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Extra-klasse toestellen Siemens zijn met 5 jaar garantie. Bij de gewone toestellen is dit 2
jaar en optioneel met 3 jaar te verlengen voor 99€.

Was Tips:
1- Kies het juiste wasmiddel
De witte was hoor je altijd met poeder te wassen. Bleekpoeder, het bestanddeel dat er voor zorgt dat de
was mooi wit blijft, kan namelijk enkel in poeder worden verwerkt en niet in vloeibare substanties. Voor
de zwarte en de gekleurde was is een wasproduct met kleurbeschermer (cellulase) aan te raden. Ook
zijde en wol worden bij voorkeur met een aangepast product gewassen. Dat brengt het aantal
wasmiddelen op het wasrek op drie tenzij je er nog een wasverzachter bij verkiest. Houd er ook rekening
mee dat ook wasmiddelen een houdbaarheidsdatum hebben, drie maanden na het openen van het pak,
moeten ze opgebruikt worden.
2. Niet te vol laden
Maar ook de belading van de wasmachine is van groot belang. Ook al heeft jouw toestel een wasinhoud
van negen kilogram. Wanneer je wol of zijde gaat wassen mag je er slechts twee kilogram per wasbeurt
in. Bij katoen en linnen mag de trommel mooi vol geladen worden maar prop de wasmachine ook nooit
té vol. Hou in gedachten dat er nog steeds een vuist vrij moet zijn tss bovenzijde trommel en het
wasgoed.
3. Delicate kledij krijgt voorrang
Textiel dat uit meerdere componenten is opgebouwd is niet gemakkelijk onder één noemer te plaatsen
en dus bijgevolg is het niet gemakkelijk om deze kledingstukken te gaan selecteren op vezels. Maar dit
is de algemene regel: de lichtste vezel uit de samenstelling bepaalt de wasmethode. Zo moet je een
hemd dat bestaat uit 10% zijde en 90% katoen steevast op een zijdeprogramma gaan wassen.
4. Regelmatig onderhoud met poeder
Vloeibare wasmiddelen laten na een tijdje een vettig laagje achter in het bakje en in de leidingen van de
wasmachine. Het is dan ook aan te raden om één keer per maand een wastrommel (hoeft niet leeg te
zijn er kunnen handdoeken in de trommel meedraaien) op het kookwasprogramma te laten draaien met
poeder in het bakje. De korrelige structuur van het poeder zal het achtergebleven laagje immers
wegschuren.
5. Vlekken aanpakken
Een vlek kun je er het best onmiddellijk uit gaan wassen, maar dat is natuurlijk niet altijd haalbaar. In de
supermarkt zijn er ondenkbaar veel vlekkenproducten verkrijgbaar. Voor een spaghettivlek op een wit
overhemd bijvoorbeeld maak je een papje van wasmiddel (voor de witte was) met water, dat je daarna
op de vlek doet. Laat vervolgens het kledingstuk twee uur lang met het weekprogramma inweken en de
vlek is verdwenen. Voor lastige vlekken, kun je de vlekkenwijzer van raadplegen.
http://www.wittereus.nl/w-vlekkenzoeker-overzicht-vlekken.php?article=64
6. Was alles binnenstebuiten
Dat jeansbroeken binnenstebuiten gewassen moeten worden weten we allemaal. Maar alle
kledingstukken? Nochtans is dit veel beter voor de was en dan zeker bij zwart textiel want dit is heel
gevoelig. Zodra er slechts een kleine hoeveelheid wasmiddel op terecht komt zullen er kleine witte
veegjes te zien zijn. Om net die reden is het ook sterk af te raden om een balletje met wasproduct in de

trommel mee te laten draaien. Door de draaibewegingen kan het product rechtstreeks op de kleding
komen met alle gevolgen van dien.
7. Ontkalk minstens eenmaal per jaar
Denk eraan je wasmachine minstens één keer per jaar een ontkalkingsbeurt (met lege wastrommel) te
geven. Laat je dus niet verleiden tot de aankoop van producten die zogezegd tijdens elke wasbeurt voor
een ontkalking van de machine zorgen. Eén (twee) keer per jaar giet je 1.5l azijn in hoofwasmiddel lade
en selecteer het 90° programma zonder kledij. Start het programma op en pas als de wasmachine water
heeft genomen giet u de azijn er via de wasmiddellade in. Extra tip: doe dit bij zomer en wintertijd.
8. Handwas niet altijd aan te raden
Veel mensen zijn al snel geneigd om delicate stoffen, uit zijde of wol, met de hand te wassen maar dit is
zeker niet 'veiliger' dan wanneer je ze op het speciaal daarvoor voorziene wasprogramma op 30° gaat
wassen. Integendeel, want achteraf moet het water eruit worden gewrongen en dit kan de vezels ernstig
gaan beschadigen.
9. Fixeer de kleuren
Rode kleuren moeten altijd apart gewassen worden (toch zeker de vijf eerste keren. Maar wat met
gemengde kleuren, zoals een rode polo met witte letters? Tweekleurige producten kun je vooraf gaan
fixeren, zodat de kleuren niet mee op elkaar kunnen overdragen. En dit doe je door een emmer water te
vullen en daar 250 ml azijn aan toe te voegen en vervolgens de kledingstukken daarin te gaan drenken.
10. Impregneer waterafstotende kledij
Waterafstotende kleding, zoals skikledij of membraantextiel, kan zijn waterafstotende kenmerken na een
wasbeurt gaan verliezen, dus kun je dit het best gaan nabehandelen met een impregneermiddel dat je
gewoon in het bakje mag gaan gieten. Tip: behandel ook je tafelkleden met een impregneermiddel en
alle vloeistoffen zullen er zo vanaf glijden.

11. azijn
Één of twee keer per jaar 1.5l azijn in gieten en zonder wasgoed op 90° laten wassen. Indien last van
wasluis (grijze brij) dan bovenstaande uitvoeren en indien dit niet meer helpt soda oplossen en ook
vaatwas blokje erin bij 90° was programma. Zeker de filter reinigen! Deze wasluis geeft vieze brij, geur
en beschadigd de lagers.
De afvoerslang niet luchtdicht monteren daar dit de oorzaak is van water hevelen waardoor toestel
‘leeg’ loopt tijdens uitvoeren wasprogramma.
12. regelmatig, minstens één keer per maand kookwas 90° doen.
13. lakens en bedovertrekken draaien steeds in een bol waardoor bij starten zwieren het heel belastend
is voor uw wasmachine. Tevens is binnenste van de bol nog natter en gaat het zo nadien in de
droogkast. Voor starten van uw programma selecteert u zonder zwieren. Na afloop van het programma
opent u de deur en haalt U de bol uit elkaar waarna je zwierprogramma opstart.

DROOGKAST TIPS
Uw kledij op de juiste manier drogen in de droogautomaat
Voor een optimaal resultaat, is het belangrijk de verschillende symbolen te kennen van de wasvoorschriften op
het etiket van uw kledij.
Hieronder vindt u een overzicht van de symbolen die u informatie geven over het drogen van uw wasgoed, en
enkele nuttige tips om tot de beste droogresultaten te komen.
Op het etiket met de wasvoorschriften worden de symbolen voor het drogen weergegeven door een wit vierkant.
Er bestaan verschillende types:

Mag in de droogautomaat

Hittegevoelig textiel. Mag in de droogautomaat op koude
temperatuur

Normaal textiel. Mag in de droogautomaat op warme
temperatuur
Mag in de droogautomaat op zeer hete temperatuur gedroogd
worden

Mag niet in de droogautomaat

Een vierkant met een cirkel erin betekent dat het textiel in de droogautomaat mag. Het aantal stippen geeft aan
op welke temperatuur het gedroogd mag worden.
Tips voor het drogen

•
•
•
•
•
•

Gebruik bij het wassen liefst wasprogramma’s met uitzwieren. Dankzij goed uitgezwierde was kunt u
droogsnelheid verminderen en dus ook energie besparen.
Geef, indien mogelijk, de voorkeur aan het programma “strijkklaar”.
Combineer was die “kastdroog” moet zijn met was die “strijkklaar” moet zijn, op het programma
“strijkklaar”. Wanneer dit ten einde is verwijdert u de stukken die gestreken moeten worden en droogt
u de rest verder.
Let er op altijd goed de filters en de condensor te reinigen. U bespaart op de tijd die het drogen in
beslag neemt, maar vooral ook op energieverbruik.
Plaats uw droogautomaat in een goed verluchtte ruimte. De kamertemperatuur moet over het hele
jaar 10°C zijn, maar mag nooit hoger dan 35°C zijn.
Om energie te besparen kan u het toestel volledig beladen, maar het droogresultaat zal echter
minder goed zijn.
- Reinig de sensoren en de trommelrand bij machines met automatische vochtmeting. Door veel wasverzachter
te gebruiken, komt er een laagje vet op te zitten waardoor de machine minder goed werkt. Gebruik sowieso
minder of geen wasverzachter voor textiel dat je in de droogkast doet.

Strijk tips:
1.

Koop een professioneel strijkijzer
Dit klinkt misschien heel erg logisch, maar wij zijn ervan overtuigd dat velen onder ons nog een aftands
model in de linnenkast hebben staan, dat gewoon niet wil afhaken. Maak van je hart een steen en wissel
je oud model in voor een nieuw toestel.
2. Hang de was buiten te drogen
Alles begint reeds bij het drogen van de was. Probeer, indien mogelijk, zo vaak mogelijk je was buiten op
te hangen, want de droogkast veroorzaakt veel meer kreuken dan wanneer wasgoed wordt opgehangen.
Broeken hang je het best aan de pijpen op, want door het gewicht gaan de kreuken er sneller uit.
3. Haal nat wasgoed snel uit de wasmachine
Laat natte was niet te lang in de wasautomaat liggen. Als alles zo nat op elkaar ligt, gaat het erg
kreuken.
4. Entertain jezelf
Haal dat strijkijzer uit de voorraadkast, installeer het dichtbij het televisietoestel en zet een leuke serie
op. Verdrijf het idee dat je met iets heel vervelends bezig bent.
5. Hou de strijkzool schoon
Controleer voor het strijken of de strijkzool proper is. Verwijder eventuele vuilresten met een vochtige
doek. Doe dit voor je het strijkijzer inschakelt.
6. Sorteer
Orden voor je begint het linnengoed. Leg alles wat op lage temperaturen gestreken moet worden
bovenaan en alles wat je bij zeer hoge temperaturen moet strijken meer naar onderen. Handdoeken en
theedoeken liggen het best helemaal onderaan, zodat je reeds het toestel kunt afleggen en met de
restwarmte heel snel deze stukken een snelle beurt kunt geven.
7. Combineer stoffen
Beschik je over een goed stoomstrijkijzer, leg dan twee handdoeken op elkaar als je ze strijkt of vouw
dunnere stoffen samen. Zo bespaar je wat tijd.

8. Automatische temperatuur
Bij een lage temperatuur kan het strijkijzer gaan lekken. Draai de stoomknop daarom op het minimum of
strijk zonder stoom. Sommige strijkijzers zijn uitgerust met een extra teflonzool die de temperatuur
automatisch aanpast, zodat u niet moet bijregelen en lekken ook uitgesloten is. Momenteel zijn er
Siemens strijkijzers dewelke de temperatuur automatisch instellen zodat u geen wasgoed moet sorteren.
9. Strijk licht vochtige kledij
Kledij dat volledig droog is, is zeer moeilijk te strijken. Probeer om kledingstukken te strijken wanneer de
kleding nog wat vochtig is. Is je kleding te droog, dan kun je nog altijd je kleding lichtjes met water
besprenkelen door middel van een plantenspuit.
10. Gevoelige stoffen binnenstebuiten
Strijk kledingstukken in gevoelige stofjes of bleke kleuren altijd binnenste buiten. Loop liever niet het
risico om de drukprint van je toestel op je kledingstuk achter te laten.
Water…
Het wordt aangeraden het leidingwater aan te lengen met gedestiilleerd water à rato van 1/3 leidingwater en 2/3
gedestiilleerd water. Vul uw stoomstrijkijzer nooit volledig met gedestilleerd water, dat kan uw ijzer beschadigen.

Expresso tips
Regelmatig ontkalken
Een koffietoestel moet regelmatig ontkalkt worden. De kalk zet zich vast in de slangen, leidingen en het
verwarmingselement van de machine waardoor de werking achteruit gaat, en de machine daardoor sneller de
geest geeft. De nodige ontkalkingkits hiervoor kan je overigens aankopen bij de fabrikanten. Een oplossing is ook
om ontkalkt water (via Brita-filter) of mineraalarm bronwater te gebruiken.
Sommige toestellen waarschuwen je wanneer het tijd is om de machine een ontkalkingsbeurt te geven. De betere
apparaten hebben zelfs een automatisch ontkalkingsprogramma. Hiervoor dien je doorgaans eenmalig de
hardheid van het water in je buurt in te stellen. Reinig de maalunit onder koud water, geen warm dan spoelt het
smeervet weg.
En reinigen
Om de machine schoon te houden moet je hem ook met grote regelmaat reinigen. De sproeikoppen, filters en
filterhouders moeten worden ontdaan van koffieresten en de stoomtuiten van melkresten. Na reiniging laat je best
eerst, zonder koffie, de machine even doorlopen. De koffiehouder moet na ieder gebruik goed worden
leeggemaakt. Na het vullen met verse koffie maak je best ook de rand van de filter schoon. Automatische spoelen reinigingsprogramma's kunnen je trouwens bij deze klus helpen.

Vaatwasser
-

Om de drie maanden een reinigingsproduct
Gebruik losse producten, zout, glansmiddel en afwasproduct (poeder)
Reinig de filters en armen na ELKE AFWASBEURT.
Gebruik het 60/70° programma’s
Altijd toestel resetten bij problemen met vaatwas, het reset prg duurt 1 min.... toestel
aan – start toets 5 sec induwen – 001 op display en dan de deur sluiten zodat reset
programma start gedurende 1 minuut.

microgolfoven
Gebruik maximum vermogen alleen voor vloeistoffen. Indien U maaltijden wil opwarmen
selecteer dan 500/600w en een langere opwarmtijd zodat het voedsel zijn smaak behoud.
Kersepittenkussentjes ... zet er steeds een tas water bij om het toestel niet te beschadigen.
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