Gefeliciteerd met je
nieuwe wasmachine!

Met een nieuwe Samsung wasmachine in huis wil je natuurlijk zo snel mogelijk
aan de slag. Een goede installatie en kalibratie is belangrijk om problemen en
reparaties te voorkomen. Gelukkig kun je in enkele stappen zelf je wasmachine
installeren en wij helpen je daar doorheen!
Bekijk onze webpagina waarin de installatie gemakkelijk wordt uitgelegd.
Heb je de stappen liever uitgeschreven voor je? Kijk dan op de volgende pagina voor een
stap-voor-stap uitleg.

Heb je een wasmachine aangeschaft die je kunt bedienen vanaf je telefoon?
Download dan de SmartThings app en voeg jouw wasmachine toe.
Lees op Samsung Explore meer over het gebruik van wasmiddel en hoe jij
hier optimaal gebruik van kunt maken. .

Kom je er niet uit?
Neem dan even contact met ons op, wij helpen je graag persoonlijk verder.
Kijk op samsung.com/nl/support
Telefoon 24/7 bereikbaar +31-088-9090100
WhatsApp 24/7 bereikbaar +31-6-30028045

Stappenplan
Kies de juiste locatie/ondergrond
Voor het beste resultaat moet de wasmachine op
een stevige, droge en massieve vloer geplaatst
worden. Een betonnen ondergrond is hiervoor
het beste. Houten vloer, vloerbedekking, zachte
tegelvloeren, laminaat, lekbak of een rubberen
mat dragen bij aan de vibratie en het bewegen
van de wasmachine tijdens het centrifugeren en
worden dan ook afgeraden.
Let op: plaats de wasmachine niet bij apparaten
die veel warmte uitstralen of op een plek waar
de temperatuur onder het vriespunt kan dalen.
Houd daarnaast rekening met de benodigde
ventilatieruimte. Houd hiervoor 25 mm aan voor
de zijkanten en bovenkant en 50 mm voor de
achterkant. Vergeet ook niet te controleren of je
genoeg ruimte hebt om de deur te openen.
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3. Zodra de wasmachine volledig waterpas staat,
draai je de contramoeren (aan de uitdraaibare
poten) , in tegengestelde richting, strak aan met
de bijgeleverde steeksleutel.

Let op: Hoe korter de poot, hoe minder
trillingen. Probeer bij het waterpas zetten van
de wasmachine de stelpoot zo kort mogelijk te
houden.
Wateraanvoer aansluiten
Nu sluit je de watertoevoerslang aan. Het
ene uiteinde van de slang sluit je aan op de
koudwateraansluiting aan de achterkant van de
wasmachine. De andere kant van de slang sluit
je aan op de koudwaterkraan. Als de slang een
lekkagebeveiliging bevat, sluit je het uiteinde
met de waterstop aan op de koudwaterkraan.
Controleer of de slang geen lekkage heeft door de
koudwaterkraan helemaal open te draaien
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Transportbouten verwijderen
Elke wasmachine wordt geleverd met
transportbouten aan de achterzijde van
het apparaat. Deze bouten kun je met de
bijgeleverde steeksleutel verwijderen en
vervolgens afdekken met de meegeleverde
plastic dopjes. In de handleiding kun je vinden
5 Waterafvoer aansluiten
waar de transportbouten zitten en hoeveel het er Samsung adviseert om de afvoerslang op een
zijn. Bewaar de transportbouten goed, als je de
standpijp van 60 tot 90 cm hoogte vanaf de grond
machine wilt verhuizen heb je deze weer nodig.
aan te sluiten. Gebruik de meegeleverde plastic
3 Poten afstellen
slanggeleider om de slang stevig op zijn plek te
houden. Maak de geleider met behulp van een
Om lawaai en trillingen te voorkomen is het
haak aan de wand vast, zodat er sprake is van
belangrijk dat de wasmachine waterpas is
stabiele afvoer.
geplaatst. Aan de onderkant van je wasmachine
zitten stelpoten die je hiervoor kunt gebruiken.
6 Elektrische toevoer en aarding
1. Schuif de wasmachine voorzichtig op de juiste
Plaats de meegeleverde stekker in een
plaats. Duw hierbij niet te hard, dit kan de
geaard stopcontact op een eigen groep alleen
stelvoet beschadigen.
voor de wasmachine om veilig gebruik te
2. Als de wasmachine wiebelt, schroef je de juiste
garanderen. Plaats de stekker daarnaast niet
poot uit totdat deze contact maakt met de vloer. in een verlengsnoer en sluit de aardedraad
Nu zal de wasmachine niet meer wiebelen.		 niet aan op plastic buizen, gasleidingen of
								
warmwaterleidingen.
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De volledige instructies kun je vinden in de handleiding die bij je wasmachine wordt geleverd.

Instellen & Kalibreren
De laatste stap is het kalibreren van de wasmachine, wat ervoor zorgt dat de wasmachine het gewicht
van de belading nauwkeurig kan detecteren.
1. Zorg dat de trommel leeg is.
2. Zet de wasmachine aan.
3. Stel je taal in en bekijk de korte uitleg over de wasmachine.
4. Als je de uitleg hebt doorlopen, start je de aanbevolen kalibratie door een paar seconden op ‘start’ te
drukken. De trommel draait een paar minuten rond. Na enkele minuten hoor je een muziekje en dan
is de kalibratie klaar. Je wasmachine is nu perfect afgesteld en klaar voor de eerste wasbeurt!

Heb je geen waterpas in huis? Installeer dan een waterpas app!
Zoek in de Play Store (Android) of AppStore (iOS) op “waterpas” en download hem
op jouw smartphone of tablet. Wij raden onder andere deze waterpas app aan.

