
4. BEDIENINGSPANEEL

2

35

1

6 4

1 Programmakeuzeknop

2 Display

3 Start/Pauze-toets

4 Opties

5 Aan/Uit-toets

6 Programma's

4.1 Scherm

Symbool op het display Symboolbeschrijvingen

- selectie uitgestelde start (30 min. - 20 u.)

cyclustijdlampje

indicatielampje: leeg het waterreservoir

indicatielampje: maak de filter schoon

indicatielampje: controleer de condensator

kinderslot aan
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Symbool op het display Symboolbeschrijvingen

- selectie tijdsprogramma (10 min. - 2 u)

5. PROGRAMMA

Programma Lading 1) Eigenschappen / textielmarkering

Katoen

Extra Droog 7 kg Droogniveau: extra droog /  

Kastdroog + 7 kg
Droogniveau: droog voor linnen-
kast + /  

 2) Kastdroog 7 kg
Droogniveau: klaar voor de linnen-
kast /  

Strijkdroog 7 kg
Droogniveau: geschikt om te strij-
ken /  

Synthetica en gemengd

Extra Droog 3,5 kg Droogniveau: extra droog /   

Kastdroog 3,5 kg
Droogniveau: klaar voor de linnen-
kast /   

Strijkdroog 3,5 kg
Droogniveau: geschikt om te strij-
ken /   

 

Mix 3 kg Katoenen en synthetische weefsels /   

Fijne Was 3 kg Fijne weefsels /   

Beddengoed 3 kg

Bedlinnen zoals lakens voor een
eenpersoonsbed en voor een
tweepersoonsbed, kussens, over-
trekken.

/   

Dekbed 3 kg
Enkele of dubbele dekbedden en
kussens (met veren, onder of syn-
thetische vulllingen).

/   

Jeans 7 kg

Vrijetijdskleding zoals een spijker-
broek, sweaters van dikte met ver-
schillende materiaal (bijvoorbeeld
bij de nek, aan de mouwen en zo-
men).

/  

Sportkleding 2 kg
Sportkleding, dunne en lichte
weefsels, microvezel, polyester /   
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Programma Lading 1) Eigenschappen / textielmarkering

Tijd 5 kg

Met dit programma kunt u de op-
tie Tijd gebruiken en de duur van
het programma instellen.
De droogtijd dient voldoende te
zijn voor de lading, bijv. 2 uur voor
5 kg katoen.

/   

1) Het maximale gewicht verwijst naar droge kledingstukken.

2) Het  Katoen Kastdroog ECO programma is het "standaard katoen-programma" volgens Com-
missieverordening EU Nr. 392/2012. Het is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed
en het is het meest efficiënte programma in termen van energieverbruik voor het drogen van vochtig ka-
toenen wasgoed.

5.1 Keuze programma's en opties

 Opties

Programma's 1) Delicaat
Delicaat

plus
Anti-kreuk Tijd

Katoen

Extra Droog  

Kastdroog +  

 Kastdroog  

Strijkdroog  

Synthetica en gemengd

Extra Droog  

Kastdroog  

Strijkdroog  

 

Mix    

Fijne Was    

Beddengoed    

Dekbed    

Jeans  
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