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Wasmachine met Feelware
spraakuitvoer
Nederlandstalige spraakuitvoer
voor Siemens wasmachine
WM14N095NL
inhoud spraakuitvoer:
audioknoppen en audiobox
netaansluiting

Wasmachine met Feelware spraakuitvoer. Met de Feelware spraakuitvoer voor
wasmachines wordt het bedienen van de wasmachine en droger een plezier.
Feelware Audio kondigt de naam van elk functieprogramma aan zodra u de
programmakeuzeschakelaar in een positie draait. Door op de draaiknop te
drukken, krijgt u meer informatie over het wasprogramma.
Als u er voor de eerste keer op tikt, hoort u voor welke soort stof het
wasprogramma geschikt is en welke temperatuur en centrifugeersnelheid vooraf
in het programma zijn ingesteld. Ook hoort u welke mogelijkheden u heeft om het
huidige programma naar uw wensen in te stellen. Als u nogmaals op de
programmaknop drukt, krijgt u korte instructies voor het instellen van de
verschillende opties van het wasprogramma. Dit omvat bijvoorbeeld het
aanpassen van het centrifugetoerental, het verkorten van de programmaduur of
de tijdvoorkeur zodat het programma op een later tijdstip kan worden gestart. De
knoppen hiervoor bevinden zich op het bedieningspaneel en zijn gemarkeerd met
een sjabloon. Dankzij gemakkelijk voelbare symbolen vindt u de bijbehorende
knoppen altijd veilig en betrouwbaar terug.
De Feelware spraakuitvoer voor wasmachines bestaat uit een intelligente
Feelware Audio draaiknop, een sjabloon met voelbare symbolen en een
spraakuitvoereenheid: de Feelware AudioBox. U kunt de draaiknop eenvoudig op
de originele knop van de wasmachine klikken en het sjabloon op het
bedieningspaneel plakken. De AudioBox kunt zowel opstellen als ophangen in de
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buurt van het apparaat en aansluiten op het stopcontact. Uw huishoudapparaat
uitrusten met de Feelware Audio spraakuitvoer is dus binnen enkele minuten
geregeld.
Deze Siemens wasmachine met Feelware spraakuitvoer bestaat uit de volgende
onderdelen: een Siemens wasmachine van het type WM14N095NL en een
Feelware AudioBox met audioknoppen.
Specificaties:
» Nederlands sprekende spraakuitvoer;
» Inhoud spraakuitvoer: AudioBox audioknoppen;
» Type wasmachine: Siemens WM14N095NL;
» Stroomvoorziening: netaansluiting;
» Op deze wasmachine is de standaard fabrieksgarantie van Siemens van
toepassing.
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