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Dit product is overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EG en de Poolse wet op
gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gemerkt met het symbool van een
doorgekruiste verrijdbare afvalbak.
Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met
ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.
De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties, vormen een geschikt systeem voor
de inzameling van deze apparatuur. De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische
apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid
en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.
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BASISINFORMATIE
Beste klant,
Vanaf vandaag is het drogen van uw was eenvoudiger dan ooit tevoren. Uw Amica droger
combineert uitzonderlijk gebruiksgemak met uitstekende prestaties. Na het lezen van de
handleiding kent de bediening van de droger voor u geen geheimen meer.
Iedere droger die de fabriek verlaat is vóór het inpakken op controleplekken grondig gecontroleerd op veiligheid en functionaliteit. Als gevolg van deze controle kunnen eventueel wat
vochtigheid of waterresten in de droger zijn achtergebleven.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Naleving van de aanwijzingen voorkomt problemen bij het gebruik van het apparaat.
Het is belangrijk om deze gebruiksaanwijzing te bewaren op een veilige plaats, zodat u hem
altijd kunt raadplegen.
Volg de gebruiksaanwijzing nauwkeurig op om ongevallen te voorkomen.
Belangrijk!
De droger is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient voor het drogen
van textiel en kleding.

Voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet moet u de droger waterpas zetten.
De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van
het apparaat niet beïnvloeden.
Gebruik
l Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.
l Gebruik de droger nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur onder het
vriespunt kan dalen.
l Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen de droger
niet gebruiken.
Belangrijk! Een omgevingstemperatuur lager dan 0°C kan beschadiging van het apparaat
veroorzaken!
Bij opslag of transport van de droger bij temperaturen onder het vriespunt, mag u de droger
pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen
boven 0°C.
Verklaring van de producent
Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende
EU-richtlijnen:
l
laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU,
l
richtlijn inzake elektromagnetische comptabiliteit 2014/30/EU,
het product is daarom voorzien van het
-merk en er is een conformiteitsverklaring
afgegeven door de markttoezichthoudende organen.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l
Dit product is een elektrisch apparaat en uitsluitend
bestemd voor het binnen drogen van weefsels die zijn
gewassen in water. Tijdens de werking moet het apparaat
zijn aangesloten op veilige voeding!
l
De voedingsbron moet juist geaard zijn. De aardleiding moet zijn begraven in de grond en mag niet verbonden zijn met een openbaar nutsnetwerk, zoals een
waterleiding of gasleiding. De aardleiding en de nulleiding
moeten gescheiden zijn. Het is niet toegestaan om ze te
koppelen.
l
De voedingskabel moet voldoen aan de IEC-normen
en een stroom geleiden van meer dan 10A. Indien niet is
voldaan aan bovenstaande eisen, moet u de elektrische
installatie in uw huis onmiddellijk aanpassen om de veiligheid van uw huisgenoten te waarborgen.
l
U kunt maximaal 8 kg wasgoed drogen in het apparaat.
l
Het is niet toegestaan om chemisch gereinigde kleding in de droger te drogen.
l
Het is niet toegestaan om ongewassen textiel te drogen.
l
Textiel dat is verontreinigd met substanties als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en middelen om was te
verwijderen, moet u eerst wassen in warm water met een
wasmiddel voordat u begint met drogen.
l
Het is niet toegestaan om in de droogtrommel
schuimrubber (latexschuim), badmutsen, waterafstotende
stoffen, kleding met een rubberen voering of kussens met
een rubber onderzijde te drogen.
l
Gebruik wasverzachters en vergelijkbare producten
volgens de aanwijzingen in de4 handleiding.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l
In de laatste fase van de droogcyclus wordt de kleding niet verhit door het apparaat. Het bevindt zich dan
in de koelfase, zodat de was niet beschadigt en de juiste
temperatuur heeft.
l
Maak de filters van het apparaat schoon na ieder
gebruik van de droger.
l
Zorg ervoor dat het apparaat altijd schoon is.
l
Zorg voor geschikte ventilatie in de ruimte waar het
apparaat zich bevindt. Plaats het apparaat niet in een
ruimte waar u ook apparaten gebruikt die verbrandingsgassen en andere gassen produceren.
l
WAARSCHUWING: Het is niet toegestaan om de
droger uit te schakelen voordat de droogcyclus is beëindigd, tenzij het wasgoed snel uit de machine wordt gehaald en opgehangen om de hitte te verspreiden.
l
Het is niet toegestaan om de lucht uit het apparaat
af te voeren via een schoorsteenkanaal dat wordt gebruikt
voor de afvoer van verbrandingsgassen van gas of andere
brandstoffen.
l
Installeer het apparaat zodanig dat u er altijd onbeperkt bij kunt komen en de deur van de droger altijd volledig open kunt zetten.
l
Zorg ervoor dat huisdieren niet in de buurt van het
apparaat kunnen komen.
l
Wasgoed dat is verontreinigd met olie kan vanzelf
ontbranden, met name onder invloed van de hitte die in
de droogtrommel wordt gegenereerd. Verwarming initieert
het oxidatieproces van de olie. Bij oxidatie ontstaat extra
warmte. Als deze warmte zich niet kan verspreiden, kan
het wasgoed zo heet worden dat het in brand vliegt. Het
opstapelen van weefsels die zijn verontreinigd met olie
blokkeert het verspreiden van de hitte en veroorzaakt hiermee brandgevaar.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l
Wanneer u niet kunt vermijden dat u weefsels moet
drogen die zijn verontreinigd met plantaardige olie, spijsolie of haarverzorgingsproducten, was ze dan eerst in heet
water met een wasmiddel. Op deze manier kunt u het
risico verkleinen, maar niet elimineren.
l
Het apparaat niet kantelen tijdens normaal gebruik
of onderhoudswerkzaamheden.
l
Voordat u begint met het drogen moet u zich ervan
verzekeren dat er zich geen ongewenste voorwerpen in
de zakken van kleding bevinden zoals: munten, aanstekers, lucifers, etc.
l
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen
die ouder zijn dan 8 jaar en door personen met fysieke of
geestelijke beperkingen en personen zonder ervaring en
kennis van het apparaat, indien er toezicht is of wanneer
zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat,
op zodanige wijze dat de gevaren begrijpelijk zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Zonder toezicht
mogen kinderen het apparaat niet reinigen of onderhouden.
Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht
staan.
l
Wanneer de voedingskabel is beschadigd, moet u
hem vervangen om gevaar te voorkomen. Alleen een door
de producent geautoriseerde service of een andere gekwalificeerde persoon mag de kabel vervangen.
l
Het apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in
gesloten ruimten.
l
Let erop dat de openingen van de droger niet zijn
geblokkeerd door vloerbedekking.
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VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
l
Als het apparaat overmatig heet wordt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
l
Trek de stekker nooit aan de voedingskabel uit het
stopcontact.
l
Nooit met natte handen de stekker in het stopcontact
steken of uit het stopcontact trekken.
l
De voedingskabel en de stekker niet beschadigen.
l
Het is niet toegestaan om de droger te demonteren of
installeren, voordat u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen.
l
Plaats de droger nooit zonder speciale stapelkit op de
wasmachine. (Om de droger op de wasmachine te plaatsen,
moet u een geschikte onderdelenset aanschaffen. Om risico
te vermijden moet een vertegenwoordiger van de servicedienst van de producent of een andere gekwalificeerde
persoon de droger installeren).
l
Leun niet op de open deur van de droger.
l
Plaats geen voorwerpen als kaarsen of elektrische
kookapparaten op de droger.
l
Overschrijd de maximale lading van het apparaat niet.
l
Gebruik de droger niet zonder klep en filtersteun.
l
Droog geen kleding die niet is gecentrifugeerd.
l
Plaats de droger niet in direct zonlicht. Het apparaat
is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.
l
Installeer de droger niet in ruimten met een hoge luchtvochtigheid.
l
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint
met schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden. Maak
het apparaat niet schoon met een waterstraal.
l
Het is niet toegestaan om kleding te drogen die is
verontreinigd met brandbare substanties als olie, alcohol.
Explosiegevaar.
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INSTALLATIE VAN DE DROGER
I. Plaatsen en waterpas zetten van de droger
l Voor het gemak bevelen wij aan om de droger in de buurt van de wasmachi-

ne te plaatsen.
l Plaats de droger nooit op vloerbedekking!
l Installeer de droger op een schone plek waar zich geen vuil verzamelt. Zorg
in de buurt van het apparaat voor toevoer van frisse lucht. Zorg ervoor dat de
luchtinlaat aan de voorkant, noch het rooster voor luchtinlaat op de achterkant
geblokkeerd zijn.
l De vloeroppervlakte mag niet hol of scheef zijn!
l Let op de vorm van de vloeroppervlakte en zorg ervoor dat het volledige
gewicht van de droger op de voetjes rust (en niet op de behuizing)!

l

Plaats de droger op een harde, vlakke ondergrond.

l

Zet hem waterpas door aan de voetjes te draaien (1).

Als de droger is geplaatst en waterpas staat,
moet u de stabiliteit controleren door op iedere
hoek te duwen en te kijken of de droger niet
beweegt!
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INSTALLATIE VAN DE DROGER
II. Waterafvoer (optie)

De droger voert standaard
gecondenseerd water af
naar de container die zich
in de linkerbovenhoek van
de droger bevindt. Als optie
kunt u ook de afvoerslang
op de droger monteren die
zich in de zak met accessoires bevindt. Sluit de slang
aan volgens de tekening
hiernaast.

Installatie in stappen:

Verwijder met een tang de drainageslang
van de connector

Snelle start:

Plaats de externe drainageslang
1. Controleer of de aansluitingen en de
filters schoon zijn
10. Koppel het apparaat los van het
elektriciteitsnet

2. Open de deur en laad de
droger

9. Maak de filters schoon en
leeg de container
3. Sluit de deur

8. Schakel de machine uit
met de knop [Aan/Uit]

4. Sluit het apparaat aan op de voeding en schakel het in met de knop
[Aan/Uit]

7. Verwijder de inhoud na afloop van
de droogbeurt

5. Kies het droogprogramma
6. Druk op de knop [Start/Pauze]
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INSTALLATIE VAN DE DROGER
III. Aansluiting op het elektriciteitsnet

l De aansluiting van de droger op het elektriciteitsnet (stopcontact) moet

plaatsvinden op een zichtbare en toegankelijke plaats!
l Sluit de droger alleen aan op een juist geïnstalleerd geaard stopcontact!
l Sluit de droger niet aan via een verlengsnoer of ander koppelstuk!
l Bij beschadiging van de voedingskabel moet vervanging plaatsvinden door
de geautoriseerde servicedienst.
l De elektrische installatie waarop u de droger aansluit, moet zijn beveiligd met
een zekering van 10 A.
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INSTALLATIE VAN DE DROGER
IV. Tips
1. Voordat u begint met drogen moet u het wasgoed centrifugeren in uw wasmachine. Een
hoge centrifugesnelheid kan de droogtijd verkorten en energie besparen.
2. Voor een gelijkmatig droogresultaat moet u het wasgoed sorteren volgens de aard van
het weefsel en het droogprogramma.
3. Voordat u begint met drogen moet u ritsen, haakjes, knopen ed. sluiten.
4. Maak de kleding niet te droog, omdat die anders makkelijk kreukt of krimpt.
5. Droog geen artikelen met rubber delen of vergelijkbare elastische materialen zoals
regenjassen, fietscapes, etc.
6. U kunt de deur van het apparaat pas openen nadat het droogprogramma is beëindigd.
Open de deur niet terwijl het droogprogramma loopt. Gevaar voor verbranding door hete
elementen van het apparaat en opgewarmde kleding.
7. Om te voorkomen dat de droogtijd zich verlengt en het energieverbruik stijgt, moet u na
ieder gebruik de filters van het apparaat schoonmaken. Vergeet niet om steeds de container te legen waarin het water wordt verzameld dat tijdens het drogen is afgevoerd.
8. Droog wollen kleding uitsluitend met het hiervoor bestemde programma.
9. Voorbeelden van de aanbevolen hoeveelheid lading, afhankelijk van de soort kleding die
moeten worden gedroogd.
Jassen
(ca. 800 g)

Jacks
(ca. 800 g, katoen)

Jeans
(ca. 800 g)

Dekbedden
(ca. 900 g, katoen)

Lakens
(ca. 600 g, katoen)

Werkkleding (boven
en onder)
(ca. 1120 g, katoen)

Pyjama's
(ca. 200 g)

Overhemden
(ca. 300 g, katoen)

T-shirts,
(ca. 180 g, katoen)

Slips, ondergoed
(ca. 70 g, katoen)

Sokken
(ca. 30 g, vezelmengsel)
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SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN
Voordat u begint met drogen, moet u letten op de symbolen die op de kledingetiketten zijn geplaatst.
Als u zich niet houdt aan onderstaande symbolen bestaat het risico dat de gedroogde kleding beschadigt of wordt vernietigd.
De betekenis van de verschillende symbolen is opgenomen in onderstaande tabel:
Geschikt voor mechanisch drogen

Geschikt voor de
droogtrommel

Niet geschikt voor
de droogtrommel

Niet drogen

Hangend drogen

Nat ophangen

Liggend drogen

Drogen in de
schaduw

Chemisch reinigen

Niet chemisch
reinigen

Chemisch reinigen, normale
cyclus met een
willekeurig oplosmiddel

Chemisch reinigen, normale
cyclus met een
petroleumoplosmiddel

Beschrijving van de droger

Container voor
condenswater

■

■

■

Droogtrommel

■

Deksel onderste filter

■

Bedieningspaneel

Deurgreep
Bovenste filter

■
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DISPLAY EN BEDIENINGSPANEEL
2

1

8 9
■
■

3

■

■

■

■

■

4

5
5

1. Draaiknop programmafunctie
2. Tonen
3. Indicators voortgang programma
4. Start/Pauze-knop
5. Kreukvermindering-knop
6. Voorzichtig-knop
7. Aan/Uit-knop
8. Uitgestelde start-knop
9. Tijd-knop
5 + 6. Kinderslot
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■

+

■

■

6
6

7

DISPLAY EN BEDIENINGSPANEEL
1. Draaiknop programmafunctie
1.
Druk op de [Aan/Uit]-knop.
2.
Draai aan de [Programma]-knop om het gewenste programma te kiezen.
3.
Selecteer de optie [Uitgestelde start], [Kreukvermindering] of [Voorzichtig] als
extra functie.
4.
Druk op de [Start/Pauze]-knop.
2. Tonen
Alleen de indicators (UITGESTELDE START/OVER) die relevant zijn voor de fase die op
dat moment wordt uitgevoerd zijn tijdens het proces zichtbaar op de display.
Als de droogcyclus begint, zal [OVER] de tijd [x:xx] weergeven die resteert tot het einde
van de droogcyclus. Het streepje "-" betekent "Stand-bymodus". U kunt op een willekeurige knop drukken om het programma voort te zetten of de deur te openen.
3. Indicators voortgang programma
De vier led-lampjes geven de status van het droogprogramma aan.
4. START/PAUZE-knop
Druk op de Start/Pause-knop om een programma te starten of pauzeren.
Als u deze knop indrukt, schakelt de machine tussen start en pauze.
5.

Kreukvermindering-knop
De functie Kreukvermindering werkt gedurende de laatste 30 minuten (standaard)
of 120 minuten (ingesteld) van de droogcyclus. Als de functie Kreukvermindering is
geselecteerd gaat de aanduiding Kreukvermindering op de display branden en de
trommel draait met tussenpozen tijdens het droogprogramma om ervoor te zorgen dat
het gevoelige textiel niet gaat kreuken. U kunt de functie selecteren bij elk programma,
behalve [Warm], [Koel] en [Opfrissen].

6. Voorzichtig-knop
U kunt deze functie selecteren bij elk programma, behalve "Warm", "Koel" en "Opfrissen".
Het programma wordt met 20 minuten verlengd en de Voorzichtig-led brandt op de
display. De programmatemperatuur wordt verlaagd om gevoelig textiel zoals acetaat,
elastaan, etc. te beschermen.
7. Aan/Uit-knop
De Aan/Uit-knop bestuurt de inschakel- en uitschakelfunctie. Als u deze knop indrukt,
schakelt de machine tussen aan en uit.
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DISPLAY EN BEDIENINGSPANEEL
8. Uitgestelde start-knop
U kunt de droogcyclus tot 24 uur uitstellen. Druk meerdere malen op de knop om het
uitstel in te stellen van 1 tot 24 uur. Het drogen start over x:xx uur.
Als de functie Uitgestelde start actief is, toont de display alleen de uitgestelde starttijd en
de indicator UITGESTELDE START knippert. Na 30s toont de display alleen "-".
Procedure:
1). Laat de was in de machine en zorg dat de deur van het apparaat is gesloten.
2). Druk op de [Aan/Uit]-knop, draai vervolgens aan de programmakeuzeknop en
kies u het gewenste programma.
3). Kies indien gewenst voor de extra optie [Voorzichtig] of [Kreukvermindering].
4). Druk op de [Uitgestelde start]-knop.
5). Druk meerdere malen op [Uitgestelde start] om de uitgestelde tijd in te stellen.
6). Druk op de [Start/Pauze]-knop om het aftellen te beginnen.
De droogcyclus start als de uitgestelde starttijd is verstreken.
7). Druk opnieuw op de [Start/Pauze]-knop om de functie Uitgestelde start te
pauzeren.
8). Druk op [Aan/Uit] om de functie "Uitgestelde start" uit te schakelen.
9. Tijd-knop
Druk op de "Tijd"-knop om de droogtijd in te stellen van 20 tot 60 minuten. Deze functie
is ideaal voor een paar kleine kledingstukken, bijvoorbeeld een zakdoek of twee paar
sokken.
Het is vergelijkbaar met het gebruiken van een timer om het droogproces te controleren,
maar alleen voor het programma "Warm".
5 + 6. Kinderslot
Met deze functie blokkeert u de functieknoppen en voorkomt u wijziging van de instellingen of onderbreking van de werking van de droger door kinderen. U activeert deze
functie tijdens een droogcyclus door tegelijkertijd de knop Voorzichtig en de knop
Kreukvermindering gedurende 3 seconden ingedrukt te houden. Als het kinderslot is
geactiveerd verschijnt het symbool [
] op de display en werkt alleen de knop [Aan/
Uit]. Om het kinderslot uit te schakelen, drukt u tegelijkertijd de knop [Geluidssignaal]
en de knop [Kreukvermindering] langer dan 3 seconden in.
Belangrijk! Als het kinderslot is geactiveerd, wordt op de display het symbool [
verlicht.

]

Belangrijk! Het uitschakelen van de droger, het loskoppelen van het elektriciteitsnet en het
beëindigen van het droogprogramma zorgen voor uitschakeling van het kinderslot.
Vochtsensor
Een apparaat met een vochtsensor stelt de vochtigheid van het wasgoed vast en past
automatisch de droogtijd van de lading aan. Deze functie wordt automatisch ingeschakeld tijdens het droogprogramma, uitgezonderd in de programma's "Warm", "Cool" en
"Opfrissen".
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GEBRUIK VAN HET APPARAAT
I. Selecteer een programma

1. Druk op de [Aan/Uit]-knop. Als de led-display oplicht zet u de programmakeuze op
het gewenste programma.
2. Selecteer een extra optie [Uitgestelde start], [Tijd], [Voorzichtig] of [Kreukvermindering] – als het programma het kiezen van extra opties toestaat.
3. Druk op de knop [Start/Pauze].

II. Stel uitgestelde start in.

De functie uitgestelde start kunt u gebruiken wanneer u bv. op bepaalde momenten gebruik maakt van een lager elektriciteitstarief.
Procedure:
1. Sluit de deur van het apparaat.
2. Zet de programmakeuze op het gewenste programma (zie de tabel verderop).
3. Selecteer indien gewenst extra functies of parameters van het droogprogramma.
4. Druk op de [Uitgestelde start]-knop.
5. Selecteer een tijd van 1 tot 24 uur. De display toont de instelling van 1h tot 24h.
6. Druk op de knop [Start/Pauze]. Het apparaat staat in de uitgestelde startmodus. Het
apparaat start automatisch met drogen na het verstrijken van de ingestelde tijd.
Opgelet: Als gekozen is voor instelling van uitgestelde start, dan verschijnt op de display
de tijd die nog over is tot het inschakelen van het droogprogramma.

III. Einde van het droogproces

1. Na beëindiging van het programma stopt de trommel met draaien en verschijnt op de
display "0:00". De aanduiding van de laatste fase van het programma knippert. Als u de
kleding niet binnen bepaalde tijd uit de droger haalt, start de functie [Kreukvermindering].
Druk op de knop [Aan/Uit] en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Als tijdens het drogen de droger plotseling stopt en een foutmelding verschijnt, moet u
handelen in overeenstemming met de informatie uit het hoofdstuk "Probleemoplossing".

IV. Wissen en veranderen van het programma

Druk op de Aan/Uit-knop om het programma te onderbreken. Schakel vervolgens het
apparaat opnieuw in met de Aan/Uit-knop en kies een nieuw droogprogramma.
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PROGRAMMATABEL
Naam programma

Katoen

Hangdroog

Gewicht
(max)
kg

8

Strijkdroog

Kreukvermindering

Voorzichtig

۷

۷

۷

۷

Aanbevelingen

Voor het drogen van katoenen kleding, gekleurde
kleding van katoen of linnen.

Standaard
Extra

Synthetisch

Beschikbare extra functies

Tijd
[h:min]

Energieverbruik
[KWh]

1:05

3.9

1:30

3.0

2:10

4.9

2:30

5.5

۷

۷

۷

۷

Voor het drogen van dikke of gelaagde synthetische
stoffen Droogniveau: extra droog.

0:42

1.2

Standaard

۷

۷

Voor het drogen van dunne synthetische stoffen die niet
gestreken hoeven te worden, zoals strijkvrije overhemden,
tafelkleden, kinderkleding, sokken. Droogniveau: kastdroog.

0:57

1.6

Extra

۷

۷

Voor het drogen van dunne synthetische stoffen die
gestreken moeten worden, zoals truien, overhemden.
Droogniveau: strijkdroog.

1:00

1.8

Hangdroog

3,5

Delicaat

3,0

۷

۷

Voor machinewasbare artikelen van wol. De artikelen
worden volumineuzer maar niet droog. Hang de artikelen op als het programma is beëindigd.

1:00

2.0

Warm/Koel
(20 min/30 min)

3,0

X

X

Voor tijdprogramma, fijne textiel van acrylvezels of
kleine items. Gebruik de [Tijd]-functie om de [Warm]tijd in te stellen.

0:20 / 0:30

0.7 / 0.1

Snel

3,0

√

۷

Voor wasgoed dat snel gedroogd moet worden, bv. gemaakt van acrylvezels of voor kleine items. Ook voor
opeenvolgende droogbeurten.

1:05

2.8

Opfrissen

1,0

X

X

Voor het opfrissen of mild reinigen van textiel met in de
winkel verkrijgbare producten voor chemische reiniging.

0:32

0.4

Opgelet: het bovenstaande programma wordt aanbevolen. U kunt een programma kiezen dat past bij uw behoeften.
Dikke en meerlagige weefsels, bv. beddengoed, jeans, jassen etc. zijn moeilijk te drogen. Wij bevelen aan het
Katoen Extra-programma te kiezen.
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Probleem

Waarschijnlijke oorzaak / Oplossing

Geen informatie op de display

- Controleer of de stekker in het stopcontact zit.
- Controleer de stroomvoorziening.

De droger gaat niet aan.

- Controleer of de knop Start/Pauze is ingedrukt.
- Controleer of de deur goed is gesloten.

De deur gaat vanzelf open

- Druk de deur dicht totdat u een klik hoort.
- Controleer of de droger niet te vol zit.

Het wasgoed wordt niet voldoende droog of de droogtijd is te lang

- Maak het bovenste en onderste filter schoon.
- Kies het juiste programma.
- Blokkeer de luchtinlaat niet.

Opgelet:
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen roep dan hulp in:
1. Druk op de [Aan/Uit]-knop.
2. Trek de stekker uit het stopcontact en roep de hulp in van de servicedienst.
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Voorzorgsmaatregelen
Alleen geautoriseerde technici mogen reparaties uitvoeren
Kijk eerst of u de fout zelf kunt corrigeren door onderstaande instructies op te volgen, voordat
u contact opneemt met de servicedienst.
Een technicus brengt u de kosten van zijn advies in rekening, ook tijdens de garantieperiode.
Aanduiding
display

knippert
knippert

Oorzaak

Alarm

Oplossing

De watercontainer is vol of
pompfout

Controleer de watercontainer en de pomp.

Slechte stroming

Controleer het filter en de luchtdoorstroming

E30

Probleem met
het verwarmingselement

E32

Fout vochtsensor

Controleer de vochtsensor en zijn printplaatje.

Fout temperatuursensor

Controleer de temperatuursensor voor

E33

De foutcode
knippert op
de display
[X:XX] U
hoort iedere
15 minuten
een pieptoon.

E34

Controleer het verwarmingselement en de
thermostaat

Controleer de temperatuursensor achter

Als u de fout niet zelf kunt corrigeren en nog steeds hulp nodig hebt:
1. Druk op de [Aan/Uit]-knop.
2. Trek de stekker uit het stopcontact en roep de hulp in van de servicedienst.
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REINIGING EN ONDERHOUD
I. Legen van de watercontainer
1. Pak de watercontainer met twee handen vast en trek hem uit het apparaat;
2. Kantel de watercontainer en giet het condenswater weg;
3. Monteer de watercontainer opnieuw.
WAARSCHUWING:
1. Maak de watercontainer na elk gebruik leeg. Als tijdens het droogproces de watercontainer volledig
gevuld raakt, dan stopt het programma en gaat het symbool [ ] knipperen. Na het legen van de container kunt u de droger opnieuw inschakelen door op de knop [Start/Pauze] te drukken.
2. Drink het condenswater niet.
II. Maak het pluisfilter schoon
1. Open de deur van het apparaat.
2. Til het pluisfilter omhoog om het te verwijderen.
3. Maak het pluisfilter schoon; verwijder de draadjes die op het pluisfilter
zijn verzameld met uw handen of spoel het af met water en maak het
zorgvuldig droog.
4. Zet het pluisfilter terug
OPGELET!
1. Pluizen die zich op het filter verzamelen blokkeren de luchtcirculatie, waardoor de droogtijd en het
energieverbruik toenemen. Daarom moet het pluisfilter na ieder gebruik worden schoongemaakt.
2. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken!
3. Gebruik de droger niet zonder pluisfilter!
4. Maak het pluisfilter na ieder gebruik schoon om te voorkomen dat de pluizen zich ophopen in de
droger.
III. Maak de condensator schoon
- Laat de droger afkoelen.
- Er kan nog water lekken, dus plaats een absorberend doekje onder de onderhoudsklep.
1. Ontsluit de onderhoudsklep.
2. Maak de onderhoudsklep helemaal open.
3. Maak beide sluithendels naar elkaar toe open.
4. Verwijder de condensator.
5. Maak de condensator volledig schoon en laat hem goed uitlekken.
6. Maak de dichtingen schoon.
7. Plaats de condensator opnieuw in het apparaat.
8. Maak beide sluithendels vast.
9. Sluit de onderhoudsklep tot hij in positie klikt. Maak de condensator elke 3 maanden schoon als u het apparaat vaak gebruikt. Zorg ervoor dat u de condensator niet
beschadigt!
1. Maak alleen schoon met water. Gebruik geen harde/scherpe objecten!
Gebruik de droger niet zonder condensator!
2. Tijdens het droogprogramma kan zich water verzamelen tussen het raam
en de dichting. Dit heeft geen invloed op de werking van uw droger!
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SPECIFICATIE
- Type

WTK 14312 W

- Nominale spanning

220-240V / ~ 50Hz.

- Nominaal vermogen

2700 W

- Omgevingstemperatuur

+ 5°C ~+ 35°C

- Maximaal laadgewicht:

max 8 kg

- Afmetingen H x B x D

845/595/615 [mm]

- Gewicht

43 kg

Voldoet aan de EU-voorschriften: norm EN 61121.
Opgelet:
1. Het nominale laadvermogen is het maximale vermogen. Zorg er altijd voor dat het gewicht van de
kleding die u in het apparaat stopt nooit hoger is dan het nominale laadvermogen.
2. Plaats de droogtrommel nooit in een ruimte waar het risico bestaat dat de temperatuur daalt onder
het vriespunt.
Bij temperaturen in de buurt van het vriespunt kan het gebeuren dat de droger niet goed werkt.
3. Er bestaat risico op beschadiging, omdat het condenswater bevriest in de pomp, slang of de watercontainer.

Het onderzoek voor het etiket is uitgevoerd conform EN 61121 tijdens het standaard katoenprogramma:
- bij volledige lading
- bij gedeeltelijke lading
l het gemiddelde gewogen energieverbruik bedraagt 561 kWh/jaar
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PRODUCTKAART
(Conform de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 392/2012 van de Commissie van 1 maart 2012 houdende aanvulling van Richtlijn
2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van huishoudelijke droogtrommels).

Amica

Naam van de leverancier/handelsmerk

WTK 14312 W

Type
Nominale capaciteit

8,0 kg

Energiezuinigheidsklasse1)2)

B

Type droger

condensdroger

Gewogen jaarlijks energieverbruik AEc3)

561 kWh / jaar

Elektriciteitsverbruik in het standaard katoenprogramma:
- bij volledige lading Edry

4,76 kWh

- bij gedeeltelijke lading Edry1/2

2,56 kWh

Elektriciteitsverbruik in de uitstand Po

0,28 W

Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand PI

0,8 W

Duur van de sluimerstand:

10 min

Condensatie-efficiëntieklasse van G (minst efficiënt) tot
A (meest efficiënt)1)

B

Gemiddelde condensatie-efficiëntieklasse bij het standaard katoenprogramma met volledige lading Ct

80,1%

Gemiddelde condensatie-efficiëntieklasse bij het standaard katoenprogramma met gedeeltelijke lading Cdry

80,1%

Gemiddelde condensatie-efficiëntieklasse bij het standaard katoenprogramma met volledige en gedeeltelijke
lading Cdry1/2

80,1%

Gewogen programmaduur bij het standaard katoenprogramma met volledige en gedeeltelijke lading Tt

112 min

Programmaduur van het standaard katoenprogramma
met volledige lading Tdry

140 min

Programmaduur van het standaard katoenprogramma
met gedeeltelijke lading Tdry1/2

90 min

Geluidsniveau bij het standaard katoenprogramma met
volledige lading Lwa

69 dB (A) re 1 pW

Het apparaat is bedoeld als inbouwapparaat

Nee

Automatische droger

Nee

Energie-efficiëntieklasse van A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)
2)
"Standaard katoenprogramma" - geschikt voor het drogen van katoenen weefsels met een normaal vochtigheidsniveau en het zuinigste programma op het gebied van energieverbruik bij het drogen van katoenen weefsels.
Dit programma is geschikt voor het drogen van normale, vochtige producten van katoen.
Dit is het meest efficiënte katoenprogramma met betrekking tot energieverbruik.
3)
Het gewogen jaarlijks energieverbruik op basis van 160 standaardcycli van het katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading
en energieverbruik in de uitstand en sluimerstand.
Het feitelijke energieverbruik is afhankelijk van de manier waarop het apparaat wordt gebruikt.
De droger is uitgerust met een energiebeheersysteem. Sluimertijd 1 min.
1)
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