
Productbeschrijving
Beschrijving van het apparaat
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1 Bovenblad
2 Waterreservoir
3 Typeplaatje
4 Warmtewisselaar
5 Deur warmtewisselaar

6 Bedieningspaneel
7 Pluisfilters
8 Vuldeur
9 Luchtrooster
10 Verstelbare pootjes

1 2 3
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1 Programmaknop en OFF -schakelaar
2 Functietoetsen
3 Start/Pauze-toets

4 Startuitstel-toets
5 Functiestatuslampje

– Lampjes uitgestelde start
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– Drogen-lampje
– Anti-kreuk/Einde -lampje
– Condensor-lampje

– Filters-lampje
– Waterhouder-lampje

Voordat u de droger in gebruik neemt

Verwijder eventuele tijdens de fabricage ontstane res-
tanten door de trommel van de droger met een vochtige
doek af te vegen of een korte droogcyclus uit te voeren

(ca. 30 min.) met enkele vochtige doeken in de machi-
ne.

Programmatabel

Programma's
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Katoen Extra droog 7 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel

Grondig drogen van dik of meer-
laags textiel, bijv. badstof artike-
len, badjassen.

Katoen Sterkdroog 7 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel

Grondig drogen van dik of meer-
laags textiel, bijv. badstof artike-
len, badjassen.

Katoen Kastdroog 1) 7 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel

Grondig drogen van textiel van
gelijke dikte, bijv. badstof, ge-
breide voorwerpen, handdoe-
ken.

Katoen Strijkdroog
+1) 7 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,

Zoemer , Startuitstel

Voor dun textiel dat nog gestre-
ken moet worden, bijv. gebreide
artikelen, katoenen overhem-
den.

Katoen Strijkdroog1) 7 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel

Voor dunne stoffen die nog ge-
streken moeten worden, bijv.
gebreide artikelen, katoenen
overhemden.

Synthetica Extra
droog 3 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,

Zoemer , Startuitstel

Grondig drogen van dik of meer-
laags textiel, bijv. truien, bedde-
ngoed, tafellinnen.

2)
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Programma's
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Synthetica Kast-
droog 1) 3 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,

Zoemer , Startuitstel

Voor dunne stoffen die niet ge-
streken worden, bijv. shirts die
gemakkelijk in onderhoud zijn,
tafelkleden, babykleertjes, sok-
ken, lingerie met baleinen of met
beugels.

2)

Synthetica Strijk-
droog 3 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,

Zoemer , Startuitstel

Voor dunne stoffen die nog ge-
streken moeten worden, bijv.
gebreide artikelen, katoenen
overhemden.

2)

30 MIN
60 MIN 1 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,

Zoemer , Startuitstel

Voor het verder drogen van los-
se artikelen of kleine hoeveel-
heden wasgoed van minder dan
1 kg.

Mix 3 kg Lage temp.3), Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel

Voor het drogen van katoenen
en synthetische stoffen, op la-
gere temperatuur.

Baby 2 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel

De babycyclus is een speciaal
programma voor slaappakjes
die gedroogd moeten worden
"om meteen te kunnen dragen".

 

Jeans 7 kg Lage temp. , Lange anti-kreuk ,
Zoemer , Startuitstel

Voor vrijetijdskleding, zoals
jeans of sweatshirts, van ver-
schillende materiaaldikte (bv. bij
de kraag, manchetten en na-
den).
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Luchten 7 kg Zoemer

Speciaal programma van onge-
veer 10 minuten, voor het op-
frissen of voorzichtig reinigen
van textiel met in de handel ver-
krijgbare producten voor chemi-
sche reiniging. (Gebruik alleen
producten die door de fabrikant
geschikt zijn verklaard voor de
droogtrommel; lees de ge-
bruiksaanwijzingen van de fa-
brikant voor gebruik.)

1) In overeenstemming met IEC61121
2) kies de optie Lage temp.
3) AUTO

Wasgoed sorteren en voorbereiden

Het wasgoed sorteren
• Sorteer op weefseltype:

– Katoen/linnen voor programma's in de program-
magroep Katoen.

– Gemengde en synthetische stoffen voor pro-
gramma's in de programmagroep Synthetica.

• Sorteer op verzorgingslabel: De verzorgingslabels
betekenen het volgende:

Drogen in de droogtrommel is in principe
mogelijk
Drogen op normale temperatuur

Drogen op lage temperatuur

Drogen in de droogtrommel is niet moge-
lijk

Belangrijk!  Doe geen nat wasgoed in de droger dat
niet op het label gespecificeerd is als geschikt voor
drogen in de droogtrommel.
Dit apparaat kan gebruikt worden voor alle soorten nat
wasgoed dat gelabeld is als geschikt voor drogen in de
droogtrommel.
• Droog nieuw, gekleurd textiel niet samen met licht-

gekleurd wasgoed. Textielkleuren kunnen afgeven.
• Droog geen katoenen jersey en gebreide kleding

met het programma Extra droog (Extra droog). Deze
stukken kunnen krimpen!

Wasgoed voorbereiden
• Om te voorkomen dat was verstrikt raakt: sluit ritsen,

knoop dekbedovertrekken dicht en sluit losse rie-
men of strikken (bijv. van schorten).

• Maak zakken leeg. Verwijder metalen voorwerpen
(paperclips, veiligheidsspelden etc.).
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• Keer voorwerpen met dubbellaagse weefsels bin-
nenstebuiten (bijv. met katoen afgewerkte anoraks,
de katoenlaag moet aan de buitenkant zitten). Deze
weefsels drogen dan beter.

Belangrijk!  Doe niet te veel wasgoed in de machine.
Houd de max. belading van 7 kg aan.

Het gewicht van wasgoed

Type wasgoed Gewicht
Badjas 1200 gram
Servet 100 gram
Dekbedovertrek 700 gram
Laken 500 gram

Type wasgoed Gewicht
Kussensloop 200 gram
Tafelkleed 250 gram
Badstof handdoek 200 gram
Theedoek 100 gram
Nachthemd 200 gram
Damesslips 100 gram
Herenoverhemd 600 gram
Herenoverhemd 200 gram
Herenpyjama 500 gram
Bloes 100 gram
Herenondergoed 100 gram

Dagelijks gebruik

Machine inschakelen
Draai de programmakeuzeknop op een programma.
De machine is ingeschakeld.

1 2 3

4

Openen van de deur en
het laden van het was-
goed
1. Open de deur.
2. Vul de trommel met

wasgoed (druk het
niet aan).

Let op! Laat het was-
goed niet tussen de

deur en de rubber pakking
terecht komen.
3. Doe de vuldeur goed

dicht. U moet een dui-
delijke klik horen.

Het programma selecte-
ren
Draai de programmakeu-
zeknop op het gewenste
programma. Het lampje
START/PAUZE (Start/
Pauze) begint te knippe-
ren.

Extra functies selecteren
U kunt kiezen uit de volgende extra functies:
toets 1 - Lage temp.
toets 2 - Lange anti-kreuk
toets 3 - Zoemer
toets 4 - Startuitstel
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LAGE TEMP. 
Als deze toets wordt ingedrukt vindt het drogen plaats
bij een lagere temperatuur, voor fijne artikelen. Het bij-
behorende lampje gaat branden. Deze functie kan ook
worden gebruikt voor tijdgestuurd drogen.

ANTI-KREUK LANG
Met de functie "anti-kreuk lang" wordt de antikreukfase
(30 min.) na het drogen uitgebreid met 60 minuten. De
trommel draait gedurende deze fase met onderbrekin-
gen. Hierdoor blijft het wasgoed los en kreukt het niet.
Deze fase duurt in totaal 90 minuten. Het wasgoed kan
tijdens de antikreukfase te allen tijde uit de machine
gehaald worden.
Als de functie actief is, brandt het Lange anti-kreuk-
lampje.

Zoemer
Wanneer de droogcyclus beëindigd is, klinkt er een in-
termitterend geluidssignaal. Door de toets Zoemer in
te drukken, wordt het geluidssignaal in de volgende
gevallen uitgeschakeld:
• bij het selecteren van het programma
• bij het indrukken van de knoppen
• wanneer de programmakeuzeknop in een andere

positie wordt gedraaid tijdens het programma of
wanneer u een optieknop tijdens de cyclus indrukt

• aan het einde van het programma.
Het bijbehorende lampje gaat branden.

Startuitstel
Met de toets Startuitstel kunt u de start van
een programma 3, 6 of 9 uur uitstellen.

1. Selecteer het programma en de extra functies.
2. Druk zo vaak als nodig op de toets Startuitstel (de

lampjes laten zien welke uitsteltijd is gekozen).
3. Om de timer van de uitgestelde start te activeren

drukt u op de Start/Pauze-toets. De lampjes 9h 6h
3h veranderen elke drie uur tot de tijd nadert om
de cyclus te starten.

Het programma starten
Druk op de Start/Pauze (Start/Pauze)t-toets om de
droogtrommel te starten nadat u het programma en de
extra functies heeft geselecteerd. Het desbetreffende
lampje stopt met knipperen. Als de programmakeuze-
knop in een andere stand wordt gedraaid als de ma-
chine in werking is, klinkt de zoemer en beginnen de

controlelampjes van de programmafase te knipperen.
De trommel draait afwisselend in beide richtingen tij-
dens het drogen.
Alle droogprogramma's eindigen met een afkoelings-
fase van 10 minuten. Na deze fase kunt u het wasgoed
verwijderen.
Als de vuldeur van het apparaat of het kleine deurtje
onderaan geopend worden terwijl het programma
loopt, moet u opnieuw op deze knop drukken nadat u
de deur gesloten heeft om het programma te herstarten
vanaf het punt waarop het werd onderbroken. Deze
toets moet ook worden ingedrukt na stroomuitval of
nadat het waterreservoir weer op zijn plaats is gezet,
indien dit in het midden van het programma is geleegd
nadat het lampje Waterhouder is gaan branden.
In beide gevallen knippert het lampje van de Start/
Pauze-toets om u eraan te herinneren dat de startknop
opnieuw moet worden ingedrukt.

Indicatielampjes
Deze lampjes geven de volgende functies aan:
• Lampje Drogen : Dit lampje geeft aan dat het ap-

paraat zich in de droogfase bevindt.
• Lampje Anti-kreuk/Einde : Dit lampje brandt op het

einde van de afkoelfase, tijdens de antikreukfase en
op het einde van het programma.

• Lampje Waterhouder : Dit lampje geeft aan dat het
apparaat zich in de droogfase bevindt. Dit lampje
licht op aan het einde van het programma om u er-
aan te herinneren dat het waterreservoir geleegd
moet worden. Als dit lampje oplicht tijdens een pro-
gramma, betekent dit dat het waterreservoir vol is.
De zoemer gaat, het programma stopt en het lampje
van de Start/Pauze-toets knippert. Dit lampje licht
ook op wanneer het waterreservoir niet correct ge-
plaatst is.

• Lampje Filter : Dit lampje licht op aan het einde van
het programma om u eraan te herinneren dat de
filters moeten worden gereinigd.

• Lampje Condensor : Dit lampje licht iedere 80 cycli
op om u eraan te herinneren dat de condensor ge-
reinigd moet worden.

Het programma veranderen
Om een programma te veranderen dat per ongeluk is
gekozen, moet u eerst de programmakeuzeknop op
OFF  zetten en dan het programma opnieuw instellen.
Het programma wordt geannuleerd.
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Als het programma eenmaal begonnen is, kan het
niet meer veranderd worden. Als desondanks

wordt geprobeerd om het programma op de program-
maknop te wijzigen of als op een functietoets (met uit-
zondering van de Zoemer toets) wordt gedrukt, begint
de led boven de Start/Pauze toets tijdelijk geel te knip-
peren. Het droogprogramma wordt hierdoor echter niet
beïnvloed (wasgoedbescherming).

Aan het einde van het programma
Als het wasgoed niet wordt verwijderd aan het einde
van de cyclus, gaat de droger een anti-kreukfase in
(duur: 30 minuten maximaal).
Als u het wasgoed niet verwijdert, zal de droger auto-
matisch stoppen aan het einde van de antikreukfase.
De lampjes Anti-kreuk/Einde  en Waterhouder blijven
branden en de zoemer klinkt 2 minuten.

Draai de programmakeuzeknop op " O " om de machine
uit te schakelen. Verwijder het wasgoed uit de trommel
en controleer goed of de trommel helemaal leeg is.
Als u niet van plan bent om nog een was te doen, sluit
dan de waterkraan. Laat de deur open staan om de
vorming van schimmel en onaangename luchtjes te
voorkomen.

Als u de vuldeur opent en dan weer sluit voordat
u de programmakeuzeknop op " O " draait, gaan

alle lampjes die horen bij de fases waaruit het pro-
gramma is opgebouwd, aan.

Na ieder gebruik
• Reinig de filters.
• Maak het waterreservoir leeg.

Reiniging en onderhoud

De pluisfilters reinigen
Om ervoor te zorgen dat het apparaat perfect blijft wer-
ken, moet de pluisfilters in de deur en voor de trommel
na elke droogcyclus worden gereinigd.

Let op!  Belangrijk. Gebruik de droger nooit
zonder het pluisfilter of met een beschadigd of

verstopt pluisfilter.

Open de vuldeur Maak het microfilter
schoon met een vochtige
hand, het filter is in het on-
derste deel van de vuldeur
ingebouwd.

Na verloop van tijd ont-
staat er aanslag van res-
tanten wasmiddel op de
filters. Wanneer dit ge-
beurt dienen de filters ge-
reinigd te worden met
warm water en een bor-
stel. Verwijder het filter uit
de deur door het naar bui-
ten te trekken.

Haal het pluis van het
pluisfilter, bij voorkeur met
een vochtige hand.
Plaats het filter terug.

De warmtewisselaar reinigen
Reinig de condensor wanneer het lampje Condensor
gaat branden.

De condensor bevindt zich onderaan het apparaat ach-
ter een klein deurtje.
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Om het deurtje te openen
moet de toets worden in-
gedrukt zoals op het pla-
tje. Tijdens de droogcy-
clus of aan het einde er-
van is het normaal dat er
water aanwezig is op het
oppervlak van het con-
densorinzetstuk.

Draai de twee rode stop-
pen omlaag.

Trek de condensoreen-
heid aan de handgreep
naar buiten.

Reinig de condensoreen-
heid en spoel deze zono-
dig af onder de douche.
Reinig ook de buitenkant
en verwijder alle pluis.
Reinig de rubber pakking
rond de condensorbehui-
zing en aan de binnenkant
van het deurtje met een
vochtige doek.

Belangrijk!  Gebruik geen puntige voorwerpen of ge-
reedschappen om de ruimten tussen de plaatjes te rei-
nigen, omdat dit de condensor kan beschadigen en
waterdoorlatend kan maken. Plaats de condensor te-
rug, draai de rode schijfjes naar boven en sluit de deur.

Belangrijk!  Gebruik dit apparaat niet als de condensor
niet geplaatst is.

Het waterreservoir legen
Water dat uit wasgoed komt condenseert in de machine
en wordt opgevangen in een reservoir. Het reservoir
moet na iedere droogcyclus geleegd worden om een
doeltreffende functionering te verzekeren voor de vol-
gende keer dat de machine wordt gebruikt. Het lampje
Waterhouder herinnert u eraan om deze handeling uit
te voeren.

Trek het reservoir naar
buiten

Draai het om en laat het
water eruit lopen
Plaats het waterreservoir
terug

Belangrijk!  Het reservoir moet op de juiste manier
worden teruggeplaatst.
Als dit niet gebeurt, dan gaat het lampje Waterhouder
branden tijdens de volgende droogcyclus en stopt het
programma, waardoor het wasgoed vochtig blijft. De
zoemer gaat.

Na het terugplaatsen van het reservoir drukt u nog-
maals op de Start/Pauze-toets om het programma
weer te starten.

Het gecondenseerde water kan in een stoom-
strijkijzer worden gebruikt of voor een accu , etc.

In dit geval moet het gefilterd worden (bijv. via een kof-
fiefilter).
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