
KORTE HANDLEIDING DROGER  PWD110

Beschrijving

1. Toets START/PAUZE
2. Controlelampjes 

 ▷ Het filter moet gereinigd worden.
 ▷ Het condenswaterreservoir moet gereinigd worden.
 ▷ Kinderslot is ingeschakeld.

3. Toets UITGESTELDE START
4. DISPLAY met de TIJD tot de uitgestelde start of de tijd tot het eind van de droogcyclus.
5. Toetsen voor AANVULLENDE FUNCTIES

 ▷ Extra droog (5a); aanpassen van de mate van droogheid en de droogtijd (drie niveaus).
 ▷  Anti kreuk (5b); om kreuken te voorkomen als het wasgoed niet onmiddellijk na het einde van de 
droogbeurt uit de droger gehaald wordt (afhankelijk van het model).

 ▷ Lage temperatuur (5c); wordt gebruikt voor kwetsbare stoffen.
6. AAN/UIT- en PROGRAMMAKEUZEKNOP.

Wasgoed

Droog soortgelijk wasgoed zo veel mogelijk tegelijk, zodat het zo 
gelijkmatig mogelijk droog wordt.

 ▷  Sorteer het wasgoed naar soort en dikte van de stof (raadpleeg de 
programmatabel op de achterzijde).

 ▷  Sluit knopen en ritsen, strik eventuele linten en keer de zakken binnenstebuiten.
 ▷ Doe erg kwetsbare kleding in een waszak voor speciaal wasgoed.

Niet geschikt voor de droogtrommel
• Wasgoed dat niet eerst gewassen is en uitgewrongen of gecentrifugeerd is.
• Wasgoed met de aanduiding ‘Niet met warmte drogen’.
• Kledingstukken die thuis chemisch gereinigd zijn.
• Kledingstukken met onderdelen van latex of rubber en kussens of ander wasgoed met schuimrubber.
• Materiaal van glasvezel.

Bediening

1. Open de deur van de droger door er aan de linkerkant op te drukken.
2. Controleer het filtersysteem. Maak de filters indien nodig schoon (raadpleeg ‘Reiniging’).
3. Doe het wasgoed in de machine en sluit de deur.
4.  Kies een programma door de programmakeuzeknop naar links of rechts te draaien (raadpleeg de 

programmatabel op de achterzijde).
 ▷  Het is mogelijk om een aanvullende functie te activeren/deactiveren door op de desbetreffende 
toetsen (5a, 5b of 5c) te drukken (voordat u op de toets START/PAUZE drukt).

5.  Druk op de toets START/PAUZE.
De tijd tot de uitgestelde start (indien ingesteld) en de tijd die nog resteert tot het einde van 
het programma worden aangegeven op de display. Bij de geselecteerde functies branden de 
controlelampjes.

6.  Een geluidssignaal geeft het einde van de droogbeurt aan. Controlelampjes gaan branden en het 
controlelampje op de toets START/STOP knippert.

7. Open de deur en reinig de filters van de droger (zie ‘Reiniging’). 
8. Haal het wasgoed uit de trommel en sluit de deur.
9.  Schakel het apparaat uit (draai de programmakeuzeknop 6 naar ‘OFF’ (UIT) en leeg tot slot het 

condenswaterreservoir.
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KORTE HANDLEIDING

Programma
Max. 
belasting

Soort wasgoed

30'90'
60'

 

30'90'
60'

 

30'90'
60'

 

30'90'
60'

Katoen 
Ultra / Kastdroog / Standaard / Strijkdroog 8 kg Niet-kwetsbare katoenen was.

30'90'
60'

 

30'90'
60'

Mix 
Kastdroog / Strijkdroog

3,5 kg Kleding gemaakt uit een mix van stoffen.

30'90'
60' 

30'90'
60' 30'90'

60'
Tijdgestuurd programma
Duur: 30’ / 60’ / 90’

3,5 kg
Verschillende soorten gekleurd wasgoed uit weefsels met verschillende 
sterkte.

30'90'
60'

Beddengoed  5 kg Grote stukken wasgoed.

30'90'
60'

Wol verzachten 2 kg Wollen kleding en kleding uit een mix van wol en andere stoffen.

30'90'
60'

Overhemden 2 kg Overhemden en blouses.

30'90'
60'

 

30'90'
60'

Synthetische stoffen 
Droog / Ultra

3,5 kg Kleding met of vervaardigd uit synthetische stoffen.

30'90'
60'

Kwetsbaar 2 kg Wasgoed dat bij lagere temperaturen gedroogd moet worden.

Reiniging

Filter aan de onderkant van de deuropening
Voordat u de trommel leegmaakt, reinigt u het filter aan de onderkant van de deuropening met de hand 
of met een vochtige doek. Als het filter verstopt is, verwijder deze dan uit de houder, spoel het af
onder de kraan en droog het af. Zorg ervoor dat het filter weer goed op zijn plaats wordt vastgeklikt.

Netfilter in de deur
Licht de deksel van het filter op en verwijder voorzichtig de zich daar verzamelde vezels en draden. 
Verwijder het netfilter uit de houder, was deze onder de kraan en droog deze af. «Klik« het filter
terug op zijn plaats.

Condenser
Maak de klep open, pak het handvat aan de linkerkant beet en trek deze naar beneden. Verwijder de 
deksel door de hendel naar beneden te draaien. Draai de hendel van de condenser naar boven en 
trek de condenser aan de hendel naar buiten. Maak het inwendige van de condenser aan beide zijden 
schoon onder een lauwwarme kraan en laat de condenser goed droog worden. Plaats de condenser 
weer terug.

Veiligheidsinstructies

• Deze machine is alleen bedoeld voor het drogen van wasgoed.
•  De machine is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met beperkte 

fysieke of verstandelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis. Deze personen moeten 
instructies ontvangen over het gebruik van de machine van een persoon die verantwoordelijk is voor 
hun veiligheid.

• Houd kinderen onder toezicht om ervoor te zorgen dat ze niet met de machine spelen.
•  In verband met de elektrische veiligheid mag het toestel niet met hogedrukreinigers of 

stoomreinigers worden schoongemaakt.
•  Als de droogtrommel in bedrijf is, wordt de achterkant van de machine zeer heet. Laat de machine 

volledig afkoelen voordat u de achterkant aanraakt.
• Let op! Als het programma wordt onderbroken kan het wasgoed zeer warm zijn.

Raadpleeg de volledige handleiding voor aanvullende informatie over gebruik, onderhoud en 
storingen.
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