Gebruiksaanwijzing Mijn Hotfill

Algemeen
Om een Hotfill te kunnen gebruiken moet er een warmwaterleiding in de buurt van de wasmachine
aanwezig zijn waarop een aparte warmwater kraan kan worden gemonteerd. De Hotfill wordt met
één slang op de koudwaterkraan aangesloten en met een andere slang op de warmwaterkraan, de
wasmachine wordt vervolgens met één slang aangesloten op de Hotfill. Daarna nog de 230V adapter
van de Hotfill in het stopcontact en de installatie is klaar.
De Hotfill zorgt voor de toevoer van warm water als de wasmachine gaat wassen en voor koud water
tijdens het spoelen.

Wasprogramma zonder voorwas
 zet de schakelaar VOORWAS op NEE
 stel de draaiknop op de Hotfill in op dezelfde temperatuur als het wasprogramma van uw
wasmachine
 vul uw wasmachine met wasgoed en wasmiddel zoals gebruikelijk
 druk op de groene START knop op de Hotfill
 start het wasprogramma op uw wasmachine zoals gebruikelijk
Uw wasmachine begint nu water in te nemen waarbij afwisselend de rode en de groene lampjes op
de Hotfill aan- en uitgaan waaruit blijkt dat er warm en koud water wordt gemengd. Na een paar
minuten is de wasmachine gevuld met water van de gewenste temperatuur. Na ongeveer 15
minuten schakelt de Hotfill om naar alleen koud water zodat er na het wassen alleen met koud water
wordt gespoeld.

Wasprogramma met voorwas
 zet de schakelaar VOORWAS op JA
 stel de draaiknop op de Hotfill in op de gewenste temperatuur voor de voorwas (dat kan
natuurlijk ook gewoon koud zijn)
 vul uw wasmachine met wasgoed en wasmiddel zoals gebruikelijk
 druk op de groene START knop op de Hotfill
 start het wasprogramma met voorwas op uw wasmachine zoals gebruikelijk
 als u bij het hoofdwasprogramma op dezelfde temperatuur wilt wassen als bij de voorwas
hoeft u verder niks te doen



als u bij het hoofdwasprogramma op een andere temperatuur wilt wassen dan bij de
voorwas, wacht dan 2 á 3 minuten totdat de wasmachine klaar is met het water vullen voor
de voorwas en stel dan met draaiknop de gewenste temperatuur in voor de hoofdwas.
Tijdens het innemen van water voor de voorwas en de hoofdwas zullen weer afwisselend de rode en
de groene lampjes op de Hotfill aan- en uitgaan waaruit blijkt dat er warm en koud water wordt
gemengd. Na een paar minuten is de wasmachine gevuld met water van de gewenste temperatuur.
Na ongeveer 30 minuten schakelt de Hotfill om naar alleen koud water zodat er na het wassen alleen
nog met koud water wordt gespoeld.

Na ongeveer 2,5 uur schakelt de Hotfill geheel uit. Als uw wasprogramma al eerder is afgelopen en
het groene lampje op de Hotfill nog brandt dan kunt u deze ook handmatig stoppen met de STOP
knop.

Belangrijke aanwijzingen
 De Hotfill moet voor ieder wasprogramma opnieuw worden gestart.
 Als u opnieuw wilt gaan wassen terwijl het groene lampje nog brandt van de vorige wasbeurt
dan moet u de Hotfill eerst met de STOP knop uitschakelen.
 U moet de Hotfill altijd met de START knop inschakelen voordat u de wasmachine start, zelfs
als u een geheel koud wasprogramma wilt gebruiken. Bij een uitgeschakelde Hotfill krijgt uw
wasmachine geen water.
 Bij was met eiwitvlekken ( o.a. eigeel en bloed) altijd koud voorwassen aangezien eiwit stolt
bij temperaturen boven de 40 graden en dan zeer moeilijk te verwijderen zijn.
 Bij een wolwas de Hotfill altijd op KOUD laten staan aangezien wol slecht tegen snelle
temperatuurveranderingen kan.

