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Dit product is overeenkomstig met 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 instanties die zich bezighouden met de inzameling van afgedankte apparatuur, 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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ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK
Amica voert al vele jaren consequent een pro-ecologisch beleid.
Zorg voor de leefomgeving is voor ons net zo belangrijk als de toepassing van moderne technologieën. Om die reden zetten wij in op energiezuinige apparaten die beschikken over de hoogste
energiezuinigheidsklasse – A+, A++ i A+++.
De ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook onze fabrieken milieuvriendelijker zijn geworden – bij de productie gebruiken wij steeds minder water en elektriciteit en
ontstaat er minder afvalwater en afval.
Wij besteden ook veel aandacht aan de materialen die bij de productie worden toegepast. Wij
proberen steeds producten te kiezen die vrij zijn van schadelijke stoffen en recycling en die
hergebruik van afgedankte apparaten mogelijk maken.
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Beste
klant
Hartelijk bedankt voor uw keuze voor Amica. Al jaren leveren wij hoge
kwaliteit huishoudelijke apparatuur, waarmee de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden een waar genoegen is. Elk apparaat is voor
het verlaten van de fabriek nauwkeurig gecontroleerd op veiligheid en
functioneren. Wij doen daarnaast ons uiterste best om in de producten
van Amica moderne technologie altijd te combineren met uitzonderlijk
design.
Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat
u het apparaat inschakelt. Naleving van de aanwijzingen die erin zijn
opgenomen, beschermt u tegen onjuist gebruik en staat garant voor lange
en storingsvrije werking van het apparaat. Kennis van de veiligheidsregels
voor het gebruik van het apparaat zorgt verder voor het voorkomen van
ongevallen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem indien nodig binnen
handbereik heeft. In de gebruiksaanwijzing is alle noodzakelijke informatie opgenomen die de bediening en het gebruik van Amica-apparatuur
eenvoudig en aangenaam maakt. Wij nodigen u verder uit om kennis te
maken met andere door ons aangeboden apparatuur.
Wij wensen u een aangenaam gebruik,
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BASISINFORMATIE

Het apparaat 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 het apparaat waterpas
zetten. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het
gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.
GEBRUIK
Gebruik het apparaat alleen nadat u kennis heeft genomen van deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik het apparaat nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur
onder het vriespunt kan dalen.
Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen het
apparaat niet gebruiken.
Een omgevingstemperatuur lager dan 0°C kan beschadiging van het apparaat veroorzaken! Bij opslag of transport van het apparaat bij temperaturen
onder het vriespunt, mag u het pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven nul.
VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Hierbij verklaart de producent, dat dit product
voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:
laagspanningsrichtlijn 2014/35/EG,
richtlijn inzake
elektromagnetische comptabiliteit 2014/30/EG,
het product is daarom voorzien van het -merk en
er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de
markttoezichthoudende organen.

VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Het apparaat mag niet bediend worden
door: kinderen jonger dan 8 jaar, personen met een fysieke of verstandelijke
beperking, personen die onvoldoende
vaardig zijn voor de bediening van dit
type apparaat. Zorg voor voldoende
toezicht of instructie in het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren. Let erop dat kinderen
niet met het apparaat spelen en ook
geen handelingen verrichten die te
maken hebben met de bediening of het
onderhoud. Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat
kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht van volwassenen staan.
Kinderen kunnen zichzelf opsluiten
in de apparaten en daarmee in een
levensbedreigende situatie terechtkomen.
Controleer het apparaat voor de installatie op zichtbare schade. U mag een
beschadigd apparaat in geen enkel
geval installeren of gebruiken.
De droogtrommel is uitsluitend
bestemd voor huishoudelijk gebruik
binnenshuis. Bij commercieel gebruik
vervalt de garantie.
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VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Droog uitsluitend kleding die is
voorzien van een etiket met daarop het symbool dat drogen in een
droogtrommel toestaat.
De producent is niet aansprakelijk
voor schade die is veroorzaakt
door onjuist transport of gebruik.
Zorg ervoor dat de vloerbedekking
de ventilatieopeningen niet blokkeert.
Reparaties van het apparaat
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de geautoriseerde
service. De producent is niet
aansprakelijk voor schade die is
veroorzaakt door reparaties die
zijn uitgevoerd door ongeautoriseerde personen.
WAARSCHUWING: Spuit of giet
nooit water op de droger om hem
schoon te maken! Gevaar voor
elektrische schokken!
Laat minimaal 3 cm ruimte vrij aan
de zij- en achterkant van het apparaat, en erboven als het onder
een blad wordt geplaatst.
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VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

De voedingskabel en de stekker
niet beschadigen.
Zorg ervoor dat huisdieren niet
in de buurt van de droger kunnen
komen.
Gebruik wasverzachters en
vergelijkbare producten volgens
de aanwijzingen van de fabrikant.
Verwijder alle voorwerpen, bv.
aanstekers en lucifers, uit de
zakken.
Plaats de droger op een vlakke,
stabiele ondergrond.
Start de droger in een stofvrije
omgeving, in een goed geventileerde ruimte.
De ruimte tussen de droger en de
vloer mag niet worden beperkt
door tapijt, hout of tape.
Blokkeer de ventilatieroosters op
de sokkel van de droger niet.
Na de installatie van de droger
moeten de aansluitingen goed
vast blijven zitten. Zorg er bij de
installatie van de droger voor dat
de achterwand nergens op rust
(bv. kraan, stopcontact).

8

VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Het apparaat is zwaar, wees
daarom voorzichtig bij het verplaatsen. Draag altijd beschermende handschoenen.
Plaats het product altijd tegen
een muur.
De achterkant van het apparaat
moet tegen de muur zijn geplaatst.
Als u het product op een stabiele ondergrond plaatst, controleer dan met een waterpas
of het product volledig waterpas staat. Zo niet, gebruik dan
de verstelbare voetjes om het
waterpas te zetten. Zet het
apparaat na iedere verplaatsing
opnieuw waterpas.
Plaats de droger niet op de
voedingskabel.
Gebruik geen verlengsnoeren,
verdeelstekkers of verloopstukken om de droger aan te sluiten
op het elektriciteitsnet. Hiermee
voorkomt u het risico op brand
of elektrische schokken.
Laat kinderen nooit zonder
toezicht in de buurt van het apparaat.
Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in het apparaat, met risico
op overlijden.
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VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Zorg ervoor dat kinderen de glazen deur niet aanraken tijdens
de werking van het apparaat.
Het oppervlak wordt bijzonder
heet en kan huidbeschadigingen
veroorzaken.
Houd verpakkingselementen
ver verwijderd van kinderen.
Na het inslikken van was- en
reinigingsmiddelen kunnen vergiftiging en irritatie optreden,
maar ook wanneer ze in contact
komen met de huid en ogen.
Bewaar de reinigingsmiddelen
buiten bereik van kinderen. Elektrische apparaten zijn gevaarlijk
voor kinderen.
Kinderen mogen niet in de buurt
komen van een werkend apparaat.
Om te voorkomen dat kinderen
de droogcyclus onderbreken,
kunt u het kinderslot gebruiken
dat voorkomt dat wijzigingen
worden aangebracht in het lopende programma.
Laat kinderen niet op het apparaat zitten/klimmen of erin
stappen.
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VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Vanwege het risico op brand
mogen de volgende kledingstukken en producten NOOIT in
de droger worden gedroogd:
Het is niet toegestaan om ongewassen textiel te drogen.
Textiel dat is verontreinigd met
substanties als spijsolie, aceton,
alcohol, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars, terpentine, was en middelen om was
te verwijderen, moet u eerst
wassen in warm water met een
wasmiddel voordat u begint met
drogen.
Reinigingsdoeken en matten met resten van brandbare
reinigingsmiddelen of aceton,
benzine, dieselolie, vlekkenverwijderaars, terpentijn, kaarsen,
was, wasverwijderaars of chemicaliën.
Textiel met resten van haarlak,
nagellakremovers en soortgelijke stoffen.
Textiel dat is gereinigd met
industriële chemische middelen
(bv. tijdens chemische reiniging).
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VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Textiel met allerlei soorten schuim,
spons, rubber of met rubber vergelijkbare onderdelen of accessoires. Hiertoe behoren sponzen van latexschuim, badmutsen, waterdichte stoffen,
elastische kleding en schuimkussens.
Gevoerde en beschadigde voorwerpen (broeken of jacks).
Schuim dat uit deze voorwerpen
steekt kan verbranden tijdens het
droogproces.
Gebruik van de droger in een omgeving met meel- of kolenstof kan explosies veroorzaken.
Gevoerde en beschadigde voorwerpen (broeken of jacks).
Schuim dat uit deze voorwerpen
steekt kan verbranden tijdens het
droogproces.
ATTENTIE: Doe geen lingerie met
metalen verstevigingen in de droger.
De droger kan beschadigd raken als
de metalen verstevigingen tijdens het
drogen losraken en afbreken.
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VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Deze droger bevat het milieuvriendelijke, maar licht ontvlambare gas R290. Houd open vuur
en ontstekingsbronnen uit de
buurt van het product.
ATTENTIE: 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.
ATTENTIE: Zorg ervoor dat er
geen dieren in de droger kunnen
gaan. Controleer het interieur
van de droger voor dat u hem
aanzet.
ATTENTIE: Kleding in de droger
kan oververhit raken na annulering van het programma of
bij een stroomstoring terwijl
de droger in werking is. Deze
concentratie van warmte kan
zelfontbranding veroorzaken.
Activeer in dat geval het programma Opfrissen om het wasgoed af te koelen of haal het
wasgoed snel uit de droger en
hang het op om de warmte af te
voeren.
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VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

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.
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.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd
voor gebruik in woningen; plaats het
apparaat op een vlakke en stabiele
ondergrond.
Leun niet op de open deur van de droger en ga er niet op zitten.
De droger kan omvallen.
ATTENTIE: Gebruik de droger nooit
zonder of met een beschadigd vezelen draadjesfilter.
Maak het vezel- en draadjesfilter na
elk gebruik schoon.
Droog het vezel- en draadjesfilter
nadat u het nat heeft schoongemaakt.
Natte filters kunnen onjuiste werking
van de droger veroorzaken.
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VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Zorg ervoor dat er zich geen
vezels en draden ophopen in
de buurt van de droogtrommel
(niet van toepassing op apparaten met luchtafvoer buiten
het gebouw).
BELANGRIJK: De ruimte tussen
de droger en de vloer mag niet
worden beperkt door tapijt,
hout of scherm, anders is het
niet mogelijk om het apparaat
van voldoende lucht te voorzien.
Plaats de droger nooit in een
ruimte waar het risico bestaat
dat de temperatuur daalt onder
het vriespunt. Temperaturen
onder het vriespunt hebben een
negatieve invloed op de werking van de droger. Waterdruppels bevriezen in de pomp en de
slang en kunnen schade veroorzaken.
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).
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SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN
Attentie!
• Het apparaat nooit overladen.
• Doe geen natte kleding waar nog water uitlekt in het apparaat. Dit kan beschadiging van de droger
veroorzaken of leiden tot brand.
Zorg ervoor dat het materiaal van de kleding gedroogd mag worden in de droogtrommel en let hierbij op de volgende symbolen:

Geschikt voor de
droogtrommel

Licht droog

Niet geschikt voor
de droogtrommel

Niet chemisch
reinigen

Bij iedere temperatuur

Bij hoge temperatuur

Bij gemiddelde
temperatuur

Bij lage temperatuur

Zonder verwarming

Ophangen tot
het droog is geworden

Plat drogen

Nat ophangen
tot het droog is
geworden

Plat drogen in de
schaduw

Chemisch reinigen

Niet drogen
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Strijken is niet
nodig

Bij het kiezen van een droogprogramma moet u letten op de symbolen die op de kledingetiketten staan.

INSTALLATIE VAN HET
APPARAAT
1

Beschrijving van het apparaat

1
2

11

3
10
9

4

8

5
7

6

Opgelet: Wij verzoeken u kennis te nemen van het gekochte apparaat.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Bovenblad
Bedieningspaneel
Deur
Sokkel
Opening voor het openen van de sokkel
Ventilatieroosters
Verstelbare voetjes
Sokkelklepje
Typeplaatje
Vezel- en draadjesfilter
Ladedeksel
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2

Installatie
ATTENTIE: Plaats de wasmachine niet op de droger. Bij het plaatsen
van de droger op de wasmachine moet u rekening houden met de
onderstaande waarschuwingen.
ATTENTIE: U mag de droger alleen op de wasmachine plaatsen als de
wasmachine dezelfde of een grotere capaciteit heeft als de droger.
Voor het plaatsen van de droger op de wasmachine moet u bevestigingsonderdelen
gebruiken (koppelstuk voor koppeling van de wasmachine aan de droger).
Als de droger op de wasmachine is geplaatst, kan de totale massa van deze apparaten (na
het laden) bijna 150 kilo bedragen. Plaats de apparaten op een stabiele ondergrond met
het vereiste draagvermogen!
Montagetabel voor een wasmachine en droogtrommel van Amica

Droogtrommel
(Diepte)

Wasmachine
37 cm

42 cm

56 cm

X

X

61 cm

X

X

53 cm

56 cm

59 cm

85 cm

X

Om de droger op de wasmachine te plaatsen, is een speciale montageset vereist
die als optioneel accessoire wordt geleverd. Neem contact op met de afdeling
klantenservice om deze set aan te schaffen. De montagehandleiding wordt
meegeleverd met de montageset.
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Aansluiting op de waterafvoer (met optionele afvoerslang)
Bij producten met een warmtepomp hoopt zich tijdens het droogproces water op in het
waterreservoir. Na iedere droogbeurt moet u het gevulde waterreservoir legen. In plaats
van het periodiek legen van het waterreservoir kunt u ook de meegeleverde afvoerslang
gebruiken en het water direct naar buiten afvoeren.
Trek het uiteinde van de slang uit de achterkant van de droger los. Gebruik geen
gereedschap voor het verwijderen van de slang.
Plaats één uiteinde van de waterafvoerslang die is meegeleverd met het apparaat in de
spleet waar de slang zich in bevond.
Bevestig het tweede uiteinde van de waterafvoerslang direct in de afvoeropening of
de gootsteen.
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Aansluiting waterafvoerslang

1

2

3

ATTENTIE: De slang moet zodanig worden aangesloten dat hij niet
kan worden verplaatst. Als de slang losschiet tijdens het afvoeren
van water, kan het huis overstromen.
BELANGRIJK: Installeer de waterafvoerslang op een hoogte van
maximaal 80 cm.
BELANGRIJK: De afvoerslang mag niet zijn gebogen, gevouwen of
ingedrukt tussen de afvoeropening en het apparaat.
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4

Waterpas zetten
Om de droger stiller en zonder trillingen te laten werken, moet hij stabiel
staan en met de verstelbare voetjes waterpas zijn gezet. Zet het apparaat
waterpas met de hulp van de verstelbare voetjes.

Draai de voetjes naar rechts of naar links, totdat de wasmachine waterpas
en stabiel staat.
Verwijder nooit de verstelbare voetjes.

5

6

Vervoer
Vervoer het apparaat voorzichtig. Til het apparaat niet op aan willekeurige
uitstekende onderdelen.
Juiste montagepositie.
Voor het gemak bevelen wij aan om de droger in de buurt van de wasmachine te
plaatsen.
Installeer de droger op een schone plek waar zich geen vuil verzamelt. Rond het
apparaat moet de lucht vrij kunnen circuleren. Zorg ervoor dat de luchtinlaat aan de
voorkant, noch het rooster voor luchtinlaat op de achterkant geblokkeerd zijn.
Om trillingen en lawaai tijdens de werking van de droger te minimaliseren, moet u
het apparaat plaatsen op een harde en vlakke ondergrond.
Verwijder nooit de pootjes van het apparaat. Beperk de ruimte onder het apparaat
niet door het op een hoogpolig tapijt, houten lijsten of vergelijkbare voorwerpen te
zetten. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat.
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7

Aansluiting op het elektriciteitsnet
Het stopcontact waarop u het apparaat aansluit, moet zich op
een zichtbare en toegankelijke plaats bevinden.
Sluit het apparaat alleen aan op een juist geïnstalleerd geaard
stopcontact dat is uitgerust met een aardepin.
sluit de wasmachine niet aan via een
verlengsnoer,
bij beschadiging van de voedingskabel moet
vervanging plaatsvinden door de geautoriseerde
servicedienst,
de elektrische installatie waarop u het apparaat aansluit, moet zijn
beveiligd met een zekering van 10 A.

BELANGRIJK: Gebruik van het apparaat bij een lage spanning verkort de
gebruiksperiode en vermindert de doelmatigheid van het apparaat.
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8

Voorbereiding van de kleding voor het drogen

BELANGRIJK: Fijne en geborduurde stoffen, wol/
zijde, kleding gemaakt van fijne en dure stoffen,
waterdichte kleding en vitrage zijn niet geschikt om
te drogen in de droger.

Verwijder alle voorwerpen, bv. aanstekers en
lucifers, uit de zakken.
ATTENTIE: De trommel van de droger en de
weefsels kunnen beschadigd raken.
Kledingstukken kunnen tijdens het wassen in elkaar verstrikt raken. Scheid ze van
elkaar voordat u ze in de droger plaatst.
Verwijder alle voorwerpen uit de zakken en:
Maak riemen en schortbanden dicht of gebruik een waszak.
Sluit ritsen, knopen en druksluitingen, sluit de knopen van kussenslopen.
Voor het beste droogresultaat moet u het wasgoed sorteren volgens de aard van het
weefsel en het droogprogramma.
Verwijder druksluitingen en soortgelijke metalen onderdelen van kleding.
Gebreide kledingstukken, zoals T-shirts en sweatshirts, krimpen meestal tijdens de
eerste droogbeurt. Maak gebruik van het beschermingsprogramma.
Droog geen synthetische stoffen. Dit veroorzaakt kreukels.
Pas bij het wassen van te drogen kleding de hoeveelheid wasverzachter aan volgens de
instructies van de fabrikant van de wasmachine.
BELANGRIJK: Aangeraden wordt
om niet meer kleding in de droger
te doen dan aangegeven op de
afbeelding. Bij overbelading neemt
het droogvermogen af en kunnen
de droger en de kledingstukken
beschadigd raken.

22

Kleding en textiel

Droog gewicht

Laken (groot)

725

Kussensloop

240

Badhanddoek

700

Handdoek

225

Overhemd

190

Katoenen T-shirt

200

Jeans

650

Gabardine broek

400

T-shirt

120

Voor elke droogbeurt
1. Voordat u begint met drogen moet u het wasgoed centrifugeren in de 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, taillebanden ed. sluiten.
4. Maak de kleding niet te droog, omdat die anders makkelijk kreukt.
5. Producten van rubber en elastische materialen niet drogen.
6. Om uzelf te beschermen tegen verbrandingen van de huid door stoom of hete elementen van het
apparaat, kunt u de deur van het apparaat pas openen nadat het droogprogramma is beëindigd.
7. Om te voorkomen dat de droogtijd zich verlengt en het energieverbruik stijgt, moet u na ieder
gebruik het filter van het apparaat schoonmaken en het reservoir legen.
8. Droog geen kleding die chemisch is gereinigd.
9. Voor het drogen van wollen kleding moet u het betreffende programma gebruiken voor een fris
en wollig resultaat.
Geschat gewicht van droge kleding (per stuk)

Het apparaat nooit overladen.
Doe geen natte kleding waar nog water uitlekt in het apparaat. Dit kan beschadiging van de
droger veroorzaken of leiden tot brand.
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BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

2

■

■

■

■

■

3

4

5

1. Draaiknop programmafunctie
2. Display
3. Knop Uitgestelde start
4. Knop Droogtegraad
5. Knop Licht
6. Knop Kreukvermindering
7. Knop Start/Pauze
5+6 Kinderslot - Child Lock
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6

■

■

6

7

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY
1

Programmakeuzeknop
Gebruik de programmakeuzeknop om het juiste droogprogramma te selecteren
Extra functies: [Uitgestelde start], [Droogtegraad], [Licht], [Kreukvermindering].
Druk op de knop Start/Pauze.

2

Elektronische indicator en extra functies

Symbolen op het display
Waarschuwingsindicator waterreservoir
Waarschuwingsindicator reiniging vezelen draadjesfilter
Waarschuwingsindicator reiniging
warmtewisselaar

3

Extra functies
Uitgestelde start
U kunt de starttijd van het programma uitstellen door te kiezen voor opties van 1 uur tot
23 uur. U activeert de gekozen uitsteltijd door op de knop Start/Pauze te drukken. Na
het verstrijken van die tijd start het gekozen programma automatisch. U kunt tijdens
de uitsteltijd opties activeren/annuleren die compatibel zijn met het programma. Lang
indrukken van de knop Uitgestelde start verandert de uitsteltijd vloeiend.
Droogtegraad
De vochtigheidsgraad die na het drogen wordt verkregen, kunt u met 3 niveaus
verhogen. Op deze manier kunt u de gewenste droogtegraad instellen. De niveaus die
u naast de standaardinstelling kunt kiezen zijn: 1, 2, 3. Na uw keuze zal de led van de
betreffende droogtegraad oplichten.
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Deze functie dient voor het aanpassen van de droogintensiteit van de kleding.
U kunt de functie Droogtegraad alleen inschakelen nadat het programma is gestart.
Druk op de knop [Droogtegraad] om de droogtijd te kiezen.
U kunt de functie [Droogtegraad] alleen gebruiken in de programma's [Katoen]
[Gemengd][Jeans][Synthetisch].
Het apparaat beschikt over 3 droogtegraden Kastdroog
Strijkdroog
(de kleding is nog vochtig).

, Ophangdroog

,

Als u kiest voor de optie "Strijkdroog" en de deur van de droger opent niet nadat
het programma is beëindigd, zal de fase voor het voorkomen van kreukels worden
verlengd van 1 uur tot 2 uur. Als je kiest voor de optie "Strijkdroog" hoort u een
geluidssignaal. U kunt dezelfde knop opnieuw indrukken om deze optie te annuleren.
Als u tijdens de fase voor het voorkomen van kreukels de deur opent of de knop
Start/Pauze indrukt, wordt bovenstaande stap geannuleerd.
Licht
Dient voor het drogen bij lage temperaturen van dunne kledingstukken als overhemden,
blouses en zijden kleding, zodat ze klaar zijn om te dragen.
Annuleren van het geluidssignaal
De droger maakt geluid wanneer u aan de programmakeuzeknop draait, op knoppen
drukt en aan het einde van het programma. Om dit geluidssignaal uit te schakelen drukt
u gedurende 3 seconden op de knop "Strijkdroog". Na het indrukken van de knop hoort u
een geluidssignaal als teken dat de optie is uitgeschakeld.
Drogen op tijd
Als de draaiknop is ingesteld op het programma "Drogen op tijd", kunt u een optie kiezen
door op de knop "Drogen op tijd" te drukken. Het programma begint na het indrukken
van de knop Start/Pauze. Een tweede maal indrukken van de knop Uitgestelde start
verandert de tijd vloeiend.
Kinderslot (Child Lock)
Het kinderslot maakt invoeren van wijzigingen met de knoppen tijdens de werking van
het programma onmogelijk. Om het kinderslot in te schakelen, drukt u tegelijkertijd de
knoppen "Licht" en "Kreukvermindering" langer dan 3 seconden in. Als het kinderslot
actief is, zijn alle knoppen niet actief. Het kinderslot wordt na afloop van het programma
automatisch uitgeschakeld. Tijdens het inschakelen/uitschakelen van het kinderslot
verschijnt op het display gedurende 2 seconden het symbool "CL" dat vervolgens dooft;
ook hoort u een geluidssignaal. Waarschuwing: als het apparaat werkt of het kinderslot
is ingeschakeld, hoort u na de programmakeuze een geluidssignaal en op het display
verschijnt gedurende 2 seconden het symbool "CL" dat vervolgens dooft. Zelfs wanneer
u de programmakeuzeknop instelt op een ander programma, wordt het eerder gekozen
programma voortgezet. Om een nieuw programma te kiezen, moet u het kinderslot
uitschakelen en de programmakeuzeknop op de positie "Uitgeschakeld" zetten. Daarna
kunt u het gewenste programma kiezen en inschakelen.
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BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY
4

Starten van het programma
De diode Start/Pauze gaat knipperen tijdens het kiezen van een programma. Druk op
de knop Start/Pauze om het programma te starten. De diode Start/Pauze geeft aan
dat het programma is gestart en de diode drogen gaat branden.
BELANGRIJK: Open de deur niet terwijl het programma loopt. Als het nodig is om de deur te
openen, sluit hem dan weer zo snel mogelijk.

5

Programmaverloop
Tijdens het uitvoeren van het programma
Als de deur opengaat terwijl het programma loopt, schakelt het apparaat over naar
de standby-modus. Druk op de knop Start/Pauze om het programma te hervatten.
Open de deur niet terwijl het programma loopt. Als het nodig is om de deur te
openen, sluit hem dan weer zo snel mogelijk.

6

Einde programma.
Aan het einde van het programma lichten de leds Start/Pauze, waterpeil in het
reservoir, reiniging filter en reiniging warmtewisselaar op. Bovendien hoort u aan het
einde van het programma een geluidssignaal. U kunt het wasgoed uitnemen en het
apparaat voorbereiden op een nieuwe cyclus.
BELANGRIJK: Reinig na elk droogprogramma het vezel- en draadjesfilter. Leeg na elk
droogprogramma het waterreservoir.
BELANGRIJK: Als u het wasgoed aan het einde van het programma niet uit het apparaat
haalt, wordt automatisch de 1 uur durende fase "Strijkdroog" gestart om kreukels te
voorkomen. In dit programma draait de trommel met regelmatige tussenpozen om kreukels
te voorkomen.
Verlichting van de trommel
Dit apparaat beschikt over diodeverlichting van de trommel.
Het licht gaat automatisch aan als u de deur opent. Het schakelt na enige tijd
automatisch uit.
Dit is geen instelbare optie en u kunt de verlichting niet in- of uitschakelen.
Vervang of wijzig de ledverlichting niet.
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REINIGING EN
ONDERHOUD
BELANGRIJK: Gebruik geen industriële chemische middelen voor het reinigen van de droger.
Een droger die is gereinigd met industriële chemische middelen mag u niet gebruiken
Reiniging vezel- en draadjesfilter.

7

BELANGRIJK: VERGEET NIET OM NA ELK DROOGPROGRAMMA HET VEZEL- EN
DRAADJESFILTER TE REINIGEN.
Om het vezel- en draadjesfilter te reinigen handelt u als volgt:

Open de deur.
Trek aan het vezel- en draadjesfilter om het
te verwijderen
Open het buitenfilter
Maak het buitenfilter met de hand of een
zacht doekje schoon.
Open het binnenfilter
Maak het binnenfilter met de hand of een
zacht doekje schoon.
Sluit de filters en druk de sluitingen aan
Plaats het binnenfilter in het buitenfilter
Monteer het vezel- en draadjesfilter weer
op zijn plaats
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Als er na langdurig gebruik van de droger een laag wordt gevormd die het filteroppervlak blokkeert,
kunt u deze laag schoonmaken door het filter met warm water te wassen. Maak het filter goed droog
voordat u het opnieuw installeert.

8

Legen van het waterreservoir
1

2

Trek aan het ladedeksel en verwijder het reservoir voorzichtig.
Giet het water uit het reservoir.
Als er zich een opeenhoping van vezels en draden op de aftapkraan van het reservoir
bevindt, moet u die met water schoonmaken.
Plaats het waterreservoir terug.
BELANGRIJK: Verwijder nooit het waterreservoir terwijl het programma loopt. Het
gecondenseerde water in het waterreservoir is niet geschikt voor menselijke consumptie.
BELANGRIJK: VERGEET NIET HET WATERRESERVOIR NA ELK GEBRUIK TE LEGEN.
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9

Reiniging warmtewisselaar
BELANGRIJK: Maak de warmtewisselaar schoonzodra de waarschuwing "Reiniging
warmtewisselaar" verschijnt.
BELANGRIJK: ZELF WANNEER DE DIODE "REINIGING WARMTEWISSELAAR" NIET BRANDT:
REINIG DE WARMTEWISSELAAR NA ELKE 30 DROOGCYCLI OF EENMAAL PER MAAND.

Open na het droogproces de deur en wacht
tot de droger is afgekoeld.
Open de klep zoals getoond op de
afbeelding.
Ontgrendel het deksel van de
warmtewisselaar door het in de richting
van de pijlen te draaien.
Verwijder het deksel van de
warmtewisselaar zoals getoond op de
afbeelding.
Reinig het voorste oppervlak van de
warmtewisselaar zoals getoond op de
afbeelding.
Plaats het deksel van de warmtewisselaar
zoals getoond op de afbeelding.
Vergrendel het deksel van de
warmtewisselaar door het in de richting
van de pijlen te draaien.
Sluit de klep zoals getoond op de
afbeelding.
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10

Reiniging vochtigheidssensor
In het apparaat bevinden zich vochtigheidssensoren die detecteren of het wasgoed
droog is.
Om de vochtigheidssensoren schoon te maken:
Open de deur van het apparaat.
Als het apparaat nog heet is, moet u wachten tot het is afgekoeld.
Gebruik een zacht doekje gedrenkt in azijn om de metalen oppervlakken van de sensor
schoon te maken en droog ze af.
BELANGRIJK: MAAK DE METALEN OPPERVLAKKEN VAN DE SENSOR 4 KEER PER JAAR
SCHOON.
BELANGRIJK: Gebruik geen metalen gereedschappen om de metalen oppervlakken van de
sensor schoon te maken.
WAARSCHUWING: Gebruik bij het reinigen van de sensoren geen oplosmiddelen,
reinigingsmiddelen of soortgelijke producten vanwege brand- en explosiegevaar.

11

Schoonmaken van de binnenkant van de deur.

BELANGRIJK: VERGEET NIET OM NA ELKE DROOGCYCLUS DE BINNENKANT VAN DE DEUR
SCHOON TE MAKEN.
Open de deur van de droger en maak met een zacht, vochtig doekje alle
binnenoppervlakken en de dichting schoon.
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BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT
Reiniging van de droger

• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken!
• Maak de droger schoon met behulp van een doekje dat is bevochtigd met schoon water.
Chemische reinigingsmiddelen kunnen beschadiging van de plastic oppervlakken en andere onderdelen veroorzaken.
• Draag handschoenen bij het schoonmaken.
• Bevochtig een doekje met schoon water.
• Maak de deur schoon, met name de binnenzijde van het raampje.
• Maak de dichtingen rond de voorste steun schoon.
• Maak de vochtigheidssensor in de trommel schoon.
• Verwijder alle filters, maak de dichtingen en luchtleidingen schoon. Voordat u de droger
inschakelt, moet u alle elementen afdrogen met een zacht doekje.
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HET OPLOSSEN VAN
PROBLEMEN BIJ HET
GEBRUIK
De droger is uitgerust met een intern systeem voor de detectie van storingen die worden aangegeven door een combinatie van knipperlichten. De meest voorkomende foutcodes staan hieronder.
Display

Oorzaak / Oplossing

E03 /

Leeg het waterreservoir. Als het probleem niet is opgelost, neem
dan contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.

E04

Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.

E05

Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.

E06

Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.

E07

Neem contact op met het dichtstbijzijnde erkende servicepunt.

E08

Er kunnen spanningsschommelingen optreden in het elektriciteitsnet. Wacht tot de spanning geschikt is voor de werking van het
apparaat.

• Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd technicus.
• Voordat u contact opneemt met de klantenservice moet u alle stappen uit de gebruiksaanwijzing doorlopen om eerst zelf het probleem op te lossen.
• Als op het display andere berichten verschijnen en de droger werkt niet, moet u contact
opnemen met de klantenservice.
• De servicetechnicus heeft het recht om u te belasten met de advieskosten, zelfs in de
garantieperiode.
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PROBLEEM

HET DROOGPROCES
DUURT LANG.

NA AFLOOP VAN DE
DROOGCYCLUS IS
HET WASGOED NOG
STEEDS NAT.

OORZAAK

OPLOSSING

HET OPPERVLAK
VAN HET VEZEL- EN
DRAADJESFILTER
KAN GEBLOKKEERD
ZIJN.

REINIG HET FILTER IN LAUW WATER.

DE WARMTEWISSELAAR KAN
VERSTOPT ZIJN.

MAAK DE WARMTEWISSELAAR SCHOON.

DE VENTILATIEROOSTERS AAN
DE VOORKANT VAN
HET APPARAAT ZIJN
MOGELIJK GEBLOKKEERD.

OPEN DE DEUREN/RAMEN OM TE VOORKOMEN DAT DE
TEMPERATUUR IN DE RUIMTE TE HOOG OPLOOPT.

MOGELIJK HEEFT
ZICH EEN LAAGJE
KALK GEVORMD OP
DE VOCHTIGHEIDSSENSOR.

REINIG DE VOCHTIGHEIDSSENSOR.

DE DROGER IS MOGELIJK OVERLADEN.

DE DROGER NIET OVERLADEN

HET WASGOED IS
MOGELIJK NIET
VOLDOENDE GECENTRIFUGEERD.

KIES EEN HOGERE CENTRIFUGESNELHEID IN DE WASMACHINE.

HETE KLEDING NA AFLOOP VAN HET DROOGPROCES LIJKEN MEESTAL VEEL VOCHTIGER.
HET GEKOZEN
PROGRAMMA IS
MOGELIJK NIET
GESCHIKT VOOR DIT
TYPE WASGOED.

CONTROLEER DE KLEDINGETIKETTEN MET WAS- EN
DROOGINSTRUCTIES; KIES HET JUISTE PROGRAMMA EN
MAAK OOK GEBRUIK VAN TIJDPROGRAMMA'S.

HET OPPERVLAK
VAN HET VEZEL- EN
DRAADJESFILTER
KAN GEBLOKKEERD
ZIJN.

REINIG HET FILTER IN LAUW WATER.

DE WARMTEWISSELAAR KAN
VERSTOPT ZIJN.

MAAK DE WARMTEWISSELAAR SCHOON.

DE DROGER IS MOGELIJK OVERLADEN.

DE DROGER NIET OVERLADEN

HET WASGOED IS
MOGELIJK NIET
VOLDOENDE GECENTRIFUGEERD.

KIES EEN HOGERE CENTRIFUGESNELHEID IN DE WASMACHINE.

PROBLEEM

DE DROGER GAAT
NIET OPEN OF HET
PROGRAMMA START
NIET. DE DROGER
SCHAKELT NIET IN NA
INSTELLING.

OORZAAK

OPLOSSING

DE DROGER IS
MOGELIJK NIET
AANGESLOTEN OP
HET ELEKTRICITEITSNET.

CONTROLEER OF DE STEKKER IN HET STOPCONTACT ZIT.

DE DEUR IS MOGELIJK OPEN.

CONTROLEER OF DE DEUR VAN HET APPARAAT GOED IS
GESLOTEN.

HET PROGRAMMA
IS MOGELIJK NIET
INGESTELD OF DE
KNOP START/PAUZE
IS NIET INGEDRUKT.

ZORG ERVOOR DAT ER EEN PROGRAMMA IS GEKOZEN EN
DE DROGER ZICH NIET IN DE STANDBY-MODUS BEVINDT
(PAUZE).

HET KINDERSLOT IS
MOGELIJK INGESCHAKELD.

KINDERSLOT UITSCHAKELEN.

DE DEUR ZIT NIET
GOED DICHT.

CONTROLEER OF DE DEUR VAN HET APPARAAT GOED IS
GESLOTEN.

MOGELIJK IS DE
STROOMVOORZIENING ONDERBROKEN.

DRUK OP DE KNOP START/PAUZE OM HET PROGRAMMA
TE STARTEN.

HET WATERRESERVOIR IS MOGELIJK
VOL.

GIET HET WATER UIT HET RESERVOIR.

DE KLEDINGSTUKKEN
ZIJN GEKROMPEN,
VERVILT OF KAPOT.

HET GEKOZEN
PROGRAMMA IS
MOGELIJK NIET
GESCHIKT VOOR DIT
TYPE WASGOED.

CONTROLEER DE KLEDINGKETEN MET WAS- EN DROOGINSTRUCTIES; KIES HET JUISTE PROGRAMMA.

WATER LEKT UIT DE
DEUR.

OP DE BINNENOPPERVLAKKEN VAN
DE DEUR EN OP DE
OPPERVLAKKEN
VAN DE DICHTING
ZIJN MOGELIJK VEZELS EN DRAADJES
OPGEHOOPT.

MAAK DE BINNENOPPERVLAKKEN VAN DE DEUR EN DE
DEURDICHTING SCHOON.

DE DEUR GAAT VANZELF OPEN.

DE DEUR ZIT NIET
GOED DICHT.

DRUK DE DEUR AAN TOTDAT U HET SLUITINGSGELUID
HOORT.

HET PROGRAMMA
IS ZONDER REDEN
ONDERBROKEN.

PROBLEEM

HET WAARSCHUWINGSSYMBOOL
WATERRESERVOIR
BRANDT/KNIPPERT.

OORZAAK

OPLOSSING

HET WATERRESERVOIR IS MOGELIJK
VOL.

GIET HET WATER UIT HET RESERVOIR.

DE WATERAFVOERSLANG IS MOGELIJK
GEBOGEN.

ALS HET APPARAAT DIRECT OP DE AFVOER IS AANGESLOTEN MOET U DE WATERAFVOERSLANG CONTROLEREN.

HET WAARSCHUWINGSSYMBOOL
REINIGING FILTER
BRANDT.

HET VEZEL- EN
DRAADJESFILTER IS
MOGELIJK VERONTREINIGD.

MAAK HET FILTER SCHOON.

HET WAARSCHUWINGSSYMBOOL
REINIGING FILTER
BRANDT.

HET FILTERNEST IS
MOGELIJK GEBLOKKEERD DOOR VEZELS EN DRAADJES.

MAAK HET FILTERNEST SCHOON.

OP HET OPPERVLAK
VAN HET VEZEL- EN
DRAADJESFILTER IS
MOGELIJK EEN LAAG
ONTSTAAN DIE HET
FILTER BLOKKEERT.

REINIG HET FILTER IN LAUW WATER.

DE WARMTEWISSELAAR KAN
VERSTOPT ZIJN.

MAAK DE WARMTEWISSELAAR SCHOON.

Als u het probleem niet zelf kunt oplossen roep dan hulp in.
• Druk op de knop [ ].
• Trek de stekker uit het stopcontact en roep de hulp in van de servicedienst.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Type

WTP 488 030

Nominale spanning

220-240V / ~50Hz

Nominaal vermogen

1000 W

Koelmiddel

R290

Omgevingstemperatuur*

+ 18°C ~+ 30°C

Nominale capaciteit droger

max. 8 kg

Afmetingen H x B x D

845/596/609 [mm]

Gewicht

46,8 kg

Voldoet aan de EU-voorschriften: norm EN 61121.

EN-61121

Bevat fluorhoudende broeikasgassen die zijn opgenomen in het Verdrag van Kyoto
Hermetisch gesloten
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 het waterreservoir.
Het onderzoek voor het etiket is uitgevoerd conform EN 61121 tijdens het standaard katoenprogramma:
- bij volledige lading
- bij gedeeltelijke lading
● het gemiddelde gewogen energieverbruik bedraagt 235 kWh/jaar

De droger heeft een warmtepomp die voor zijn werking gebruik maakt van gefluorideerde broeikasgassen. De toepassing ervan valt onder het protocol van Kyoto.
Het toegepaste gas bevindt zich in een hermetisch gesloten systeem. Als dit systeem beschadigd raakt,
mag u het niet repareren, maar moet u het vervangen door een nieuw systeem.
Opgelet!
De gassen die in dit apparaat worden gebruikt zijn bijzonder schadelijk voor de ozonlaag. Als zij ontsnappen naar de atmosfeer hebben zij grote invloed op de opwarming van de aarde.
Specificatie van het koelmiddel:
Gassoort: R-290
Chemische formule: CF3-CH2F
Hoeveelheid koelmiddel: 0,150kg / GWP 1430 / 214,50 kg eq CO2
* De optimale omgevingstemperatuur moet tijdens de werking van het apparaat 18°C tot +30°C
bedragen.
Als het apparaat bij een lagere of hogere temperatuur werkt, kan het voorkomen dat de droogtijd langer
wordt of dat het apparaat de vereiste temperatuur niet bereikt.
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