machine leeft langer…
De buitenkant van het toestel kunt u eenvoudig schoonmaken met een vochtige doek, eventueel een scheutje
allesreiniger in het spoelwater kan zeker. Opletten dat je niet te veel water gebruikt voor het bedieningspaneel.
Controleer regelmatig (best na elke wasbeurt) of er niks in de rubber is achtergebleven. Haal het vuil eruit en ga met
een vochtige doek tussen de plooien van de rubber band.

De lade van de wasmachine kan meestal eenvoudig verwijderd worden. (Raadpleeg uw gebruikshandleiding indien
nodig). Spoel regelmatig de lade af onder de kraan, hardnekkiger vuil kan je verwijderen met een tandenborstel en
allesreiniger. Maak de lade droog met een zachte doek alvorens terug te plaatsen.

Tussen de wasbeurten door kan je de deur van de wasmachine best laten opstaan. Zo blijft de trommel en rubber
rand niet voortdurend vochtig, om zo extra slijtage te vermijden. Je kan 1 keer per maand de machine laten draaien
op 90° zonder wasgoed en wasmiddel.
Filter:
Als de filter van de pomp zich onderaan de machine bevindt:
Wanneer je de filter losschroeft zal er water ontsnappen, hou daarom een teiltje onder de filter om dat op te
vangen. Hel de machine lichtjes naar voor om al het water uit de machine te laten stromen. Reinig filter en
filterruimte door alle voorwerpen te verwijderen, kijk na of er niks in de machine is achtergebleven! Let goed op dat
je de filter correct terugplaatst, om lekken te voorkomen. U kan indien nodig de gebruikshandleiding raadplegen.

Als de filter van de pomp zich achteraan de trommel bevindt:
Raadpleeg de gebruikshandleiding van uw toestel om de filter verwijderen. Controleer op vreemde objecten in de
filterruimte en maak de filter schoon. Plaats de filter correct terug, volgens de instructies van uw
gebruikshandleiding.
Controleer af en toe de waterleidingen, zowel aanvoer als afvoer, op lekken en slijtage. Indien nodig moet je de
versleten leidingen vervangen door identieke nieuwe. Sommige leidingen zijn voorzien van een antikalk filter ter
hoogte van de aansluiting. Deze filter moet je ook controleren en reinigen, raadpleeg hiervoor uw
gebruikshandleiding van de machine.

Het gebruik van een antikalkmiddel wordt aangeraden, vooral als u in een gebied woont met een hoge
waterhardheid. Zo vermijdt u verkalking van uw machine.

