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Gelieve deze gebruikershandleiding eerst te lezen!
Geachte klant,
Dank u voor uw voorkeur van een Smeg product. We hopen dat uw product, dat geproduceerd werd met hoge 
kwaliteit en technologie, u de beste resultaten geeft. We adviseren u deze handleiding en de andere meegeleverde 
documentatie grondig door te lezen voor u het product voor het eerst gebruikt en deze bij te houden voor later 
gebruik. Indien u het product aan een ander persoon overdraagt, dient u ook de handleiding mee te geven. Besteed 
aandacht aan alle details en waarschuwingen vermeld in de gebruikershandleiding en volg de instructies daarin 
gegeven worden. 
Gebruik deze gebruikershandleiding voor het op het voorblad aangegeven model. 

Verklaring van de symbolen
In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

C
Belangrijke informatie of nuttige tips over 
het gebruik.

A
Waarschuwing voor gevaarlijke situaties met 
betrekking tot leven en eigendom.

B Waarschuwing voor elektrische schok.

Waarschuwing voor hete oppervlakken.

Waarschuwing voor brandgevaar.

Verpakkingsmaterialen van het product zijn 
vervaardigd van recycleerbare materialen 
in overeenstemming met onze Nationale 
milieuvoorschriften.

Gooi de afval van de verpakking niet weg met het huisvuil of ander huishoudelijk afval, breng ze naar de speciale 
inzamelpunten door de plaatselijke autoriteiten aangeduid.
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1 Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies
Deze sectie bevat veiligheidsinformatie die zal helpen om de risico's op 
persoonlijk letsel of materiële schade te beperken. Indien deze instructies 
niet worden opgevolgd, vervalt de garantie.

1.1 Algemene veiligheid
•	De wasdroger kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar of ouder en 

door personen met beperkte of niet volledig ontwikkelde vaardigheden 
of met gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of 
instructies hebben gekregen met betrekking tot de veilige bediening van 
het apparaat en de risico´s die dit met zich mee kan brengen. Kinderen 
mogen niet met het product spelen. Reinigings- en onderhoudswerk mag 
niet door kinderen worden uitgevoerd zonder onder toezicht van iemand 
te staan.

•	Kinderen van minder dan 3 jaar moeten uit de buurt worden gehouden, 
tenzij zijn onder permanent toezicht staan.

•	De verstelbare voetjes mogen niet verwijderd worden. De ruimte tussen 
de droger en de vloer mag niet worden beperkt door materialen zoals 
tapijt, hout en tape. Dit veroorzaakt problemen met de wasdroger.

•	Laat de installatie en reparatiehandelingen altijd uitvoeren door het 
erkende servicebedrijf. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor schade die voortkomt uit handelingen die zijn uitgevoerd 
door onbevoegde personen.

•	Reinig de wasdroger nooit door er water op te spuiten of over te gieten! U 
kunt een elektrische schok krijgen!
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Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies
1.1.1 Elektrische beveiliging

A Bij de elektrische aansluiting tijdens de installatie moeten 
elektrische veiligheidsinstructies worden opgevolgd.

•	Sluit de wasdroger aan op een geaard stopcontact, beveiligd door een 
zekering met de waarden zoals aangegeven het typelabel.  Laat de 
installatie van de aardleiding door een erkende elektricien uitvoeren. 
Ons bedrijf is niet aansprakelijk voor schades die zijn ontstaan door het 
gebruik van de wasdroger zonder aarding volgens de lokale voorschriften.

•	De spanning en de toegestane zekeringsbescherming zijn gespecificeerd 
op het typelabel. 

•	De aangegeven spanning op het typelabel moet gelijk zijn aan uw 
netspanning. 

•	Trek de stekker van de wasdroger uit het stopcontact als deze niet wordt 
gebruikt.

•	De stekker van het product mag tijdens de installatie, het onderhoud, de 
reiniging en het reparatiewerk niet in het stopcontact zitten.

•	Raak de stekker niet aan met natte handen! Trek nooit aan de kabel, 
maar trek aan de stekker om deze uit het stopcontact te verwijderen.

•	Gebruik geen verlengsnoeren, meerwegstekkers of adapters om de 
wasdroger aan te sluiten, om de kans op brand en elektrische schokken 
te verkleinen.

•	Het netsnoer moet toegankelijk zijn na de installatie.

B Het erkende servicebedrijf moet op de hoogte worden gebracht bij 
het vervangen van beschadigde stroomkabels.

B Als de wasdroger defect is, mag het niet worden gebruikt tenzij 
het door een erkend servicebedrijf is gerepareerd! U kunt een 
elektrische schok krijgen!
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Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies
1.1.2 Productbeveiliging

Punten waar in verband met brandgevaar rekening mee 
gehouden dient te worden:
Hieronder vermeld wasgoed of items moeten niet
in de wasdroger worden gedroogd in verband met brandgevaar.
•	Ongewassen was
•	Items die zijn vervuild met olie, aceton, alcohol, stookolie, 

ontvlekker, terpentijn, paraffine en paraffineverwijderaar 
moeten in heet water worden gewassen met een extra 
hoeveelheid wasmiddel voordat ze in de wasdroger worden 
gedroogd.

Om deze reden moeten in het bijzonder de items die hierboven 
vermelde
vlekken bevatten heel grondig gewassen worden. Gebruik 
hiervoor
een geschikt wasmiddel en kies een hoge
wastemperatuur. 
Hieronder vermeld wasgoed of items moeten in verband 
met brandgevaar niet in de wasdroger worden gedroogd:
•	Kleding of kussens gevuld met schuimrubber (latexschuim), 

douchemutsen, waterproof textiel, materiaal met rubberen 
versterking en rubberen schuimkussentjes.

•	Kleding dat met industriële chemicaliën is gereinigd.

Voorwerpen zoals aanstekers, lucifers, munten, metalen 
onderdelen, naalden, enz. kunnen de trommel beschadigen of 
kunnen tot functionele problemen leiden. Controleer daarom al 
uw wasgoed voordat u het in uw wasdroger plaatst.

Onderbreek uw wasdroger nooit
voordat het programma beëindigt. Indien dit noodzakelijk is, 
dient u al het wasgoed snel te verwijderen
en het op een geschikte plaats uit te leggen om het te laten 
afkoelen.
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Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies
Niet juist gewassen kleding kan in brand vliegen, zelfs nadat het 
droogproces is beëindigd.

•	Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de gassen die 
afkomstig zijn van apparaten die met andere brandstoffen werken, 
waaronder de open vlam, zich in de kamer ophopen vanwege 
naontstekingeffect.

A Ondergoed met metalen verstevigers mag niet worden gedroogd
in de wasdroger. Indien deze metalen verstevigers losraken en 
afbreken tijdens het drogen kan de wasdroger beschadigd raken.

C
Gebruik wasverzachters en soortgelijke producten in 
overeenstemming met de instructies van hun fabrikanten.

C
Reinig de pluisfilter altijd na elke lading. Bedien de wasdroger 
nooit als de pluisfilter niet is geïnstalleerd.

•	Probeer nooit om de wasdroger zelf te repareren. Voer geen herstelling- 
of vervangingshandelingen uit op het product, ook al bent u in staat 
om deze uit te voeren, tenzij dit duidelijk in de bedieningsinstructies of 
de handleiding staat aangegeven. Anders kunt u uw leven en dat van 
anderen in gevaar brengen.

•	Er mag geen vergrendelbare, schuif- of draaideur de opening van de 
laaddeur blokkeren in de plaats waar uw droger wordt geïnstalleerd.

•	Installeer uw wasdroger op plaatsen die geschikt zijn voor huishoudelijk 
gebruik. (badkamer, gesloten balkon, garage, enz.)

•	Verzeker u ervan dat huisdieren niet in de wasdroger kruipen. Controleer 
de binnenkant van de wasdroger voordat u deze in gebruik neemt.

•	Leun niet op de vuldeur van uw wasdroger als deze open staat, anders 
kan deze omvallen.

•	De pluizen mogen niet rond de droogtrommel ophopen.
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Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies
1.2 Montage bovenop een wasmachine
•	Er moet een bevestigingsstuk worden gebruikt tussen de twee machines 

wanneer de wasdroger boven een wasmachine wordt geïnstalleerd. 
Het bevestigingsstuk moet worden geïnstalleerd door een erkend 
servicebedrijf.

•	Het totale gewicht van de volledig gevulde en bovenop elkaar geplaatste 
wasmachine en de wasdroger is ongeveer 180 kilo. Plaats de producten 
om een vaste vloer met voldoende draagkracht!

A
Wasmachine kan niet op de wasdroger worden geplaatst. Let op 
de bovenstaande waarschuwingen tijdens de installatie van uw 
wasmachine.

IInstallatietabel voor wasmachine en wasdroger

Diepte 
wasdroger

Diepte wasmachine

62 cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Kan worden 
geïnstalleerd

Kan worden 
geïnstalleerd

Kan worden 
geïnstalleerd

Kan worden 
geïnstalleerd

Kan worden 
geïnstalleerd

Kan worden 
geïnstalleerd

Kan niet 
worden 

geïnstalleerd

60 cm Kan worden 
geïnstalleerd

Kan worden 
geïnstalleerd

Kan worden 
geïnstalleerd

Kan worden 
geïnstalleerd

Kan worden 
geïnstalleerd

Kan niet 
worden 

geïnstalleerd

Kan niet 
worden 

geïnstalleerd
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Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies
1.3 Bedoeld gebruik
•	Deze wasdroger is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet 

geschikt voor commercieel gebruik en moet niet als zodanig gebruikt 
worden.

•	Gebruik de wasdroger alleen om wasgoed te drogen dat hiervoor is 
bestemd.

•	De producent houdt zich niet aansprakelijk in geval van onjuist gebruik of 
vervoer.

•	De levensduur van de wasdroger die u heeft gekocht is 10 jaar. Tijdens 
deze periode zullen originele reserveonderdelen beschikbaar zijn om de 
wasdroger juist te laten werken.

1.4 Kinderbeveiliging
•	Verpakkingsmaterialen zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd 

verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen.

•	Elektrische producten zijn gevaarlijk voor kinderen. Houd de kinderen 
van het product weg tijdens de werking. Laat hen niet met de wasdroger 
spelen. Gebruik het kinderslot om te voorkomen dat de kinderen met de 
wasdrogen kunnen spelen.

C Het kinderslot bevindt zich op het bedieningspaneel. (Zie 
Kinderslot)

•	Houd, zelfs als de wasdroger niet in gebruik is, de vuldeur gesloten.
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Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies
1.5 Voldoet aan de WEEE-regelgeving en 
de afvoer van afvalproducten

Dit product voldoet aan de EU-richtlijn WEEE (2012/19/EU).  Dit 
product is voorzien van een classificatiesymbool voor 
afvalsortering van elektrische en elektronische apparatuur 
(WEEE).
Dit product werd vervaardigd uit onderdelen en materialen van 
hoge kwaliteit die hergebruikt kunnen worden en geschikt zijn 

voor reclycling. Gooi het restproduct aan het einde van zijn levensduur 
niet weg bij normaal huishoudelijk of ander afval. Breng het naar een 
verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur. 
Raadpleeg uw plaatselijke autoriteiten om te weten waar u deze 
verzamelpunten aantreft.
1.6 Voldoet aan de RoHS-richtlijn:
Het door u aangekochte product voldoet aan de EU-richtlijn RoHS 
(2011/65/EU).  Het bevat geen schadelijke en verboden materialen die in 
deze richtlijn zijn opgenomen.
1.7 Verpakkingsinformatie
Verpakkingsmaterialen van het product zijn vervaardigd van recycleerbare 
materialen in overeenstemming met onze nationale milieuvoorschriften. 
Gooi de verpakkingsmaterialen niet weg met het huisvuil of ander afval. 
Breng het naar de speciale inzamelpunten zoals aangeduid door de 
plaatselijke gemeente.

Kunt u terecht op de volgende website voor meer informatie over het 
product te krijgen.

http://www.smeg.com
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Belangrijke milieu- en veiligheidsinstructies
1.8 Technische specificaties

* Min. hoogte: Hoogte met gesloten stelvoetjes.
   Max. hoogte: Hoogte met maximaal geopende stelvoetjes.

** Droog wasgoedgewicht voor het wassen.

*** Typeplaatje bevindt zich achter de vuldeu.

C
De technische specificaties van de wasdroger zijn onderhevig 
aan wijzigingen zonder kennisgeving om de kwaliteit van het 
product te verbeteren.

C
De figuren in deze handleiding zijn schematisch en komen 
mogelijk niet exact met het product overeen.

C
De waarden vermeld op de markeringen op de wasdroger of in 
de andere met de wasdroger meegeleverde documentatie zijn 
verkregen in het laboratorium in overeenkomst met de relevante 
standaarden. Afhankelijk van de werkings- en milieuvoorwaarden 
van het apparaat, kunnen deze waarden variëren.

NL 2
Hoogte (Min. / Max.) 84,6 cm / 86,6 cm*
Breedte 59,5 cm
Diepte 60,9 cm
Capaciteit (max.) 8 kg**
Netto gewicht (bij gebruik van plastic voordeur) 49 kg
Netto gewicht (bij gebruik van glazen voordeur) 51 kg
Voltage

Zie typeplaatje***Aangeduid gebruikt vermogen 
Modelcode
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2 Uw droger

2.1 Inhoud verpakking

1 2 3 54

1. Waterafvoerslang *
2. Filterlade reserve spons *
3. Gebruikershandleiding
4. Droogmand*
5. Gebruikershandleiding droogmand*

*Het kan worden geleverd met uw apparaat afhankelijk van het model.
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3 Installatie
Voordat u de dichtstbijzijnde Erkende Service belt voor 
de installatie van de droger, zorg ervoor zorgen dat 
de elektrische installatie en de waterafvoer geschikt 
is door de gebruikershandleiding te raadplegen. (Zie 
3.3 Aansluiten op de afvoer en  3.5 Elektrische 
aansluiting)  Indien ze niet geschikt zijn, neem dan 
contact op met een gekwalificeerde elektricien en 
technicus om de nodige werkzaamheden te laten 
uitvoeren.

C
De voorbereiding van de 
drogerlocatie, als ook de elektrische 
en afvoerwaterinstallaties, is de 
verantwoordelijkheid van de klant.

A
Controleer voor de installatie visueel of 
de droger defecten heeft. Als de droger 
is beschadigd, installeer hem dan niet. 
Beschadigde producten kunnen uw 
veiligheid in gevaar brengen.

A Laat de wasdroger 12 uur rusten voor u 
deze weer in gebruik neemt.

3.1 Geschikte installatieplaats
Installeer de droger op een stabiel en vlak oppervlak. 
•	 De wasdroger is zwaar. Verplaats hem zelf niet.
•	 Laat uw droger werken in een goed geventileerde, 

stofvrije omgeving.
•	 De ruimte tussen de droger en het oppervlak mag 

niet worden beperkt door materialen zoals tapijt, 
hout en plakband.

•	 Bedek de ventilatieroosters van de droger niet. 
•	 Er mag geen vergrendelbare, schuif- of draaideur 

de opening van de laaddeur blokkeren in de plaats 
waar uw droger wordt geïnstalleerd.

•	 Als de droger eenmaal is geïnstalleerd, moet 
deze op dezelfde plaats blijven staan waar de 
aansluitingen zijn gemaakt. Bij het installeren van 
de droger moet u ervoor zorgen dat de achterwand 
niets aanraakt (kraan, contactdoos, enz.). 

•	 Plaats de droger minstens op 1 cm afstand van de 
rand van ander meubilair.

•	 Uw droger kan werken bij temperaturen tussen 
+5°C en +35°C. Indien de werkomstandigheden 
buiten dit bereik vallen, zal de werking van de 
droger ongunstig beïnvloed worden en kan het 
toestel daardoor beschadigd raken.

•	 De achterkant van de droogtrommel moet tegen 
een wand geplaatst worden.

B Plaats de droger niet op de stroomkabel.

3.2 Verwijderen van de 
transportbeveiliging

A
Voordat u het product voor de eerste keer 
gebruikt moet u de transportbeveiliging 
verwijderen.

Open de vuldeur.
•	 Binnenin de trommel bevindt zich een nylon zak 

met een stuk piepschuim. Neem deze vast aan het 
deel gemarkeerd met XX XX.

•	 Trek de nylon naar u toe en verwijder de 
transportbeveiliging.

A
Verzeker u ervan dat er geen delen van 
de transportbeveiliging in de trommel 
achterblijven.

3.3 Aansluiten op de afvoer
In producten, die zijn uitgerust met een condensator, 
wordt tijdens de droogcyclus het water ophoopt en 
verzameld in een waterreservoir. U moet het verzamelde 
water na elke droogcyclus verwijderen.
U kunt het verzamelde water direct afvoeren via de 
waterafvoerslang die bij het product geleverd wordt in 
plaats van het water dat in het waterreservoir wordt 
verzameld periodiek te verwijderen.
De waterafvoerslang aansluiten
1-2 Trek de slang met de hand achter de droger om 

deze los te koppelen vanwaar hij is aangesloten. 
Gebruik geen gereedschappen om de slang te 
verwijderen. 

3 Sluit één eind van de afvoerslang, die afzonderlijk 
bij de droger geleverd is, aan op het aansluitpunt 
vanwaar u de slang van het product in de vorige 
stap verwijderd hebt.

4 Sluit het andere uiteinde van de afvoerslang 
rechtstreeks op de afvalwaterafvoer of op de 
wasbak aan.
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Installatie

1

3 4

2

A
Slangaansluiting moet op een veilige 
manier gebeuren. Uw huis kan 
overstroomd raken indien de slang tijdens 
de waterafvoer uit zijn behuizing geraakt.

C
De waterafvoerslang moet worden 
bevestigd op een hoogte van maximum 
80 cm.

C
Verzeker u ervan dat niet op de 
waterafvoerslang wordt gestapt en dat 
deze niet geknikt is tussen de afvoer en de 
machine.

3.4 Verstellen van de pootjes
Om te garanderen dat de droger stiller en trillingsvrij 
werkt, moet deze waterpas en evenwichtig op zijn 
pootjes staan. Zet de machine in evenwicht door de 
poten aan te passen.
Draai de pootjes naar links of rechts totdat de droger 
waterpas en stevig staat.

C Draai de verstelbare poten nooit uit hun 
behuizing.

3.5 Elektrische aansluiting
Voor specifieke instructies voor de elektrische 
aansluiting vereist tijdens de installatie (zie 1.1.1 
Elektrische beveiliging)

3.6 Transport van de droger
Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de droger 
vervoert.
 Voer al het water af dat in de droger is gebleven.
Als een directe waterafvoeraansluiting is gemaakt, 
verwijder dan de slangaansluitingen.

A
We raden u aan om de droger rechtop 
te vervoeren. Indien het onmogelijk is 
de machine in rechtopstaande positie te 
verplaatsen, moet ze op de, ten opzichte 
van de voorkant, rechterzijde worden 
gekanteld. 
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Installatie
3.7 Waarschuwingen over geluiden

C
Het is normaal dat u tijdens de werking 
soms metaalachtige geluiden uit de 
compressor waarneemt.

C
Het tijdens de werking opgevangen 
water wordt naar de watertank gepomp. 
Het is normaal dat u tijdens dit proces 
pompgeluiden waarneemt.

3.8 De lamp vervangen 
Als een lamp wordt gebruikt in uw droger.
Om de lamp/LED te vervangen die wordt gebruikt 
voor de verlichting van uw droogkast kunt u uw 
geautoriseerde dienst bellen.
De lamp(en) die worden gebruikt in dit apparaat is (zijn) 
niet geschikt voor de verlichting van huishoudelijke 
ruimten. Het bedoelde gebruik van deze lamp is de 
gebruiker bij te staan op comfortabele wijze wasgoed in 
de droogkast te kunnen plaatsen.
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4 Voorbereiding
4.1 Wasgoed dat in de droger kan worden gedroogd
Volg altijd de instructies op de kledinglabels op. Droog in deze wasdroger enkel wasgoed met een label waarop 

staat dat het geschikt is om te worden gedroogd in een wasdroger en zorg ervoor dat u het juiste programma 
selecteert.

WASSYMBOLEN

Droogsymbolen Geschikt voor 
droogtrommel

Niet strijken Fijn drogen Niet in 
droogtrommel

Niet drogen Niet 
chemisch 
reinigen
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Strijken 
    

Drogen of stomen

Strijken 
op hoge 

temperatuur
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gemiddelde 
temperatuur
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Maximum temperatuur 200 0C 150 0C 110 0C

4.2 Wasgoed dat niet in de droger 
kan worden gedroogd

C
Delicaat geborduurde stoffen, 
wollen, zijden kleding, delicate en 
waardevolle stoffen, luchtdichte items 
en tule gordijnen zijn niet geschikt voor 
machinaal drogen.

4.3 Wasgoed op het drogen 
voorbereiden
•	 Het wasgoed kan in de knoop zitten na het 

wassen. Scheid het wasgoed voor u het in de 
wasdroger plaatst.

•	 Droog kleding met metalen accessoires zoals 
ritsen, binnenstebuiten.

•	 Bevestig de ritsen, haken en gespen en knoppen. 

4.4 Dingen die u kunt doen om 
energie te besparen
•	 De volgende informatie zal u helpen de droger 

op een ecologische en energiezuinige manier te 
gebruiken.

•	 Centrifugeer uw wasgoed op de hoogst mogelijke 
snelheid bij het wassen. Zo wordt de droogtijd 
verkort en neemt het energieverbruik af. 

•	 Sorteer het wasgoed volgens het type en de dikte. 
Droog hetzelfde type wasgoed samen. Bijvoorbeeld 
dunne keukenhanddoeken en tafelkleden droogt 
eerder dan dikke badhanddoeken.

•	 Volg de instructies in de gebruikershandleiding 
voor programmaselectie.

•	 Open de deur van de machine niet tijdens het 
drogen, tenzij het noodzakelijk is. Als u de deur 
echt moet openen, houd deze dan niet langdurig 
geopend.

•	 Voeg geen nat wasgoed toe terwijl de droger in 
werking is.



45 / 60  NLWasdroger/ Gebruiker manuelWasdroger/ Gebruiker manuel

Voorbereiding
•	 Reinig de pluisfilter voor of na iedere droogcyclus. 

(Zie 6. Onderhoud en reiniging)
•	 Reinig de filterlade regelmatig ofwel als het 

waarschuwingssymbool "reinig filterlade" 
verschijnt of na elke 5 droogcycli. (Zie 6. 
Onderhoud en reiniging)

•	 Ventileer de ruimte waar de wasdroger staat goed 
tijdens het drogen.

4.5 Correcte laadcapaciteit
Volg de instructies in de "programmakeuze- en 
verbruikstabel" op. Laad niet meer dan de 
capaciteitswaarden zoals vermeld in de tabel.

C
Het is niet aanbevolen de wasdroger te 
laden met meer wasgoed dan het niveau 
dat in de afbeelding is aangegeven. 
De droogresultaten zullen verminderen 
wanneer de machine te zwaar geladen is. 
Bovendien kunnen de wasdroger en het 
wasgoed beschadigen.

De volgende gewichten worden als voorbeeld gegeven.

Wasgoed Benaderende 
gewichten (g)*

Katoenen dekbedovertrekken 
(dubbel) 1500

Katoenen dekbedovertrekken 
(enkel) 1000

Lakens (dubbel) 500

Lakens (enkel) 350

Grote tafelkleden 700

Kleine tafelkleden 250

Servetten 100

Badhanddoeken 700

Handdoeken 350

Bloezen 150

Katoenen hemden 300

Hemden 250
Katoenen jurken 500
Jurken 350
Jeans 700
Zakdoeken (10 stuks) 100
T-shirts 125

*Droog wasgoedgewicht voor het wassen.
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5 Het product bedienen

5.1 Bedieningspaneel

1. Programmaselectieknop
2.  Resterende duur indicator
3.  Knop Aan/Uit
4.  Start/Pause toets
5.  Einde duur knop
6.  Geluidssignaal knop

5.2 Schermsymbolen

1 2

456

3

Strijkdroog Kastdroog

DrogenStarten/
Pauze

Nettoyage 
du filtre

Audiowaar
schuwin 

annuleren

Sécurité
enfants

Réservoir 
plein

Uitgestelde
Start

Antikreuk
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5.3 De machine voorbereiden
1. Voer de stekker van de machine in het stopcontact
2.  Plaats uw wasgoed in de machine.
3.  Druk op de knop aan/uit.
4.  Wanneer uw machine de eerste maal in gebruik 

wordt genomen, schakelt het in met de melding 
(katoen kast droogheid) programma.

C
Drukken op de knop Aan/Uit betekent niet 
dat het programma start.
Druk op de knop Start/Pauze om het 
programma te starten.

5.4 Programmaselectie
1. Bepaal het correcte programma in de 

onderstaande tabel met de droogheidsniveaus.
2.  Selecteer het gewenste programma met de knop 

Programmaselectie.

Extra droog

Enkel katoenen wasgoed wordt 
gedroogd bij een normale 
temperatuur.
Dik en multi-gelaagd wasgoed 
(handdoeken, lakens, jeans, etc.) 
worden gedroogd zodat ze in de kast 
kunnen worden geplaatst zonder het 
te moeten strijken.

Kast droog

Normaal wasgoed (tafellakens, 
ondergoed, etc.) wordt gedroogd 
zodat ze in de kast kunnen geplaatst 
zonder het te moeten strijken.

Kastdroog Plus

Normaal wasgoed (Bijv: tafellakens, 
ondergoed) wordt opnieuw 
gedroogd zodat het in de kast kan 
worden geplaatst, maar meer dan 
de kast droogheid optie.

Strijkdroog
Normaal wasgoed (hemden, jurken, 
etc.) wordt gedroogd tot het kan 
worden gestreken.

C
Voor gedetailleerde programma 
informatie, zie: “Programmaselectie en 
verbruikstabel”.

5.5 Hoofdprogramma’s
De onderstaande hoofdprogramma’s zijn gebaseerd op 
het type stof.
•	 Katoen
Droog duurzaam wasgoed met dit programma. Het 
droogt bij een normale temperatuur. Aanbevolen 
voor gebruik met uw katoenen wasgoed (lakens, 
beddenlakens, handdoeken, badjassen, et.).
•	 Synthetisch
Gebruik dit programma om niet erg duurzaam wasgoed 
te drogen. Aanbevolen voor gebruik met uw synthetisch 
wasgoed.

5.6 Extra programma’s
De volgende extra programma’s zijn beschikbaar in de 
machine voor speciale voorwaarden.

C
De extra programma’s kunnen variëren in 
overeenstemming met de specificaties van 
uw machine.

C
Voor betere resultaten van de 
droogmachine programma’s moet uw 
wasgoed worden gewassen met het 
geschikte programma in uw wasmachine 
en uitgewrongen volgens de aanbevolen 
wringmethode.

•	 Jeans
Wordt gebruikt om jeans te drogen dat werd 
uitgewrongen aan een hoog toerental in uw 
wasmachine.
•	 Sport
Wordt gebruikt om wasgoed van synthetische of 
gemengde stoffen en katoen te drogen.
•	 Snel
U kunt dit programma gebruiken om katoenen wasgoed 
te drogen dat u hebt uitgewrongen aan een hoog 
toerental in uw wasmachine. Het droogt 1 kg van 
uw katoenen wasgoed (3 hemden / 3 T-shirts) in 45 
minuten.
•	 Dagelijks
Programma voor dagelijks drogen van katoen en 
synthetisch wasgoed en duurt 90 minuten.
•	 Blouses
Droogt hemden delicater en creëert dus minder kreukels 
voor een eenvoudigere strijkbeurt.
•	 Baby
Programma gebruikt voor babykledij dat kan worden 
gedroogd volgens het etiket.
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C
Er kan een zekere vochtigheid resteren 
in de hemden na het programma. Het 
wordt aanbevolen de hemden niet in de 
droogmachine te laten.

•	 Fijne was
U kunt uw delicaat wasgoed drogen als het geschikt is 
om te drogen of wasgoed dat wordt aanbevolen voor 
handwassen (zijde blouses, dun ondergoed, etc.) aan een 
lage temperatuur.

C
Het wordt aanbevolen uw delicate 
wasgoed te drogen in een waszak om 
kreuken en schade te voorkomen. Aan het 
einde van het programma verwijdert u uw 
wasgoed onmiddellijk uit de machine en 
hangt u het op om kreuken te vermijden.

•	 Refresh
Het voert enkel ventilatie uit gedurende 10 minuten 
zonder warme lucht te blazen. U kunt de katoenen en 
linnen kledingstukken ventileren die gedurende een 
lange periode niet werden gebruikt om geurtjes te 
verwijderen.
•	 Programma’s met timing
U kunt de 30 minuten en 45 minuten programma’s met 
timing om het gewenste laatste droogniveau aan lage 
temperatuur te bereiken.

C
In dit programma droogt de machine 
gedurende de ingestelde tijdsduur, 
ongeacht het droogniveau.
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5.7 Programmaselectie en verbruikstabel

* : Energie etiket standaardprogramma (EN 61121:2012) Alle filters moeten worden gereinigd voor de testreeks.
Alle waarden in de tabel worden vastgesteld in overeenstemming met EN 61121:2012 standaard. Verbruikswaarden 
kunnen verschillen van de waarden in de tabel afhankelijk van het type wasgoed, wringen, omgevingsvoorwaarden en 
wijzigingen in de spanning. 

NL

Programma’s Capaciteit (kg)
Centrifugeersnelheid in 

wasmachine (tpm)
Hoeveelheid resterende 

vochtigheid bij benadering
Droogtijd (minuten)

Katoen/Gekleurde was

A Extra droog 8 1000 % 60 190

A Kastdroog 8 1000 % 60 179

A Strijkdroog 8 1000 % 60 150

Blouses 1,5 1200 % 60 50

Jeans 4 1200 %50 120

Dagelijks 4 1200 %50 90

Sport 4 1000 %60 105

Snel 1 1200 %50 45

Fijne was 2 600 %40 55

Baby 3 1000 % 60 80

Synthetisch

B Kastdroog 4 800 % 40 70

B Strijkdroog 4 800 % 40 55

Waarden energieverbruik

Programma’s Capaciteit (kg)
Centrifugeersnelheid in 

wasmachine (tpm)
Hoeveelheid resterende 

vochtigheid bij benadering
Waarde 

energieverbruik kWh

Katoen linnen klaar om te dragen* 8 1000 % 60 1,92

Katoen strijkklaar 8 1000 % 60 1,5

Synthetisch Confectie 4 800 % 40 0,75

Het stroomverbruik van de uit-modus voor het standaard katoenprogramma met een volle lading, PO (W) 0,5

Stroomverbruik van de ingeschakeld-gelaten modus voor het standaard katoenprogramma met een volle 
lading, PL (W)

1,0

Bevat onder het Protocol van Kyoto vallende gefluoreerde broeikasgassen. Hermetisch afgesloten. R134a / 0,350 kg

Katoen kast droog programma“ gebruikt met een volle en een gedeeltelijke lading is het standaard 
droogprogramma waar de informatie op het label en de fiche naar verwijst. Dit programma is geschikt 
voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma met 
betrekking tot stroomverbruik voor katoen.
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5.8 Secundaire functies
Geluidssignaal annuleren
De droogmachine kan geluidssignalen weergeven 
aan het einde van het programma. Als u geen 
geluidssignalen wenst, drukt u op de knop 
“Geluidssignaal”.
Als u de geluidssignaal knop indrukt, licht deze op en 
het programma geeft geen geluidssignalen meer weer 
aan het einde.

C U kunt deze selectie selecteren voor of na 
de start van het programma.

5.9 Waarschuwingssymbolen

C
De waarschuwingssymbolen kunnen 
variëren in overeenstemming met de 
specificaties van uw machine.

Vezelfilter reiniging
Aan het einde van het programma licht een 
waarschuwing led-lampje dat aangeeft dat de filter moet 
worden gereinigd.

C
Als her filter reinigen led-lampje knippert, 
verwijzen wij u naar het hoofdstuk 
“Probleemoplossen”.

Waterreservoir
Aan het einde van het programma licht een 
waarschuwing led-lampje dat aangeeft dat het 
waterreservoir moet worden leeggemaakt.
Als het waterreservoir opvult wanneer het programma 
in werking is, begint een waarschuwing led-lampje te 
branden en de machine schakelt over naar stand-by. 
In dat geval moet u het waterreservoir leegmaken 
en het programma starten met de knop Start/Pauze. 
Het waarschuwing led-lampje schakelt uit en het 
programma wordt hervat.

Deur open
Het Start/Pauze led-lampje knippert als de deur van de 
droogkast open is.
 

5.10 Einde duur
U kunt de einde duur van het programma tot 24 uur 
uitstellen met de einde duur functie.
1. Open de deur en plaats uw wasgoed in de 

machine.
2.  Selecteer het droogprogramma.
3.  Druk op de selectieknop einde duur en stel de 

gewenste uitstelduur in.
 Einde duur led-lampje licht op. (Einde duur 

beweegt permanent wanneer u de knop blijft 
indrukken).

4.  Druk op de knop Start/pauze. Einde duur aftelling 
begint. Het “:” teken in het midden van de 
weergegeven uitstelduur knippert.

C
U kunt wasgoed toevoegen of verwijderen 
voor de duur van de einde duur. De duur 
weergegeven op het scherm is de som 
van de normale droogduur en de einde 
duur. Aan het einde van de aftelling 
schakelt het einde duur led-lamp uit, het 
drogen begint en het droge led-lampje 
licht op.

De einde duur veranderen
Als u de tijdsduur wilt wijzigen tijdens de aftelling:
1. Annuleer het programma door de knop Aan/Uit in 

te drukken. Schakel de droogkast opnieuw aan 
door de knop Aan/Uit in te drukken. Wanneer uw 
droogmachine de eerste maal in gebruik wordt 
genomen, schakelt het in met de melding (katoen 
kast droogheid) programma.

2.  Selecteer het gewenste programma met de knop 
Programmaselectie.

3.  Herhaal de einde duur bewerking voor de 
gewenste tijdsduur.

4.  Start het programma door de knop Start/Pauze in 
te drukken.
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5.13 Het programma wijzigen nadat 
het gestart is
Als de machine gestopt is, kunt u het programma 
wijzigen dat u hebt geselecteerd om uw wasgoed te 
drogen met een ander programma.
1. Bijvoorbeeld, om een Extra droog programma te 

selecteren in de plaats van de Strijken droogheid 
moet u het programma stoppen door de knop 
Start/Pauze in te drukken.

2.  Draai de knop Programmaselectie om het Extra 
droog programma te selecteren.

3.  Start het programma door de knop Start/Pauze in 
te drukken.

Wasgoed toe te voegen en te verwijderen in de 
stand-bymodus.
Als u wasgoed wilt toevoegen of verwijderen nadat het 
droogprogramma start:
1. Druk op de knop Start/pauze om de machine over 

te schakelen op de stand-bymodus. Het drogen 
stopt.

2.  Open de deur, voeg wasgoed toe of verwijder het 
en sluit de deur.

3.  Start het programma door de knop Start/Pauze in 
te drukken.

C
Wasgoed toevoegen nadat het drogen is 
gestart kan ertoe leiden dat het gedroogde 
wasgoed in de machine kan mengen met 
het natte wasgoed en het wasgoed kan 
vochtig blijven na het drogen.

C
Wasgoed toevoegen en verwijderen kan zo 
vaak als u wenst worden herhaald tijdens 
het drogen.
Maar dit proces kan het drogen continu 
onderbreken en dit kan het programma 
langer doen duren en het energieverbruik 
verhogen. Om die reden is het aanbevolen 
wasgoed toe te voegen voor het 
programma start.

C
Indien een nieuw programma wordt 
geselecteerd door de positie van de knop 
programmaselectie te wijzigen wanneer 
de machine in stand-by staat, eindigt het 
lopende programma.

U mag de interne oppervlakte van de 
trommel niet aanraken wanneer u 
wasgoed toevoegt of verwijdert tijdens het 
lopende programma. De oppervlakte van 
de trommel is warm.

De einde duur functie annuleren  
Als u de einde duur instelling aftelling wilt annuleren en 
het programma opnieuw wilt starten:
1. Annuleer het programma door de knop Aan/Uit in 

te drukken. Schakel de droogkast opnieuw aan 
door de knop Aan/Uit in te drukken. Wanneer uw 
droogmachine de eerste maal in gebruik wordt 
genomen, schakelt het in met de melding (katoen 
kast droogheid) programma.

2.  Selecteer het gewenste programma met de knop 
Programmaselectie.

3.  Start het programma door de knop Start/Pauze in 
te drukken.

5.11 Het programma starten
Start het programma door de knop Start/Pauze in te 
drukken.
Start/Pauze led-lamp en het Drogen led-lampje lichten 
op ter aanduiding dat het programma is gestart. Het “:” 
teken in het midden van de resterende duur begint te 
knipperen.

5.12 Kinderslot
De machine is voorzien van een kinderslot dat voorkomt 
dat de programmastroom van de machine wordt 
beïnvloed als knoppen worden ingedrukt tijdens de 
werking.
Als het Kinderslot actief is, worden alle knoppen behalve 
de knop Aan/Uit gedeactiveerd.
Om het kinderslot te activeren, drukt u gelijktijdig op de 
knop Geluidssignaal en de knop Einde duur gedurende 
3 seconden.
Het kinderslot moet worden gedeactiveerd om een 
nieuw programma te starten aan het einde van het 
huidige programma of om tussenbeide te kunnen 
komen in het huidige programma. Houd dezelfde 
knoppen opnieuw gedrukt gedurende 3 seconden om 
het kinderslot te deactiveren.

C Het vergrendeling led-lampje licht op als 
het Kinderslot wordt ingeschakeld.

C
Het Kinderslot schakelt uit als de 
machine wordt uitgeschakeld en opnieuw 
ingeschakeld met de knop Aan/Uit.

Er weerklinkt een geluidssignaal als een knop wordt 
ingedrukt (behalve de knop Aan/Uit) of als u draait aan 
de knop Programmaselectie wanneer het kinderslot 
actief is.
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5.14 Het programma annuleren
Als u het programma wilt annuleren en het drogen wilt 
beëindigen om gelijk welke reden na de start van de 
machine drukt u op de knop Aan/Uit.

A
Aangezien de binnenzijde van de machine 
heel warm is wanneer u het programma 
annuleert tijdens de werking van de 
machine moet u het ventilatieprogramma 
uitvoeren om af te koelen.

5.15 Programma einde
Aan het einde van het programma lichten de Laatste/
Kreukpreventie, Vezelfilter reiniging en Waterreservoir 
waarschuwing led-lampen op de programma 
opvolgingsindicator op. De deur kan worden geopend de 
machine is klaar voor een tweede werking.

Druk op de knop Aan/Uit om de machine uit te 
schakelen.

C
Indien het wasgoed niet wordt verwijderd 
aan het einde van het programma start 
het kreukpreventie programma dat 2 uur 
duurt om kreuken van het wasgoed in de 
machine te voorkomen.

C Reinig de pluizenfilter na het drogen. (Zie 
“Vezelfilter en deur interne oppervlakte”)

C
Maak het reservoir leeg na iedere 
droogbeurt. (Zie “Het reservoir 
leegmaken”)
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6 Onderhoud en reiniging
Levensduur van het product wordt verlengd en 
veelvoorkomende problemen verminderen indien het 
regelmatig wordt gereinigd.

6.1 Pluisfilter / Binnenkant vuldeur 
reinigen
De pluizen en vezels die vrijkomen van het wasgoed in 
de lucht tijdens de droogcyclus, worden verzameld in de 
"pluisfilter". 

C
Zulke pluizen en vezels worden meestal 
gevormd tijdens het dragen en wassen.

A
Reinig de pluisfilter en het binnenoppervlak 
van de vuldeur altijd na elke droogbeurt.

C
U kunt het pluisfilter en filterbehuizing 
reinigen met een stofzuiger.

Om de pluisfilter te reinigen:
•	 Open de vuldeur.
•	 Verwijder de pluisfilter door deze omhoog te 

trekken en de pluisfilter te openen.
•	 Reinig de vezels, pluizen en katoenrafels met de 

hand of met een zachte doek.
•	 Sluit de pluisfilter en plaats deze terug in zijn 

behuizing.

•	 Op de pluisfilterporieën kan, na uw machine enige 
tijd te gebruiken, een laag ontstaan die verstopping 
van het pluisfilter kan veroorzaken. Was het 
pluisfilter met warm water om de opgebouwde 
laag op het oppervlak van het pluisfilter te 
verwijderen. Droog het pluisfilter volledig voordat u 
het terugplaatst.

•	 Reinig het volledige binnenoppervlak van de 
vuldeur en de pakking van de vuldeur met een 
zachte en vochtige doek.
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6.2 De sensoren reinigen 
Er bevinden zich vochtigheidssensoren in de droger die 
detecteren wanneer het wasgoed droog is of niet.
Het reinigen van de sensoren:
•	 Open de vuldeur van de  droger.
•	 Laat de machine afkoelen indien deze nog steeds 

heet is door het droogproces.
•	 Veeg de metalen oppervlakken van de sensor met 

een zachte doek, bevochtigd met azijn, af en droog 
ze af. 

C
Reinig de metalen oppervlakken van de 
sensoren 4 maal per jaar.

C
Gebruik geen metalen gereedschap bij het 
reinigen van de metalen oppervlakken van 
de sensoren.

A
Gebruik nooit oplosmiddelen, 
reinigingsmiddelen en gelijkaardige 
middelen voor het reinigen, omdat deze 
materialen brand en een explosie kunnen 
veroorzaken! 

6.3 Leeg het waterreservoir
De vochtigheid van het wasgoed wordt verwijderd en 
gecondenseerd tijden het droogproces en het ontstane 
water verzameld zich in het waterreservoir. Leeg het 
waterreservoir na elke droogcyclus.

A Gecondenseerd water is niet drinkbaar.

A
Verwijder nooit het waterreservoir wanneer 
het programma in werking is!

Indien u vergeet om het waterreservoir leeg te 
maken, zal de machine stoppen tijdens de volgende 
droogcycli wanneer het reservoir vol is en het 
waarschuwingslampje “Waterreservoir” begint te 
knipperen. Als dit het geval is, leeg het waterreservoir 
en druk vervolgens op de knop Starten / Pauze om het 
drogen te hervatten.
Afwateren van het waterreservoir:
•	 Trek de lade open en verwijder het waterreservoir 

voorzichtig

•	 Maak het waterreservoir leeg.

•	 Indien er pluizen zitten in de trechter van het 
waterreservoir, spoel dit dan weg onder stromen 
water. 

•	 Plaats het waterreservoir terug in zijn behuizing. 
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C
Indien rechtstreekse waterafvoer 
wordt gebruikt als een optie, hoeft het 
waterreservoir niet geleegd.

6.4 De filterlade reinigen 
Pluizen en vezels die niet door het pluizenfilter werden 
opgevangen, zijn geblokkeerd in de filterlade achter 
de beschermingsplaat. Het waarschuwingssymbool 
Filterladereiniging gaat om u eraan te helpen herinneren 
maximaal elke 5 droogcycli branden.
Er bevindt zich een tweefasefilter in de filterlade. De 
eerste fase is de filterladespons en de tweede fase is 
het filterdoek.
Om de filterlade te reinigen: 
•	 Druk op de beschermplaatknop om de 

beschermplaat te openen.

•	 Verwijder de filterladedeksel door deze in de 
richting van de pijl te draaien.

•	 Trek de filterlade uit.

•	 Open de filterlade door op de rode knop te 
drukken.

•	 Verwijder de spons uit de filterlade.

 

•	 Reinig de vezels, pluizen en katoenrafels op het 
filterdoek met de hand of met een zachte doek.

•	 Indien u een laag waarneemt die mogelijk het 
filterdoek verstopt, dient u de laag te reinigen met 
warm water.  Laat het filterdoek grondig drogen 
voordat u deze terugplaatst in de filterlade.

•	 Was de filterladespons met de hand om de vezels 
en pluizen van het oppervlak te verwijderen. Wring 
de spons na het wassen met de hand uit om het 
overtollige water te verwijderen. Droog de spons 
goed voordat u ze opbergt.
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C
Het is niet nodig de spons te reinigen 
als de pluis- en vezelophoping niet 
noemenswaardig is.

•	 Plaats de spons terug op zijn plaats.

•	 Sluit de filterlade door de rode knop te 
vergrendelen.

•	 Plaats de filterlade terug op zijn plaats, draai het 
filterladedeksel met de klok mee en verzeker u 
ervan dat deze goed gesloten is.

•	 Plaats de beschermplaat terug.

A
Het drogen zonder de geplaatste 
filterladespons zal uw machine 
beschadigen! 

C
Een vuil pluisfilter en filterlade 
zullen langere droogduur en hoger 
energieverbruik veroorzaken.

6.5 De verdamper reinigen
Reinig de op de verdamperflappen verzamelde 
pluizen, die zich achter de filterlade bevinden, met een 
stofzuiger.

 

A
Indien u beschermende handschoenen 
draagt kunt u ook met de hand reinigen. 
Probeer niet te reinigen met blote handen. 
Verdamperflappen kunnen letsel aan uw 
hand veroorzaken.
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7 Probleemoplossing
Het droogproces duurt te lang.
•	 Pluisfilterporieën	zijn	verstopt.	>>>	Was het pluisfilter met warm water.
•	 Filterlade	is	verstopt.	>>>	Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.
•	 Ventilatieroosters	aan	de	voorkant	van	de	machine	zijn	geblokkeerd.	>>>	Verwijder de (evt.) 

voorwerpen die de ventilatie voor de ventilatieroosters blokkeren.
•	 Ventilatie	is	niet	voldoende	omdat	de	ruimte	waar	de	machine	geïnstalleerd	is	heel	klein	is.	>>>	Open 

de deur en het raam van de ruimte om te voorkomen dat de kamertemperatuur te hoog 
wordt.

•	 Er	heeft	zich	kalkaanslag	op	de	vochtigheidssensor	gevormd.	>>>	Reinig de vochtigheidsensor.
•	 Er	is	veel	te	veel	wasgoed	geladen.	>>>	Plaats niet teveel wasgoed in de wasdroger.
•	 Het	wasgoed	is	niet	voldoende	gecentrifugeerd.	>>>	Centrifugeer uw wasgoed op een hogere 

snelheid in uw wasmachine.
Het wasgoed is nat aan het einde van de droogbeurt.

C Na het drogen voelt het hete wasgoed vochtiger dan het daadwerkelijke vochtigheidsniveau

•	 Het gekozen programma is waarschijnlijk niet geschikt voor het type wasgoed.>>> Checking the 
care labels on clothes, select appropriate programme for the laundry type or use timer 
programmes in addition.

•	 Pluisfilterporieën	zijn	verstopt.	>>>	Was het pluisfilter met warm water.
•	 Filterlade	is	verstopt.	>>>	Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.
•	 Er	is	veel	te	veel	wasgoed	geladen.	>>>	Plaats niet teveel wasgoed in de wasdroger.
•	 Het	wasgoed	is	niet	voldoende	gecentrifugeerd.	>>>	Centrifugeer uw wasgoed op een hogere 

snelheid in uw wasmachine.
De wasdroger gaat niet aan of het programma start niet. De wasdroger start niet na het instellen.

•	 De	stekker	zit	niet	in	het	stopcontact.	>>>	Kijk of de stekker in het stopcontact zit.
•	 De	vuldeur	staat	op	een	kier.	>>>	Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.
•	 Er	is	geen	programma	gekozen	of	de	knop	Start	/	Pauze	/	Annuleer	is	niet	ingedrukt.	>>>	Zorg ervoor dat 

het programma is ingesteld en dat de machine niet in de pauzemodus staat.
•	 Kinderslot	is	ingeschakeld.	>>>	Inactiveer het kinderslot.

Het programma werd zonder enige oorzaak onderbroken.
•	 De	vuldeur	staat	op	een	kier.	>>>	Zorg ervoor dat de vuldeur juist gesloten is.
•	 Er	een	stroomonderbreking	was.	>>>	Druk op de knop Start / Pauze / Annuleren om het 

programma te starten.
•	 Waterreservoir	is	vol.	>>>	Legen van het waterreservoir
Het wasgoed is gekrompen, vervilt of beschadigd.
•	 Er	is	geen	geschikt	programma	gebruikt	voor	het	woort	wasgoed.	>>>	Controleer het kledinglabel en 

kies een geschikt programma voor de stofsoort.
De trommelverlichting brandt niet. (Alleen bij modellen met verlichting)
•	 De	wasdroger	is	niet	aangezet	met	een	Aan	/	Uit-knop.	>>>	Zorg ervoor dat de wasdroger 

ingeschakeld is.
•	 Lampje	is	defect.	>>>	Bel het Erkende Servicebedrijf om de lamp te laten vervangen.
Het symbool “Einde/Antikreuk” brandt.
•	 Het	antikreukprogramma	is	ingeschakeld	om	te	voorkomen	dat	het	achtergebleven	wasgoed	in	de	machine	

kreukt.	>>>	Schakel de wasdroger uit en verwijder het wasgoed.
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Probleemoplossing

Eind-symbool brandt.
•	 Het	programma	is	afgelopen.	Schakel	de	wasdroger	uit	en	verwijder	het	wasgoed.
Het symbool “Reinigen van pluisfilter” brandt.
•	 Pluisfilter	is	niet	schoongemaakt.	>>>	Reinig het pluisfilter.
Het symbool “Reinigen van pluisfilter” knippert.
•	 Filterbehuizing	is	verstopt	met	pluizen.	>>>	Reinig de pluisfilterbehuizing.
•	 Er	heeft	zich	een	laag	op	de	pluisfilterporieën	gevormd	dat	verstopping	kan	veroorzaken.	>>>	Was het 

pluisfilter met warm water.
•	 Filterlade	is	verstopt.	>>>	Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.
Er komt water uit de vuldeur
•	 Er	hebben	zich	pluizen	opgehoopt	op	de	binnenkant	van	de	vuldeur	en	op	de	oppervlakken	van	de	

vuldeurpakking.	>>>	Reinig de binnenkant van de vuldeur en de oppervlakken van de 
vuldeurpakking.

Vuldeur opent spontaan.
•	 De	vuldeur	staat	op	een	kier.	>>>	Duw de vuldeur dicht tot u een sluitend geluid hoort.
Het waarschuwingssymbool “Waterreservoir” brandt/knippert.
•	 Waterreservoir	is	vol.	>>>	Legen van het waterreservoir
•	 Waterafvoerslang	is	gebogen.	>>>	Indien	het	product	direct	naar	een	afvalwaterpijp	is	verbonden,	checkt	u	

de waterafvoerpijp.  
Het waarschuwingssymbool Filterladereiniging knippert.
•	 Filterlade	is	niet	schoongemaakt.		>>>	Reinig de spons en het filterdoek in de filterlade.

A
Indien u het probleem niet kunt oplossen na het opvolgen van de instructies in dit hoofdstuk, dient u 
uw dealer of het Erkende Servicebedrijf te raadplegen. Probeer geen niet-functioneel product zelf te 
repareren.


