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Gebruiksaanwijzing
WASDROGER

!  Dit symbool herinnert u eraan om deze gebruikshandleiding 

te lezen.

! Houd het boekje altijd bij de hand, om het gemakkelijk te kunnen 

raadplegen zovaak als nodig is. 

Houd het boekje altijd dicht bij de wasdroger; als men het 

apparaat verkoopt of weggeeft, moet men zich herinneren om 

dit boekje ook erbij te geven, zodat de nieuwe bezitters kennis 

kunnen nemen van de waarschuwingen en hints voor het gebruik 

van de wasdroger.

! Lees zorgvuldig deze aanwijzingen: op de volgende pagina’s 

vindt men belangrijk informatie over de installatie en nuttige wen-

ken voor de werking van het toestel. 
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Belangrijke informatie

Voor een efficiënte werking van de condensdroger 
is het noodzakelijk het schema van regelmatig 
onderhoud te volgen dat hieronder staat 
aangegeven:

Stoffilter – het is NOODZAKELIJK om na elke 
droogcyclus de stof uit het filter te halen.

Fase 1
Open het deurtje van de 
wasdroger door ertegen te 
drukken, zoals aangegeven in de 
afbeelding.   

Fase 2
Trek het filter met twee vingers 
eruit.

Fase 3
Reinig eventuele stofafzettingen 
aan de binnenkant van het 
stofrooster. 

Fase 4
Zet het filter weer op zijn plaats 
– Nooit moet men de wasdroger 
inschakelen als het filter niet op 
zijn plaats is   

Maakt men het filter niet na elke droogcyclus 
schoon, dan zal dit merkbaar zijn aan de 
droogprestaties van de machine: deze doet er 
langer over en verbruikt dus ook meer energie. 

Waterreservoir – Het is noodzakelijk om het 
waterverzamelvat na elke droogcyclus te legen. 

Fase 1
Trek het watervat naar u toe en 
verwijder het helemaal uit de 
wasdroger.

Fase 2
Giet al het water uit het vat. 

Fase 3
Zet het vat weer terug en 
controleer dat deze goed op zijn 
plaats zit.

Het gevolg van het niet legen van het watervat kan 
zijn: 
- De uitschakeling van de verwarming van de 
machine (de was kan nog vochtig zijn aan het einde 
van de droogcyclus).
- De led “Vaatje legen” zal aangaan, om aan te 
geven dat dit vaatje vol is. 

Vullen van het verzamelsysteem voor water 
Wanneer de wasdroger nog nieuw is, zal het 
watervaatje geen water verzamelen, omdat 
deze eerst gevuld moet worden. Deze handeling 
kan nodig zijn voor 1 of 2 droogcycli. Als het 
eenmaal vol is, zal het systeem elke cyclus water 
verzamelen. 
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Condensor - Het is noodzakelijk het stof uit de 
condensor te halen doe dit elke week.

Fase 1
Open het deksel van de 
condensator
- pak de handgreep en trek deze 
naar u toe.

Fase 2
Verwijder de condensator door 
de drie clips te draaien, trek de 
condensator dan naar u toe. 
Het is normaal als u water in de 
leidingen vindt.

Fase 3
Reinig de condensator 
met water, laat dit vanaf 
de bovenkant stromen, 
om eventuele stofresten te 
verwijderen. 

Fase 4
Zet de condensatieeenheid weer 
op zijn plaats; controleer dat de 
eenheid goed op zijn plaats zit, 
dat alle drie clips vast zitten en 
dat de pijlen op de bovenkant 
van de condensator naar boven 
wijzen.

Als men de condensator niet reinigt, dan kan dit 
leiden tot een vroegtijdig van de wasdroger.

Productgegevens
Geschatte capaciteit voor katoenen wasgoed voor het "standaard 
katoenprogramma" bij volle lading - kg

8.0

Energie-efficiëntieklasse B

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik (AEc)* Kwh 559.8

Deze huishoudelijke droger is Automatisch

Deze huishoudelijke droger is een Condens.

Energieverbruik bij volle lading: Edry-kWh 4.77

Energieverbruik bij gedeeltelijke lading: Edry1/2,-kWh 2.53

Stroomverbruik: off modus (Po) - Watts 0.14

Stroomverbruik: modus aan (PI)- Watts 2.39

Duur van de 'modus aan' voor stroommanagementsysteem - 
minuten

30

Progr. Tijd - gemiddeld (Tt) volle en gedeeltelijke lading - minuten 104

Volle lading (Tdry) - minuten 139

Gedeeltelijke lading (Tdry1/2) - minuten 78

Condensatie efficiëntieklasse B

Gemiddelde condensatie efficiëntie - %

volle lading Cdr 82

gedeeltelijke lading Cdry1/2 80

gemiddelde (Ct) volle en gedeeltelijke lading 81

Luchtgedragen akoestische geluidsemissies - dB(A) re 1 pW 68

Het Standaard Katoenprogramma** is geschikt voor het drogen van normaal vochtige 
katoenen was. Dit is het meest efficiënte programma v.w.b. het energieverbruik voor 
katoen bij een volle en gedeeltelijke lading.

Dit is de wascyclustest overeenkomstig het Voorschrift 
392/2012. Zie onze website voor alle productgegevens
http://www.indesit.com/indesit/.
*Verbruik per jaar is gebaseerd op 160 droogcycli van het 
standaard katoenprogramma bij volle en gedeeltelijke lading, 
en het verbruik bij laagstroom modus. Daadwerkelijk ener-
gieverbruik per cyclus zal afhangen van hoe het apparaat 
wordt gebruikt.
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Waar men de wasdroger moet installeren 

• Vlammen kunnen de wasdro-

ger beschadigen, zet deze dus 
ver af van kookplaten, kachels, 
verwarmingen en dergelijke.
Indien het toestel geïnstalleerd 
moet worden onder een bank, 
is het noodzakelijk om een 
ruimte van 10 mm vrij te laten 
tussen het bovenste paneel 
van het apparaat en andere 
voorwerpen hierboven, ook 
moet er 15 mm vrije ruimte 
zijn tussen de zijkanten van het apparaat en de wanden of 
meubels ernaast. Op deze manier is men er zeker van dat er 
voldoende luchtcirculatie is.

Ventilatie
• Wanneer de wasdroger is ingeschakeld, moet er voldoen-
de luchtventilatie zijn. Zorg ervoor dat de wasdroger niet in 
een vochtige omgeving wordt gezet en dat de lucht hierin 
voldoende wordt ververst. Het is van fundamenteel belang 
dat de lucht rondom de wasdroger kan bewegen, anders kan 
het water tijdens het drogen niet condenseren; de wasdroger 
doet het dus niet goed in een gesloten ruimte, of binnenin 
een meubel.

! Indien de wasdroger in een kleine of koude kamer wordt 
gebruikt is het mogelijk dat zich condens vormt.

! Het is niet aan te raden om de wasdroger in een kast te 
installeren; het toestel mag nooit worden geïnstalleerd 
achter een deur die met sleutel kan worden gesloten, een 
schuifdeur of een deur met de scharnieren aan de andere 
kant ten opzichte van het deurtje van de wasdroger.

Afvoer van het water

Indien de machine dichtbij een afvoerleiding wordt geplaatst, 
kan men het condenswater hierdoor afvoeren en hoeft men 
het watervat niet te gebruiken. In dit geval hoeft men dit 
watervat dus niet na elke cyclus te legen.
Indien de wasdroger boven of naast een wasmachine staat, 
kunnen ze dezelfde afvoer gebruiken. Het is voldoende als 
men de slang in afbeelding A losmaakt en op de afvoer 
aansluit.
Indien de slang niet bij de afvoer komt, kan men een slang 
met dezelfde diameter aanschaffen om de afstand te 
overbruggen.
Om deze nieuwe slang te installeren is het voldoende om de 
bestaande te vervangen, zoals aangegeven in de afbeelding 
B en deze op dezelfde plaats in te steken.
! De afvoer moet zich 1 m lager bevinden dan de bodem van 
de wasdroger.
! Na dat men de wasdroger heeft geïnstalleerd, moet men 
controleren dat de afvoerslang niet gevouwen of vervormd 
is.
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Electrische aansluiting 

Voordat men de steker in de electrische contactdoos steekt 
moet men het volgende controleren:
•  Dat uw handen droog zijn.
•  De steker is voorzien van een aardaansluiting.
•  De contactdoos moet het maximale vermogen van de 
machine kunnen verdragen, men vindt deze aanwijzing op 
het typeplaatje met de technische gegevens (zie Beschrijving 
van de wasdroger).
•  De voedingsspanning moet in het bereik liggen, dat is 
aangegeven op het typeplaatje met de technische gegevens 
(zie Beschrijving van de wasdroger).
•  De contactdoos moet geschikt zijn voor het type steker 
van de wasdroger. Anders moet men de contactdoos of de 
steker vervangen.
! Gebruik geen verlengsnoeren.
! De wasdroger mag niet buiten worden geïnstalleerd, zelfs 
als deze afgedekt is. Het kan inderdaad zeer gevaarlijk zijn 
om deze huishoudelijke apparaten bloot te stellen aan regen 
en onweer.
! Na installatie van de wasdroger moeten de electrische 
kabel en de steker onder handbereik blijven.
! De electrische kabel mag niet gevouwen of platgedrukt 
worden.
! Als de te vervangen steker aan het snoer gegoten is, moet 
men deze op een veilige manier onbruikbaar maken en 
ontzorgen. Laat hem dus NIET achter, anders zou iemand 
hem in een contactdoos kunnen steken en een electrische 
schok veroorzaken.
! De electrische kabel moet regelmatig worden gecontrole-
erd en eventueel worden vervangen met een speciaal voor 
deze wasdroger geschikte kabel, deze montage mag alleen 
door bevoegde technici worden uitgevoerd (zie Service). De 
nieuwe of langere electrische kabels worden door bevoegde 
dealers geleverde tegen betaling.
! De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid 
indien men zich niet aan deze regels houdt.
! In geval van twijfel over het bovenstaande wordt men 
verzocht contact op te nemen met een gekwalificeerde 
electricien.

Informatie vooraf
Heeft men de wasdroger geïnstalleerd, dan moet men hem 
eerst schoonmaken (vanwege het transport), de droogtrom-
mel van binnen reinigen en dan pas in gebruik nemen.
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Knop 
On/Off

Knop en controlelamp
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Condensatieeenheid 
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Waterverzamelvaatje 
Typeplaatje met 
bedrijfgegevens 

Handgreep van het deksel van de 
condensator (trekken om te openen) 

Filter 

Luchtrooster 

Beschrijving van  
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Start met 
vertraging

Knop 
Droging met 
tijdsfunctie

Controlelamp
Water reservoir 

leegmaken

Controlelamp
Reiniging filter

Controlelamp
Reiniging 
condensor Programma 

voortgang

Ikoon Droging 
met tijdsfunctie

Ikoon Start 
met vertraging

Serienummer 
en 

modelnummer 
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Knop ON/OFF/Reset 
Drukt men normaal op de knop, dan zal het apparaat aan of uit gaan. Indien de wasdroger in bedrijf is, dan zal een langere druk van 
ongeveer 3 seconden het apparaat uitzetten en de huidig cyclus resetten. 

Handknop Programma’s
Hiermee kan men het programma kiezen: draai aan de knop totdat de indicator op het gewenste programma staat (Zie Opstarten 
en programmakeuze).

Knoppen voor de opties
Maken het mogelijk om de opties te kiezen, die beschikbaar zijn voor het gekozen programma. De betreffende controlelampen gaan 
aan om aan te geven dat de optie is gekozen (zie Programma’s en opties).

Knop en controlelamp START/PAUSE
Wanneer de groene controlelamp langzaam knippert, druk dan op de knop om het programma te starten. Wanneer de cyclus 
is opgestart zal de controlelamp altijd aan blijven. Om het programma in pauze te zetten drukt men opnieuw op de knop; de 
controlelamp wordt oranje en begint opnieuw te knipperen. 
Om het programma opnieuw te starten vanaf het punt waar deze onderbroken werd, moet men opnieuw de knop indrukken  (Zie 
Opstarten en programmakeuze).

Display 
In de sectie A wordt de waarde weergegeven van de ingestelde ”Droging met tijdsfunctie”; in het geval dat een “Start met vertrag-
ing” werd ingesteld, wordt de tijd weergegeven waarna het gekozen programma wordt gestart.
In deze sectie wordt ook de tijdsduur weergegeven van het gekozen programma.
In de sectie B wordt de fase van het programma in uitvoering weergegeven:

Ikoon zon : Droging

Ikoon ventilator : Cyclus koude lucht

In de sectie C de controlelampen voor het onderhoud (controlelamp Vaatje leegmaken , Controlelamp Reiniging filter , Con-
trolelamp Reiniging condensator) , zie Controlelampen.

Controlelampen
De controlelampen geven belangrijke informatie. Ziehier wat ze betekenen:

De controlelamp “Vaatje leegmaken”  betekent dat het noodzakelijk is om het waterverzamelvaatje leeg te maken. 
Indien het vaatje tijdens het programma volraakt, zal de led aangaan. De wasdroger zal automatisch de cyclus met koude lucht 
starten en de led START/PAUSE zal geel knipperen. Om de cyclus opnieuw te starten vanaf het punt waar deze onderbroken werd, 
moet men op de knop START/PAUSE indrukken 

Om dit te voorkomen is het dus beter om het vaatje altijd, na elk gebruik van de wasdroger te legen (zie Onderhoud).

Controlelamp Reiniging filter  voordat men enig programma start moet men zich herinnneren dat het van fundamenteel belang is 
om het filter te reinigen, elke keer dat men de wasdroger wil gebruiken (zie Onderhoud).

Controlelamp Reiniging condensator  denk eraan dat het van fundamenteel belang is om regelmatig de condensator te reinigen 
(zie Onderhoud).

C B

A
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Starten en kiezen van het programma

1. Steek de steker van de wasdroger in de contactdoos van de electrische voeding.

2. Kies het programma op basis van het type was (zie Was).

3. Open het deurtje en controleer dat het filter schoon is en in de goede positie zit. Ook moet het waterverzamelvaatje leeg zijn in de 
goede positie zitten (zie Onderhoud).

4. Doe de was in de machine en let erop dat er geen kleding tussen het deurtje en de betreffende afdichting blijft zitten. Sluit het 
deurtje.

5. Druk op de knop ON/OFF om de machine te starten.

6. Draai aan de handknop Programma’s totdat de indicator naar het programma wijst, dat overeenkomt met het type weefsel 
dat men wil drogen, controleer dit op de tabel van de programma’s (zie Programma’s en opties) en de aanwijzingen voor elk type 
weefsel (zie Witte was).
! Opgelet: indien de positie van de handknop van de programma’s veranderd is na de knop START/PAUSE ingedrukt te hebben, 
zal de nieuwe positie het gekozen programma NIET wijzigen. Om het programma te wijzigen drukt men op de knop START/PAUSE 
om het programma in pauze te zetten. De controlelamp zal met een oranje kleure knipperen. Kies nu het nieuwe programma en de 
betreffende opties. 
Druk op de knop START/PAUSE om het nieuwe programma te starten.

7. Kies ”Droging met tijdsfunctie” door op de betreffende knop te drukken totdat het gewenste niveau of tijd wordt bereikt (zie Pro-
gramma’s en opties).

8. Indien noodzakelijk kan men de vertraagde starttijd en de andere opties instellen (zie Programma’s en opties).

9. Als men wenst dat het geluidssignaal klinkt aan het einde van het programma, druk dan op de toets ALARM . Als men wenst 
dat het geluidssignaal klinkt aan het.

10. Om te starten drukt men op de knop START/PAUSE. Op de display wordt een schatting van de resterende tijd weergegeven.
Tijdens het droogprogramma kan men de was controleren en de reeds droge kleren eruit halen terwijl men de rest verder laat dro-
gen. Na het weer sluiten van het deurtje, moet men op START/PAUSE drukken om de machine weer in bedrijf te brengen.

11. Tijdens de laatste minuten van de droogprogramma’s zal de laatste fase (KOUDE DROGING) worden opgestart, om de was af 
te koelen; men moet de machine deze fase altijd laten afmaken. 

12.   Om aan te geven dat het programma is beëindigd, zult u 3 piepsignalen horen en verschijnt op het display het woord “End” (N.B.: als u de 
optie ALARM heeft geselecteerd zult u 5 minuten lang elke 30 seconden 3 piepsignalen horen).  Open het deurtje, haal de was eruit, reinig 
het filter en steek deze weer erin. Leeg ook het waterverzamelvaatje en doe ook deze weer terug op zijn plaats (zie Onderhoud).

Als, aan het einde van de cyclus, de kleren niet worden verwijderd, zal de automatische Anti Kreuk functie geactiveerd worden. 
Tijdens de programma’s die beschikken over deze functie zal de trommel ononderbroken voor max. 10 uur blijven ronddraaien om 
kreukvorming te vermijden. Als u de deur opent of op de knop OFF drukt, zal de Anti Kreuk functie worden onderbroken

13. Haal de wasdroger van het electrische net af.

Automatische Anti Kreuk
Deze automatische functie zorgt voor een anti kreuk behandeling, zowel voor als na het droogprogramma. Door de trommel regel-
matig te laten ronddraaien voor de start van de droogcyclus, als een uitgestelde start is geselecteerd, zal de vorming van kreuken 
worden voorkomen. Bij bepaalde programma’s (zie de programmatabel) zal de trommel ook regelmatig ronddraaien vanaf het einde 
van de droogcyclus. Deze verzorgende actie zal voortduren of totdat de deur wordt geopend, of als u op de OFF knop drukt.

Stand- by modus
Deze droger beschikt, in overeenkomst met de nieuwe normen betreffende de energiebesparing, over een systeem wat het 
apparaat automatisch na 30 minuten uitschakelt (stand-by) indien men het niet gebruikt. 
Druk op de ON/OFF toets en houdt de toets ingedrukt totdat de droger weer in werking treedt.

Hoe men de machine laat 
drogen
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Tabel van de Programma’s

Speciale programma’s/Sport/Gedeeltelijk
Energy Saver Programma’s 
De Energy Saver programma’s verlagen het energieverbruik en helpen dus niet alleen het milieu, maar zorgen ook voor een lagere 
energierekening! 
Er zijn Energy Saver programma’s voor verschillende soorten weefsels.
Deze programma’s zijn ontworpen om uitstekende droogresultaten voor kleine wasladingen te garanderen.
De Energy Saver programma’s bieden uitstekende droogresultaten dankzij de perfecte temperatuurregeling en de nauwkeurige vast-
stelling van de vochtigheid, die geoptimaliseerd zijn om met kleine wasladingen het beste resultaat te bereiken.
! De duur van dit programma hangt af van de omvang van de lading en het centrifugetoerental van uw wasmachine.

• Standaard Katoen: met dit droogniveau kan de was direct in de kast worden gelegd
• Katoen Extra: met deze functie bereikt u het hoogst mogelijke droogniveau
• Katoen Kleerhanger-droog: met dit droogniveau kunnen kledingstukken die niet hoeven te worden gestreken, direct op een 
hanger worden geplaatst

Fijnwas 
• Dit programma is geschikt voor het drogen van fijne was (acryl).
• Het kan worden gebruikt voor ladingen tot aan 2 kg.
• Het wasgoed dat met dit programma wordt gedroogd is over het algemeen klaar om te worden gebruikt. Enkele kledingstukken 

zouden echter nog vochtig kunnen zijn. In dit geval dient u het wasgoed uit te laden en de kledingstukken uit te vouwen of 
binnenstebuiten te draaien. Start het programma nogmaals voor een kortere duur.

! De duur van dit programma hangt af van de omvang van de lading en het centrifugetoerental van uw wasmachine.

Wolprogramma 
Dit is een speciaal programma voor kledingstukken, die tegen trommeldrogers kunnen en het symbool  dragen. Het programma kan 
worden gebruikt voor ladingen tot 1 kg (ongeveer 3 truien). Er wordt aangeraden de kledingstukken binnenste buiten te keren voordat 
men ze droogt. Dit programma duurt ongeveer 1:00 (hrs:mins) maar kan langer duren, afhankelijk van de afmetingen en de dichtheid 

Programma’s en opties 

Programma
Max. 
lading 
(kg)

Passende opties
Duur 

cyclus

Energy Saver

1 Eco Katoen 1 Memo - Alarm -  Vertraagde start.

2 Eco Overhemden 1 Memo - Alarm -  Vertraagde start.

3 Eco Synthetische stoffen 1 Memo - Alarm -  Vertraagde start.

Katoen

4 Standaard Katoen Max. Hoge temperatuur* - Snel Strijken  -  Memo - Alarm - Droging met tijdsfunctie - 
Vertraagde start.

5 Katoen Extra Max. Hoge temperatuur* - Memo - Alarm - Droging met tijdsfunctie - Vertraagde start.

6 Katoen Kleerhanger-droog Max. Hoge temperatuur* - Memo - Alarm - Droging met tijdsfunctie - Vertraagde start.

Speciale wassen

7 Synthetisch 3 Snel Strijken  -  Memo - Alarm - Droging met tijdsfunctie - Vertraagde start.

8 Fijnwas 2 Snel Strijken  -  Memo - Alarm - Droging met tijdsfunctie - Vertraagde start.

9 Wolprogramma** 1 Snel Strijken  -  Memo - Alarm.

10 Jeans 3 Snel Strijken  -  Memo - Alarm - Vertraagde start.

Sport

11 Sport Schoenen** 1 paar Memo - Alarm.

12 Sport Kleding 4 Memo - Alarm - Vertraagde start.

13 Sport Light 4 Memo - Alarm - Vertraagde start.

14 Outwear Kleding 2 Memo - Alarm - Vertraagde start.

Gedeeltelijke wassen

Makkelijk Struijken** 2,5 Memo - Alarm.

Opfrissen** - Memo - Alarm.

 *N.B.! Alleen als Droging met tijdsfunctie is geselecteerd ** Dit programma is niet compatibel met de automatische Anti Kreuk functie

M
en kan de tijdsduur van de program

m
a’s op de display controleren.
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van de lading en de snelheid van de centrifuge, die in de wasmachine werd gebruikt. De met dit programma gedroogde kledingstukken 
kunnen normaal gesproken meteen worden aangetrokken, maar enkele zwaardere kledingstukken hebben mogelijk enigszins vochtige 
randen. Laat deze op natuurlijke manier verder drogen, als men ze terug in de wasdroger doet, kan men ze beschadigen.
! In tegenstelling tot andere materialen zal wol na het krimpen niet meer terugkeren naar de oorspronkelijke afmetingen.
! Dit programma is niet geschikt voor acryl.

Programma Jeans  
Dit programma is speciaal voor jeans van denim-katoen. Voordat men de jeans gaat drogen moet men eerst de voorste zakken 
binnenste buiten keren. Het programma kan worden gebruikt voor ladingen tot 3 kg (ongeveer 4 broeken). 
De met dit programma gedroogde kledingstukken kunnen normaal gesproken meteen worden aangetrokken, maar de randen en de 
zomen kunnen enigszins vochtig zijn. In dit geval moet men de jeans binnenste buiten keren en weer terugdoen. Daarna kan men 
het programma voor een korte periode opnieuw laten draaien.
! Gebruik deze cyclus uitsluitend voor 100% katoen; meng niet donkere met lichte kleuren; gebruik het programma niet voor 
kledingstukken met kant en andere speciale delen, zoals elastiek in het middelgedeelte, spelden, …); vooraf de zakken binnenste 
buiten keren.
! De duur van dit programma hangt af van de omvang van de lading en het centrifugetoerental van uw wasmachine.

Programma Sport Schoenen 
Met dit programma kan men een paar sportschoenen drogen. De schoenen moeten zijn gewassen en gecentrifugeerd met een 
minimale snelheid van 400 omwentelingen/min.
Men moet het speciale bijgeleverde rek voor schoenen gebruiken. Indien men de schoenen gewoon in de trommel legt zal de wa-
sdroger worden beschadigd. Verwijder het filter aan de voorkant van de wasdroger en zet er het rek in.
Doe de veters in de schoenen en leg deze met de punten naar onder en de zolen aan de voorkant.
De droogtijd is afhankelijk van de vorm en het type schoen. Indien de schoenen niet helemaal droog zijn na het programma, laat het 
dan nogmaals draaien.
! Droog geen schoenen met gel erin of voorzien van knipperlichten. Droog alleen schoenen van syntetisch materiaal of zeildoek. 
Na afloop van het programma moet men het schoenenrek weer verwijderen en het filter weer erin zetten.

Programma Sport Kleding 
Dit is een programma voor het veilig drogen van kleding zoals bijvoorbeeld gymnastiekpakken en kousen met het symbool . Het 
programma kan worden gebruikt voor ladingen tot 4 kg. We raden aan om de kledingstukken binnenste buiten te keren voordat 
men ze begint te drogen.
! De duur van dit programma hangt af van de omvang van de lading en het centrifugetoerental van uw wasmachine.

Programma Sport Light 
Dit is een programma voor het veilig drogen van kleding zoals bijvoorbeeld gymnastiekpakken en kousen met het symbool . Ideaal 
voor kledingstukken, die geen complete droging nodig hebben, of die daarna gestreken moeten worden. Het programma kan wor-
den gebruikt voor ladingen tot 4 kg. 
We raden aan om de kledingstukken binnenste buiten te keren voordat men ze begint te drogen. 
! De duur van dit programma hangt af van de omvang van de lading en het centrifugetoerental van uw wasmachine.

Programma Outwear Kleding 
Dit programma is bestemd voor het drogen van waterafstotende weefsels en windjacks (bijvoorbeeld.goretex, polyesther, nylon). Het 
drogen na de was is goed voor deze kledingstukken: ze stoten daarna beter het water af.
Het programma kan worden gebruikt voor ladingen tot 2 kg.
! De duur van dit programma hangt af van de omvang van de lading en het centrifugetoerental van uw wasmachine.

Makkelijk Struijken 
Dit is een kort programma van 10 minuten waarmee men de weefsels ontspant zodat het strijken en vouwen gemakkelijker wordt. 
Dit programma is bijzonder geschikt voor katoen of gemengd katoen.
Voor optimale resultaten moet men de trommel niet meer vullen dan is aangegeven (de volgende waarden hebben betrekking op 
droge kledingstukken): Weefsel: maximale lading - Katoen en gemengd katoen: 2,5 kg - syntetisch: 2 kg  - Jeans: 2 kg 
Leeg de wasdroger meteen na het einde van het programma; hang de kledingstukken op, vouw of strijk ze en leg ze in de kast. 
Indien dit niet mogelijk is, moet men het programma herhalen.
! Dit is geen droogprogramma en moet dus niet worden gebruikt met natte kleren.
Het resultaat van het programma is afhankelijk van het weefsel: de eigenschappen van weefsels zoals acryl of Tencel® maken het 
onmogelijk om dezelfde resultaten te verkrijgen als met normale weefsels zoals bijvoorbeeld katoen.

Opfrissen 
Kort programma, geschikt voor het verfrissen van weefsels en kledingstukken met verse lucht. Het duurt ongeveer 20 minuten.
! Dit is geen droogprogramma en moet dus niet worden gebruikt met natte kleren.  
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Opties 
Met de opties kan men het gekozen programma aanpassen aan de eigen wensen.

Droging met tijdsfunctie  
Na het kiezen van een programma kan men een droogtijd bepalen door de toets Droging met tijdsfunctie in te drukken. Elke keer dat 
men één keer op deze knop drukt ziet men op de display de gekozen tijdsduur van het droogprogramma. Na de eerste druk op de 
knop ziet men op de display de maximale toelaatbare waarde voor de gekozen cyclus. Elke keer dat men daarna op de knop drukt zal 
men de ingestelde tijd verminderen, tot OFF. 
Als de Droging met tijdsfunctie niet beschikbaar is, hoort men drie geluidssignalen. 

Vertraagde start     
Het starten van bepaalde programma’s (zie Programma’s en opties) kan worden vertraagd tot 24 uur. Druk meerdere malen op de 
knop totdat men de gewenste vertraging heeft bereikt. Voordat men een vertraagde start in gaat stellen, moet men controleren dat 
het waterverzamelvaatje leeg en het filter schoon is. Tijdens deze fase wordt de was regelmatig rondgedraaid, om kreukvorming te 
voorkomen.

Hoge temperatuur  
Indien een Droging met tijdsfunctie wordt geactiveerd en men deze knop indrukt, zal een hoge temperatuur worden gebruikt en de 
betreffende controlelamp aan gaan. De normale instelling voor een Droging met tijdsfunctie is de lage temperatuur. 

Snel Strijken   
Als u deze optie selecteert, wordt voor de geselecteerde cyclus de beste vochtigheidsgraad gekozen om het strijken sneller en 
eenvoudiger te maken. Op deze manier kunt u een aanvullend droogniveau bereiken.

Memo 
M.b.v. deze optie kunt u een cyclus of een cyclus met desbetreffende opties opslaan en later opnieuw ophalen (m.u.v. de uitgestel-
de start).
• U kunt de cyclus opslaan door 3 sec op de Memo toets te drukken. Dit kan zowel tijdens de pauze gebeuren als wanneer de 
cyclus reeds is gestart. Zodra u de gewenste cyclus en de betreffende opties heeft geselecteerd kunt u hem opslaan. Als u langere 
tijd op de Memo toets drukt zal de led van de optie gaan knipperen, zoals ook de tijd op het display. Na de 3 seconden zal een 
geluidssignaal waarschuwen dat alles is opgeslagen.
• Om de optie opnieuw op te roepen hoeft u de droger alleen maar opnieuw in te schakelen en de knop Memo en start in te 
drukken. Zoals in alle andere cyclussen kunt u de opties en instellingen wijzigen, tenzij ze incompatibel zijn.
Elke 2 min verschijnt op het display het nummer van de opgeroepen cyclus. Als er geen enkele cyclus is opgeslagen zal dit worden 
aangegeven door een geluidssignaal en een optisch signaal.
• Om een nieuw programma te registreren is het voldoende de handelingen voor het opslaan te herhalen.

Alarm  
Aan het einde van de droogcyclus zal een geluidssignaal worden gegeven om aan te duiden dat het programma klaar is en de kle-
dingstukken eruit mogen worden gehaald. 

! Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle programma’s (zie Programma’s en opties).

Openen van het deurtje

Opent men tijdens een programma het deurtje (of men drukt op de knop START/PAUSE) dan zal de droger tot stilstand komen en:
• het lampje START/PAUSE met oranje kleur knipperen.
• zal de timer in geval van vertraagde start door blijven tellen. Men moet op de knop START/PAUSE drukken om het vertraagde 
programma weer opnieuw te laten beginnen. Het lampje van de Vertraagde start knippert en op de display wordt de resterende tijd 
tot het gekozen programma weergegeven.
• Men moet op de knop START/PAUSE drukken om het programma weer opnieuw te laten beginnen. De controlelampen voor de 
voortgang geven de huidige fase aan terwijl de controlelamp START/PAUSE ophoudt met knipperen en groen wordt.
• Tijdens de antikreukel-fase na het drogen zal het programma eindigen. Drukt men op de knop START/PAUSE, dan zal een nieuw 
programma vanaf het begin worden gestart.
• Draait men aan de handknop van de programma’s, dan zal men een nieuw programma kiezen en de controlelamp START/PAUSE 
met groene kleur knipperen. Men kan deze procedure gebruiken voor het kiezen van het programma Koud drogen, om de kle-
dingstukken af te koelen als men vindt dat ze droog genoeg zijn.
Druk op de knop START/PAUSE om het nieuwe programma te starten.

Let op: In het geval van een stroomstoring, de stroom uitschakelen of de stekker verwijderen. Als de stroom weer hersteld is, de 
ON/OFF-toets indrukken en ingedrukt houden tot de droger weer in werking treedt, en vervolgens op de Start/Pauze-toets drukken.
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Sorteren van de was
• Controleer de symbolen op de etiketten van alle kle-

dingstukken om te zien of ze met de trommel gedroogd 
mogen worden.

• Sorteer de was afhankelijk van het type weefsel.
• Haal alles uit de zakken en controleer de knopen.
• Sluit ritsen en haakjes, en maak riemen en lussen vast 

zonder ze aan te trekken.
• Wring de kledingstukken uit om zoveel mogelijk water eruit 

te verwijderen.

! Vul de droger niet met drijfnatte kledingstukken.

Maximale afmetingen van de lading
Laadt de droogtrommel niet meer dan is toegestaan.
De volgende waarden hebben betrekking op het gewicht van 
de droge kledingstukken:
Natuurlijke weefsels: maximaal 8 kg
Syntetische weefsels: maximaal 3 kg

! Om een daling van de prestaties te vermijden moet men 
niet teveel in de wasdroger stoppen.

Typische lading

Opmerking: 1 kg = 1000 g 

Indien men kledingstukken met syntetische weefsel mengt 
met katoenen kleding, dan is deze laatste mogelijk nog 
vochtig aan het einde van de droogcyclus. In dit geval hoeft 
men alleen nog een korte extra droogcyclus uit te voeren.

Wasetiketten
Controleer de wasetiketten, vooral als de kledingstukken 
voor het eerst in de wasdroger worden gedaan. Hieronder 
worden de meest voorkomende symbolen gegeven:

  Mag in de wasdroger.

  Kan niet in de wasdroger worden gedroogd

  Drogen bij hoge temperatuur.

  Drogen bij lage temperatuur.

Kledingstukken niet geschikt voor drogen in trommel:
• Kledingstukken met delen van rubber of dergelijke ma-

terialen, of afwerkingen in plastic (kussens of windjacks 
van PVC) en enig ander type ontvlambare voorwerpen, of 
voorwerpen met ontvlambare bestanddelen (handdoeken 
met haarlak erin).

• Glasvezels (enkele typen gordijnen).

• Kledingstukken die van te voren chemisch zijn gereinigd. 

• Kledingstukken met de code ITLC (“Bijzondere kle-

dingsstukken”) , die gereinigd kunnen worden met 
speciale huishoudelijke producten voor de schoonmaak. 
Volg zorgvuldig de aanwijzingen.

• Was met grote afmetingen (dekbedden, slaapzakken, 
kussens, grote beddespreien, enz), die tijdens het drogen 
meer ruimte innemen en daardoor de circulatie van lucht 
in de wasdroger verhinderen. 

De was

Kledingsstukken

Hemd

Jas

Jeans

10 luiers

Hemd

T-shirt

Katoen 
Overig

Katoen
Overig

Katoen
Overig

150 g
100 g 

500 g 
350 g 

700 g 

1.000 g 

300 g 
200 g 

125 g 

Witte huishoudelijke was

Tweepersoons 
dekbed

Groot tafelkleed

Klein tafelkleed

Theedoekje

Badhandoek

Handdoek

Katoen
Overig

1.500 g
1.000 g

700 g 

250 g

100 g

700 g 

350 g

Tweepersoons 
laken

500 g

350 gEenpersoons laken
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Bijzondere kledingsstukken 

Dekens en beddespreien: acryl (Acilian, Courtelle, Orion, 
Dralon) moet bijzonder zorgvuldig en bij lage temperatuur 
worden gedroogd. Stel geen lange droogtijden in.

Kledingsstukken met vouwen: lees de droogaanwijzingen 
die door de fabrikant worden gegeven.

Kledingsstukken met stijfsel: niet samen met kledingsstukken 
zonder stijfsel drogen. Verwijder het grootste gedeelte van de 
stijfseloplossing, voordat men de kledingsstukken in de wa-

sdroger doet. Droog niet te lang: het stijfsel wordt poeder en de 
kledingsstukken worden dus weer flexibel.

Droogtijden

De tijden zijn bij benadering aangegeven en kunnen varieren 
afhankelijk van:
• Hoeveelheid water in de was na de centrifuge: hand-

doeken en delicate was bevat nog veel water.
• Weefsels: kledingsstukken met hetzelfde weefsel maar met an-

dere weefpatronen en dikte kan een andere droogtijd hebben.
• Hoeveelheid was: afzonderlijke kledingsstukken en kleine 

ladingen kunnen meer droogtijd nodig hebben.

• Droogte: als de kledingsstukken nog gestreken moeten wor-
den kunnen ze eerder uit de machine worden gehaald, als ze 
nog wat vochtig zijn. De kledingsstukken die helemaal droog 
moeten zijn kunnen daarentegen langer in de machine blijven.

• Ingestelde temperatuur
• Temperatuur van de kamer: hoe lager de temperatuur van 

de kamer is waarin de wasdroger staat, hoe langer men op 
droge kleding moet wachten.

• Volume: enkele omvangrijke kledingsstukken hebben veel 
aandacht nodig bij het droogproces. We raden aan om deze 
uit de machine te halen, te schudden en opnieuw in de dro-
ger te stoppen: doe dit herhaaldelijk tijdens de droogcyclus.

! Droog de kledingsstukken niet te veel.
Alle weefsels hebben een natuurlijke vochtigheid, die ervoor 
dient om de zachtheid en de luchtigheid ervan te handha-
ven.

De gegeven tijden hebben betrekking op de automatische 
programma’s.
Ook de instellingen voor Droging met tijdsfunctie zijn aange-
geven om beter de beste tijdsduur te kunnen kiezen.
De gewichten hebben betrekking op droge kledingsstukken.  

Droogtijden

Katoen 
Hoge temperatuur

Droogtijden na wasbeurten met 800-1000 omwentelingen per minuut

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg

Automatisch 
(hrs:mins)

0:30-0:40 0:40-0:55 0:55-1:10 1:10-1:20 1:20-1:30 1:35-2:00 2:00-2:20 2:10-2:40

Met 
tijdsfunctie 
(hrs:mins)

0:30 of 1:00 1:00 of 1:30 1:00 of 1:30 1:30 of 2:00 1:30 of 2:00 2:20 of 2:40 2:20 of 2:40 2:20 of 3:00

Syntetisch 
Lage temperatuur

Droogtijden na wasbeurten met lagere snelheden

1 kg 2 kg 3 kg

Automatisch 
(hrs:mins)

0:30 - 0:40 0:40 - 0:50 0:50 - 1:10  

Met 
tijdsfunctie 
(hrs:mins)

0:30 of 1:00 0:30 of 1:00  1:00 of 1:30  

Acryl 
Lage temperatuur

Droogtijden na wasbeurten met lagere snelheden

1 kg 2 kg

Automatisch 
(hrs:mins)

0:40 - 1:20 1:00 - 1:40

Met 
tijdsfunctie 
(hrs:mins)

0:30 1:00
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Waarschuwingen en raad

! Dit apparaat is ontworpen en uitgevoerd volgens de gel-
dende internationale veiligheidsnormen. Deze aanwijzingen 
zijn voor uw eigen veiligheid geschreven en moeten aan-
dachtig worden doorgenomen.

Algemene veiligheid
• Deze droger mag niet worden gebruikt door personen 

(incl. kinderen) met een beperkt lichamelijk, sensorieel of 
geestelijk vermogen of personen zonder ervaring of ken-
nis, behalve als deze worden gecontroleerd of instructies 
krijgen betreffende het gebruik van het apparaat door een 
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. 

• Deze droger is ontwikkeld voor niet professioneel hui-
shoudelijk gebruik.

• Raak het apparaat niet aan als u blootsvoets bent of met 
natte handen of voeten.

• Schakel het apparaat los van het elektriciteitsnet door aan 
de stekker zelf te trekken en niet aan de kabel.

• Laat kinderen niet dichtbij het werkende apparaat komen. 
Doe de droger na het gebruik uit en schakel hem los van 
het elektriciteitsnet. Houd de deur dicht om te voorkomen 
dat kinderen met de droger spelen.

• Let goed op kinderen om te voorkomen dat ze met de 
droger spelen. 

• Het apparaat moet juist geïnstalleerd worden en moet 
goed geventileerd zijn. De luchttoevoer op de voorzijde 
van de droger en de luchtroosters aan de achterzijde 
mogen nooit worden bedekt  (zie Installatie).

• Gebruik de droger nooit op een vloerbedekking als de 
hoogte van de haren belemmert dat er lucht wordt toege-
voerd via de onderzijde van de droger.

• Controleer of de droger leeg is voordat u hem inlaadt.
• De achterzijde van de droger kan erg heet worden: 
 raak hem nooit aan als het apparaat in werking is.
• Gebruik de droger niet als het filter, het waterreservoir en de 

Warmtepomp niet goed op hun plaats zitten  (zie Onderhoud).
• Doe niet teveel wasgoed in de droger ( zie Wasgoed voor 

maximaal laadvermogen).
• Doe geen drijfnatte was in de droger.  
• Volg altijd aandachtig de was- en drooginstructies op de 

etiketten van de kledingstukken  (zie Wasgoed).
• Doe geen overmatig grote kledingstukken in de droger.
• Droog geen acrylvezels op hoge temperatuur.
• Beëindig elk programma met de bijhorende koude droogfase.
• Schakel de droger niet uit als er nog warm wasgoed in zit.
• Reinig het filter na elk gebruik (zie Onderhoud en verzorging).
• Leeg het waterreservoir na elk gebruik  (zie Onderhoud).
• Reinig regelmatig de Warmtepomp (zie Onderhoud) .
• Vermijd het ophopen van pluis rondom de droger.
• Ga niet op het bovenpaneel van de droger staan omdat u 

het apparaat zou kunnen beschadigen.
• Respecteer altijd de normen en de elektrische eigen-

schappen  (zie Installatie) .
• Koop altijd originele accessoires en reserveonderdelen  

(zie Service).

Om het risico op brandontwikkeling in uw droogautomaat 
te minimaliseren, moeten de volgende instructies in acht 
worden genomen:
• Droog alleen artikelen in de droogautomaat die gewassen 

zijn met wasmiddel en water en die vervolgens zijn afge-
spoeld en gecentrifugeerd. Het drogen van artikelen die 
NIET met water zijn gewassen kan brandgevaar opleveren.

●• Droog geen kleding die behandeld is met chemische 
middelen.

• Stop geen items in de droogautomaat die zijn bemorst of 
doordrenkt met plantaardige olie of slaolie, aangezien dit 
risico’s op brandontwikkeling teweegbrengt. Oliebevatten-
de items kunnen spontaan ontbranden, in het bijzonder 
wanneer ze worden blootgesteld aan hittebronnen zoals 
een droogautomaat. De items worden warm, wat een 
oxidatiereactie met de olie veroorzaakt. Door oxidatie 
ontstaat hitte. Als de hitte niet kan ontsnappen, kunnen 
de items zo warm worden dat ze vuur vatten. Het opeen-
stapelen of opbergen van oliebevattende items kan ertoe 
leiden dat de hitte niet kan ontsnappen waardoor er een 
risico op brandontwikkeling ontstaat. Als het onvermijde-
lijk is dat stoffen die plantaardige olie of slaolie bevatten 
of die vervuild zijn met haarverzorgingsproducten, in 
een droogautomaat worden geplaatst, moeten ze eerst 
worden gewassen met extra wasmiddel – dit zal het risico 
verminderen maar niet volledig elimineren. De koelfase 
moet worden gebruikt om de temperatuur van de items 
te verlagen. De items mogen niet uit de droogautomaat 
worden gehaald en opeengestapeld wanneer ze nog 
warm zijn.

●• Droog geen items die voordien zijn gereinigd in, zijn 
gewassen in, zijn doordrenkt met of zijn vervuild met 
petrolium/benzine, solventen voor chemische reiniging 
of andere ontvlambare of explosieve substanties. Erg 
ontvlambare stoffen die vaak worden gebruikt in huishou-
delijke omgevingen, waaronder slaolie, aceton, gedena-
tureerde alcohol, kerosine, vlekverwijderaars ,terpentijn, 
was en wasverwijderaars. Zorg ervoor dat deze items 
zijn gewassen in warm water met een extra hoeveelheid 
wasmiddel alvorens ze worden gedroogd in de droogau-
tomaat.

●• Droog geen items die schuimrubber of gelijkaardige 
rubberachtige materialen met dezelfde structuur bevatten. 
Schuimrubbermaterialen kunnen, wanneer ze worden 
verwarmd, vuur produceren door spontante ontbranding.

●• Wasverzachter of gelijkaardige producten mogen niet 
worden gebruikt in een droogautomaat om statische 
elektriciteit te voorkomen, tenzij de praktijk specifiek 
wordt aanbevolen door de fabrikant van de wasver-
zachter.

• Droog geen ondergoed dat metalen verstevigingen bevat, 
zoals beha’s met metalen beugels. Wanneer de metalen 
beugels loskomen tijdens het drogen, kan de droogauto-
maat worden beschadigd.

• Droog geen rubber, plastic items zoals douchekapjes of 
waterdichte hoezen voor babies, polyethyleen of papier.

• Droog geen items met een rubberen achterkant, kledij 
met schuimrubberen vulkussentjes, kussens, overschoe-
nen en tennisschoenen met rubberen coating.

• Haal de zakken leeg, met name aanstekers zijn gevaarlijk 
(explosiegevaar).

! BELANGRIJK: stop de droger nooit voor het einde van de 
droogcyclus, tenzij u alle kledingstukken snel verwijdert en 
ophangt zodat de warmte wordt verdreven.

Energiebesparing en respect voor het milieu
• Voor u de kledingstukken droogt kunt u ze beter goed uitwrin-

gen om zoveel mogelijk water te verwijderen (als het wasgoed 
uit de wasautomaat komt kunt u de centrifuge gebruiken). Op 
deze manier bespaart u energie tijdens het drogen.

• Als u de droger altijd met volle lading gebruikt bespaart u 
energie: enkele kledingstukken en kleine ladingen doen er 
langer over om te drogen.

• Reinig het filter aan het einde van elke cyclus zodat de ko-
sten van energie kunnen worden beperkt (zie Onderhoud) . 
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Onderbreking van de electrische voeding

! Maak de wasdroger los van het net als deze niet werkt of als 
men bezig is met de reiniging of het onderhoud.

Reiniging van het filter na elke cyclus  
Het filter is van fundamentele betekenis bij het drogen: het 
dient voor het verzamelen van de stof, dat zich vormt tijdens 
het drogen. Na afloop van de droging moet men het filter dus 
reinigen door het onder stromend water af te spoelen, of met 
een stofzuiger. Een vol filter belemmert de luchtstroming in de 
wasdroger met ernstige gevolgen voor: de droogtijd en het 
energieverbruik. Ook kan de wasdroger schade oplopen
Het filter bevindt zich vóór de afdichting van de wasdroger (zie 
afbeelding).
Verwijdering van het filter:

1. Trek het filter aan de pla-
stic handgreep omhoog (zie 
afbeelding).
2. Reinig het filter en zet het 
op de juiste manier weer 
terug. Controleer dat het 
filter helemaal erin zit: het 
moet opgelijnd zijn met de 
afdichting van de wasdroger.

! Gebruik de wasdroger niet zonder eerst het filter op zijn 
plaats te hebben terug gezet. 

Controle van het mandje na elke cyclus 
Draai met de hand de trommel rond om te controleren of er 
nog (kleine) stukken inzitten, zoals zakdoeken.

Reiniging van de trommel
! Voor de reiniging van de trommel mag men geen schuurmid-
delen, staalwol of schoonmaakmiddelen voor inox gebruiken.
Anders kan er zich een gekleurd laagje op de trommel 
vormen, dit kan komen door een reactie tussen water en/of 
reinigingsmiddelen, zoals wasverzachter. Dit gekleurde laagje 
heeft geen enkele invloed op de prestaties van de wasdroger. 

Legen van het watervat na elke cyclus 
Haal het waterverzamelvaatje uit de wasdroger en leeg het in 
een wasbak of iets dergelijks, daarna moet men het weer op 
de juiste manier terugzetten.
Controleer altijd dit vaatje en leeg het voordat men een 
nieuw droogprogramma opstart.

Reiniging van de condensatie-eenheid
• Verwijder regelmatig (elke maand) de condensatie-eenheid 

en reinig eventuele stof van de platen door de achterkant 
van de condensator onder een kraan met koud water af 
te spoelen.

Verwijderen van de condensator:
1. Haal de wasdroger van het electrische net af en open het 

deurtje.
2. Open het deksel van de condensator (zie afbeelding), 

maak de drie hendels los door ze 90° tegen de klok in te 
draaien, daarna de condensator aan de handgreep eruit 
trekken.

3. Reinig het oppervlak van de afdichtingen en zet de een-
heid met de pijlen naar boven, controleer dat de hen-
deltjes weer goed zijn vastgemaakt.

Reiniging van de wasdroger
• De externe metalen, rubber en plastic delen kunnen met 

een vochtige doek worden schoongemaakt.
• Elke 6 maanden moet men met een stofzuiger het luch-

tinlaatrooster aan de voorkant en de luchtuitlaten aan 
de achterkant van de wasdroger schoonmaken om stof 
te verwijderen. Bovendien moet men met een stofzuiger 
de stof aan de voorkant van de condensator en het filter 
verwijderen.

! Gebruik geen oplosmiddelen of schuurmiddelen
! De wasdroger heeft kogellagers, die geen smering nodig 
hebben.
! Laat de wasdroger regelmatig controleren door bevoegd 
technisch personeel, zodat de veiligheid van de electrische 
en mechanische onderdelen kan worden gegarandeerd (zie 
Service).

Waterverzamelvaatje

Condensatie-eenheid

Deksel van de 
condensatorHendeltjes

Filter

Handgreep

Luchtinlaat

Kraan

Achterkant 

Voorkant

Condensatie-eenheid

Zorg en onderhoud
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Problemen en oplossingen

Waarschijnlijke oorzaken / oplossingen:

• De steker zit niet goed in de contactdoos en maakt geen contact.
• De spanning is uitgevallen.
• De zekering is doorgebrand. Probeer een ander toestel op dezelfde contactdoos 

aan te sluiten.
• Indien men een verlengsnoer gebruikt kan men proberen om de wasdroger meteen 

in de contactdoos te steken.
• Het deurtje zit niet goed dicht
• Het programma is niet op de juiste manier ingesteld (zie Hoe men de was droogt).
• Niet goed gedrukt op de knop START/PAUSE (zie Hoe men de was droogt).

• Men heeft een vertraging ingesteld (zie Programma’s en opties).
• Men heeft gedrukt op START/PAUSE; vóór de start van de wasdroger is er een 

korte vertraging. Wacht tot het drogen begint, druk niet opnieuw op START/PAUSE: 
anders gaat de wasdroger in pauze en zal niet beginnen met drogen.

• Het filter werd niet schoon gemaakt (zie Onderhoud).
• Is het vaatje met water leeg? Het lampje “Vaatje leegmaken” knippert en men ziet het 

bericht “H2O” (zie Onderhoud).
• Het filter van de Warmtepomp moet worden gereinigd (zie Onderhoud).
• De ingestelde temperatuur is niet geschikt voor het type te drogen weefsel (zie 

Programma’s en opties).
• Men heeft niet de juiste droogtijd gekozen voor deze was (zie Was).
• De luchtinlaat of de luchtuitlaten achter zijn verstopt (zie Installatie en Onderhoud).
• De kleding is te nat (zie Was).
• Er zit teveel was in de wasdroger (zie Was).

• Waarschijnlijk heeft men het waterverzamelvaatje niet geleegd aan het begin van het 
programma. Wacht niet op het signaal voor het legen van het vaatje maar controleer 
altijd zelf dit vaatje en leeg het voordat men een nieuw droogprogramma opstart (zie 
Beschrijving van de wasdroger). 

• Dit is normaal: het lampje “Vaatje leegmaken” knippert wanneer het vol is. Indien het 
lampje aan is maar niet knippert dan herinnert het alleen om het vaatje te legen (zie 
Beschrijving van de wasdroger). 

! Vanwege de veiligheid hebben de droogprogramma’s een maximale tijdsduur van 5 
uur.. Indien een automatisch programma niet de gevraagde vochtigheid detecteert 
binnen deze tijd, zal het toch ermee ophouden. Controleer de boven aangegeven 
punten en herhaal het programma; als de kleding toch nog vochtig is neem dan 
contact op met het servicecentrum (zie Service).

• Als op het display een F verschijnt gevolgd door een of twee nummers dient u 
de droger uit te schakelen, de stekker uit het stopcontact te halen en het filter te 
reinigen (zie onderhoud). Doe daarna de stekker weer in het stopcontact, schakel de 
droger in en start een nieuw droogprogramma. 
Als het bericht voortduurt moet u het nummer opschrijven en contact opnemen met 
de Servicedienst  (zie Service).

• De wasdroger staat in de modaliteit  “Demo”. Houdt de knoppen ON/OFF ingedrukt 
en ook START/PAUSE en houd deze 3 seconden vast. Op de display wordt 
weergegeven “dOn” gedurende 3 seconden, daarna zal de wasdroger weer 
normaal gaan werken.

• De resterende tijd is een waarde die voortdurend wordt berekend tijdens het drogen. 
Deze tijd wordt veranderd om de best mogelijke schatting te geven. Daardoor kan 
deze tijd ook vermeerderen tijdens het drogen, dit is normaal.

• Het komt vooral voor als de droger voor een bepaalde tijd niet is gebruikt. Indien 
het lawaai tijdens het drogen niet vermindert, moet men contact opnemen met het 
servicecentrum.

De droger is in de standby-modus gegaan om energie te besparen. Dit gebeurt als u 
de droger aangelaten heft of als er een stroomstoring geweest is. Dit gebeurt na 30 
minuten.
- Als u de droger achterlaat zonder een programma te starten;
- nadat een droogprogramma geëindigd is. 
Druk op de ON/OFF toets en houdt de toets ingedrukt totdat de droger weer in 
werking treedt.

In het geval dat men de indruk heeft dat de wasdroger niet goed werkt, moet men, voordat men naar het servicecentrum belt,  
(zie Service) zorgvuldig de volgende hints raadplegen voor het zelf oplossen van problemen.

Probleem:

De wasdroger start niet.

De droogcyclus start niet.

Er zijn lange droogtijden..

Het lampje “Vaatje leegmaken” 
knippert, terwijl de wasdroger 
sinds kort aan het werk is. 

Het lampje “Vaatje leegmaken” 
brandt maar het vaatje is niet vol.

Het programma stopt maar de 
kledingsstukken zijn vochtiger dan 
verwacht.

Op de display ziet men de code 
F met een of twee nummers, de 
optie-lampjes en die van de pauze 
knipperen.

Op de display ziet men “dOn” kort 
elke 6 seconden.

De Resterende tijd verandert 
tijdens het drogen.

De wasdroger maakt lawaai tijdens 
de eerste minuten.

Hoewel de droger ingeschakeld 
is, zijn de lampjes van het bedie-
ningspaneel van de droger uit.
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Voordat men het servicecentrum belt:

• Volg de leidraad voor het oplossen van de problemen om 
te kijken of men het zelf kan oplossen (zie Problemen en 
oplossingen).
• Anders moet men de wasdroger uitzetten en het 
dichtstbijzijnde servicecentrum bellen. 

Gegevens, die men moet melden aan het  
servicecentrum:

• Naam, adres, en postcode;
• telefoonnummer;
• het type defect;
• de datum van de aanschaf;
• het model van het apparaat (Mod.);
• het serienummer (S/N) van de wasdroger.
Deze informatie vindt men op het gegevensetiket achter het 
kijkglas.

Reserveonderdelen

Deze droger is een complexe machine. Als men haar zelf 
probeert te repareren of hiervoor niet gekwalificeerd perso-
neel voor inroept, riskeert men de veiligheid van personen, 
schade aan de machine en het vervallen van de garantie op 
reserveonderdelen.
In geval van problemen met deze machine moet men altijd 
contact opnemen met een bevoegde technicus. 

Service

Information on recycling and disposal   
As part of our continual commitment towards environmental protection, we reserve the right to use recycled quality components to 
reduce costs for our customers and to minimise materials wastage.
• Disposing of the packaging materials: follow local regulations to allow for recycling of packaging materials.
• In order to minimise the risk of injury to children, remove the door and plug, then cut the power supply cord flush with the applian-

ce.   Dispose of these parts separately to prevent the appliance from being connected to a power supply socket.

Disposal of old household appliances
 European Directive 2012/19/EC concerning Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) states that household applian-

ces should not be disposed of using the normal solid urban waste cycle. Exhausted appliances should be collected separa-
tely in order to optimise the cost of re-using and recycling materials comprising the machine, while preventing potential 
damage to public health and the environment. The crossed-out wheeled bin symbol appears on all products to remind 

owners of the obligations regarding separate waste collection.
Owners should contact their local authorities or appliance dealers for further information concerning the correct disposal of household 
appliances.

 This appliance conforms to the following EC directives: 

- 2006/95/EC (Low Voltage Directive)  
- 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility Directive). 
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Instruction manual
TUMBLE DRYER

!  This symbol reminds you to read this instruction manual.

! Keep this manual at hand for immediate reference whenever 

necessary. Always store this manual close to the tumble dryer and 

remember to pass it on to any new owners when selling or tran-

sferring the appliance, so they may familiarise with the warnings 

and suggestions herein contained.  

! Read these instructions carefully: the following pages contain 

important information on installation and useful suggestions for 

operating the appliance. 
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Failure to clean the filter after each drying cycle 
can undermine drying performance as the machine 
takes longer to dry and thus consumes more 
energy. 

Water container – empty the water container after 
each drying cycle. 

Step 1
Pull the water container towards 
you and remove it completely 
from the dryer.

Step 2
Empty all the water in the water 
container. 

Step 3
Replace the water container 
making sure that it is securely 
fixed. 

Failure to empty the water container may cause the 
following: 
- The dryer stops heating (thus the load may still be 
damp at the end of the drying cycle).
- The “Empty water container” LED activates to 
show that the water container is full. 

Filling of the Water Container  
When the dryer is first used water will not 
immediately enter the water container as the pump 
needs to be primed. This is done automatically 
and will take a few minutes, during this period the 
efficiency of the drying process is not affected. 

Important information

2

To ensure that the condenser dryer functions 
efficiently, the following routine maintenance 
procedures must be carried out:

Fluff filter – CLEAN off any fluff build-up on the 
filter after each drying cycle. 

Step 1
Open the dryer door by pressing 
it as shown in the picture.   

Step 2
Pull out the filter (using two 
fingers).

Step 3
Clean off any fluff build-up on the 
internal surface of the filter. 

Step 4
Replace the filter – never operate 
the dryer without the filter in 
place. 
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Condenser unit - remove any fluff build-up 
from the condenser on a monthly basis.

Step 1
Open the condenser cover
- grip the handle and pull 
towards you.

Step 2
Remove the condenser by 
turning the 3 catches, then pull 
the condenser towards you. (It is 
normal for some residual water 
to be left in the tubes).

Step 3
Clean the condenser with 
running water over the rear side 
to remove any fluff deposits. 

Step 4
Replace the condenser unit; 
make sure that the unit is 
securely in place, that all 3 
catches are fixed and that the 
position arrows on the front end 
of the condenser are pointing 
upwards.

Failure to clean the condenser unit may cause 
premature failure of the dryer.

Product Data
Rated capacity of cotton laundry for the "standard cotton 
programme" at full load - kg

8.0

Energy efficiency class B

The weighted Annual Energy Consumption (AEc)*  kWh 559.8

This household tumble drier is a Automatic

This household tumble drier is a Condenser

Energy consumption full load; Edry - kWh 4.77

Energy consumption partial load; Edry½ - kWh 2.53

Power consumption: off-mode  (Po) - Watts 0.14

Power consumption: left-on mode (Pl) - Watts 2.39

Duration of the 'left-on mode' for  power management system - 
minutes

30

Prog. Time - weighted (Tt) full & partial load - minutes 104

Full load (Tdry) - minutes 139

Partial load (Tdry½) - minutes 78

Condensation efficiency class B

Average condensation efficiency - %

full load  (Cdry) 82

partial load  (Cdry½) 80

weighted (Ct) full & partial load 81

Airborne acoustical noise emissions - dB(A) re 1 pW 68

The Standard Cotton Programme** suitable for drying normal wet cotton landry that it 
is the most efficient programme in terms of energy consumption for cotton used at full 
and partial load.

This is the test cycle in accordance with Regulation 392/2012.
See our website for all product fiche data:
http://www.indesit.com/indesit/.
*Consumption per year is based on 160 drying cycles of the 
standard cotton programme at full and partial load, and the 
consumption of the low-power modes. Actual energy con-
sumption per cycle will depend on how the appliance is used.
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Installation

Where to install the tumble dryer
• Install the dryer far from gas 
ranges, stoves, radiators or 
hobs, as flames may damage 
it.
If the dryer is installed below a 
worktop, ensure there are 10 
mm between the upper panel 
of the dryer and any objects 
above it, and 15 mm between 
the sides of the machine and 
the walls or furniture units adja-
cent to it. This ensures adequate air circulation.

Ventilation
• The room must be adequately ventilated while the dryer is 
running. Make sure that the dryer is installed in a room free 
of humidity and with adequate air circulation. The flow of air 
around the dryer is essential to allow water to condense du-
ring drying; the dryer will not function properly if it is placed 
in an enclosed space or inside a cabinet.

! Some condensation may form if the dryer is used in a small 
or cold room.

! We do not recommend that the dryer is installed in a 
cupboard but the dryer must never be installed behind a 
lockable door, a sliding door or a door with a hinge on the 
opposite side to that of the dryer door.

Water drain

If your dryer is installed next to a drain the water can be
plumbed into this drain. This does away with the need to
empty the water container. If the dryer is stacked onto or
installed next to a washing machine it can share the same
drain. The height of the drain must be less than 3’ (1 m)
from the bottom of the dryer.
Remove existing hose from position shown in picture A 
and fit a suitable length of hose and connect as shown
 in picture B.

! Make sure that the hose is not squashed or kinked
when the dryer is in its final location.

Electrical connections 
Before plugging the appliance into the socket, check the 
following: 
•  Make sure your hands are dry.
•  The socket must have an earth connection.
•  The socket must be able to withstand the machine’s 
maximum power output as indicated on the data plate (see 
Description of the tumble dryer).
•  The power supply voltage must fall within the values indi-
cated on the data plate (see Description of the tumble dryer).
•  The socket must be compatible with the machine’s plug. If 
not, either the socket or the plug must be replaced.
! Do not use extension cords.
! The tumble dryer must not be installed in outdoor spaces, 
even if sheltered. It may be very dangerous to expose this 
appliance to rain and thunderstorms.
! Once dryer installation is complete, the electric cord and 
plug must be at hand.
! The electric cord must not be bent or crushed.
! If the plug to be replaced is of the moulded-on type, it must 
be disposed of in a safe way. DO NOT leave it where it can 
be plugged into a socket and cause electric shocks.{}
! The electric cord must be regularly checked and replaced 
with a cord specifically designed for this dryer; it must then 
be installed by an authorised technician only (see Assistan-
ce). New or longer electric cords are supplied by authorised 
dealers at a supplementary cost.
! The manufacturer declines all responsibility for failure 

to observe these instructions.

! When in doubt about the above indications, contact a 
qualified electrician.

Preliminary information
Once the tumble dryer is installed, clean the inside of the 
drum before operating it and remove any dirt accumulated 
during transportation.
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ON/OFF/Reset button
Pressing the button normally will cause the machine to switch on or off. If the button is pressed for 3 seconds while the dryer is in use, 
the machine will switch off and the running cycle will reset.  

Programme selection knob 
Allows for setting the programme: turn until the indicator points towards the desired programme (see Starting and selecting a programme).

Options buttons
Allows selection of the options available for the selected programme. The respective indicator lights turn on when the option has been 
selected (see Programmes and options).

START/PAUSE button and indicator light 
When the green light flashes slowly, press the button to start the programme. When the cycle is under way, the indicator light re-
mains on. Press the button again to put the programme in the pause mode; the indicator light turns orange and starts flashing again.  
Press the button again to resume the programme from the point it was interrupted (see Starting and selecting a programme).

Display 
In section A, the selected “Timed drying” value is displayed; if the “Delay start” function was set, the time remaining to the start of the 
selected programme will appear.
The duration of the selected programme is also displayed in this section.
In section B, the phase of the running programme is displayed:

Sun icon : Drying cycle

Fan icon : COOL air cycle

In section C, the maintenance indicator lights are displayed (Empty water container indicator light , Clean filter indicator light , 
Clean condenser unit indicator light) , see Indicator lights.

Indicator lights
The indicator lights provide important information. They indicate the following:

The “Empty water container” indicator light  signals that the water container must be emptied.
If the water container fills during the course of the programme, the LED lights up. The dryer automatically starts a cool air cycle and 
the START/PAUSE LED flashes orange. Press the START/PAUSE button to resume the cycle from the point it was interrupted. 

In order to avoid this procedure, always empty the water container after using the tumble dryer (see Maintenance).

Before each programme, the “Clean filter” indicator light  signals the fundamental importance of cleaning the filter before each load 
(see Maintenance).

The “Clean condenser unit” indicator light  signals the fundamental importance of cleaning the condenser regularly (see Maintenance).

C B

A
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How to carry out a 
drying cycle

Starting and selecting a programme

1. Plug the dryer into the power supply socket.

2. Select the programme according to the type of laundry (see Laundry).

3. Open the door, ensure that the filter is clean and securely placed and that the water container is empty and correctly slotted (see 
Maintenance).

4. Load the machine, making sure that no piece of laundry gets between the door and the relative seal. Close the door.

5. Press the ON/OFF button to switch on the machine.

6. After consulting the programme chart and the indications for each type of fabric (see Laundry), turn the Programme selection 
knob towards the programme corresponding to the type of laundry to be dried (see Programmes and options).
! Warning: If the position of the programme selection knob changes after pressing the START/PAUSE button, the selected program-
me will NOT be modified. To modify the programme, press the START/PAUSE button to put the programme in pause mode (the 
indicator light flashes orange), then select a new programme and the relative options. Press the START/PAUSE button to start the 
new programme.

7. Select the ”Timed Drying” function by pressing the timed drying button until the required time is dispayed (see Programmes and 
options).

8. If necessary, set the time of the delayed start and any other options (see Programmes and options).

9. Press the ALARM  button to sound a buzzer signalling the end of the programme.

10. Press the START/PAUSE button to start the drying cycle. The display will show the approximate time remaining.
Laundry can be checked while the drying programme runs and any garments already dry can be removed, while drying continues 
for the remaining items. After closing the door, press the START/PAUSE button to resume machine operation.

11. The final COOL TUMBLE phase (i.e. the fabrics are cooled) activates during the last few minutes of the drying programme; 
always allow this phase to terminate.

12. At the end of the drying cycle the display shows END.
The buzzer will beep 3 times to let you know that your programme is complete. (Note: If the SOUND option was selected the buzzer 
beeps 3 times every 30 seconds for 5 minutes).
Open the door, remove the laundry then clean the filter and replace it. Empty the water container and put it back in its slot (see 
Maintenance).

If the clothes are not removed at the end of the cycle the automatic Anti Craese action will, on those programmes with this feature,  
continue to rotate the drum intermittently for up to 10 hours to minimise creasing.  Opening the door or pressing the OFF button will 
stop the Anti Crease action.

13. Disconnect the dryer from the power supply.

Automatic pre-post Anti Crease
This is an automatic function which provides an anti crease treatment both before and after the drying programme.  By periodically 
rotating the drum before the start of the drying cycle, when a delayed start is selected, the formation of creases is prevented.  On 
certain programmes (see the programme table) the drum also rotates periodically at the end of the drying cycle on.  This post crease 
care action continues until either the door is opened or the OFF button is pressed.

Standby mode
This tumble dryer, in compliance with new energy saving regulations, is fitted with an automatic standby system which is enabled 
after about 30 minutes if no activity is detected. Press and hold the ON/OFF button until the dryer reactivates.
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Special/Sport/Partial Programmes

Energy Saver Cycles
The Energy Saver Cycles reduce energy consumption and so they not only help the environment, they also cut your energy bill! 
Energy Saver Cycles are available for several different types of fabric, there is one you can use with cottons, there is one specially 
for shirts and there is one for use with synthetic fabrics. They have all been designed to guarantee excellent drying performance 
for small loads. Energy Saver Cycles give the best drying results thanks to perfect temperature regulation and to accurate humidity 
detection which is optimized to obtain the best result on small load.
! The duration of this program will depend on the size of the load and the spin speed used in your washer.

COTTON
Standard Cotton: Dries your items to a dryness level that allows you to put your clothes away straight from the dryer.
Ready to Wear: Dries your items to the maximum possible dryness level.  Even drier than Cupboard dry.
Cotton Hanger: Dries your items to a dryness level that allows them to finish drying on a hanger in order to minimise ironing.

Delicates  
• This is a programme for drying your Delicate Clothes i.e. Acrylics.
• It can be used for load sizes up to 2.0 kg.
• Loads dried using this programme are usually ready to use, but on some garments may be slightly damp. If this is found try 

removing the load and open them out or turn inside out then run the programme again for a short period.
! The duration of this program will depend on the size of the load and the spin speed used in your washer.

Wool Programme 
This programme is specific for items that withstand tumble drying and are labelled with the  symbol. It is suitable for loads of up 
to 1 kg (about 3 jerseys). We recommend turning the garments inside out before drying them. This programme lasts about 1:00 
(hrs:mins), although it may last longer depending on the size and density of the load and on the spin speed used during the wash 
cycle. Garments dried with this programme are usually ready to be worn, although the edges of heavier garments may be slightly 
damp. Leave them to dry naturally, as an additional drying process may damage them.  
Unlike other materials, the shrinking process in wool is irreversible, i.e. the garment does not resume its original dimension and sha-
pe. This programme is not suited for acrylic items.

Programme chart

Programmes and options

Programme
Max. 
load 
(kg)

Compatible options
Cycle 

duration

Energy Saver

1 Eco Cotton 1 Memo - Alarm – Delay start

2 Eco Shirts 1 Memo - Alarm – Delay start

3 Eco Synthetics 1 Memo - Alarm – Delay start

Cotton

4 Standard Cotton Max. High heat* - Fast Iron - Memo - Alarm – Timed drying – Delay start

5 Ready to Wear Max. High heat* - Memo - Alarm – Timed drying – Delay start

6 Cotton Hanger Max. High heat* - Memo - Alarm – Timed drying – Delay start

Special

7 Synthetics 3 Fast Iron - Memo - Alarm – Timed drying – Delay start

8 Delicates 2 Fast Iron - Memo - Alarm – Timed drying – Delay start

9 Wool** 1 Fast Iron - Memo - Alarm

10 Jeans 3 Fast Iron - Memo - Alarm – Delay start

Sport

11 Special Shoes** 1 pair Memo - Alarm 

12 Sportwear 4 Memo - Alarm – Delay start

13 Sport Light 4 Memo - Alarm – Delay start

14 Outwear 2 Memo - Alarm – Delay start

Partial

Easy iron** 2,5 Memo - Alarm

Refresh** - Memo - Alarm

* just with Timed Drying selected ** This programme is not compatible with automatic Anti Crease

The duration of the drying cycles can be checked on the display.
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Jeans Programme  
This programme is suited to washing cotton denim jeans. Turn the front pockets inside out before drying the jeans. It is suitable for 
loads of up to 3 kg (about 4 pairs). 
Garments dried using this programme are usually ready to be worn, though edges and seams may be slightly damp. In this occurs, 
turn the jeans inside out and reactivate the programme for a short while.
! The duration of this program will depend on the size of the load and the spin speed used in your washer.
Use this cycle for 100% cotton garments only; do not mix dark and light colours and avoid using this programme for garments with 
embroidery and accessories (elastic strings around the waist area, brooches, etc.); turn pockets inside out.

Special Shoes Programme 
This programme is specific for drying sports shoes. The shoes must have been previously washed and spun at a minimum spin 
speed of 400 revolutions.
A specific shoe rack is provided and must be used, otherwise the dryer will be damaged if shoes are dried in the drum. Remove the 
filter from its holder on the front part of the dryer and position the shoe rack.
Place shoelaces inside the shoes then load with the tips of the shoes facing downwards and the soles frontwards.
Drying times vary according to the shape and type of the shoe. If the shoes are not completely dry at the end of the programme, 
restart the programme.
 Do not dry shoes that have gel or flashing lights inside them. Only dry shoes made of synthetic material or rope. Once the program-
me ends, remove the shoe rack and replace the filter into its holder

Sportwear Programme 
This programme is studied for safely drying garments such as tracksuits and sweatshirts bearing the  symbol. Suitable for loads of 
up to 4 kg. We suggest turning garments inside out before drying them.
! The duration of this program will depend on the size of the load and the spin speed used in your washer.

Sport Light Programme 
This programme is designed for safely drying garments such as Fitness suits and shorts bearing the  symbol. It is ideal for those 
garments that do not need to be dried fully or which have to be ironed. We suggest turning garments inside out before drying them. 
! The duration of this program will depend on the size of the load and the spin speed used in your washer.

Outwear Programme 
This programme is specific for drying water-repellent fabrics and sports jackets (e.g. Gore-Tex, polyester, nylon). Drying the garment 
after a wash cycle has a beneficial effect as it reactivates the garment’s water-repellent treatment. 
It can be used for loads of up to 2 kg.
! The duration of this program will depend on the size of the load and the spin speed used in your washer.

Easy Iron 
A short 10-minute programme that relaxes the garment’s fibres in order to facilitate ironing and folding. 
This programme is particularly recommended for cotton or mixed cotton fabrics.
For optimal results, do not overload the drum (the following values refer to the weight of dry garments): 
Fabric: maximum load
Cotton and mixed cotton: 2.5 kg
Synthetic garments: 2 kg 
Jeans: 2 kg 
Empty the dryer as soon as the programme ends; hang, fold or iron garments then place them in the wardrobe. If this is not possi-
ble, repeat the programme.
 As this is not a drying programme, it is not to be used for garments that are still wet.
The effect produced by the programme varies according to the characteristics of the each fabric: fabrics such as acrylic fibres or 
Tencel® do not give the same results as traditional fibres (e.g. cotton).

Refresh 
A short programme suitable for refreshing fibres and garments. It lasts about 20 minutes.
! As this is not a drying programme, it is not to be used for garments that are still wet.
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Options 
The options allow for customising the selected programme according to one’s own needs.

Timed drying  
After selecting a programme, press the “Timed drying” button to enter a drying time. Every time this button is pressed, the duration of 
the selected drying cycle appears on the display. When pressed the first time, the highest allowed value for the selected cycle appears 
on the display. When pressed each of the following times, the set time is reduced until OFF appears. 
The buzzer will activate if the timed drying option is not available. 

Delay Start     
The start of some programmes (see Programmes and options) may be delayed up to 24 hours. Press the button repeatedly to enter 
the desired delay time. Before setting a delayed start, make sure that the water container is empty and that the filter is clean.If the 
creasecare option is selected, during this phase the clothes will be rotated occasionally to prevent the formation’s creases.

High Heat  
When a drying time is selected, pressing this button sets a high heat drying and the indicator light above the button lights up. The 
timed programmes are pre-set to low heat.

Fast Iron   
This option, when selected, delivers for the cycle chosen the best humidity level to help make ironing quicker and easier. In this way 
it is possible to achieve a level of additional drying. (see Programmes and options).

Memo 
This option allows to store a cycle and the options previously stored with the exception of a delayed start.
• Press and hold the button MEMO for 3 second to store a cycle, it is possible to press this button either during the pause that 
during the drying cycle. After selecting the desired cycle and options it is possible to store. When press and hold  the button Memo 
the LED flashes as well as the time on the display and after 3 second a beep will alert  has been memorized.
• To recall the option will simply turn on the dryer, press button Memo and start. It is possible to change the option as for each 
cycle, less than incompatibility.
At intervals of 2 minutes will appear on the display the number of the cycle recalled. If it is not stored any cycle, an alarm and an 
indicator will signal the absence.
• To record a new program just repeat storage.

Alarm  
A buzzer sounds at the end of the drying cycle to signal that the programme has ended and the garments are ready to be removed.

Not all options are available on all programmes (see Programmes and options). 

Opening the door

If the door is opened (or the START/PAUSE button is pressed) while a programme is running, the dryer stops and the following may 
occur:
• The START/PAUSE button flashes orange.
• When a delayed start is running, the delay countdown continues. It is necessary to press the START/PAUSE button to resume 
the “Delay start” programme. The “Delay start” indicator light flashes and the display visualises the time remaining to the start of the 
selected programme.
• It is necessary to press the START/PAUSE button to resume the programme. The progress indicator lights signal the running pha-
se and the START/PAUSE indicator light stops flashing and turns green.
• During the post anti-crease phase, the programme ends. Pressing the START/PAUSE button reactivates a new programme from 
the beginning.
• By turning the Programme selection knob, a new programme is selected and the START/PAUSE indicator light flashes green. This 
procedure can be used to select the COOL drying programme to cool garments if they are judged to be dry enough.
Press the START/PAUSE button to start the new programme.

Note: If you have a power cut, switch off the power or remove the plug. When power is restored, plug in the machine,  press and 
hold the ON/OFF button until the dryer reactivates, then press Start/Pause button.
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Sorting laundry
• Check the symbols on the care labels of the various gar-

ments to verify whether the garments can be safely tumble 
dried.

• Sort laundry according to the type of fabric.
• Empty all pockets and check for loose buttons.
• Close zips and hooks and fasten belts and strings without 

tightening them.
• Wring out garments to remove the maximum amount of 

water possible.

! Do not load the dryer when garments are dripping wet.

Maximum load sizes
Do not overload the drum.
The following values indicate the weight of dry garments:
Natural fibres: maximum 8 kg
Synthetic fibres: maximum 3 kg

! Do not overload the dryer as this may result is reduced 
drying performance.

Typical weights

Note: 1 kg = 1000 g 

When mixing synthetic fibres with cotton garments, the latter 
may still be damp at the end of the drying cycle. If this hap-
pens, simply put them through a short drying cycle.

Care labels
Always check the care labels, especially when placing 
garments in the tumble dryer for the first time. Below are the 
most commonly used symbols:

  May be tumble dried.

  Do not tumble dry.

  Tumble dry – high heat.

  Tumble dry – low heat.

Items not suitable for tumble drying:
•  Items containing rubber parts or similar materials, or 

plastic film covering (pillows, cushions or PVC sports 
jackets), any type of inflammable object or objects con-
taining inflammable substances (used towels containing 
hairspray).

•  Glass fibres (certain types of draperies).

•  Items which have been previously dry cleaned. 

•  Items marked with the ITLC symbol (“Special garments”) 
, which may be washed using special household pro-

ducts. Follow instructions carefully.

•  Large bulky items (duvets, sleeping bags, pillows, cu-
shions, large bedcovers, etc.) that expand when dried and 
hamper air circulation inside the tumble dryer. 

Laundry

Garments

Blouse

Dress

Jeans

10 nappies

Shirt

T-shirt

Cotton 
Other

Cotton 
Other

Cotton 
Other

150 g
100 g 

500 g 
350 g 

700 g 

1,000 g 

300 g 
200 g 

125 g 

Household linen 

Duvet cover  
(double bed)

Large tablecloth

Small tablecloth

Tea cloth

Bath towel

Hand towel

Cotton 
Other

1,500 g
1,000 g

700 g 

250 g

100 g

700 g 

350 g

Double bed 
sheet

500 g

350 gSingle bed sheet
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Special garments 

Blankets and bedcovers: acrylic items (Acilian, Courtelle, 
Orion, Dralon) must be dried with great care at low heat. 
Avoid drying for long periods.

Creased or pleated garments: read the drying instructions 
supplied by the manufacturer.

Starched garments: do not dry together with non-starched 
items. Remove the maximum amount of starch solution pos-
sible before placing these items in the dryer. Do not over-dry: 
starch turns powdery leaving garments limp – this defeats its 
purpose.

Drying times

Drying times are approximate and may vary depending on 
the following:

•  Amount of water retained by items after the spin cycle: 
towels and delicate items retain a lot of water.

•  Fabrics: items of the same fabric, but with different texture 
and thickness may have different drying times.

•  Amount of laundry: single items and small loads may take 
longer to dry. 

•  Drying: if items are to be ironed, they can be removed 
from the dryer while still slightly damp. Items that require 
complete drying can be left longer.

•  Heat setting. 

•  Temperature of the room: the lower the temperature of the 
room, the longer it will take for the dryer to dry clothing.

•  Bulk: certain bulky items require special care during the 
drying process. We suggest removing these items and 
replacing them in the dryer once they have been shaken 
out: repeat this procedure several times during the course 
of the drying cycle.

! Do not over-dry items.
All fabrics contain natural dampness which helps to keep 
them soft and fluffy.

The drying times provided refer to the automatic Cupboard 
dry programmes.
The Timed drying settings are also indicated to enable you 
to select the most suitable timed option.
The weight refers to dry items.  

Automatic drying times

Cotton
High Heat

Drying times after 800-1000 rpm wash cycles

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg 8 kg

Automatic
(hrs:mins)

0:30-0:40 0:40-0:55 0:55-1:10 1:10-1:20 1:20-1:30 1:35-2:00 2:00-2:20 2:10-2:40

Timed
(hrs:mins)

0:30 or 1:00 0:40 or 1:20 0:50 or 1:20 1:00 or 1:40 1:20 or 2:00 2:00 or 2:40 2:20 or 3:00 2:40 or 3:00

Synthetics
Low Heat

Drying times after wash cycles at lower speeds

1 kg 2 kg 3 kg

Automatic
(hrs:mins)

0:30 - 0:40 0:40 - 0:50 0:50 - 1:10  

Timed
(hrs:mins)

0:30 or 1:00 0:40 or 1:20  1:00  or 1:30  

Acrylics
Low Heat

Drying times after wash cycles at lower speeds

1 kg 2 kg

Automatic
(hrs:mins)

0:40 - 1:20 1:00  - 1:40

Timed
(hrs:mins)

0:30 1:00
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Warnings  
and suggestions

! This appliance has been designed and built according to 
international safety standards. These warnings are given for 
safety reasons and must be followed carefully.

General safety

• This tumble dryer is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory or 
mental capabilities , or lack of experience and knowledge, 
unless they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance by a person responsible 
for there safety. 

• This tumble dryer has been designed for home, and not 
professional, use.

• Do not touch the appliance while barefoot or with wet 
hands or feet.

• Unplug the machine by pulling on the plug, not the cord.
• Children must not be in proximity of the dryer when in use. 

After using the dryer, turn it off and unplug it. Keep the door 
closed to make sure that children do not use it as a toy.

• Children should be supervised to ensure that they do not 
play with the dryer.

• The appliance must be installed correctly and have proper 
ventilation. The air intake at the front of the dryer should 
never  be obstructed (see Installation).

• Never use the dryer on carpeting where the pile height 
would prevent air from entering the dryer from the base.

• Check to see if the dryer is empty before loading it.
• The back of the dryer could become very hot. 
 Never touch it while in use.
• Do not use the dryer unless the filter, watercontainer and 

condenser are securely in place (see Maintenance).
• Do not overload the dryer (see Laundry for maximum loads).
• Do not load items that are dripping wet.
• Carefully check all instructions on clothing labels (see 

Laundry).
• Do not tumble dry large, very bulky items.
• Do not tumble dry acrylic fibres at high temperatures.
• Complete each programme with its Cool Tumble Phase.
• Do not turn off the dryer when there are still warm items 

inside.
• Clean the filter after each use (see Maintenance).
• Empty the water container after each use (see Maintenance).
●• Clean the condenser unit at regular intervals (see Maintenance).
●• Do not allow lint to collect around the dryer.
• Never climb on top of the dryer. It could result in damage.
• Always follow electrical standards and requirements (see 

Installation).
• Always buy original spare parts and accessories (see Service).

To minimise the risk of fire in your tumble dryer, the 
following should be observed:
• Tumble dry items only if they have been washed with 

detergent and water, rinsed and been through the spin 
cycle. It is a fire hazard to dry items that HAVE NOT been 
washed with water.

●• Do not dry garments that have been treated with chemical 
products.

• Do not tumble dry items that have been spotted 
or soaked with vegetable or cooking oils, this 
constitutes a fire hazard. Oil-affected items can ignite 
spontaneously,especially when exposed to heat sources 
such as a tumble dryer. The items become warm, causing 
an oxidisation reaction with the oil, Oxidisation creates 
heat. If the heat cannot escape, items can become hot 
enough to catch fire. Piling, stacking or storing oil-effected 
items can prevent heat from escaping and so create a fire 
hazard.If it is unavoidable that fabrics containing vegetable 
or cooking oil or those that have been contaminated with 
hair care products be placed in a tumble dryer they should 
first be washed with extra detergent - this will reduce, but 
not eliminate the hazard. The cool tumble phase should be 
used to reduce the temperature of the items. They should 
not be removed from the dryer and piled or stacked while 
hot.

• Do not tumble dry items that have previously been cleaned 
in or washed in, soaked in or soiled with petrol/gasoline, 
dry cleaning solvents or other flammable or explosive 
substances. Highly flammable substances commonly used 
in domestic environments including cooking oil, acetone, 
denatured alcohol, kerosene, spot removers, turpentine, 
waxes and wax removers. Ensure these items have been 
washed in hot water with an extra amount of detergent 
before being dried in the tumble dryer.

●• Do not tumble dry items containing foam rubber (also 
known as latex foam), or similarly textured rubber like 
materials. Foam rubber materials can, when heated, 
produce fire by spontaneous combustion.

●• Fabric softener or similar products should not be used in 
a tumble dryer to eliminate the effects of static electricity 
unless the practice is specifically recommended by the 
manufacturer of the fabric softener product.

• Do not tumble dry undergarments that contain metal 
reinforcements eg. bras with metal reinforcing wires. 
Damage to the tumble dryer can result if the metal 
reinforcements come loose during drying.

●• Do not tumble dry rubber, plastic articles such as shower 
caps or babies waterproof covers, polythene or paper.

• Do not tumble dry rubber backed articles, clothes fitted 
with foam rubber pads, pillows, galoshes and rubber 
coated tennis shoes.

• Remove all objects from pockets, especially lighters.

! WARNING: Never stop the dryer before the end of the 
drying cycle unless all items are quickly removed and 
spread out so that the heat is dissipated.

Save energy and respect the environment

• Wring out all items to eliminate excess water before 
tumble drying (if you use a washing machine first, select  
a high spin cycle). Doing this will save time and energy 
during drying.

• Always dry full loads - you save energy: single items or 
small loads take longer to dry.

• Clean the filter after each use to contain energy 
consumption costs (see Maintenance). 
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Water container 

Condenser unit

Condenser cover
Catches

Filter

Handle

Air intake

Tap

Rear

Front

Condenser 
unit

Care and maintenance

Disconnecting the power supply

! Disconnect the dryer when not in use or during cleaning 
and maintenance operations.

Cleaning the filter after each cycle  
The filter is a fundamental component of the dryer: its function 
is to collect lint and fluff that form during drying.
Clean the filter once drying is completed, by rinsing it under run-
ning water or cleaning it with a vacuum cleaner. Should the filter 
become clogged, the flow of air inside the dryer will be seriously 
hampered: drying times becomes longer and more energy is 
consumed. Moreover, the dryer may become damaged.
The filter is located in front of the dryer seal (see Picture).
Removing the filter:

1. Pull the filter’s plastic han-
dle upwards (see Picture).
2. Clean the fluff off the filter 
and replace it correctly. En-
sure that the filter is pushed 
fully home.

! Do not use the dryer unless 
the filter has been replaced 
in its holder. 

Checking the drum after each cycle
Rotate the drum manually to remove smaller items (handker-
chiefs) that could have been left inside the dryer.

Cleaning the drum
! Avoid using abrasives, steel wool or stainless steel cleaning 
agents to clean the drum.
A coloured film may appear on the stainless steel drum 
surface: it may be caused by a combination of water and/or 
cleaning agents such as wash-softeners. This coloured film 
does not affect the dryer’s performance. 

Emptying the water container after 
each cycle
Remove the water container and empty it into a sink or other 
suitable drain outlet, then replace it correctly.
Always check the water container and empty it before star-
ting a new drying cycle.

Cleaning the condenser unit
• Remove the condenser (see Picture below) unit regularly 

(monthly) and clean off any fluff deposits from the plates 
by rinsing it with COOL water running on the rear end of 
the condenser. 

Removing the condenser:
1. Disconnect the dryer from the power supply and open the 

door.
2. Open the condenser cover (see Picture below), unlock the 

three catches by turning them 90° anti-clockwise, then 
pull on the grip to remove the condenser.

3. Clean the surface of the seals and replace the unit with 
the arrows pointing upwards, while making sure that the 
catches are securely fixed.

Cleaning the tumble dryer
• The external metal, plastic and rubber parts can be clea-

ned with a damp cloth.
• Clean the front air intake grille regularly (every 6 months) 

with a vacuum cleaner to remove any lint, fluff or dust 
deposits. Furthermore, remove any lint deposits from the 
front part of the condenser and from the filter area, using a 
vacuum cleaner every so often.

! Do not use solvents or abrasives.
! Have the dryer checked regularly by authorised technical 
personnel in order to ensure that the electrical and mechani-
cal parts work safely (see Assistance).
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Troubleshooting 

Possible causes / Solutions:
• The plug has not been inserted far enough into the socket to make contact.
• There has been a power cut.
• The fuse has blown. Try connecting another appliance to the same socket.
• If an extension cord is used, try connecting the dryer plug directly into the socket.
• The door has not been closed properly.
• The programme has not been set correctly (see How to carry out a drying cycle).
• The START/PAUSE button has not been pressed (see How to carry out a drying cycle).

• A delayed start time has been set (see Programmes and options).
• The START/PAUSE button has been pressed; a short delay follows before the dryer 

starts running. Wait for the drying cycle to start; do not press the START/PAUSE button 
otherwise the dryer switches to the pause mode and the drying cycle will not start.

• The filter has not been cleaned (see Maintenance).
• The water container must be emptied? The “Empty water container” indicator light 

flashes and the message  appears “H2O” (see Maintenance).
• The condenser needs to be cleaned (see Maintenance).
• The heat setting is not suited to the type of fabric to be dried (see Programmes and options).
• An incorrect drying time was selected for the type of load (see Laundry).
• The items are too wet (see Laundry).
• The air intake grille are clogged up (see “Installation”  and “Care and Maintenance”).
• The dryer is overloaded (see Laundry).

• The water container was probably not emptied before starting the programme. Do 
not wait for the signal for emptying the water container, but always check and empty 
it before starting a new drying programme (see Description of the tumble dryer). 

• It is normal: the “Empty water container” indicator light flashes when the water 
container is full. If the indicator light is on but is not flashing, it is just a reminder to 
empty the container (see Description of the tumble dryer). 

! For safety reasons, the dryer programmes last a maximum of 5 hours. If an automatic 
programme has not detected the final dampness level required in this interval, the dryer 
completes the programme and stops. Check the above points and repeat the programme; 
if the items are still damp, contact the Technical Assistance Centre (see Assistance).

• If the display shows a fault, switch the appliance off and unplug it, then clean the filter 
and the Heat Pump Filter unit (see Maintenance). Reinsert the plug, switch the appliance 
on and start another programme. If the display still visualises a fault, contact the 
Technical Assistance Centre (see Assistance). If the display still visualises other numbers, 
mark the code and contact the Technical Assistance Centre (see Assistance).

• The appliance is in “Demo” mode. Press the ON/OFF and START/PAUSE buttons 
and keep them pressed for 3 seconds. The display visualises “dOn” for 3 seconds, 
then the dryer starts functioning normally.

• The remaining time is constantly monitored during the drying cycle and is updated 
to show the best forecast. It is normal for the displayed time to increase during the 
cycle.

• This is normal, especially if the dryer has not been used for a long time. If the noise 
persists during the entire cycle, contact the Technical Assistance Centre.

• The dryer has gone into standby mode to save power. This occurs if you have left 
the dryer on or have had a power cut. It occurs after 30 minutes: 

 - if you leave the dryer without starting a programme; 
 - after your drying programme has finished.
 Press the On/Off button and the lights will come on again.

If you feel that the dryer is not working properly, consult the following troubleshooting suggestions before contacting the Technical 
Assistance Centre (see Assistance).

Problem:
The dryer does not start.

The drying cycle does not start.

Drying times are too long.

The “Empty water container” in-
dicator light flashes, but the dryer 
has been running for a short time. 

The “Empty water container” 
indicator light is on but the water 
container is not full.

The programme is finished but the 
items are damper than expected.

The code “F” appears on the di-
splay followed by one or two num-
bers, the options indicator lights 
and the pause indicator light flash.

“dOn” briefly appears on the di-
splay every 6 seconds.

The “Remaining time” indicator 
changes during the drying cycle.

The dryer is noisy during the first 
few minutes of operation.

The lights on the dryer control 
panel are off although the dryer is 
switched on.
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Before calling the Technical Assistance Centre:

• Follow the troubleshooting guide to check whether pro-
blems can be solved personally (see Troubleshooting).
• If not, switch the dryer off and contact the Technical Assi-
stance Centre closest to you. 

Provide the following data when contacting the 
Technical Assistance Centre:

• name, address and postal code
• telephone number
• type of malfunction
• date of purchase
• the appliance model (Mod.)
• the dryer’s serial number (S/N)
This information can be found on the Rating plate located 
behind the door.

Spare parts

This dryer is a complex machine. Attempting to repair it 
personally or with the aid unqualified personnel may put the 
safety of people at risk, damage the machine or invalidate 
the spare parts guarantee.
Always contact a qualified technician when experiencing 
problems with this machine.

Assistance

 This appliance conforms to the following EC directives: 

- 2006/95/EC (Low Voltage Directive)  
- 2004/108/EC (Electromagnetic Compatibility Directive). 

Information on recycling and disposal   
As part of our continual commitment towards environmental protection, we reserve the right to use recycled quality components to 
reduce costs for our customers and to minimise materials wastage.
• Disposing of the packaging materials: follow local regulations to allow for recycling of packaging materials.
• In order to minimise the risk of injury to children, remove the door and plug, then cut the power supply cord flush with the applian-

ce.   Dispose of these parts separately to prevent the appliance from being connected to a power supply socket.

Disposal of old household appliances
 European Directive 2012/19/EC concerning Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) states that household applian-

ces should not be disposed of using the normal solid urban waste cycle. Exhausted appliances should be collected separa-
tely in order to optimise the cost of re-using and recycling materials comprising the machine, while preventing potential 
damage to public health and the environment. The crossed-out wheeled bin symbol appears on all products to remind 

owners of the obligations regarding separate waste collection.
Owners should contact their local authorities or appliance dealers for further information concerning the correct disposal of household 
appliances.

05/2013  -  Xerox Fabriano


