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Gebruikshandleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig door om een correct gebruik van de machine te garanderen

Door de integratie van nieuwe technologie beschikt deze wasmachine over een langegolfpulsator en nieuwe waterstroomtechnologie. 
Daardoor wordt de kleding niet alleen minder verwrongen, maar wordt er ook een beter reinigings- en waseffect geproduceerd. De functies 
van de watertoevoer, het droogdraaien en de waterstroom zorgen voor tijdsbesparing, minder werk en een lager waterverbruik.

Technologieparameter en specificaties

Water-capaciteit Ingangsvoeding Ingangsvermogen Afmetingen (lxbxh) Gewicht

hoog laag Wassen Drogen Spanning hertz 655x405x760 (mm) 15kg

36 L 32 L 250 W 120 W 220 V 50 Hz

Problemen oplossen

Probleem Reden Oplossing

De pulsalor is te traag Stroomstroming of uitgeschakeld Schakel de stroom in

Aandrijfsnaar losgekomen Monteer de aandrijfsnaar

Poelie zit los Draai de poelie vast

Pulsator is geblokkeerd Verwijder de blokkage

De pulsator draait niet De snaar hangt los Span de snaar aan of vervang haar

De kledij in de droogmand Span de snaar en de schroef aan

Abnormale geluiden en 
trillingen

De kleding in de drooogtrommel is niet gelijkmatig 
verdeeld

Vervang de kleding in de trommel

Er is iets vastgelopen tussen de pulsator en de 
wastrommel

Verwijder het (de) vastgelopen voorwerp(en)

Er lekt water uit de 
wastrommel

Wastrommel is onjuist aangesloten op de slang Sluit de slang opnieuw aan en zorg ervoor dat deze 
stevig vastzit

De droogmand draait niet De schakelaar zit los Zorg ervoor dat de schakelaar goed vastzit

De bevestigingsschroef van de droogmand of 
askoppeling zit los

Draai de schroef vast

De as van de droogmand Verwijder de kleding

De rem zit los Zorg ervoor dat de rem stevig vastzit

De draaitrommel voert 
geen water af

Er zit iets geblokkeerd in de ruimte tussen de 
draaitrommel en de droogmand

Verwijder het voorwerp

 

Aandachtspunten: 
• Als het probleen niet kan worden opgelost, neemt u contact op met het servicecentrum.
• Voor uw eigen veiligheid zorgt u ervoor dat de aarding juist is.
• Steek nooit uw handen in de draaitrommel terwijl deze draait.
• Was textiel nooit met vluchtige stoffen om schade aan de machine of vlekken te voorkomen.
• De timerknop moet altijd rechtsom worden gedraaid.
• Wanneer abnormale geluiden/bewegingen optreden, stopt u de wasmachine zo snel mogelijk en controleert u deze. (Raadpleeg 

Problemen oplossen)
• Bij het wassen moet de watertemperatuur onder 60°C zijn. Anders kunnen de kunststof onderdelen worden vervormd.

Onderhoud
Na het gebruik trekt u de stekker uit het stopcontact om ongevallen te voorkomen.
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Bij het reinigen van de 
wasmachine gebruikt u een 
zachte doek; daardoor worden 
krassen op het oppervlak van 
de behuizing voorkomen.

Plaats de wasmachine niet in 
vochtige ruimten, zoals een 
badkamer.

Plaats geen zware voorwerpen 
bovenop de wasmachine.

Plaats de wasmachine niet in 
de buurt van apparaten die 
warmte produceren, zoals 
gasfornuizen.

Opbouw en onderdelen van het product
1. Afdekking van de draaitrommel
2. Draaitrommel
3. Afdekking van de droogmand
4. Watertoevoer
5. Bedieningspaneel
6. Pulsator
7. Wasklep
8. Behuizing
9. Bodem
10. Wastimerknop
11. Keuzeschakelaar wassen en afvoeren
12. Draai-timerknop
13. Afvoerslang
14. Netsnoer
15. Achterklep

Wasinstructies
Voorbereiding
1. De machine moet op een vlakke ondergrond worden geplaatst.
2. Het stopcontact moet over een veiligheidsaarding beschikken.
3. Leg de overloopslang op de grond.
4. Gebruik de watertoevoerslang om de watertoevoer op de waterkraan aan te sluiten.
5. Stel het waterniveau in volgens het type kleding en het gewicht.
6. Schakel de stroom in.

Wassen
1. Stel de “keuzeschakelaar wassen en afvoeren” in volgens het type kleding en het gewicht.
2. Stel de “keuzeschakelaar wassen en afvoeren” in op de wasstand.
3. Stel de “wastimer” in, leg de kleren in de trommel, zorg ervoor dat het water het juiste waterniveau heeft bereikt en doe de juiste 

hoeveeheid wasmiddel in de wastrommel.
4. Stel de “wastimer” in; het wassen wordt gestart.
5. Na het wassen stelt u de “keuzeschakelaar wassen en afvoeren” op de afvoerstand om het water af te voeren.

Draaien
1. Na het draaien plaatst u de watertoevoerslang gedurende 20-30 seconden in de waterinlaat van de draaitrommel. 
2. Volgens de instelling van de timer draait de trommel gedurende 1-5 minuten, waarbij dit proces meermaals wordt herhaald.

Spoelen
1. Na het draaien stopt de draaitrommel. Open de afdekking van de draaitrommel en leg de kleding in de wastrommel om het 

spoelen voor te bereiden.
2. Herhaal het wasproces maar voeg geen wasmiddel toe.
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Conformiteitsverklaring
Hiermee verklaart Gimeg Nederland B.V., dat het apparaat MW-120, voldoet aan de basiseisen en andere relevante voorschriften die in 
de Europese richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (2014/30/EU) en laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU) worden genoemd.
Een volledige conformiteitsverklaring kunt u aanvragen op het adres dat op de achterzijde is vermeld.

Correcte wegwerp wijze van dit product.
Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). 
Om mogelijke schade te voorkomen aan de omgeving of menselijk gezondheid van ongecontroleerd afvalverwijdering, 
recycle het verantwoord om duurzame hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen. Om je gebruikte apparaat 
terug te brengen, lees de garantievoorwaarden van waar het product gekocht is. Zij kunnen het product terugnemen 
voor omgevingsveilige recycling. 


