
Geachte klant,

Hartelijk dank dat u voor dit kwaliteitsproduct van ASKO
hebt gekozen.

Wij hopen dat de machine jarenlang aan uw wensen en
verwachtingen zal voldoen. Scandinavisch design is een
combinatie van heldere lijnen, alledaagse functionaliteit en
hoogstaande kwaliteit. Dit zijn de hoofdkenmerken van al
onze producten en de reden dat onze producten wereldwijd
zo geliefd zijn.

Om optimaal profijt van uw nieuwe machine te hebben, raden
wij u aan deze bedieningshandleiding te lezen voordat u de
machine gaat gebruiken. De bedieningshandleiding bevat
ook informatie over hoe u het milieu kunt beschermen.

Gebruiksaanwijzing
Droogkast

ASKO DC7573, 7583
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Lees de Gebruiksaanwijzing en
bewaar deze op een veilige plaats.

• De elektrische installatie, indien vereist, moet
worden uitgevoerd door een gekwalificeerde
elektromonteur.

• De droogkastmag uitsluitendworden gebruikt
voor drogen zoals beschreven in deze
handleiding.

• De droogkast moet binnen worden
geïnstalleerd of opgeslagen.

• Reparaties en onderhoud op het gebied van
veiligheid of prestaties moeten door een
gekwalificeerd persoon worden uitgevoerd.

• Beschadigde netvoedingskabels mogen
uitsluitend worden vervangen door een
gekwalificeerde elektromonteur.

• Voldoende ventilatie is vereist om te
voorkomen dat rook van open vuur of dampen
van apparaten die andere brandstoffen
gebruiken, in de ruimte komen waar de
droogkast staat.

• Kleding en textiel die zijn besmeurd met
spijsolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine,
vlekkenverwijderaar, terpentijn, was en
wasverwijderaar, moeten in heet water met
extra wasmiddel worden gewassen voordat
ze in de droogkast gaan.

• Artikelen zoals schuimrubber, latex, kunststof,
met rubber bekledeartikelen en kledingstukken
en kussens met schuimrubbervulling mogen
niet in de droogkast worden gedroogd.

• Wasverzachters of soortgelijke producten
moeten worden gebruikt overeenkomstig de
aanbevelingen van de wasmiddelfabrikant.

• De droogkast is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met beperkte
fysieke of geestelijke capaciteiten of een
gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen
moeten instructies ontvangen over het gebruik

van de droogkast van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

• Houd kinderen onder toezicht om ervoor te
zorgen dat ze niet met de droogkast spelen.

• Houd het gebied rond het afvoerkanaal vrij van
stof en vuil.

• Maak de binnenkant van de droogkast
regelmatig schoon.

WAARSCHUWING!

Schakel de droogkast nooit uit voordat het gehele
programma is afgerond. Indien u dit toch doet,
dient u hetwasgoedonmiddellijk uit de droogkast
te halen en uit te spreiden zodat het kan
afkoelen.

Veiligheid
• De wasdroger mag niet worden gebruikt voor

kledingstukken of textielartikelen die thuis
chemisch zijn gereinigd, of materiaal dat
reststoffen of brandbare vloeistoffen bevat.

• De droogkast is voorzien van een
oververhittingsbeveiliging. Deze schakelt de
machine uit als de temperatuur te hoog wordt.

Een programma onderbreken
U kunt een droogprogramma stoppen door:
• Open de deur. De droogkast zal dan

automatisch stoppen.
• op de hoofdschakelaar te drukken.
• Druk drie seconden op de Stop-toets.
Om het droogprogramma te hervatten, sluit u de
deur en drukt u op de Start-toets.
Als gevolg van het stoppen en herstarten van een
programma, kan het wasgoed te vochtig of te
droog zijn.

Verpakkingsmateriaal
Gelieve verpakkingsmateriaal te sorteren
overeenkomstig de plaatselijke voorschriften.
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Recycling
De droogkast is zodanig ontworpen dat deze
geschikt is voor recycling. Om letsel te
voorkomen, dient de droogkast onbruikbaar te
worden gemaakt nadat is besloten dat deze niet
meer wordt gebruikt. Neem contact op met de
plaatselijke autoriteiten voor informatie over waar
en hoe de droogkast kan worden gerecycled.
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7. Deurhanger voor lichte artikelen1. Aansluiting

8. Middelste hanggedeelte2. Bedieningspaneel

9. Handschoenhanger3. Ophanghaken

10. Onderste hanggedeelte4. Typeplaatje (binnenin)

11. Schoenenrek (optioneel)5. Bovenste hanggedeelte

6. Deur
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1 2 3 4 5 6

Display4Hoofdschakelaar1

Start5Programmakiezer2

Stop6Optietoetsen3
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• Als de droogkast moet worden aangesloten
op het afzuigsysteem, danmoet dit in de ruimte
voor handen zijn.

• Binnen een straal van 2 m van het bovenste
gedeelte van de droogkast moet een
stopcontact met aarding aanwezig zijn. Aan
de bovenkant van de droogkast zit een 2 m
lange, geaarde snoer met stekker. Het
stopcontact moet zo zijn geplaatst, dat een
verlengsnoer niet nodig is.

• Wanneer de droogkast eenmaal is geplaatst,
moet u nog gemakkelijk bij het stopcontact
kunnen komen. Houd hier rekening mee, ook
als de droogkast in bijvoorbeeld een
inbouwkast wordt geplaatst. Zie het hoofdstuk
"Elektrische installatie.

• De vloer waarop de kast komt te staan, moet
een gewicht van ca. 60 kg kunnen dragen.

• De vloer moet vlak zijn met een afloop van
max. 2,5 cm onder de kast.

• De droogkast is alleen bedoeld voor plaatsing
binnenshuis bij een temperatuur boven 0 °C.

• De droogkast moet niet in ruimtes worden
geplaatst waar hogedrukspuiten worden
gebruikt voor reiniging.

595
127 295 615

600

O102

DC7573
1695-1720

DC7583
1835-1860

8

Montagegebied



Aansprakelijkheid gebruiker
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker
omeengekwalificeerde elektricien in te schakelen
als een in deze handleiding beschreven
stopcontact niet voor handen is.

WAARSCHUWING!
• Aansluiten op een geaard stopcontact.
• De aardverbinding mag niet worden

verwijderd.
• Gebruik geen adapter.
• Gebruik geen verlengsnoer.

Elektrische aansluiting
• De droogkast moet worden aangesloten op

220-230 V, 1-fase, 50-60 Hz en het
veiligheidsstopcontact. Het stopcontact moet
overeenkomstig geldende regelgevingworden
geïnstalleerd en geaard.

• De droogkast is bij levering klaar voor
aansluiting en voorzien van een 2 m lange
kabel met geaarde stekker.

• Vervang de bij de droogkast bijgeleverde kabel
en stekker niet. Als de stekker niet in het
stopcontact past, moet dit door een
gekwalificeerde elektricienworden aangepast.

• De droogkast moet met de bijgeleverde
aansluitkabel worden aangesloten enmag niet
permanent worden aangesloten!

• Het stopcontact moet zo zijn geplaatst, dat de
stekker zonodig kan worden verwijderd.

• De aansluitkabel loopt af fabriek via de
achterkant van de droogkast. Indien nodig kan
de aansluitkabel door het achterste gat in de
bovenplaat worden gevoerd.

• Controleer of de voeding overeenkomt met de
gegevens op het typeplaatje en dat de
hoofdstroomkring correct geaard is conform
geldende normen. We raden aan de
hoofdstroomkring te voorzien van een
aardlekschakelaar.

• De droogkast moet op een afzonderlijke
zekeringgroep worden aangesloten.

• De fabrikant aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid indien de elektrische
aansluiting niet overeenkomstig de instructies
in deze bedieningshandleiding wordt
uitgevoerd.
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De vochtige lucht kan op twee
manieren worden afgevoerd:
• Verbruikte lucht wordt vanuit de droogkast naar

een afvoerbuis of een afvoerkanaal in demuur
geleid via de bijgeleverde ontluchtingsslang.
Aanbevolen!

• Ventilatie in de ruimte waarin de droogkast is
geplaatst.

Ventilatie in de ruimte waarin de
droogkast is geplaatst.
• Open bij voorkeur een deur of raam in de

ruimte voor optimale ventilatie.
• Wanneer de droogkast wordt ingebouwd,

wordt de bijgeleverde ontluchtingsslang
(sommige markten) vervangen door een
permanente ontluchtingspijpmet een diameter
van 100 mm.

• De afstand tussen de bovenrand van de
ontluchtingspijp en het plafondmoetminimaal
300 mm bedragen.

• De ontluchtingspijp moet uit de inbouwkast
steken.

• Zorg voor een goede luchttoevoer naar de
luchtinlaat van de droogkast.

• De ventilatiegaten in de droogkast mogen niet
geblokkeerd raken.

1. Vochtige lucht naar buiten
2. Luchtinlaat

2

Afstand tot
plafond
minimaal 300
mm

1

Ventilatie in de ruimte waarin de droogkast is
geplaatst. Vrijstaande droogkast

Afstand tot
plafond
minimaal 300
mm

2

1

Ventilatie in de ruimte waarin de droogkast is
geplaatst. Droogkast ingebouwd in op maat
gemaakte inbouwkast.
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Aansluiting op het afvoerkanaal
Wanneer de kast in bedrijf is, wordt 45 m3

vochtige lucht per uur afgevoerd. Zorg ervoor dat
lucht de ruimte in kan stromen om de
geventileerde vochtige lucht te vervangen.

WAARSCHUWING!
• De droogkast mag niet worden aangesloten

op het rookgaskanaal.
• Alleen de bijgeleverde ontluchtingsslangmag

worden gebruikt (voor markten waar deze
wordt meegeleverd).

De droogkast kan op twee manieren op
het afvoerkanaal worden aangesloten:
Tochtwering
Deventilatieklep vanhet gebouwwordt vervangen
door tochtwering (bij de droogkastmeegeleverd).
Sluit geen kleppen aan die zich in het
ventilatiesysteem binnenin de droogkast
bevinden.

1. Vochtige lucht naar buiten
2. Slang.
3. Aansluiting
4. Tochtwering

1

2

3

4

De droogkast wordt met de tochtwering op het afvoerkanaal
aangesloten

Permanente aansluiting op het
afvoerkanaal (sommige markten)
De klep van het afzuigkanaal moet worden
vervangen door een overgangsdeel (niet
meegeleverd).
Sluit geen kleppen aan die zich in het
ventilatiesysteem binnenin de droogkast
bevinden.

1. Overgangsdeel

1

De droogkast wordt permanent aangesloten op het afvoerkanaal.
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Uitpakken

WAARSCHUWING!
• De kast kan gemakkelijk voorover vallen als

deze niet met schroeven op zijn plek wordt
gehouden.Dedroogkastmoet doorminimaal
twee personen worden getild.

• Verpakkingsmateriaal zoals plastic en
polystyreen buiten bereik van kinderen
houden. Houd rekening met het risico op
verstikking als kinderen in contact komenmet
plastic materialen.

• Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
Gebruik geen scherpe voorwerpen die het
product kunnen beschadigen.

• Controleer of de droogkast niet is beschadigd
tijdens het transport.

• Controleer na het uitpakken of de droogkast
geen mankementen vertoont. Schade,
mankementen en ontbrekende onderdelen
moeten direct worden gemeld aan de dealer.

Een complete levering bestaat uit
• Kast met ventilator
• Montageset
• Documenten

Aanbevolen gereedschap
• Waterpas
• Meetlint
• Handboormachine
• Schroevendraaier
• Boordiameter 8 mm
• Potlood
• Veiligheidshandschoenen (indien nodig)
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Montageset

1

2

3

4

5
5

7
6

7

8

1. Tochtwering (sommige markten), 1x
2. Ontluchtingsslang (sommige markten), 1x
3. Aansluiting met twee schroeven, 1x
4. Schroeven voor bevestiging aan de muur, 2x
5. Kunststof plug, 2x
6. Afdekdopje voor de kastpoot, 4x
7. Inbussleutel, 1x
8. Afdekdopje voor de schroeven, 2x
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Plaatsen
1. Plaats de droogkast op de beoogde plek.
2. Open de deur en zet de droogkast waterpas,

zodat deze stevig op alle vier de poten staat.

WAARSCHUWING!

De droogkast moet aan de muur worden
bevestigd. Als de kast topzwaar is, kan deze
voorover vallen.

Waterpas zetten
1. Gebruik een waterpas om te controleren of de

kast waterpas staat.
2. Gebruik de bijgeleverde inbussleutel en stel

alle vier de poten af via de gaten in de
bodemplaat van de droogkast (gebruik indien
nodig een tang).

3. Plaats de vier afdekdopjes (in de zak met
documenten) in de gaten.

1 2

3

1. Waterpas
2. Inbussleutel
3. Afdekdopje, 4x

Bevestigen
1. Plaats de droogkast op de beoogde plek, open

de deur en verwijder het bovenste
hanggedeelte.

2. Teken de boorgaten door de twee
voorgeboorde gaten in de achterwand van de
droogkast op de muur af.

3. Trek de kast van de muur en boor de gaten
voor de schroeven in de muur. Gebruik indien
nodig de bijgeleverde kunststof pluggen of
andere verankeringen.

4. Zet de kast terug en bevestig op de juiste plek
met de bijgeleverde schroeven.

5. Breng de afdekdopjes aan.

1

2 6

54
3 6
2

1. Voorgeboorde gaten
2. Schroeven
3. Kunststof plug
4. Muur achter de droogkast
5. Achterwand van de droogkast
6. Afdekdopje
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DC7573
1500-1525

DC7583
1640-1665

A=B-600

B2

1

Afbeelding 1

De droogkast heeft een diepte van 600 mm.
Gebruik schroeven en eventueel pluggenmet een
voor het materiaal van de achterwand van de
inbouwkast geschikte lengte.

1. Meet demontagediepte "B"waar de droogkast
moet worden gemonteerd (zie afbeelding 1).

2. Bedraagt demontagediepte “B”meer dan 600
mm, dan moet een houten lat (2) met dikte “A”
worden bevestigd. De houten lat wordt niet
meegeleverd.

3. Schuif de droogkast op zijn plek, zodat de
voorkant evenwijdig loopt met de inbouwkast.
Houd de deur gesloten.

4. Boven de droogkast moet een luchtspleet zijn
van minimaal 10 mm (zie afbeelding 2), voor
optimaal functioneren van de droogkast.

5. Open de deur. Stel de droogkast horizontaal
af conform de instructies in het hoofdstuk
"Waterpas zetten".

6. Verwijder het bovenste hanggedeelte en
markeer met een potlood de positie van het
gat op de wand erachter.

7. Plaats het hanggedeelte terug, sluit de deur
en trek de droogkast weer naar voren. Als
montagediepte "B" gelijk is aan de diepte van
de droogkast, kunt u verdergaan met punt 10
hieronder.

8. Zaag een houten lat (2)met dikte "A" op lengte
(500-575 mm.) De lat moet net zo dik zijn als
het verschil tussen de montagediepte "B" en
600 mm. Bedraagt de montagediepte “B” 620
mm, dan moet latdikte "A" 20 mm zijn.

9. Bevestig de houten latmet twee schroeven (1)
op de wand achter de droogkast op dezelfde
hoogte als de afgetekende gaten beschreven
in punt 6.

LET OP!

De schroeven voor de houten lat moeten niet
op dezelfde plek komen als de op de wand
afgetekendmontagegaten voor dedroogkast.
Zorg ervoor dat de houten lat stevig aan de
wand is bevestigd.

10.Steek de stekker van het aansluitsnoer in het
stopcontact en zorg ervoor dat het snoer niet
wordt afgekneld en gemakkelijk kan worden
losgemaakt.

11.Schuif de droogkast in de inbouwkast. Zorg
ervoor dat de achterwand van de droogkast
tegen dewand van de inbouwkast of de houten
lat (2) staat. Controleer of de voorkant van de
droogkast evenwijdig looptmet de inbouwkast.

12.Verwijder het bovenste hanggedeelte, schroef
de kast met behulp van de bijgeleverde
schroeven op zijn plek en breng de
afdekdopjes aan (zie afbeelding 3).
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Afbeelding 2

1

2 6

1

2 3
Afbeelding 3

1. Voorgeboorde gaten
2. Schroeven
3. Afdekdopjes

Aansluiten op de ventilatie
Wordt de droogkast ingebouwd, voer dan de
aansluiting door het ventilatiegat in het bovenste
gedeelte van de inbouwkast. Plaats vervolgens
de droogkast op de beoogde plek.
1. Zet de aansluiting op het gat in de bovenplaat

van de droogkast, stel de schroefgaten af en
bevestig de aansluiting.

2. Sluit de vaste ontluchtingspijp aan als de
droogkast wordt ingebouwd of bevestig de
bijgeleverde flexibele slang (sommige
markten). Zie ook het hoofdstuk
"Ventilatieoptie".

1

1. Aansluiting
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WAARSCHUWING!

Door te hoge belasting kan letsel ontstaan. De
droogkast moet door minimaal twee personen
worden getild.
Draairichting deur veranderen
1. Leg de droogkast op zijn achterkant.
2. Maak het scharnierplaatje los (zie afbeelding 1).
3. Verwijder de deur, ontkoppel de handschoenhanger en de schakelplaat van de hoofdschakelaar.

Draai de handschoenhanger een halve slag en plaats in hetzelfde bevestigingsgat.
4. Verplaats de schakelplaat naar de andere kant van de deur.
5. Maak de klinknagel van de scharnierplaat los en verplaats deze naar de andere kant.
6. Maak de klinknagel van het bovenste scharnier los en plaats deze op de andere kant.
7. Draai de deur om, stel de klinknagel af en bevestig de scharnierplaat.

Bild 1
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1Sorteer de kledingstukken
• Haal droge kledingstukken uit de

droogkast om de droogtijd voor de
overige kledingstukken terug te brengen.

• Probeer voor een gelijkmatig
droogresultaat kledingstukken van
hetzelfde materiaal te drogen. Bij
kledingstukken van verschillende
materialen bestaat de kans dat ze niet
droog zijn.

2Kledingstukken plaatsen
• De droogkast bestaat uit drie sectiesmet

verstelbare hangers. Iedere sectie heeft
een aantal hangers waaraan
kledingstukken worden opgehangen.

• Leg geen kledingstukken horizontaal op
de hangers.

• Hang lange kledingstukken dicht tegen
de wanden van de kast en korte
kledingstukken meer naar het midden.
Dit bevordert het droogresultaat.

• Vouw de onderste twee hanggedeelten
op als lange kledingstukken moeten
worden gedroogd.

• Hang handschoenen, mutsen, sjaals
enz. aan de ophanghaken aan de
binnenzijde van de deur.

• Trek de ophanghaken van het bovenste
hanggedeelte naar voren om
kledingstukken op te kunnen hangen.
Duw ze naar achteren als ze niet worden
gebruikt.

• Hang de droogkast niet te vol.
Kledingstukken kreuken en het
droogresultaat wordt ongelijkmatig. Laat
indien mogelijk wat ruimte open tussen
kledingstukken.

• Zorg ervoor dat kledingstukken die
kunnen afgeven, vrij hangen.

• Droog zware artikelen of kleding niet
samen met lichte kledingstukken,
aangezien de droogtijden erg
verschillen.

Het droogresultaat hangt voornamelijk af van hoe
de kledingstukken worden opgehangen.
Bovenstaande tekening toont de luchtstroom in
de droogkast. Als de luchtstroom in het midden
van de droogkast wordt belemmerd of
geblokkeerd, kan dit het droogresultaat nadelig
beïnvloeden.Op sommigepunten in dedroogkast
drogen kledingstukken in dat geval niet.
Als de droogkast koud is, kan de deurafdichting
niet goed sluiten. Dit wordt echter verholpen als
de kast wordt verwarmd en de deurafdichting
uitzet.

WAARSCHUWING!

Lees de veiligheidsinstructies voordat u de kast
in gebruik neemt.

3Sluit de deur van de droogkast
en zet de hoofdschakelaar aan.
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4Programmakeuze
Volg altijd de wasinstructies als deze
worden vermeld. Kies het programma dat

geschikt is voor de fijnste kledingstukken. Als
tijdens het wassen wasverzachter of een
antistatisch middel wordt gebruikt, moeten de
instructies van de fabrikant voor gebruik van deze
producten worden gevolgd.
U kiest een programmadoor de programmakiezer
te draaien. Naast het geselecteerde programma
gaat een LED branden. Kies de gewenste opties
met de optietoetsen. Start door de
Start/Stop-toets in te drukken.
De droogresultaten hangen onder andere af van
de omgevingstemperatuur, ventilatie van de
droogkast en de manier van ophangen. Probeer
de verschillende programma's uit om te
achterhalen welke het beste werkt.
Richtlijnen voor het gebruik van specifieke
programma's:

Auto extra droog
Dit programma is voor kledingstukken diemoeilijk
drogen, zoals spijkerbroeken met dikke naden.

Auto kastdroog
Schakel het verwarmingselement uit vlak voor
Auto extra droog. Probeer de verschillende
programma's uit om te achterhalen welke het
beste werkt. Gebruik deze programma's als u wilt
dat de kledingstukken volkomen droog worden.

Auto normaldroog
Deze programma's schakelen het
verwarmingselement uit als de kledingstukken
droog zijn, maar niet te "droog".

Warme handdoeken
Programma voor het verwarmen van
kledingstukken of stoffen tot een aangename
temperatuur op een energiezuinigemanier. Alleen
de minimaal benodigde energie wordt gebruikt.
Stelt u zich eens een warme badjas of warme
skischoenen, handschoenen en mutsen voor in
de winter

Tijdprogramma
Drogen met warmte. U kunt zelf een vaste
droogtijd instellen. Dat is aan te raden bij het
drogen van schoenen, laarzen etc. Geef de tijd
op door op de toets met het tijdsymbool te
drukken. De tijd verschijnt op het display. Max.
zes uur droogtijd.

Ventilerenprogramma
Drogen zonder warmte. U kunt zelf een vaste
droogtijd instellen.Geef de tijd op door op de toets
met het tijdsymbool te drukken. De tijd verschijnt
op het display. Max. twaalf uur droogtijd.

5Keuzeopties
Met de keuzeopties kunt u de
droogprogramma's afstemmen op uw

kledingstukken. De machine slaat de per
programma gekozen opties op in het geheugen
en zal deze (met uitzondering van: Uitgestelde
start) de volgende keer gebruiken als u hetzelfde
programma kiest.

Temperatuur
U kunt voor alle programma's een lagere
temperatuur kiezen, behalve voor
Ventilerenprogramma.
• Stel een lagere temperatuur in door de toets

onder het symbool in te drukken.
• Het lampje van de toets licht op wanneer deze

optie is geselecteerd.
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Ventileren
Bij deze optie zal de ventilator na afloop van het
droogprogramma twee uur lang drie seconden
per minuut draaien. Dit wordt aangeraden als u
de kleding niet direct na het drogen uit de
droogkast kunt halen. Kan niet met
Ventilerenprogramma worden gekozen.
• Selecteer Ventileren door de toets bij het

symbool in te drukken.
• Het lampje bij het symbool licht op wanneer

Ventileren is geselecteerd.

Tijdbesparing
Het programma wordt dan met ongeveer 12
minuten verkort. U kunt voor alle programma's de
optie Tijdbesparing instellen, behalve voor
Ventileren.
• Druk op de toets bij het symbool.
• Het lampje bij het symbool licht op wanneer

Tijdbesparing is geselecteerd.

Uitgestelde start
Kies eerst welk programma u wilt gebruiken en
kies vervolgensUitgestelde start door de toets bij
het symbool in te drukken. Het display geeft
Uitgestelde start in hele uren weer. Druk de toets
in om een uitgestelde start van 1 tot 24 uur te
kiezen. Het lampje bij de toets licht op wanneer
Uitgestelde start is geselecteerd. Druk de
Starttoets in. De machine telt met hele uren af en
start na de gekozen vertraging. Deze optie kan
niet worden gebruikt voor Ventileren en
Tijdprogramma.

6Druk op de Start-toets
Resterende droogtijd
Binnen enkele minuten na het starten van

het droogprogramma, verschijnt op het display
een schatting van de resterende droogtijd.
Bijvoorbeeld: "1:35" betekent dat het drogen van
de kledingstukken ongeveer 1 uur en 35 minuten
duurt.
De daadwerkelijke resterende tijd kan hoger zijn
dan de geschatte tijd op het display. De
resterende tijd wordt danweergegeven als "0:15"
totdat de kledingstukken voldoende droog zijn.
Wanneer u Tijdbesparing hebt gekozen, zal het
display in plaats daarvan "0:05" weergeven.
Een programma stoppen of wijzigen
Druk drie seconden op de Stop-toets.

LET OP!

Het programmawordt gewoon verder afgewerkt
als u de programmakiezer draait nadat u het
programma heeft gestart.

Kledingstukken laden of uithalen
U kunt de droogkast stoppen na het starten van
een programma door de deur te openen. Hang
kledingstukken op of haal ze er uit, sluit de deur
en druk op de Start-toets. Na een aantal minuten
verschijnt een nieuwe schatting van de resterende
programmatijd op het display.

7Droogprogramma beëindigd
De tekst "End" verschijnt op het display als
het programma is beëindigd.

Achterverlichting
Tweeminutennadat het droogprogrammagestopt
is, schakelt de achterverlichting op de display en
optietoetsenover op demodus energiebesparing.

8Als het droogprogramma is
beëindigd
Haal de kledingstukken uit de wasdroger

en sluit de deur om te voorkomen dat kleine
kinderen in de machine klimmen. Zet de
hoofdschakelaar uit.
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Reiniging
Gebruik geen hogedrukspuiten!
• De wanden van de kast kunnen worden

gereinigd met een milde zeepoplossing en
vochtige doek.

• Rond de luchtinlaat bovenop de kast hoopt
zich makkelijk stof op. Dit storingen
veroorzaken die kunnen leiden tot uitval.

• Om deze problemen te voorkomen, dient u de
luchtinlaat en de bovenkant van de kast
minimaal een keer per jaar schoon te maken,
afhankelijk van de ruimte waarin de kast staat.

Wanneer de droogkast niet wordt
gebruikt
Gedurende korte of lange perioden
Trek altijd de stekker uit het stopcontact.
Wanneer de kast moet worden verplaatst
1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Maak de deur vast met stevig tape.
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De machine wil niet starten
Controleer of
• de deur goed is gesloten.
• de hoofdschakelaar is aangezet.
• de machine niet is geprogrammeerd om op

een bepaalde tijd te starten (bijvoorbeeld
13.30).

• de stekker in het stopcontact zit.
• de zekeringen in uw huis intact zijn. Verwissel

twee stroomonderbrekers om dit te
controleren. U kunt niet altijd aan de buitenkant
zien of een stroomonderbreker defect is.

• de oververhittingsbeveiliging niet in werking is
gesteld (zie hieronder).

Oververhittingsbeveiliging
De oververhittingsbeveiliging schakelt de
droogkast uit als de temperatuur te hoog wordt.
• De oververhittingsbeveiliging wordt

automatisch gereset als de machine is
afgekoeld.

Het drogen duurt te lang.
• Slecht gecentrifugeerd of zeer nat wasgoed.
• De droogkast staat in een ruimte met een te

lage omgevingstemperatuur.

De kledingstukken worden niet
droog of zijn te droog.
• De deur is geopend terwijl het programma

draait, waardoor de vochtmetingsfunctiewordt
verstoord.

• Het kan zijn dat de kledingstukken niet goed
zijn opgehangen waardoor de lucht niet kan
stromen.Zie "Kledingstukken plaatsen" in het
hoofdstuk "Bediening"

• Verkeerd programma ingesteld, kies een ander
programma, zie het hoofdstuk "Bediening".

• Slecht gecentrifugeerd of zeer nat wasgoed.
• De ontluchtingspijp/-slang is te lang.Dezemag

niet langer zijn dan 1 m.
• Voor normaal bedrijf moet de droogkast in een

ruimte met een temperatuur boven 0 °C
worden geïnstalleerd.

Foutmeldingen
Als F2 knippert op het display, is de maximaal
toegestane programmatijd bereikt. Lees "Drogen
duurt te lang " in het hoofdstuk "Problemen
verhelpen" voor informatie over wat u moet doen.
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Wanneer u contact opneemt met de
onderhoudsdienst, dient u het modelnummer, de
typeaanduiding en het serienummer bij de hand
te hebben.
U vindt hetmodelnummer en serienummer op het
typeplaatje aan de binnenkant van de kast.

1

Artikelnr. xxxxxxxx
Serienr. xxxxxxxx
Model xxxxxx

2
3
4

1. Typeplaatje (aan de binnenkant van de
droogkast)

2. Artikelnummer
3. Serienummer (12 cijfers)
4. Model
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Technische gegevens
ca. 3,5 kg wasgoed (katoen)Capaciteit:

tot 21 gram/minAfvoercapaciteit:

1-fase, 220-230 V, 50-60 Hz, 10 AElektrische aansluiting:

35 WMotor:

2000 WVerwarmingsvermogen:

JaOververhittingsbeveiliging:

180 m3/uurVentilatorvermogen:

16 mLengte hanger:

Afmeting: DC7573: 1700 mm
DC7583: 1840 mm

Hoogte

DC7573: 1695 mm-1720 mm
DC7583: 1835 mm-1860 mm

Verstelbaar

595 mm.Breedte

600 mm zonder handgreep,
620 met handgreep.

Diepte

ca. 62 kgGewicht:

wit, titanium of grijsKleur:

max 56,5 dB(A) (IEC60704-2-6)Geluidsniveau:
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Energieverbruik en droogtijden
Drogen van gecentrifugeerde was *)

WarmteDroogtijd in uren:mi-
nuten

EnergieverbruikInstellingen

normale temperatuur1:100,6 kWh/kgAuto normaldroog, normale tempera-
tuur.

lage temperatuur1:000,3 kWh/kgAuto normaldroog, lage temperatuur.

-8:000,06 kWh/kgVentilerenprogramma

*) De vermelde waarden gelden voor een lading wasgoed van 3,5 kg en centrifugeren bij 1600 tpm. De
waarden verschillen afhankelijk van de centrifugeersnelheid en de materialen van het wasgoed.

Luchtafvoer/-toevoer
Wanneer de kast in bedrijf is, wordt 45 m3 vochtige lucht per uur afgevoerd.

Productiestandaarden
Zie typeplaatje van de kast.

Luchtopening bij inbouw
Minimaal 10 mm tussen de droogkast en de inbouw (boven en achter de droogkast).
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1Textiel
• Sorteer en hang textielartikelen van

hetzelfde materiaal samen op, zodat
deze zo gelijkmatig mogelijk droog
worden.

2Zet de hoofdschakelaar aan.

3Hang het wasgoed op
• Sluit de deur.

4Kies een programma en evt.
gewenste opties.
• Draai de programmakiezer op het

gewenste programma.
• Kies opties en instellingen.

5Druk op de Start-toets.

6Droogprogramma beëindigd
• "End" verschijnt op het display als het

programma is beëindigd. Als het
Ventileren is ingeschakeld, zal de
ventilator na afloop van het
droogprogramma twee uur lang 3
seconden per minuut draaien.

7Als het droogprogramma is
beëindigd
• Zet de hoofdschakelaar uit en sluit de

deur.

Artikelnr.: 427000601. Rev. 01. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen.
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