
Gebruiksaanwijzing

Droger

T884XLHP

WAARSCHUWING: Lees vóór het ingebruiknemen van de droger de gebruiksaanwijzing 

aandachtig door.

Geachte koper,

wij danken u hartelijk voor uw keuze voor het kwaliteitsproduct ASKO. 

Wij hopen, dat ons product aan uw verwachtingen en eisen zal voldoen 

en dat u er jarenlang plezier van zult hebben. Het product met zijn 

Scandinavische vormgeving verenigt zuivere lijnen met een uitstekende 

functionaliteit en hoge kwaliteit. Dit zijn tevens de kenmerken die 

bepalend zijn voor de reputatie van onze producten over de hele wereld.

Om u zo goed mogelijk kennis te laten nemen van de kenmerken 

en mogelijkheden van ons apparaat, stellen wij voor, dat u vóór de 

ingebruikname van het apparaat aandachtig de aanwijzingen voor het 

gebruik bestudeert. In de gebruiksaanwijzingen vindt u ook aanwijzingen 

voor het behoud van de natuur.
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VOORDAT U DE MACHINE VOOR DE EERSTE KEER 

IN GEBRUIK NEEMT

TAAL SELECTEREN

Als uw machine is aangesloten en u de machine de 

eerste keer start, wordt u gevraagd de displaytaal te 

selecteren. Ga als volgt te werk:

1. Draai de programmakiezer om te kiezen uit: US 

English, English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, 

Français, Deutsch, Italiano, Espanol, Русский, 

Nederlands.

2. Druk één keer op Start om de instelling op te slaan.

WASETIKETTEN

Sommige stoff en zijn niet geschikt voor de 

droogtrommel. Lees altijd de instructies op het wasetiket 

van elk kledingstuk en volg deze op. Zie voor meer 

informatie het hoofdstuk Adviezen vóór ingebruikname 

wasdroger.

LET OP!

Als u de wasdroger voor de eerste keer in gebruik 

neemt of lange tijd niet hebt gebruikt, hoort u soms 

een licht bonkend geluid. Dit is volkomen normaal en 

zal na een paar droogbeurten verdwijnen.
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ALGEMEEN

Voor het ingebruiknemen van uw droger 

dienen de aanwijzingen voor gebruik 

nauwkeurig te worden gelezen. Bewaar de 

aanwijzingen op een veilige plaats.

• Deze droger kan ook in openbare ruimten worden 

gebruikt.

• De elektrische installatie, indien vereist, moet worden 

uitgevoerd door een gekwalifi ceerde elektromonteur.

• De droger mag alleen worden gebruikt voor het 

drogen van de was in overeenstemming met de 

aanwijzingen in deze handleiding.

• Alle reparaties en handelingen voor onderhoud, die 

verband houden met de veiligheid en juist gebruik 

van de droger, dienen te worden uitgevoerd door een 

deskundig opgeleid persoon.

• Een beschadigde aansluitkabel mag slechts door een 

deskundig opgeleide elektriciën worden vervangen.

• Tijdens de werking van de droger dient te worden 

gezorgd voor voldoende ventilatie van de ruimte, 

teneinde te voorkomen, dat rook van open vuur 

of andere dampen van machines en apparaten 

die andersoortige brandstoff en gebruiken worden 

aangezogen.

• De droger mag geen ongewassen (vuile) was drogen.

• Wasgoed, dat vlekken bevat van plantaardige oliën of 

vetten, aceton, alcohol, benzine, kerosine, middelen 

voor het verwijderen van vlekken, terpentijn, was of 

middelen voor de verwijdering van was, dienen voor 

het drogen in de droger eerst te worden gewassen 

in heet water met een aanvullende hoeveelheid 

wasmiddel.

• Het wordt aanbevolen wasgoed, dat schuimrubber, 

latex, rubberen delen, plastic, waterproof textiel 

bevat of wasgoed of kleding overtrokken met rubber 

en bekleed met schuimrubber, niet in de droger te 

drogen.

• Wasverzachters of soortgelijke producten moeten 

worden gebruikt overeenkomstig de aanbevelingen 

van de wasmiddelfabrikant.

• Het apparaat mag slechts gebruikt worden door 

kinderen ouder dan 8 jaar, maar ook door personen 

met verminderd fysieke en verstandelijke vermogens 

en personen, die lijden of hebben geleden aan 

geheugenverlies of personen met gebrek aan 

ervaring of kennis, mits deze personen onder 

verantwoord toezicht staan en op de hoogte zijn 

gesteld van de veilige en juiste werking van de droger 

en men de gevaren en risico’s, verbonden met het 

gebruik van het apparaat heeft begrepen.

• Men dient te voorkomen, dat kinderen met de droger 

spelen.

• Kinderen, jonger dan drie jaar dienen op veilige 

afstand van de droger te worden gehouden, tenzij ze 

onder voordurend toezicht staan.

VEILIGHEID

• De droger mag niet worden gebruikt voor het drogen 

van wasgoed dat ervoor chemisch gereinigd is of 

van textiel dat nog resten van brandbare stoff en kan 

bevatten.

• Als u voor reiniging industriële reinigingsmiddelen of 

chemicalieën heeft gebruikt, doe uw kledingstukken 

dan niet in de droger.

• Een vlotter schakelt de machine uit als de 

condenswaterslang is verstopt of als het risico 

bestaat dat de condenswaterbak overloopt.

 WAARSCHUWING:

Tijdens de werking wordt de achterwand van de 

droger erg heet. Laat de droger eerst goed afkoelen 

voordat u de achterwand zou willen aanraken.

PLAATSING (INBOUW) VAN DE DROGER

Raadpleeg voor plaatsing of inbouw de bijgeleverde 

instructies.

 WAARSCHUWING! 

Start de machine pas wanneer deze 24 uur op zijn 

plaats staat. Als de droogtrommel om de een of 

andere reden voor transport of service neergelegd 

moet worden, moet deze op zijn linkerkant worden 

gelegd (gezien vanaf het front).

TRANSPORT/WINTEROPSLAG

Als u de machine wilt verplaatsen of ‘in de winter wilt 

opslaan in een onverwarmde ruimte, dient u eerst de 

condenswaterbak te legen.

VERPAKKINGSMATERIAAL

U wordt verzocht zich te ontdoen van het 

verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de 

plaatselijke voorschriften en aanbevelingen voor 

afvalscheiding.

RECYCLING

Dit apparaat is vervaardigd en gemerkt voor recycling. 

Teneinde letsel aan personen te voorkomen, dient het 

apparaat na het buiten gebruik nemen op de juiste 

wijze onbruikbaar te worden gemaakt. Informeer voor 

de verwijdering van het apparaat bij de desbetreff ende 

diensten in uw woonplaats.

 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID
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 WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID

VEILIGHEID VOOR KINDEREN

 WAARSCHUWING! 

STA NIET TOE, DAT KINDEREN DE 

DROGER GEBRUIKEN OM MEE TE 

SPELEN.

• Als de deur van de droger opengaat tijdens de 

werking, is het wasgoed in de trommel erg heet, 

waardoor verbrandingsgevaar kan ontstaan.

• Na het openen van de deur gaat de droger niet 

vanzelf weer verder met werken als de deur 

weer dicht gaat (voor het geval een kind in de 

trommel is gekropen en de deur achter zich heeft 

dichtgedaan).

KINDERVEILIGHEID

Met de instelling van de functie veiligheidsslot 

(kinderveiligheid) voorkomt u, dat kinderen de droger in 

werking stellen of de instellingen veranderen.

IN- EN UITSCHAKELING VAN DE 

KINDERVEILIGHEID

1. Zet met de aan/uit schakelaar het apparaat uit.

2. Druk op de knoppen »+« en de 

temperatuurkeuzeknop en houdt deze ingedrukt 

terwijl u het apparaat inschakelt met de aan/uit 

schakelaar.

3. Draai de programmakeuzeknop op de instelling 

Child-Safe StartOn (kinderveiligheid aan) of op 

Child-Safe Start Off  (kinderveiligheid uit).

4. Sla de instelling op door één keer op de Start knop te 

drukken.

TIJDELIJK UITSCHAKELEN VAN DE 

KINDERVEILIGHEID

De functie van kinderveiligheid kan ook tijdelijk voor 

drie minuten worden uitgeschakeld door tegelijkertijd 

op de de temperatuurkeuzeknop en de knop »minus« 

te drukken onder »vertraagde inschakeling« van het 

droogprogramma.
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BESCHRIJVING VAN DE WASDROGER

1. Hoofdschakelaar

2. Condenswaterbak

3. Bedieningspaneel

4. Typeplaatje

5. Filter

6. Buitendeur

7. Stomer en fi lter

1

7

2 3 4 5 6
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ADVIEZEN EN AANWIJZINGEN VOOR

HET BEGINNEN MET DROGEN

In dit hoofdstuk vindt u aanwijzingen, die van nut zijn 

voor u begint met drogen.

IS DE WAS VOOR HET DROGEN 

GECENTRIFUGEERD?

Wasgoed, dat u wenst te drogen in de droger moet 

vooraf worden gecentrifugeerd in de wasmachine bij 

tenminste 1000 toeren. Een hoger toerental van de 

wasmachine bij het centrifugeren zorgt voor een beter 

drogen, aangezien hiermee energie wordt bespaard en 

de droogtijd verkort.

MATERIALEN, DIE IN DE DROGER 

KUNNEN WORDEN GEDROOGD

 Dit symbool betekent, dat het materiaal geschikt 

om te drogen in een droger. Textiele materialen, die het 

drogen in de droger het beste verdragen zijn katoenen 

stoff en, badstof en synthetische stoff en. Deze materialen 

worden na het drogen in de droger zachter en lichter 

alsof ze buiten aan de waslijn werden gedroogd.

OPMERKING!

Het drogen van het wasgoed met een droger heeft 

geen uitwerking op het wasgoed in de vorm van 

slijtage van het textiel of van het weefsel. Weefsel 

(pluisjes), dat zich ophoopt op het fi lter van de droger 

bestaat uit stof en deeltjes van het weefsel, dat zich 

ophoopt bij normale slijtage door gebruik (dragen) van 

het textiel.

MATERIALEN, DIE NIET MOGEN 

WORDEN GEDROOGD IN DE DROGER

 Dit symbool betekent, dat het materiaal niet geschikt 

is voor het drogen met een droger. Bepaalde materialen 

kunnen smelten en brandgevaar veroorzaken, indien 

ze aan hogere temperaturen worden blootgesteld, 

sommige textielsoorten kunnen van vorm veranderen of 

krimpen.

In de droger mogen ook geen kledingstukken worden 

gedroogd die:

• het teken hebben »niet drogen in de nabijheid van 

een warmtebron”;

• u chemisch heeft gereinigd of heeft laten reinigen

• schuimplastic bevatten;

• materialen uit glaswol bevatten;

• gemaakt zijn van wol, aangezien dit kan gaan rafelen.

STATISCHE ELEKTRICITEIT

Het gevaar van statische elektriciteit, dat ontstaat aan 

het einde van het drogen in de droger kan worden 

verminderd door:

• het gebruik van een wasverzachter bij het wassen;

• vijf minuten te wachten voordat u de deur opent en 

het wasgoed uit de trommel haalt.

OPMERKING!

Het droogprogramma of wel de werking van de droger 

kan worden onderbroken door drie seconden op 

de knop Stop te drukken. U kunt ook eenvoudig de 

deur van de droger openen. In beide gevallen stopt 

het droogprogramma. Bij hernieuwde inschakeling 

begint het droogprogramma weer opnieuw. Als u 

het programma niet opnieuw wenst te starten, neem 

dan de was meteen uit de droger en spreidt het uit, 

zodat de opgehoopte warmte uit het wasgoed kan 

verdwijnen.
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DROGEN VAN WASGOED

Hierna volgen nauwkeurige aanwijzingen, die 

stapsgewijs het droogproces beschrijven, waarmee u de 

beste resultaten zult bereiken.

SORTEREN VAN HET HET WASGOED

De beste droogresultaten of wel een gelijkmatig 

gedroogde was zult u bereiken, als u de was voor het 

drogen sorteert op materiaal. Rits de ritssluitingen 

dicht en maak de riemen vast, sorteer de afzonderlijke 

kledingstukken en kies de geschikte temperatuur van 

het droogprogramma.

OPMERKING!

Overbelast de trommel niet!

Als de droger te vol is, zal de kleding slecht drogen of 

kreukelen. 

Richtlijnen voor het gebruik van specifi eke programma’s:

Extra droog

Dit programma is voor items die zeer moeilijk drogen.

LET OP!

Gebreide stoff en hebben de eigenschap dat ze snel 

kunnen gaan krimpen. Gebruik de programma’s Extra 

droog, Normaal droog  of Strijkdroog voor deze 

stoff en. Rek kledingstukken direct na het drogen weer 

op in hun oorspronkelijke model.

Kastdroog en Normaal droog 

Deze programma’s stoppen automatisch als het 

wasgoed droog is. Het programma Kastdroog geeft iets 

droger wasgoed dan Normaal droog .

Strijkdroog

Dit programma schakelt het verwarmingselement uit als 

het wasgoed nog net vochtig genoeg is om te worden 

gestreken of geperst.

Jeans

Programma voor jeans en kleding met zeer dikke naden. 

Uitgest. start kan als optie worden geselecteerd.

Synthetica

Fijn programma voor synthetische was. Uitgest. start 

kan als optie worden geselecteerd.

Badstof

Programma bedoeld voor grote en kleine badstoff en 

wasjes, zoals handdoeken en badjassen.

Dons

Fijn programma dat wasgoed volledig droogt. Kan 

worden gebruikt om drie kussens of één dekbed te 

drogen.

Tijdprogramma

De meest geschikte programmatijd is afhankelijk van 

wat u met het wasgoed na het drogen in de trommel wilt 

doen. Probeer de verschillende programma’s uit om te 

Druk op de aan/uit knop om de droger in te schakelen, 

het display gaat branden. Open de deur, doe de was in 

de droger en sluit de deur weer.

OPMERKING!

Zorg ervoor, dat samen met de kleding geen andere 

voorwerpen in de droger kunnen komen, bijv. 

wasmiddelbolletjes. Deze voorwerpen kunnen zowel 

het apparaat als de kleding beschadigen. 

OPMERKING!

Neem om energie te besparen altijd de maximale 

belasting voor een afzonderlijk programma in acht  (zie 

de programmatabel). 

Door het draaien van de programmakeuzeknop kiest u het juiste droogprogramma. De keuze verschijnt op het display. 

Met de toetsen voor de speciale functies kiest u de gewenste optie.

Programmakeuzeknop Display

Aan/Uit knop Toesten voor speciale functies Begin(Start)     Einde(Stop)

KEUZE VAN HET GESCHIKTE DROOGPROGRAMMA
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DROGEN VAN WASGOED

achterhalen welke het beste werkt. Als u Tijdprogramma 

gebruikt om een lading met verschillende textielsoorten 

te drogen, zullen sommige kledingstukken vochtig 

blijven. Laat vochtige kledingstukken nog eens 30 

minuten of langer drogen op Tijdprogramma.

Selecteer de programmatijd door de toetsen + en - in te 

drukken. Er kan een programmatijd tussen 30 minuten 

en 3 uur worden geselecteerd en met elke druk op de 

toets wordt de tijd met 15 minuten aangepast.

LET OP!

Als het Tijdprogramma wordt gebruikt met 

een programmatijd die te lang is, worden de 

kledingstukken ‘te droog’. Hierdoor kunnen ze krimpen 

of kreuken en ruw gaan aanvoelen. Synthetische 

stoff en kunnen ook worden geladen met statische 

elektriciteit.

Ventileren

Gebruik Ventileren als u kledingstukken of 

textielartikelen wilt opfrissen, luchten of verzachten. 

Selecteer de programmatijd door de toetsen + en - in te 

drukken. Er kan een programmatijd tussen 15 minuten 

en 3 uur worden geselecteerd en met elke druk op de 

toets wordt de tijd met 15 minuten aangepast.

INSTELLING VAN AANVULLENDE 

FUNCTIES

Met de instelling van de afzonderlijke opties kunt u 

het droogprogramma instellen naar eigen wens en 

behoeften. De beschikbare functies zijn afhankelijk 

van het soort droogprogramma, die u van te voren 

heeft gekozen. Nadat u het droogprogramma heeft 

geactiveerd kunnen de aanvullende functies worden 

opgeslagen voor de volgende keer, wanneer u weer 

hetzelfde droogprogramma gebruikt. De enige 

uitzondering is de functie van vertraagde inschakeling, 

die u niet voor de volgende keer kunt opslaan.

 Energiebesparing

De optie van Energiebesparing kan worden gekozen 

voor alle programma’s, behalve voor het programma 

Verfrissing van het wasgoed en Tijdprogramma.

• De functie kiest u door een druk op de toets voor de 

Energiebesparing onder het desbetreff ende symbool.

• Na de keuze van de optie Energiebesparing gaat het 

signaallichtje branden.

 Volume van het geluidssignaal:

U hebt de keuze om uw droger zo in te stellen, dat u door 

een geluidssignaal wordt gewaarschuwd aan het einde 

van het droogprogramma of als er een fout optreedt.

• De functie kiest u door een druk op de toets voor 

het volume van het geluidssignaal onder het 

desbetreff ende symbool.

• Na de instelling van het Volume van het 

geluidssignaal gaat het signaallichtje branden.

 Tijdbesparing

De optie tijdbesparing kunt u kiezen op alle programma’s 

behalve op het programma Verfrissing van het wasgoed. 

Met de keuzen van deze optie wordt het programma met 

12 minuten ingekort.

• De functie kiest u door een druk op de toets met het 

desbetreff ende symbool.

• Na de keuze van de optie Tijdbesparing gaat het 

signaallichtje branden.

 Anti-kreuk functie

De activering van deze optie betekent, dat de 

trommel nog twee uur na het beëindigen van het 

droogprogramma elke minuut drie seconden zal draaien. 

De functie voorkomt, dat het wasgoed in dezelfde positie 

blijft liggen en zal gaan kreuken in het geval, dat u niet 

in staat zult zijn de was na het drogen meteen uit de 

trommel te halen. De functie kan voor alle programma’s 

worden gekozen behalve voor het programma 

Verfrissing van het wasgoed. Als u tegelijkertijd ook het 

geluidssignaal wilt activeren, zal een geluidssignaal u 

iedere keer opmerkzaam maken op het draaien van de 

trommel.

• De Anti-kreuk functie kiest u door een druk op de 

toets met het desbetreff ende symbool.

• Na de keuze van de Anti-kreuk optie gaat het 

signaallichtje branden.

 Vertraagde inschakeling

Kies eerst het droogprogramma, dat u wenst te 

gebruiken en daarna door een druk op de toets »+« 

de functie vertraagde inschakeling van de droger. 

Op het display verschijnt de vertraagde inschakeling, 

aangegeven in hele uren. Met een druk op de toets »+/-« 

kiest u een vertraagde tijd van inschakeling van 1 tot 

24 uur. Het symbool voor de vertraagde inschakeling 

van het droogprogramma wordt aangegeven naast 

het gekozen aantal uren. Druk voor het begin van het 

droogprogramma op de knop Start en de droger zal 

beginnen met het aftellen met stappen van een uur en 

zal in werking treden na het verstrijken van het aantal 

uren. De functie kunt u kiezen op alle programma’s, 

behalve op het programma Verfrissing van het wasgoed 

of op de functie Droogtijdinstelling.
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DRUK OP DE KNOP VOOR 

INSCHAKELING VAN HET 

DROOGPROGRAMMA (START)

Enige minuten na de inschakeling van het 

droogprogramma verschijnt op het display de berekende 

tijd, die nodig is voor het drogen van de was. De 

aanduiding 1:35 betekent bijvoorbeeld, dat voor het 

drogen van de was in de trommel een tijd nodig is van 

ongeveer 1 uur en 35 minuten. Als u hierbij ook de 

functie Anti Crease (anti-kreuk) heeft gekozen zal de 

trommel twee uur lang nog elke minuut drie seconden 

draaien na beëndiging van het droogprogramma. De 

werkelijke tijd, benodigd voor het drogen, kan ook wat 

langer zijn dan de tijd aangegeven op het display. In 

zulke gevallen geeft het display een tijd van 0:15 aan 

zolang de was nog niet voldoende droog is. Als u de 

functie Time Saver heeft gekozen (tijdbesparing), zal 

op het display 0.05 verschijnen. Het droogprogramma 

of wel de werkingstijd van de droger kan worden 

onderbroken door gedurende 3 seconden op de knop/

toets Stop te drukken, u kunt ook eenvoudig de deur 

van de droger openen. In beide gevallen zal de werking 

worden gestopt, bij het opnieuw in werking zetten zal de 

droger weer vanaf het begin beginnen met drogen.

OPMERKING!

Het is niet mogelijk het droogprogramma te 

veranderen, bijvoorbeeld indien u na het starten van 

een gekozen programma de programmakeuzeknop in 

een andere positie zou willen zetten.

EINDE VAN HET DROOGPROGRAMMA

Als het droogprogramma is afgelopen verschijnt op het 

display het opschrift Done (beëindigd). Als u de functie 

Anti Crease (Anti Kreuk) heeft gekozen zal de droger na 

afl oop van het programma nog gedurende twee uur elke 

minuut 3 seconden draaien.

De koelventilator van de compressor draait enige tijd 

door nadat het programma is afgelopen, maar stopt 

weldegelijk automatisch of zodra een willekeurige toets/

knop wordt ingedrukt.

Verlichting

Twee minuten na het beëindigen van het 

droogprogramma zal de verlichting van het display en 

van de knoppen overgaan op een energiebesparende 

modus. Als u de droger opnieuw wilt activeren, draai dan 

aan de keuzeknop voor het droogprogramma.

Condenswater

De condenswaterbak moet na elke droogbeurt worden 

geleegd. Verwijder de condenswaterbak, giet het water 

weg en plaats de bak terug. Als de condenswaterbak 

te vol raakt of overstroomt, wordt het programma 

onderbroken en verschijnt Reservoir legen op het 

display. Maak de bak leeg en druk op Start om een 

nieuw programma te starten.

TIPS!

Het condenswater is ontkalkt en kan worden gebruikt 

in stoomstrijkijzers. Giet het door een koffi  efi lter.

LET OP!

• Reinig het fi lter in de buitendeur na iedere 

droogbeurt. Zie het hoofdstuk Onderhoud en 

reiniging.

• Reinig de stomer en het stoomfi lter met 

tussenpozen, zoals aangegeven op het display van 

de machine of vaker.

• Maak de condenswaterbak na elke droogbeurt 

leeg.

 WAARSCHUWING! 

Als het fi lter verstopt raakt, bestaat de kans dat de 

automatische oververhittingsbeveiliging van de 

machine in werking wordt gesteld. Maak het fi lter 

schoon, wacht totdat de machine is afgekoeld en 

probeer daarna te starten. Als het starten niet lukt: 

neem contact op met de serviceafdeling.

ADVIES!

Reinig het fi lter in de deur na elk gebruik. Lees de 

bijzonderheden door in het hoofdstuk Reiniging en 

onderhoud.

Na beëindiging van de droogcyclus

Zet de hoofdschakelaar uit. Neem het wasgoed uit de 

trommel en sluit de deur om te voorkomen, dat kleine 

kinderen in hun spel in de trommel van de droger zouden 

kunnen kruipen.

DROGEN VAN WASGOED
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DROGEN VAN WASGOED

SCHEMA VAN DROOGPROGRAMMA’S

Het schema bevat gegevens over het energieverbruik en de tijdsduur van de gekozen droogprogramma’s. Het schema 

geeft ook het eff ect weer van het gebruik van verschillende centrifugesnelheden bij het wassen van het wasgoed. De 

gegevens over het gebruik kunnen veranderen overeenkomstig veranderingen in kamertemperatuur, vochtigheid, 

mogelijke fl uctuaties in de netspanning en de gekozen droogfuncties.

De aangegeven waarden gelden bij de volgende voorwaarden:

Temperatuur van de toegevoerde lucht:   23°C

Luchtvochtigheidsgraad:     55%

Droogtemperatuur:     normaal

Droogprogramma Soort wasgoed Vulling Snelheid bij

centrifugeren

(omw./min)

Energie verbruik 

bij benadering

(kWh)

Droogtijd 

(±min)

Auto Extra Dry

(zeer droog)

katoen, linnen 1/1 800 2,6 4:10

1000 2,4 4:05

1400 2,2 4:00

1600 2,0 3:50

Auto Dry

(droog)

katoen, linnen 1/1 800 2,4 4:05

1000 2,2 4:00

1400 2,0 3:50

1600 1,8 3:40

Auto Normal Dry 

(normaal droog) 

katoen, linnen 1/1 800 2,5 4:05

1000* 2,4 4:00

1400 2,2 3:50

1600 2,0 3:40

kreukbestendig, 

polyesther/

katoen

1/2 1000* 0,7 1:05

Auto Iron Dry 

(strijkdroog)

katoen, linnen 1/1 800 2,0 3:10

1000* 1,8 3:00

1400 1,6 2:50

1600 1,5 2:40

* Testprogramma volgens de standaard EN61121
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INSTELLINGEN

DE DROGER BIEDT NOG EEN KEUZE 

UIT DE VOLGENDE AANVULLENDE 

INSTELLINGEN

• keuze van de taal

• veiligheidsblokkade voor kinderen

Als de droger voor de eerste maal op het net wordt 

aagesloten en aangezet, biedt de droger de keuze van 

een taal op het display.

TAALKEUZE

Daarbij gaat u alsvolgt tewerk:

1. U doet de droger aan met de aan/uit knop.

2. Druk op de knop(toets) Start en houdt deze vast en 

druk tegelijkertijd op de aan/uit knop.

3. Door het draaien aan de knop voor de 

programmakeuze kiest u één van de aangeboden 

talen: Engels (US), Engels (UK), Zweeds, Deens, 

Noors, Fins, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, 

Russisch en Nederlands.

4. De keuze wordt opgeslagen door een druk op de 

knop(toets) Start.

KINDERVEILIGHEID

Activering en uitschakeling van de kinderveiligheid.

1. Doe met de aan/uit knop het apparaat uit.

2. Druk op de toets »+« en op de toets voor 

»Energiebesparing« en doe het apparaat aan door 

een druk op de aan/uit knop.

3. Door te draaien aan de knop voor programmakeuze 

kiest u de instelling Child-Safe Start On 

(kinderveiligheid Aan) of Child-Safe Start Off  

(Kinderveiligheid uit).

4. De instelling wordt opgeslagen door een druk op de 

knop(toets) Start.

De functie van het veiligheidsslot voor kinderen kan 

ook voor een tijd van drie minuten tijdelijk worden 

uitgeschakeld door gelijktijdig te drukken op de 

knop(toets) voor »Energiebesparing« en de »minus (-)«.



13

REINIGING EN ONDERHOUD

HET FILTER REINIGEN

Het fi lter moet na elke droogbeurt worden gereinigd.

1. Til het fi lter uit de houder in de deur.

2. Open het fi lter. Druk met uw duim op de rand (zie 

afbeelding) en trek het fi lter naar buiten.

3. Verwijder met uw hand of een zachte doek de 

pluizen van alle kanten van het fi lter. Gebruik, indien 

nodig, een vochtige spons en een kleine hoeveelheid 

afwasmiddel om eventuele resten te verwijderen. 

Droog het fi lter grondig met een handdoek.

OPMERKING!

Reinig na ieder droogprogramma het oppervlak van 

het fi lter. 

4. Sluit het fi lter en plaats het terug in de deur. Sluit het 

fi lter voordat u de deur sluit.

DE CONDENSWATERBAK LEGEN

Indien u de machine niet hebt aangesloten op 

een aparte afvoer, moet de condenswaterbak na 

elke droogbeurt worden geleegd. Verwijder de 

condenswaterbak, giet het water weg en plaats de bak 

terug.

Als de condenswaterbak te vol raakt of overstroomt, 

wordt het programma onderbroken en verschijnt 

‘Reservoir legen’ op het display. Maak de bak leeg en 

druk op Start om het programma opnieuw te starten.

Zie de installatie-instructies in de documenten voor het 

aansluiten op een aparte afvoer.

OPMERKING!

Leeg het condenswaterreservoir na elke droogbeurt.

OPMERKING!

Gebruik de droger niet als de condensor niet is 

aangebracht. 

HET CONDENSORFILTER EN DE 

CONDENSOR REINIGEN

Reinig de condensor en het condensorfi lter met 

tussenpozen, zoals aangegeven op het display van de 

machine of vaker.

1. Zet de Hoofdschakelaar uit en open de deur.

2. Verwijder de plint.
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ONDERHOUD EN REINIGING

3. Open de deur van de warmtepomp.

4. Trek het fi lter uit door de houder van het fi lter lichtelijk 

naar beneden te drukken.

5. Neem het schuimfi lter (B) uit de houder van het fi lter 

(A), reinig het met een stofzuiger en was het met 

stromend water.

A
B

ADVIES!

Was na 30 droogbeurten het schuimfi lter in een 

wasmachine (op het spoelprogramma of op het 

programma voor snelwas)

6. Reinig de ribben van de warmtepomp door 

te sproeien met water (bijvoorbeeld met een 

plantensproeier). Het stof loopt weg met het water, 

dat daarna wordt afgevoerd door de pomp voor 

condenswater.

7. Doe het gereinigde schuimfi lter terug in de houder 

van de fi lter. Plaats de houder door onder een hoek 

eerst de onderste rand van de houder te plaatsen en 

druk hem daarna pas zacht naar de ribben van de 

warmtepomp toe zodat hij recht komt. Sluit de deur 

van de warmtepomp.

OPMERKING!

Raak de ribben van de warmtepomp niet aan, Ze zijn 

zeer dun en kunnen snel beschadigen. Als de ribben 

gebogen of beschadigd worden, wordt de werking 

van de condensor sterk verminderd, hiermee ook het 

droogresultaat.
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FOUTVERWIJDERING TIJDENS DE WERKING

HET AUTOFILTER REINIGEN

Het autofi lter reinigen Reinig het fi lter met tussenpozen, 

zoals aangegeven op het display van de machine of 

vaker.

1. Trek de condenswaterbak naar buiten en omhoog.

2. Schroef het autofi lter los en verwijder het.

Afdichting

3. Spoel het autofi lter schoon met water.

4. Schroef het autofi lter weer terug op zijn plaats. 

Controleer of de afdichting goed zit.

OPMERKING!

Reinig het fi lter na ieder droogprogramma. 

Plaats het fi lter niet als deze vochtig of nat is. Een 

vochtig of nat fi lter kan fouten veroorzaken in de 

werking. 

OPMERKING!

Zonder fi lters of met beschadigde fi lters mag de 

droger niet gebruikt worden. De fi lters voorkomen 

dat opgehoopte vezels uit de kleding in het apparaat 

terechtkomen en defecten of storing veroorzaken.

DE BUITENKANT VAN DE MACHINE 

REINIGEN

U dient de buitenkant van de machine en het 

programmapaneel te reinigen met een mild 

schoonmaakmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen 

omdat deze de machine kunnen beschadigen. Spuit de 

machine niet schoon met een slang en besproei deze 

ook niet met water.

LET OP!

Voorkom dat er zich stof ophoopt rond de machine. 

Zorg ervoor dat de omgeving van de wasdroger 

schoon en koel blijft; hitte en vocht verlengen de 

droogtijden.
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FOUTVERWIJDERING TIJDENS DE WERKING

FOUTMELDINGEN

• Als op het display het teken Overfl ow verschijnt, is de 

condensorbak vol of is het fi lter van de warmtepomp 

verstopt. Leeg de bak of reinig het fi lter en start het 

programma opnieuw. Zie het hoofdstuk Onderhoud 

en reiniging.

• Als op het display het teken Max program time 

verschijnt lees dan »Drogen duurt te lang« in dit 

hoofdstuk.

• Als op het display Reiniging van het stoffi  lter 

verschijnt, dient het stoffi  lter gereinigd te worden.

• Als op het display Reiniging van de condensor 

verschijnt, reinig dan de warmtepomp. Zie het 

hoofdstuk Onderhoud en reiniging.

• Als op het display Clean auto fi lter verschijnt, reinig 

dan het stoffi  lter. Zie het hoofdstuk Onderhoud en 

reiniging.

• Als op het display Thermistor fault verschijnt, bel dan 

een servicemonteur.

• Druk op de knop Stop om foutmeldingen van het 

display te verwijderen.

OPMERKING!

Bij het voor de eerste keer aanzetten van de droger 

of na lange tijd van stilstand kan een zacht ronkend 

geluid te horen zijn. Dit is een volkomen normaal 

verschijnsel en zal verdwijnen na een aantal malen 

gedroogd te hebben.

INSCHAKELING VAN DE DROGER IS 

NIET MOGELIJK

Controleer of:

• de deur van de droger wel goed gesloten is;

• de hoofdschakelaar ingeschakeld is;

• misschien de functie van Vertraagde inschakeling 

is gekozen. Deze functie kan worden opgeheven 

door op de knop(toets) Stop te drukken en deze 3 

seconden vast te houden;

• de aansluitkabel zich wel in de wandcontactdoos 

bevindt;

• de zekeringen feilloos werken.

DE MACHINE VERLIEST HET 

VOLLEDIGE VERMOGEN TIJDENS EEN 

PROGRAMMA

Neem contact op met de serviceafdeling.

DE MACHINE LEKT WATER

Controleer of het autofi lter en de afdichting ervan correct 

zijn gemonteerd.

DE DROOGTIJD IS TE LANG

• Controleer of het pluizenfi lter niet verstopt is. Lees het 

hoofdstuk Reiniging en onderhoud van de droger.

• Maak de condenswaterbak leeg. Maak 

condensorfi lter (netfi lter + schuimfi lter), stomer, 

pluisfi lter en autofi lter schoon, zie hoofdstuk 

Onderhoud en reiniging.
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TECHNISCHE INFORMATIE

TECHNISCHE GEGEVENS

Hoogte: 850 mm

Breedte: 595 mm

Diepte: 745 mm

Gewicht (netto): 59 kg

Volume: 145 l

Maximaal vermogen: 11 kg 

Draaisnelheid van de 

trommel:

50-55 omw./min.

Spanning: Zie de gegevens op de sticker

Materiaal van de trommel: roestvrijstaal

Materiaal van het huis: poedergeverfd en warm gegalvaniseerd of roestvrij stalen plaatwerk

Plaatsing: zelfstandig of in combinatie (plaatsing op een wasmachine)

STANDAARDTESTEN

Europa:

Energetische verklaring: EN611 21 (95/13/EEC). Programma 3 Auto Normal Dry (normaal droge was) , 11 kg, 

katoen, temperatuur Normaal, optie Tijdbesparing. De machine is getest met een één-fase 

stroom van 16A.

Testmethode meting 

geluidsniveau:

IEC 60 704-2-6.
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TECHNISCHE INFORMATIE

INFORMATIE OVER ENERGIE-ETIKETTERING

Informatieblad, in overeenstemming met de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 392/2012

ASKO

Modelaanduiding T884XLHP

Max. droogvermogen 11 kg

De energie-effi  cientie klasse A++

Jaarverbruik (AE
c
) 282 (kWh/jaar) 1)

Energieverbruik 

Automatisch normaal drogen met maximale vulling (E
dry

) 2,38 (kWh) 

Automatisch normaal drogen met halve vulling (E
dry1/2

) 1,25 (kWh) 

Energieverbruik 

UIT stand (P
o
) 0,5 (W) 

AAN stand (P
l
) 0,5 (W) 

Condensatie-effi  cientie 

Automatisch normaal drogen met maximale en halve vulling (C
t
) 86 (%) 

Automatisch normaal drogen met maximale vulling (C
tdry

) 86 (%)

Automatisch normaal drogen met halve vulling (C
tdry1/2

) 86 (%)

Droogprogramma Automatisch normaal drogen 2)  

Programmaduur (minute) 

Automatisch normaal drogen met maximale en halve vulling (T
t
) 181 (minute) 

Automatisch normaal drogen met maximale vulling 250 (minute) 

Automatisch normaal drogen met halve vulling 130 (minute) 

Geluidsniveau 66 (dB(A))

Type droger (A = automatisch, NA = Niet Automatisch) A

Duur van de stand-by stand 2 (minute) 

Condensatie-effi  cientie klasse B3)

1) Gebaseerd op 160 standaard droogcyclussen op het Auto normal dry (Normaal droog)  vol en halfvol en het verbruik 

in de lage energiestand. Het werkelijke energieverbruik is afhankelijk van de wijze waarop de machine wordt gebruikt.

2) Het programma Auto normal dry (Normaal droog)  is bestemd voor het drogen van normaal natte katoenwas en is 

gezien het energieverbruik het meest effi  ciënte programma voor het drogen van de katoenwas. 

3) Op de schaal van G (minst effi  cient) tot A (meest effi  cient).
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ONDERHOUD VAN HET PRODUCT

VOORDAT U DE SERVICEDIENST BELT

Lees eerst de hoofdstukken Foutverwijdering tijdens 

de werking en Reiniging en onderhoud van de droger 

en check of u zelf de fout kunt oplossen. Als u de hulp 

van een servicedienst moet inroepen zorg dan eerst, 

dat u beschikt over alle benodigde gegevens van uw 

droger: model, type en serienummer. Gegevens over het 

model van het apparaat (1) vindt u op de eerste bladzijde 

van de gebruiksaanwijzing en op de frontplaat van het 

apparaat. Gegevens over type (2) en serienummer (3) 

vindt u op het plaatje, dat zich aan de voorkant van de 

droger bevindt, aan de binnenzijde van de buitendeur.

OPMERKING!

Gebruik in geval van een defect alleen 

reserveonderdelen van een geautoriseerde fabrikant.

1

TYPE

3

2

OPMERKING!

Reparaties of aanspraken op garantie die het gevolg 

zijn van een incorrecte aansluiting of onjuist gebruik 

van de droger vallen niet onder de garantie. In 

dergelijke gevallen worden de kosten van reparatie 

doorberekend aan de gebruiker.
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 WAARSCHUWING!

Start de machine pas wanneer deze 24 uur op zijn 

plaats staat. Als de droogtrommel om de een of 

andere reden voor transport of service neergelegd 

moet worden, moet deze op zijn linkerkant worden 

gelegd (gezien vanaf het front).

PLAATSING/INBOUW

Bijzonderheden over de plaatsing van uw droger leest 

u in de afzonderlijk bijgeleverde aanwijzingen voor de 

plaatsing/inbouw.

OPMERKING!

Plaats het apparaat niet in een ruimte, waar de 

temperatuur tot het vriespunt kan dalen, aangezien bij 

deze temperatuur het apparaat misschien niet meer 

goed zal werken.  

De ruimte waarin het apparaat geplaatst wordt, moet 

voldoende geventileerd en een temperatuur hebben 

tussen 15 °C en 25 °C.

AANSLUITING OP HET 

ELEKTRICITEITSNET

Het apparaat wordt op het elektriciteitsnet aangesloten 

met behulp van een aansluitkabel, die wordt verbonden 

met een geaarde wandcontactdoos. Dit stopcontact 

moet aangebracht zijn buiten het gebied van plaatsing/

inbouw van het apparaat en moet altijd bereikbaar zijn.

AANSLUITGEGEVENS BIJ AFLEVERING

• 230 V, 1-fase stroom, 10A

• 50 Hz

• Gebruik een zekering van het type A

OPMERKING!

Sluit het apparaat niet aan op het elektriciteitsnet via 

een verlengsnoer.

PLAATSING/INBOUW
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1. Scharnierpennen (boven en beneden)

2. Afdekplaat

3. Kunststofpluggen (op de boven- en benedenrand)

4. Sluithaak

5. Scharnieren (links en rechts)

6. Plint

DEUROPHANGING

2 41 3

56
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DEUROPHANGING

U kunt de deur naar keuze links of rechts ophangen.

Wijzigen draairichting deur:

1. Verwijder de plint.

2. Verwijder het scharnier, twee schroeven.

3. Til de deur omhoog en haal deze weg. Ondersteun 

hierbij de deur.

4. Verwijder beide scharnierpennen (boven en onder). 

Monteer deze op de andere kant van de machine. 

Plaats het scharnier terug.

5. Draai de vergrendeling los en verwijder deze 

(omhoogtillen en uittrekken) evenals de afdekplaat 

op de deur en de machine. Verwissel de 

vergrendeling en de afdekplaat.

1

2

6. Verplaats de plastic pluggen op de boven- en 

benedenrand van de deur. Gebruik hierbij een platte 

schroevendraaier.

7. Plaats de deur door de schroeven van de 

scharnieren iets los te draaien en daarna de deur 

vast te zetten en te sluiten. Zet de scharnieren weer 

vast. Zet de plint weer op zijn plaats.
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NOTITIES



TD80.2HP

T884XLHP

nl (03-15)

3.

2.

4.

1.

SNELLE HANDLEIDING VOOR GEBRUIK VAN DE DROGER

DRUK OP DE AAN/UIT KNOP VAN DE DROGER

Doe het wasgoed in de droger en doe de deur dicht.

KIES HET GESCHIKTE DROOGPROGRAMMA EN 

MOGELJKE AANVULLENDE FUNCTIES

Draai de knop van het keuzeprogramma op het gewenste droogprogramma.

HET DROOGPROGRAMMA IS BEЁINDIGD

Als het droogprogramma is beëindigd verschijnt op het display het opschrift »End«.

Maak het pluizenfi lter in de deur schoon na elke droogbeurt.

Doe de Aan/Uit schakelaar uit.

Doe de deur dicht.

DRUK OP DE KNOP/TOETS VOOR HET STARTEN 

VAN DE DROGER (START)

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen.

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija

www.asko.com


