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 Inleidende informatie

WAARSCHUWING

Brandgevaar. Uiterst brandbaar materiaal.
W881

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

WAARSCHUWING

VOOR UW VEILIGHEID dient u de informatie in deze
handleiding op te volgen om de kans op brand of ex-
plosie te verminderen, of om materiële schade, per-
soonlijk letsel of dood te voorkomen.

W033

WAARSCHUWING

• Geen benzine of andere brandbare gassen of
vloeistoffen opslaan in de omgeving van dit of
een ander apparaat.

• WAT TE DOEN ALS U GAS RUIKT:
• Probeer niet om een apparaat te starten.

• Raak geen elektrische schakelaar aan en ge-
bruik geen enkele telefoon in uw gebouw.

• Iedereen moet de kamer, het gebouw of gebied
verlaten.

• Bel onmiddellijk uw gasleverancier met een te-
lefoon van de buren.

• Volg de instructies van de gasleverancier op.

• Indien u uw gasleverancier niet kunt bereiken,
bel dan de brandweer.

• Installatie en onderhoud moet worden uitgevoerd
door een bevoegde installateur, onderhouds-
agentschap of de gasleverancier.

W052

BELANGRIJK: De koper moet de plaatselijke gasvoor-
ziening raadplegen voor gesuggereerde en op te vol-
gen instructies als de gebruiker van de wasdroger gas
ruikt. De instructies van de gasvoorziening plus de op-
merking over VEILIGHEID en WAARSCHUWINGEN, hier
direct boven, moeten op een duidelijk zichtbare plaats
in de nabijheid van de wasdroger voor klantengebruik
worden opgehangen.

WAARSCHUWING

• De installatie van de machine moet door een be-
voegde installateur worden uitgevoerd.

• Installeer de droogmachine volgens de instructies
van de fabrikant en de plaatselijke voorschriften.

• Installeer een droogmachine NIET met flexibele
plastic ontluchtingsmaterialen. Als flexibele meta-
len (folietype) buis wordt geïnstalleerd, moet deze
van een specifiek type zijn dat door de fabrikant
van het apparaat als geschikt voor gebruik met
droogmachines wordt aangeduid. Raadpleeg het
hoofdstuk over het aansluiten van het afvoersys-
teem. Het is bekend dat flexibele ontluchtingsma-
terialen bezwijken en gemakkelijk ingedeukt wor-
den en dat pluis erin achterblijft. Hierdoor wordt
de luchtstroom van de droogmachine geblok-
keerd en neemt het brandgevaar toe.

W729R1

WAARSCHUWING

Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te beper-
ken, moeten alle installatie-instructies opgevolgd
worden. Bewaar deze instructies.

W894

WAARSCHUWING

VOOR UW VEILIGHEID

Geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen op-
slaan in de omgeving van dit of een ander apparaat.

W053

Inleidende informatie
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Op dit product wordt FreeRTOS V7.2.0 (www.freertos.org) ge-
bruikt.
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Veiligheidsinformatie
 Toelichting van veiligheidsmededelin-
gen
Voorzorgswaarschuwingen ('GEVAAR', 'WAAR-SCHUWING'
en 'LET OP'), gevolgd door specifieke instructies, kunt u terug-
vinden in deze handleiding en op de veiligheidsborden. Deze
voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor de veiligheid van de be-
diener, gebruiker, monteur en de onderhoudstechnicus.

GEVAAR

Duidt op een op handen zijnde gevaarlijke situatie
die, indien deze niet wordt vermeden, ernstig of do-
delijk letsel zal veroorzaken.

WAARSCHUWING

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, ernstig of dodelijk letsel kan ver-
oorzaken.

VOORZICHTIG

Duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet
wordt vermeden, gering of matig letsel of materiële
schade kan veroorzaken.

Aanvullende voorzorgsmededelingen ('BELANGRIJK' en 'OP-
MERKING') worden gevolgd door specifieke instructies.

BELANGRIJK: Het woord 'BELANGRIJK' wordt ge-
bruikt om de lezer van specifieke procedures op de
hoogte te brengen waarbij de machine geringe schade
zal oplopen als de procedure niet wordt gevolgd.

OPMERKING: Het woord 'OPMERKING' wordt gebruikt
om informatie over installatie, bediening, onderhoud of
service mee te delen. Deze informatie is belangrijk
maar houdt geen verband met gevaar.

 Belangrijke veiligheidsvoorschriften
Bewaar deze voorschriften

WAARSCHUWING

Volg deze elementaire voorzorgsmaatregelen op om
bij gebruik van de wasmachine de kans op brand,
elektrische schok of ernstig of dodelijk letsel te ver-
minderen.

W130

• Lees alle instructies voordat u de wasdroger gebruikt.
• Installeer de wasdroger volgens de INSTALLATIE-IN-

STRUCTIES. Raadpleeg de INSTRUCTIES VOOR DE
AARDINGS-/MASSAVERBINDING in de INSTALLATIE-
HANDLEIDING voor de juiste aarding/massaverbinding van
de wasdroger. Alle aansluitingen voor elektrische stroom, aar-
ding, en gastoevoer moeten voldoen aan plaatselijke voor-
schriften en, waar vereist, door erkend personeel worden aan-
gebracht. Probeer niet om dit zelf te doen.

• De wasdroger mag tijdens gebruik of opslag niet worden
blootgesteld aan water en/of weer.

• De volgende artikelen mogen niet worden gedroogd: artikelen
die eerder zijn gewassen of geweekt in of besprenkeld met
benzine, machineoliën, plantaardige of bakoliën, was, chemi-
sche schoonmaakmiddelen, drycleaningmiddelen, thinner, ar-
tikelen die chemicaliën bevatten zoals dweilen en poetsdoe-
ken of andere brandbare of explosieve stoffen. Al deze stoffen
kunnen dampen afgeven die kunnen ontbranden, ontploffen of
het wasgoed spontaan tot ontbranding kunnen brengen.

• Artikelen die bevuild zijn met stoffen zoals slaolie, aceton, al-
cohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentijn,
was en wasverwijderaars, moeten met extra wasmiddel in heet
water worden gewassen alvorens in de droogtrommel te wor-
den gedroogd.

• Verminder brandgevaar: DROOG GEEN kunststof of artike-
len die schuim of latexrubber of soortgelijke rubberachtige
materialen bevatten, zoals douchekapjes, waterdichte textiel,
artikelen met rubber rug en kleding of kussens met schuim-
rubbervulling.

• Droog geen gordijnen of stoffen vervaardigd uit glasvezel in
de droogtrommel tenzij er op het etiket staat dat dit mogelijk
is. Als ze gedroogd worden, veegt u de trommel met een
vochtige doek schoon om glasvezeldeeltjes te verwijderen.

• Laat kinderen niet in of op de droogmachine spelen. Kinderen
dienen nauw in het oog te worden gehouden wanneer de
droogmachine dichtbij kinderen wordt gebruikt. Dit apparaat
is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinde-
ren) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toe-
zicht of instructies met betrekking tot het gebruik van het ap-
paraat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk

Veiligheidsinformatie
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is voor hun veiligheid. Deze veiligheidsregel geldt voor alle
elektrische apparaten.

• Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen
zonder toezicht worden uitgevoerd.

• Kinderen van minder dan drie jaar moeten uit de buurt wor-
den gehouden, tenzij er voortdurend toezicht is.

• Steek uw hand niet in de wasdroger wanneer de trommel
draait.

• Gebruik de wasdroger alleen waar deze voor bedoeld is, na-
melijk het drogen van kleding. Volg ALTIJD de was- en
droogvoorschriften voor de stof die door de kledingfabrikant
worden verstrekt en gebruik de droogtrommel alleen om tex-
tiel te drogen die in water is gewassen.

• Lees en volg altijd de instructies van de fabrikant op de ver-
pakkingen van was- en schoonmaakmiddelen.Volg alle waar-
schuwingen en voorzorgsmaatregelen. Houd deze middelen te
allen tijde buiten het bereik van kinderen (bij voorkeur in een
gesloten kast) om het risico op vergiftiging of chemische
brandwonden te voorkomen.

• Verwijder de was onmiddellijk nadat de wasdroger is gestopt.
• Gebruik de droogmachine NIET als deze rook afgeeft of

knarst, of onderdelen ontbreken of gebroken zijn of afscher-
mingen en/of panelen verwijderd zijn. Knoei NIET met de be-
dieningselementen en passeer veiligheidsvoorzieningen
NIET.

• Bedien afzonderlijke apparaten NIET als ze van een gestapeld
apparaat afgehaald zijn.

• De wasdroger werkt niet met een open laaddeur. Probeer de
deurveiligheidsschakelaar NIET te omzeilen door de wasdro-
ger met de deur open te laten draaien. De wasdroger stopt met
draaien wanneer de deur geopend wordt. Gebruik de wasdro-
ger niet als deze niet stopt met draaien wanneer de deur wordt
geopend of begint te draaien zonder dat het START-mecha-
nisme wordt ingedrukt. Gebruik de wasdroger niet meer en
neem contact op met een onderhoudsmonteur.

• Maak het pluisfilter ALTIJD schoon na elke lading. Een laag
pluis op het filter vermindert de efficiëntie en verlengt de
droogtijd. Zorg dat zich rond de afvoeropening en de aangren-
zende omgeving geen pluizen, stof en vuil ophopen. De bin-
nenkant van de wasdroger en het afvoerkanaal dienen perio-
diek door bevoegd onderhoudspersoneel te worden gereinigd.

• Repareer of vervang geen enkel onderdeel van de wasdroger
en voer geen onderhoud uit tenzij dit uitdrukkelijk in de ge-
bruiksaanwijzing of in de onderhouds-instructies staat en u de
benodigde kennis en vaardigheden heeft. Ontkoppel ALTIJD
de elektrische stroom naar de droogmachine alvorens onder-
houd uit te voeren. Ontkoppel de stroomkabel door de stekker
vast te grijpen, niet de kabel.

• Als de stroomkabel beschadigd raakt, moet hij worden ver-
vangen door de fabrikant, door een onderhoudsmonteur of een
installateur om gevaren te voorkomen.

• Verwijder de deur van de droogtrommel als de wasdroger uit
bedrijf genomen of afgevoerd wordt.

• Als u dit toestel niet installeert, onderhoudt en/of bedient vol-
gens de instructies van de fabrikant, kan dit leiden tot omstan-

digheden die lichamelijk letsel en/of materiële schade kunnen
veroorzaken.

OPMERKING: De WAARSCHUWINGEN en BELANGRIJ-
KE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN die in deze handlei-
ding staan zijn niet bedoeld om alle mogelijke toestan-
den en situaties te dekken die zich zouden kunnen
voordoen. Let op andere stickers en waarschuwingen
op verschillende plaatsen op de machine. Deze bevat-
ten instructies om de machine veilig te gebruiken. Bij
het plaatsen, onderhouden en bedienen van de was-
droger moet u gezond verstand gebruiken en voorzich-
tig en zorgvuldig werken.

Neem altijd contact op met uw dealer, distributeur, serviceverte-
genwoordiger of de fabrikant over problemen of condities die u
niet begrijpt.

Veiligheidsinformatie
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Afmetingen
Het geluidsniveau is gemiddeld 54,1 dBA.

Elektrische modellen

DRY2638N_SVGJK
I

H

G

F
E

D

C

B
A

A * 1.027 mm [40,42 inch]

B * 1.006 mm [39,61 inch]

C * 392 mm [15,44 inch]

D * 102 mm [4 inch]

E 391 mm [15,40 inch]

F 683 mm [26,875 inch]

G * 114 mm [4,5 inch]

H 10 mm [0,40 inch]

I 203 mm [8 inch]

J 711 mm [28 inch]

K 597 mm [23,5 inch]

OPMERKING: Uitlaatopeningen zijn geschikt voor me-
talen kanalen van 102 mm [4 inch].

*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.

Modellen op gas

DRY2639N_SVG
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J
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M L

I

H

G
1

1  3/8 inch NPT-gasaansluiting

Afmetingen
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A * 1.027 mm [40,42 inch]

B * 1.006 mm [39,61 inch]

C *392 mm [15,44 inch]

D *70 mm [2,8 inch]

E 60 mm [2,3 inch]

F 391 mm [15,40 inch]

G 683 mm [26,875 inch]

H 102 mm [4 inch]

I *114 mm [4,5 inch]

J 10 mm [0,40 inch]

K 203 mm [8 inch]

L 711 mm [28 inch]

M 597 mm [23,5 inch]

OPMERKING: Uitlaatopeningen zijn geschikt voor me-
talen kanalen van 102 mm [4 inch].

*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.

OPMERKING: Gasmodellen kunnen aan de linkerkant
van de kast geen ontluchtingsopening hebben vanwe-
ge de branderbehuizing.

BELANGRIJK: Er moet voldoende vrije ruimte rondom
de wasdroger zijn voor de nodige ventilatie en voor ge-
makkelijke installatie en service. Voor de beste droog-
prestaties raden wij aan meer ruimte rond de wasdro-
ger aan te houden dan in deze handleiding wordt ge-
specificeerd.

Afmetingen
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Installeren
 Voordat u begint

 Gereedschap

Voor de meeste installaties heeft u de volgende standaardgereed-
schappen nodig:

DRY2586N_SVG

8

7 6 5

4321

1  Engelse sleutel
2  1/4 inch dopsleutels
3  Schroevendraaiers
4  Waterpas
5  Handschoenen
6  Teflonband
7  Duct tape
8  Veiligheidsbril

Figuur 1

OPMERKING: Dit apparaat is geschikt voor gebruik in
landen met een warm en vochtig klimaat.

WAARSCHUWING

Alle demontage die het gebruik van gereedschappen
vereist moet worden uitgevoerd door geschikt, be-
voegd onderhoudspersoneel.

W299

 Stappen installatieprocedure

1.  Zet de wasdroger op zijn plaats en zorg dat deze waterpas
staat.

2.  Sluit de droogtrommel aan op het afvoersysteem.
3.  Alleen voor gasmodellen: sluit de gastoevoerleiding aan.

Controleer op gaslekken.
4.  Draai de deur om (indien gewenst).
5.  Veeg de binnenkant van de wasdroger af.
6.  Sluit de wasdroger op de voedingsspanning aan.
7.  Loop alle stappen nog eens na.
8.  Start de droogtrommel en laat hem met ingeschakelde hitte

draaien om de verwarmingsfunctie van de droogtrommel te
controleren.

 Wasdroger plaatsen en waterpas zetten
1.  Plaats eerst de wasdroger en dan pas de wasmachine. Zo heeft

u ruimte om het afvoerkanaal vast te maken.
2.  Plaats de vier rubberen voetjes (in zak met accessoires)
3.  Kies een locatie met een stevige vloer. Als u een wasdroger in

een garage bij een woning installeert, dan moet deze 457 mm
[18 inch] boven de grond worden geplaatst.

In dezelfde ruimte als de wasdroger mag geen enkel apparaat
staan dat enige brandstof gebruikt.

De wasdroger mag tijdens gebruik of opslag niet worden blootge-
steld aan water en/of weer.

Er moet voldoende vrije ruimte rondom de wasdroger zijn voor
de nodige ventilatie en voor installatie en onderhoud. (Zie Figuur
3 voor de minimale vrije ruimte.)

De wasdroger mag niet worden geplaatst achter een afsluitbare
deur, een schuifdeur of een deur die andersom opengaat dan de
deur van de wasdroger als hierdoor de deur van de wasdroger niet
volledig kan worden geopend.
4.  Plaats de wasdroger en stel de poten af zodat de machine van

voor naar achter en van links naar rechts waterpas staat. De
stelpoten kunnen van binnenuit met een dopsleutel worden af-
gesteld.

5.  Het apparaat moet met alle vier poten op de vloer rusten, zo-
dat het gewicht van de wasdroger gelijkmatig is verdeeld. De
wasdroger mag niet wiebelen.

Installeren
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DRY2642N_SVG

34

21

1  Onderkant wasdroger
2  Waterpas
3  Stelpoot
4  Rubberen voetje

Figuur 2

Installeren
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Vooraanzicht (zonder kastdeur)
 

DRY2640N_SVG
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A

 
Zijaanzicht (kastdeur)

 

DRY2641N_SVG
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E
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A

3

1

 
Vooraanzicht (kastdeur)

 

DRY2637N_SVG

F

F

2 (G)

 
1  Kastdeur
2  Gecentreerde luchtopeningen (G) (minimaal 2 openingen)
3  Buitenwand van omkasting

Figuur 3

Installeren
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Gebied Beschrijving
Alleenstaand / alkoofin-

stallatie Kastinstallatie

A* Vrije ruimte zijkanten en ach-
terkant wasdroger

0 mm [0 inch] 0 mm [0 inch]

B Vrije ruimte bovenkant was-
droger

305 mm [12 inch] 305 mm [12 inch]

C Vrije ruimte voorkant wasdro-
ger

Niet van toepassing 51 mm [2 inch]

D Vrije ruimte uitlaatkanaal tot
brandbaar materiaal

51 mm [2 inch] 51 mm [2 inch]

E Vrije ruimte weerkap tot grond 305 mm [12 inch] 305 mm [12 inch]

F Afstand van vloer of plafond
tot de rand van de luchttoevoer

Niet van toepassing 76 mm [3 inch]

G Oppervlakte van gecentreerde
luchtopeningen in kastdeur.
Deur met jaloezieën en gelijk-
waardige luchtopeningen is
aanvaardbaar. (Minimale tus-
senruimtes zijn afgebeeld.)

Niet van toepassing 1016 mm²/open [40 inch²/open]

H Voor nieuwe installaties plaatst
u de bovenkant van de muur-
ventilatieopening 1067 mm [42
inch] boven de vloer om de
ventilatie eenvoudiger te kun-
nen aansluiten.

1067 mm [42 inch] 1067 mm [42 inch]

* De ruimte achter het apparaat is de minimale waarde.Voor aansluiting van leidingen wordt een af-
stand van 51 mm [2 inch] aanbevolen.Wanneer de ventilatie van het apparaat achter langs gaat,
wordt 152 mm [6 inch] aanbevolen.

Tabel 1

BELANGRIJK: Wasdrogers op gas MOETEN in een sta-
caravan tijdens installatie vast aan de vloer worden be-
vestigd. U kunt de bevestigingsset bestelnummer
526P3 (tegen meerprijs) bestellen voor installatie in een
huis of stacaravan. Volg de instructies uit deze set op.

 Afvoer van wasdroger aansluiten

WAARSCHUWING

De droogmachine MOET een afvoer naar buiten heb-
ben om brandgevaar en de opeenhoping van on-
brandbaar gas te verminderen.

W604

WAARSCHUWING

Voer ter vermindering van brandgevaar en de opeen-
hoping van brandbare gassen, de lucht van de
droogmachine NIET af in een diepte in de grond of
kuil voor een raam, gasuitlaat, schoorsteen of beslo-
ten, niet-geventileerde ruimte zoals een zoldermuur,
plafond, kruipruimte onder een gebouw of verborgen
ruimte van een gebouw.

W045

Installeren
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WAARSCHUWING

Gebruik om brandgevaar te verminderen GEEN kana-
len van plastic of metaalfolie om stoffen voor de af-
voer van de droogtrommel.

W354

WAARSCHUWING

Om het risico op brand te verminderen MOETEN het
uitlaatkanaal en de weerkap van onbrandbaar materi-
aal vervaardigd zijn. Voor een kledingdroger worden
starre of flexibele metalen leidingen aanbevolen.

W048

WAARSCHUWING

Ter vermindering van brandgevaar als gevolg van
hogere statische druk raden wij aan om geen secun-
daire lijnpluisfilters of pluisverzamelaars te installe-
ren. Als secundaire systemen verplicht zijn, moet het
systeem vaak worden gereinigd om veilig bedrijf te
waarborgen.

W749

BELANGRIJK: Het installeren van lijnfilters of pluisver-
zamelaars veroorzaakt hogere statische druk. Als het
secundaire pluissysteem niet juist wordt onderhouden,
dan werkt de wasdroger minder efficiënt en vervalt de
garantie.

DRY2501N_SVG

1 2

1  Juist
2  Onjuist

Figuur 4

• Gebruik GEEN kanalen van kunststof of dunne folie of kana-
len van type B. Starre metalen buis wordt aanbevolen.

• Plaats de wasdroger op een plaats waar het afvoerkanaal zo
kort mogelijk is.

• Controleer of oude afvoerkanalen goed zijn schoongemaakt
voordat u een nieuwe wasdroger installeert.

• Gebruik flexibele of starre kanalen met een diameter van 102
mm [4 inch].

• Plaats de secties van het afvoerkanaal altijd over de voorgaan-
de secties heen, zodat de lucht ongehinderd langs de wanden
kan stromen.

• Gebruik zo min mogelijk bochten.
• Het gebruik van duct tape of klinknagels op alle naden en ver-

bindingen wordt aanbevolen, indien de plaatselijke voor-
schriften dat toestaan. Gebruik op verbindingen van afvoer-
buizen GEEN zelftappers of schroeven of bouten die in het
kanaal uitsteken en pluizen kunnen opvangen.

• Als het kanaal door een onverwarmde ruimte loopt, moet het
geïsoleerd worden om condensatie en opeenhopen van plui-
zen te voorkomen.

• Gebruik terugslagkleppen bij een installatie met meerdere
wasdrogers.

• Bij installatie in een (sta)caravan, moet het afvoerkanaal aan
de opbouw van de caravan worden bevestigd.

• Het afvoerkanaal van een wasdroger MAG NIET onder een
(sta)caravan uitkomen.

• Het uitlaatkanaal mag niet op een ander afvoer- of ventilatie-
kanaal of op een schoorsteen worden aangesloten.

• De droger heeft een luchtafvoer van 5,09 m³/min. per toestel
(gemeten aan de achterzijde van de droger).

• Installeer het afvoerkanaal NIET in een ontoegankelijke ruim-
te zoals in een dubbele muur of tussen een plafond.

• De statische druk in het afvoerkanaal mag niet hoger zijn dan
1 mbar [0,4 inch waterdruk], gemeten met een manometer op
het afvoerkanaal op een afstand van 610 mm [2 ft] vanaf de
wasdroger (controleer dit met een lege, draaiende wasdro-
ger).Bij een installatie met meerdere wasdrogers moeten alle
wasdrogers die op het hoofdkanaal zijn aangesloten, tijdens
deze meting draaien.

• Er moet voldoende suppletielucht worden toegevoerd om de
door de droger afgevoerde lucht te vervangen. De vrije opper-
vlakte van een opening voor buitenlucht moet per toestel min-
stens 1.016 mm2 [40 inch2] bedragen.

• Bij energiezuinige gebouwen die weinig buitenlucht binnen
laten, moet een luchttoevoer worden aangelegd die voldoende
lucht kan aanvoeren voor de wasdroger. U kunt hiervoor con-
tact opnemen met een aannemer of bouwmaterialenhandel.

• Zorg dat geen lucht wordt aangezogen vanuit een ruimte met
een gasgestookte boiler, een dry cleaner of een kapperszaak.

• Bij onjuiste afvoer van de wasdroger komt de garantie te ver-
vallen.

OPMERKING: Materiaal voor het afvoerkanaal wordt
niet met de wasdroger geleverd (deze moet u zelf aan-
schaffen).

Installeren
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BELANGRIJK: De luchttoevoer onderaan het voorpa-
neel van de wasdroger mag NIET met wasgoed, vloer-
bedekking of dergelijke worden geblokkeerd. Als de
toevoer geblokkeerd wordt, kan de wasdroger onvol-
doende lucht aanzuigen waardoor deze minder efficiënt
werkt.

 Afvoerrichting

De lucht in de wasdroger kan via de achterkant, links, rechts of
de onderkant van de wasdroger naar buiten worden afgevoerd.
UITZONDERING: Bij wasdrogers op gas kan het afvoerkanaal
niet aan de linkerkant zitten vanwege de behuizing van de bran-
der.

De wasdroger wordt af fabriek geleverd met de afvoer aan de
achterkant.

BELANGRIJK: De luchttoevoer onderaan het voorpa-
neel van de wasdroger mag NIET met wasgoed, vloer-
bedekking of dergelijke worden geblokkeerd. Als de
toevoer geblokkeerd wordt, kan de wasdroger onvol-
doende lucht aanzuigen waardoor deze minder efficiënt
werkt.

 Afvoersysteem

Voor de beste resultaten mag het afvoerkanaal niet langer zijn
dan aangegeven in Tabel 2 .

Om te zorgen dat het weer niet in het afvoerkanaal kan terug-
slaan, moet u de afvoer afsluiten met een weerkap met scharnie-
rende jaloezieën (apart aan te schaffen).

OPMERKING: De weerkap moet minimaal op een hoog-
te van 305 mm [12 inch] boven de grond worden ge-
plaatst. Bij kans op zware sneeuwval moet de opening
hoger worden geplaatst.

Aantal haakse knieën

Type weerkap

Aanbevolen
Alleen gebruiken voor installaties met korte

afvoerafstanden

D673I_SVG

11

1.  102 mm [4 inch] D802I_SVG
1

1.  64 mm [2,5 inch]

Maximale lengte van stijve metalen buis met 102 mm [4 inch] diameter

0 19,80 m [65 ft] 16,80 m [55 ft]

1 16,80 m [55 ft] 14,30 m [47 ft]

2 14,30 m [47 ft] 12,50 m [41 ft]

3 11 m [36 ft] 9,10 m [30 ft]

4 8,50 m [28 ft] 6,70 m [22 ft]

Tabel 2

OPMERKING: Trek voor elke extra knie 1,80 m [6 ft] af. OPMERKING: De maximale lengte van een flexibele
metalen buis met een diameter van 102 mm [4 inch]
mag niet meer zijn dan 2,40 m [7,87 ft].

Installeren
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 Vereisten voor installatie van meerdere wasdrogers

Wij bevelen aan voor elke wasdroger een eigen, direct afvoerka-
naal te maken. Als dat niet mogelijk is, mag u een verzamelka-
naal gebruiken volgens onderstaande specificatie.

DRY2643N_SVG

4

3

21

1  58786 Terugslagklep (verkrijgbaar bij uw plaatselijke onderdelenleverancier)
2  Schoonmaakluik (apart aan te schaffen). Inspecteer maandelijks.
3  Weerkap of knie (geen kap of scherm)
4  610 mm [24 inch] Minimale afstand tot dak/vloer

Figuur 5

Installeren
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Installatie met horizontale uitlaat: Maximale lengte uitvoerkanaal9,10 m [30 ft]

D686I_SVG

8

6
5

7

A B C D E F G H I J K9
3

2

4

1

1  Wanneer het uitlaatkanaal een brandbare muur of plafond doorboort, moet de afmeting van de opening aan de lokale voorschrif-
ten voldoen.

2  Muur
3  50 mm [2 inch] Minimale opening volgens plaatselijk voorschrift
4  Geen kap of scherm
5  610 mm [24 inch] Minimale afstand tot dak/vloer
6  Uitlaatopening
7  Luchtstroming
8  30°
9  Schoonmaakluik – Maandelijks inspecteren

Figuur 6

Aansluitpunt
Bovenaanzicht verza-

melkanaal

A 102 mm [4 inch]

B 203 mm [8 inch]

C 229 mm [9 inch]

D 254 mm [10 inch]

E 279 mm [11 inch]

F 305 mm [12 inch]

G 326 mm [13 inch]

H 356 mm [14 inch]

I 381 mm [15 inch]

J 381 mm [15 inch]

K 406 mm [16 inch]

Tabel 3

Installeren
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Installatie met verticale uitlaat

 D753I_SVG

7

2

6
5

4

3

1

1  Dak
2  610 mm [24 inch] Minimale afstand tot dak/vloer
3  Geen kap of scherm
4  Muur
5  50 mm [2 inch] Minimum
6  Wanneer het afvoerkanaal door een brandbare muur of pla-

fond gaat, moet de afmeting van de opening minimaal zijn
zoals aangegeven of aan de lokale voorschriften voldoen.

7  Op droger aansluiten

Figuur 7

WAARSCHUWING

Voer ter vermindering van brandgevaar en de opeen-
hoping van brandbare gassen, de lucht van de
droogmachine NIET af in een diepte in de grond of
kuil voor een raam, gasuitlaat, schoorsteen of beslo-
ten, niet-geventileerde ruimte zoals een zoldermuur,
plafond, kruipruimte onder een gebouw of verborgen
ruimte van een gebouw.

W045

U moet in de VERTICALE afvoerkanalen een terugslagklep
plaatsen, met een diameter van 102 mm [4 inch]. Dit voorkomt
terugslag wanneer de wasdroger niet in gebruik is en houdt de
lucht in het centrale afvoersysteem in evenwicht.

 Wasdrogers op gas: gasleiding aan-
sluiten
(6,2 kW)

Gasverbruik = 0,55 m3/u

OPMERKING: Dit apparaat moet worden geïnstalleerd
volgens de van kracht zijnde voorschriften.

OPMERKING: Deze machine wordt door de fabriek ge-
leverd voor werking op aardgas (2e serie, groep H[E])
bij nominale inlaatdruk van 20 mbar voor gebruik in de
volgende landen: GB/IE/PT/ES/IT/BE. Raadpleeg de dis-
tributeur voor installatie in andere EU-landen, en/of
voor omzetting naar lpg (vloeibaar gas).

WAARSCHUWING

Ter vermindering van het gevaar op gaslekken, vuur of ont-
ploffing:

• De droogtrommel moet aangesloten zijn op het ty-
pe gas zoals is weergegeven op de naamplaat in
de deuropening.

• Gebruik een nieuwe flexibele roestvrij stalen con-
nector.

• Gebruik op alle schroefdraad leidingpasta die be-
stand is tegen LPG of teflon tape.

• Zuiver lucht en bezinksel uit gastoevoerlijnen al-
vorens deze op de droogmachine aan te sluiten.
Zuiver resterende lucht uit de gasleiding naar de
droogtrommel totdat u gaslucht ruikt en draai ver-
volgens de aansluiting stevig vast. Deze stap is
nodig om vervuiling van de gasklep (gaskraan) te
voorkomen.

• Gebruik geen open vlam om op gaslekken te con-
troleren. Gebruik een niet-corrosieve vloeistof
voor het opsporen van gaslekken.

• Alle demontage die het gebruik van gereedschap-
pen vereist moet worden uitgevoerd door ge-
schikt, bevoegd onderhoudspersoneel.

W316

Deze instructies zijn alleen van toepassing als de volgende lan-
dencode op het apparaat staat - GB/IE/PT/ES/IT/BE Als deze co-
de niet op het apparaat staat, moet u de technische instructies le-
zen met de vereiste informatie over de aanpassing van het appa-
raat aan de gebruiksvoorwaarden van het land.

Vóór de installatie moet worden gecontroleerd of de lokale distri-
butieomstandigheden, de aard van gas en druk, en de afstelling
van het apparaat met elkaar in overeenstemming zijn.
1.  Zorg ervoor dat uw wasdroger is uitgerust voor gebruik met

het type gas in uw installatie. De wasdroger wordt af fabriek
ingesteld op aardgas met een NPT-aansluiting van 3/8 inch.
OPMERKING: De gastoevoer moet overeenkomstig
de plaatselijke voorschriften en regelgeving zijn.

Aardgas, 37,3 MJ/m3 [1000 Btu/ft3] moet een druk hebben van
12 tot 26 mbar (5 tot 10,5 inch waterdruk).
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Voor een goede werking op een hoogte van meer dan 760 m
[2500 ft], moet de maat van de branderopening worden verkleind
om volledige verbranding te verkrijgen. Zie Tabel 4 .

Hoogtebijstellingen voor aardgas

Hoogte
Grootte uitstroom-
opening Onder-

deel-

num-
merm [ft] nr.

mm
[inch]

760 [2500] 45 2,08
[0,0820]

503779

1370
[4500]

46 2,06
[0,0810]

503780

1830
[6000]

47 1,99
[0,0785]

503781

2290
[7500]

48 1,93
[0,0760]

503782

2900
[9500]

49 1,85
[0,0730]

503783

3355
[11.000]

50 1,78
[0,0700]

503784

Tabel 4

2.  Verwijder de transportdop van de gasaansluiting aan de ach-
terkant van de wasdroger. Let op dat u bij het verwijderen van
de dop de schroefdraad niet beschadigt.

3.  Sluit de wasdroger op de gasleiding aan.
OPMERKING: Bij aansluiting op een gasleiding
moet u een afsluitklep plaatsen op minder dan 1,80
m [6 ft] van de wasdroger. U moet een NPT-aanslui-
ting van 1/8 inch maken om de inlaatdruk te kunnen
controleren. Zie Figuur 8 .

D233I_SVG

2

34

1

5

1  Nieuwe roestvrijstalen flexibele connector – (gebruik con-
nectortype met CSA certificatie) Alleen gebruiken indien
toegestaan volgens de plaatselijke voorschriften

2  1/8 inch NPT-stop
3  Afsluitkraan apparatuur
4  Zwarte ijzeren buis:

Korter dan 6,10 m [20 ft]: gebruik 9,5 mm [3/8 inch] buis.

Langer dan 6,10 m [20 ft]: gebruik 12,7 mm [1/2 inch] buis.
5  3/8 inch NPT-gasaansluiting

Figuur 8

4.  Maak alle aansluitingen goed vast. Zet het gas aan en contro-
leer alle aansluitingen (intern en extern) met een niet-corro-
sieve lekdetectievloeistof op gaslekken.

OPMERKING: De wasdroger en gaskraan moet van de
gasleidingen zijn ontkoppeld tijdens het testen van de
druk van dat systeem wanneer de testdruk die hoger is
dan 50 mbar. Zie Warmtebron controleren.

OPMERKING: Sluit de wasdroger NIET aan op lpg zon-
der de distributeur te raadplegen en/of zonder de juiste
ombouw uit te voeren overeenkomstig de instructies
voor het ombouwen (Ombouwset 599P3).

Lpg, 93,1 MJ/m3 [2500 Btu/ft3] moet een druk hebben van 25 ± 4
mbar (10 ± 1,5 inch waterdruk).

Voor een goede werking op een hoogte van meer dan 1370 m
[4500 feet] moet de maat van de lpg-branderopening worden ver-
kleind om volledige verbranding te verkrijgen. Zie Tabel 5 .
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Hoogte-afstelling voor lpg

Hoogte
Grootte uitstroomope-
ning

Onder-
deelnr.m [ft] Nr.

mm
[inch]

1370 [4500] 56 1,2 [0,0465] 503786

3000 [9500] 57 1,1 [0,0430] 60941

Tabel 5

 Deur omdraaien (indien gewenst)
OPMERKING: Een deur met een ruit kan niet worden
omgedraaid.

De deur van de wasdroger kan worden omgekeerd. De deur kan
als volgt worden omgekeerd:
1.  Draai de vier schroeven uit waar het scharnier mee bevestigd

is.

DRY2052N_SVG

Figuur 9

2.  Draai alle negen schroeven uit.

D272P_SVG

Figuur 10

3.  Trek de binnenkant onder los, trek deze naar beneden en haal
de binnenkant los van de deur.

DRY1916N_SVG

B

A

Figuur 11

4.  Draai de deur om zoals aangegeven.

D273P_SVG

Figuur 12

5.  Maak de slotplaat los van de binnenkant en bevestig deze aan
de andere kant.

DRY1917N_SVG

Figuur 13

6.  Plaats de binnenkant onder de rand onderaan de deur en druk
de binnenkant boven op zijn plaats.

DRY1918N_SVG

B

A

Figuur 14

7.  Draai de negen schroeven uit stap 2 weer vast.
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DRY1919N_SVG

Figuur 15

8.  Wip de twee dopjes met een schroevendraaier uit de het plaat-
werk en druk deze in de gaten aan de andere kant.

DRY2503N_SVG

Figuur 16

9.  Zet de scharnieren weer vast met de vier schroeven uit stap 1.

D606I_SVG

Figuur 17

 Binnenkant wasdroger afnemen
Voordat u voor het eerst gaat drogen, moet u de trommel
schoonmaken (stof van het transport verwijderen) met een
vochtige doek en een allesreiniger of wasmiddel opgelost in
water.

DRY2504N_SVG

Figuur 18

 Wasdroger op netspanning aansluiten
Deze machine moet worden gevoed via een zgn. aardlekschake-
laar met een nominale bedrijfsstroom van ten hoogste 30 mA.

 Elektrische vereisten

OPMERKING: Het bedradingsschema bevindt zich in
de aansluitkast.

Raadpleeg de serieplaat voor vereisten.

WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schok en ernstig
of dodelijk lichamelijk letsel te verminderen, MOET
alle bedrading en aarding voldoen aan de plaatselij-
ke elektrische voorschriften of codes. Het is de ver-
antwoording van de klant om de bedrading en de ze-
keringen door een bevoegd elektricien te laten con-
troleren, om er zeker van te zijn dat het geïnstalleerd
vermogen van de waskamer voldoende is om de
droogmachine te laten draaien.

W888

Elektrische modellen

MODELLEN VOOR ÉÉN FASE

230 V, 50 Hz, 2 draden plus aarde, 30 A

MODELLEN VOOR DRIE FASEN

400/230 Volt, 50 Hz, 4 draden plus aarde, 10 A

OPMERKING: Zie de instructies uit de conversieset
756P3 voor het omzetten van sterschakeling (400/230
V, 50 Hz, 4 draden plus aarde, 10 A) naar driehoekscha-
keling (230 V, 50 Hz, 3 draden plus aarde, 15 A)

Modellen op gas

230 V, 50 Hz, 2 draden plus aarde, 30 A

Installeren
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WAARSCHUWING

Teneinde brandgevaar, elektrische schok, ernstig of
dodelijk letsel te verminderen, moeten de elektrische
aansluitingen voldoen aan de plaatselijke elektrische
voorschriften of codes. De gaslevering aan een gas-
droogmachine moet voldoen aan de plaatselijke
voorschriften en verordeningen of, bij afwezigheid
daarvan, aan de laatste uitgave van de National Fuel
Gas Code ANSI Z223.1.

W238

De wasdroger is ontworpen voor aansluiting met drie-aderige ka-
bel (waaronder een aardleiding) op een groep met één fase, 230
V, 50 Hz, gezekerd volgens het serieplaatje..

De machine moet vast bedraad worden

DRY1958N_SVG1

OPMERKING: De elektrische stroomonderbreker
moet zodanig geplaatst zijn dat deze gemakkelijk be-
reikbaar is als de wasmachine op zijn plaats staat.
De machine moet vast bedraad worden. Er moet een
kast voor onmiddellijke stroomonderbreking worden
gebruikt waarmee alle polen van het elektriciteitsnet
kunnen worden uitgeschakeld volgens alle plaatse-
lijke eisen voor elektrische installaties.

Figuur 19

 Instructies voor aarding en bedrading

• De wasdroger moet op een vaste aansluiting van metaaldraad
worden aangesloten die volgens de voorschriften is geïnstal-
leerd en van aarde is voorzien. Eventueel mag een aparte
aarddraad parallel aan het aansluitsnoer worden geleid die op
de aardaansluiting op de wasdroger moet worden aangesloten.

• Raadpleeg het serieplaatje van de wasdroger voor de elektri-
sche specificaties. De zekering en de bedrading moeten zwaar
genoeg zijn voor het aangesloten vermogen. De wasdroger
moet op een aparte groep worden aangesloten, 230 V, 50 Hz,
met één fase of 400/230 V, 50 Hz met drie fasen, met zeke-
ring en bedrading die zwaar genoeg moeten zijn voor het aan-
gesloten vermogen volgens de specificaties van het seriepla-
tje.

 Alle stappen controleren
Zie de Installatiechecklist achterop deze gebruiksaanwijzing en
controleer of de wasdroger juist is geïnstalleerd.

 Warmtebron controleren

 Elektrische wasdrogers

1.  Sluit de laaddeur en start de wasdroger met verwarming aan
(raadpleeg het deel Bediening).

2.  Nadat de wasdroger drie minuten heeft gewerkt, moet de af-
gevoerde lucht of het afvoerkanaal warm aan voelen.

 Wasdrogers met gasverwarming

BELANGRIJK: Dit werk mag alleen door bevoegde me-
dewerkers worden uitgevoerd.
1.  Verwijder het voorpaneel van de wasdroger om de brander te

kunnen zien.
2.  Sluit de laaddeur en start de wasdroger met verwarming aan

(raadpleeg het deel Bediening). De wasdroger gaat aan, de
ontsteking gloeit rood op en de hoofdbrander gaat aan.
BELANGRIJK: Als er lucht in de gasleiding is ach-
tergebleven, kan de ontsteking uitgaan voordat het
gas ontbrandt. Wacht dan ongeveer twee minuten
voordat u opnieuw probeert het gas aan te steken.

BELANGRIJK: Als de brander niet aangaat, contro-
leer dan of de gaskraan open staat.

3.  Nadat de wasdroger ongeveer vijf minuten heeft gewerkt,
kunt u door de onderkant van het voorpaneel naar de brander
kijken.

4.  Stel de luchttoevoer zo af dat de vlam gelijkmatig blauw is.
(een langzaam brandende vlam met gele punten wijst op te
weinig lucht, een wilde, blauwe vlam wijst op teveel lucht.)
Stel de luchttoevoer als volgt af:
a. Draai de borgschroef van het luchtrooster iets los.
b. Draai het luchtrooster linksom tot u een felle vlam met ge-

le punten ziet, draai het luchtrooster dan langzaam naar
rechts totdat u een gelijkmatige blauwe vlam ziet.

c. Zet na het instellen van de vlam het luchtrooster weer met
de borgschroef vast.

5.  Plaats het voorpaneel terug.
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WAARSCHUWING

Om het gevaar op ernstig of dodelijk letsel te ver-
minderen moet het onderste voorpaneel tijdens
normale werking op zijn plaats zitten.

W158

6.  Nadat de wasdroger gedurende ongeveer drie minuten heeft
gewerkt, moet de afgevoerde lucht of het afvoerkanaal warm
aanvoelen.

DRY212N_SVG

6

5
4
3

2

1

1  Dicht
2  Hendel afsluitklep
3  Borgschroef luchtrooster
4  Luchtrooster
5  3,1 mm [1/8 inch] NPT-plug (voor het controleren van de

gasdruk)
6  Open

Figuur 20
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Gebruiksaanwijzing
 Bedieningsvoorschriften

WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schok of lichame-
lijk letsel te voorkomen, moet u de BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN lezen voordat u dit ap-
paraat gebruikt.

W727

BELANGRIJK: Haal alle voorwerpen als aanstekers en
lucifers uit de zakken.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt voor het drogen van goed
dat oplosmiddelen of chemische reinigingsproducten bevat.

BELANGRIJK: Voordat u voor het eerst gaat drogen,
moet u de trommel met een vochtige doek en een alles-
reiniger of wasmiddel opgelost in water schoonmaken
(stof van het transport verwijderen).

BELANGRIJK: Verwijder alle scherpe voorwerpen uit
het wasgoed om scheuren en haken in wasgoed tijdens
normaal gebruik van de machine te voorkomen.

 Pluisfilter schoonmaken
Reinig voor elk gebruik het pluisfilter.

DRY2644N_SVG

Figuur 21

WAARSCHUWING

Gebruik de droogtrommel niet als er geen pluisfilter
is geplaatst, om het risico op brand en op het opho-
pen van pluis in de afvoerleiding te voorkomen.

W771

 Was laden
1.  Stop de kleding losjes in de trommel (maximale lading 8,2 kg

[18,0 lbs.] droge kleding).
2.  Voeg eventueel een droogtrommeldoekje toe.

BELANGRIJK: Om schade aan de wasdroger te
voorkomen, mag u per lading maar één wasdroger-
doekje gebruiken

DRY1960N_SVG

Figuur 22

 Laaddeur sluiten
1.  Sluit de laaddeur.
2.  De wasdroger kan niet werken als de deur open staat.

DRY2645N_SVG 

Figuur 23

Gebruiksaanwijzing
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 Stofkeuzeschakelaar instellen
Stof / temperatuurinstelling selecteren.

Hoge temperatuur

Gemiddelde temperatuur

Lage temperatuur

Fijnwas

Geen warmte

Drogen

Afkoelen

OPMERKING: Volg altijd de aanwijzingen op de onder-
houdslabels die door de fabrikant zijn verstrekt.

 Wasdroger starten
1.  Druk op de START-knop om de wasdroger te starten.
2.  Om de wasdroger te stoppen, kunt u op elk moment de deur

openen.
3.  Sluit de deur en druk op de START-knop om de droogtrom-

mel opnieuw te starten. Het programma is klaar wanneer de
tijd op nul minuten staat.

Als de functie Extra Tijd aan staat, kan bij het starten van de was-
droger of tijdens een droogprogramma extra tijd worden gekocht.

Haal gebreide stoffen uit de wasdroger als deze nog iets vochtig
zijn omdat deze kunnen krimpen als ze te lang worden verwarmd.
Droog geen gebreide wollen stoffen in een wasdroger.

DRY2660N_SVG

Figuur 24

BELANGRIJK: Het laatste deel van de droogcyclus
vindt plaats zonder verwarming (afkoelcyclus) om te
verzekeren dat artikelen in de droger op een tempera-
tuur blijven waarbij ze gegarandeerd niet beschadigd
worden.

WAARSCHUWING

Voorkom brandgevaar: stop een droger nooit vóór
het einde van de droogcyclus tenzij alle artikelen
snel verwijderd en uitgespreid worden zodat de
warmte wordt afgevoerd.

W756

OPMERKING: Deze machine beschikt over een verleng-
de droogfunctie. Deze begint 20 minuten na het einde
van een cyclus, waarbij de cilinder elk uur gedurende
twee minuten zonder verwarming draait, gedurende
maximaal 18 uur of tot de deur wordt geopend.

 Was verwijderen
Verwijder de was onmiddellijk nadat de wasdroger is gestopt.

DRY1962N_SVG

Figuur 25

WAARSCHUWING

Om brand te voorkomen, moet de was direct worden
uitgenomen als de stroom uitvalt.

W779

Gebruiksaanwijzing
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Onderhoud
 Smering

Alle bewegende onderdelen zijn afgesloten en van een permanen-
te smering voorzien. Geen enkel onderdeel hoeft extra gesmeerd
te worden.

 Uw wasdroger onderhouden

WAARSCHUWING

Verminder het risico op elektrische schokken of op
ernstig of dodelijk letsel: schakel de elektrische
stroom naar de droogtrommel uit voordat u de be-
drading inspecteert.

W132

 Binnenkant van de wasdroger

Neem de binnenkant af met een zachte doek en een allesreiniger
of een niet-schurende oplossing van wasmiddel in warm water
gevolgd door een droogprogramma met doeken om het vuil te
verwijderen..

U kunt inkt of krijt verwijderen door een hete stand te kiezen en
een cyclus met oude doeken te draaien die het krijt of de inkt op-
nemen. Als dat niet lukt, neem dan contact op met uw verkoper.
Gebruik GEEN chemicaliën in de wasdroger.

BELANGRIJK: Het gebruik van chloor voor het verwij-
deren van een verkleuring moet worden vermeden, om-
dat bleekmiddel de afwerking kan beschadigen

 Buitenkant

Neem de buitenkant van de machine indien nodig af. Als u was-
poeder, bleekmiddel of andere wasmiddelen op de omkasting
morst, moet u deze meteen verwijderen. Sommige schoonmaak-
middelen kunnen de omkasting aantasten.

 Bedieningspaneel

Maak het bedieningspaneel alleen schoon met een vochtige doek.
Schoonmaakmiddelen uit een spuitbus kunnen het materiaal van
het bedieningspaneel aantasten. Gebruik voor het bedieningspa-
neel GEEN producten die alcohol bevatten.

 Afvoersysteem

WAARSCHUWING

Verminder het risico op elektrische schokken: scha-
kel de elektrische stroom naar de droogtrommel uit
voordat u deze reinigt.

W043

WAARSCHUWING

Alle demontage die het gebruik van gereedschappen
vereist moet worden uitgevoerd door geschikt, be-
voegd onderhoudspersoneel.

W299

Het afvoerkanaal moet na een jaar gebruik door een onderhouds-
monteur worden gecontroleerd en indien nodig gereinigd om
eventueel verzamelde pluizen te verwijderen. Inspecteer en reinig
het afvoerkanaal daarna elk jaar of om het jaar indien nodig.

OPMERKING: Dit aanbevolen onderhoud valt niet on-
der de garantie.

Regelmatig moet worden gecontroleerd of de weerkap niet afge-
dekt is, de lamellen vrij kunnen bewegen en het oppervlak niet
ingedeukt is.

Bewaar geen brandbare materialen (zoals benzine) bij de wasdro-
ger.

Zorg dat de luchtaanvoer en luchtafvoer niet gehinderd worden.

OPMERKING: Controleer op juiste werking na onder-
houd.

 Pluisfilter
REINIG VOOR ELK GEBRUIK HET PLUISFILTER. (Zie Fi-
guur 26 voor de plaats van het pluisfilter.) Het is belangrijk dat
het pluisfilter wordt gereinigd omdat een laag pluizen in het filter
de luchtstroom door de wasdroger hindert en hierdoor de wasdro-
ger minder efficiënt werkt. Het drogen van de was duurt langer
en u gebruikt meer energie.

Het pluisfilter mag eventueel worden gewassen. Vervang elk jaar
het pluisfilter en maak het luchtkanaal eronder schoon met een
stofzuiger.

Onderhoud
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1  Pluisfilter

Figuur 26

 Overbelastingsbeveiliging voor de mo-
tor
Deze beveiliging zet de motor automatisch stil als de belasting te
hoog wordt. Na afkoeling reset de overbelastingsbeveiliging zich-
zelf. Druk op de START-knop om de wasdroger weer te starten..
Als de overbelastingsbeveiliging dan weer aanslaat, gebruik de
wasmachine dan niet meer en bel een onderhoudsmonteur om het
probleem te verhelpen.

 Energiebesparing
• Zorg dat het filter altijd schoon is.
• Doe de wasdroger niet te vol
• Droog de kleding niet te lang.
• Haal wasgoed dat gestreken moet worden, iets vochtig uit de

droger.
• Het drogen gaat het beste als u een volle lading met soortge-

lijk wasgoed droogt. Maar permanent press kledingstukken
kunt u beter in kleinere hoeveelheden drogen om minder kans
op kreuken te hebben.

• Gebruik de juiste temperatuurinstelling met de FABRIC SE-
LECTOR (Stofkeuze) voor de te drogen stoffen.

• Plaats de wasdroger zo dat het afvoerkanaal zo kort en recht
mogelijk is.

• Maak tijdens een droogprogramma de deur niet open.
• Probeer uw wasgoed te drogen op een dag dat het droog is,

het drogen gaat dan sneller.
• Als u meerdere ladingen wilt drogen, kunt u dit het beste di-

rect na elkaar doen zodat de wasdroger niet telkens opnieuw
hoeft op te warmen.

Onderhoud
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Problemen oplossen
Probeer of u met deze aanwijzingen het probleem kunt verhelpen
voordat u contact opneemt met een onderhoudsmonteur. U kunt
zo tijd en geld uitsparen.

Droogtrommel symptoom Mogelijke oorzaak/oplossing

Wasdroger start niet • Controleer bij een elektrische wasdroger of de stekker goed in
het stopcontact zit.

• Controleer of de laaddeur dicht is.
• Druk op de START-knop.
• Controleer of de zekering van de groep niet doorgebrand is of

de stroomonderbreker open staat.
• Controleer of de overbelastingsbeveiliging aan is gegaan.

Wacht tien minuten en probeer dan nogmaals te starten.

Wasdroger wordt niet warm • Controleer of de zekering van de groep niet doorgebrand is of
de stroomonderbreker open staat.

• Controleer of u een cyclus met VERWARMING gekozen
hebt.

• Alleen wasdrogers op gas: controleer of de gaskranen open
staan.

• Controleer of het afvoerkanaal niet geknikt of geblokkeerd is
of schoon moet worden gemaakt.

• Controleer of de weerkap niet geblokkeerd is, de lamellen vrij
kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is.

Wasdroger droogt niet goed • Controleer of het afvoerkanaal niet geknikt of geblokkeerd is
of schoon moet worden gemaakt.

• Controleer of de weerkap niet geblokkeerd is, de lamellen vrij
kunnen bewegen en het oppervlak niet ingedeukt is.

• Maak het pluisfilter schoon.
• Controleer of u niet te weinig was in de wasdroger hebt ge-

daan. Een te kleine lading kan niet goed mengen en wordt
niet goed droog.

• Controleer de was. Het drogen van zware voorwerpen duurt
lang als deze met kleine voorwerpen worden gemengd.

Wasdroger maakt veel geluid • Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de droogtrom-
mel zitten (spijkers, munten, metaal, plastic speelgoed enzo-
voort). Verwijder zulke voorwerpen uit de droogtrommel.

• Controleer of de wasmachine waterpas staat Als de smachine
niet waterpas staat, kan dat trillen veroorzaken.

• De volgende geluiden zijn normaal: het aan- en afslaan van
de verwarmingsbron en het geluid van de lucht door de
droogtrommel en het afvoerkanaal.

Kleding is erg gekreukt • Controleer de ingestelde warmte. Als de was te sterk wordt
verwarmd, kan dat kreuken veroorzaken.

• Controleer de belading. Een grote lading wordt mogelijk niet
goed door elkaar gegooid waardoor de was kan kreuken.

Problemen oplossen
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Droogtrommel symptoom Mogelijke oorzaak/oplossing

Kleding ruikt • Controleer of er in de ruimte waar de wasdroger staat, lucht-
jes hangen. Eventuele luchtjes (van frituren, verf, schoon-
maakmiddelen, brandlucht) kan aan de kleding worden door-
gegeven doordat de wasdroger lucht uit het vertrek aanzuigt.

• Zorg dat de ruimte waar de wasdroger staat, goed geventi-
leerd is.

Problemen oplossen
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Afvoeren van apparaat
Dit apparaat is in overeenstemming met de Europese richtlijn
2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische
apparatuur (AEEA).

Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit
product niet in de stedelijke afvalstroom mag worden verwerkt.
Zie Figuur 27 . In plaats daarvan dient het te worden ingeleverd
bij het verzamelpunt voor elektrische apparaten waar het kan
worden gerecycled. Een juiste afvoer van het apparaat na gebruik
belast het milieu minder en voorkomt mogelijke schadelijke ge-
volgen voor de gezondheid. De recyclage van materialen draagt
bij tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer infor-
matie over de recyclage van dit product neemt u contact op met
de plaatselijke overheid, afvalophaaldienst of de winkelier bij wie
het product is gekocht.

MIX1N_SVG

Figuur 27

Afvoeren van apparaat
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Contactinformatie
Als er onderhoud nodig is, neemt u contact op met het dichtstbij-
zijnde door de fabriek erkende servicecentrum.

Als u geen erkend onderhoudscentrum kunt vinden of niet tevre-
den bent met het op uw apparaat uitgevoerde onderhoud, kunt u
contact opnemen met de verkoper van uw apparaat.

Als u telefonisch of schriftelijk contact opneemt over uw appa-
raat, DIENT U ZOWEL DE MODEL- ALS DE SERIENUM-
MERS OP TE GEVEN. Zowel het model- als het serienummer
bevinden zich op het serieplaatje. Het serieplaatje bevindt zich op
de locatie die is aangegeven op Figuur 28 .

Aankoopdatum ______________________________

Modelnummer ______________________________

Serienummer _______________________________

Voeg een kopie bij van uw factuur en alle onderhoudsbonnen
waarover u beschikt.

WAARSCHUWING

Om het risico op ernstig of dodelijk letsel te vermin-
deren mag u GEEN onderdelen van het apparaat re-
pareren of vervangen, en niet proberen om onder-
houd uit te voeren tenzij dit specifiek wordt aanbevo-
len in de onderhoudsinstructies voor de gebruiker of
in de uitgegeven reparatie-instructies voor de ge-
bruiker en u deze procedure begrijpt en er de vereis-
te vaardigheden voor bezit.

W329

Als u reserveonderdelen nodig hebt, neem dan contact op met de
verkoper van uw apparaat.

DRY2527N_SVG
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1  Typeplaatje

Figuur 28

Contactinformatie
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Installatiechecklist
Snelle installatie van de wasdroger

1 Plaats de wasdroger en
zet deze waterpas.

DRY2634N_SVG

5 Neem de binnenkant
van de wasdroger af.

DRY2504N_SVG1

AKKOORD AKKOORD

2 Sluit het afvoerkanaal
aan

DRY2501N_SVG1

6 Wasdroger op netspan-
ning aansluiten

DRY1958N_SVG1

AKKOORD AKKOORD

3 ALLEEN BIJ GAS

• Sluit de gasvoerlei-
ding aan.

• Controleer op gas-
lekken.

D233I_SVG1

7 Loop alle stappen nog eens na.

AKKOORD AKKOORD

4 Draai de deur om (in-
dien gewenst).

DRY2052N_SVG1

8 Start de wasdroger en laat deze met ingeschakelde ver-
warming draaien om te controleren dat de verwarming
van de wasdroger goed functioneert.

AKKOORD AKKOORD

Zie de handleiding voor gedetailleerde instructies

Installatiechecklist
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