GEBRUIKSAANWIJZING
Lees de instructies

NL

BELANGRIJK:
LEES, VORDAT DIT APPARAAT WORDT GEBRUIKT, DEZE AAWIJINGEN ZORGVULDIG.
BEWAAR ZE OP EEN VEILIGE PLAATS VOOR LATER GEBRUIK.

INSTALLATIE

INSTALLATIE VAN AFVOERSLANGSET
Uw condens-droger wordt standard afgeleverd met de afvoer van
het condens water aangesloten op de water-opvangbak in de
machine. Als u de aansluiting van het condens-water op de
bestaande afvoer (b.v. bij de wasmachine) wilt maken diert u de
volgende instrukties uit te voeren:
1. Trek de slang van de nipple boven aan de machine.
2. Plaats de slang in de afvoerpijp, zorg ervoor dat het afvoer
slangetje niet in het water hangt. Zort e rook voor date r geen knik
in de slang zit (dit om een geode afvoer van het condens-water te
waarborgen).

De afbeelding laat de minimum ruimte zien die nodig is voor de
droogmachine en de plaats van de afvoerpijp binnen deze ruimte en
achter de droger. Wanneer een sifon is aangebracht dan mag deze
de luchtinlaat aan de achterkant van de droger niet blokkeren.
De afvoerpijp kan tevens aan weerszijde van de droger worden
geplaatst.
Wanneer dezelfde afvoerpijp voor de droger en een wasmachine
wordt gebruikt, dient de middelijn hiervan groot genoeg te jijn voor
beide slangen (minimal 4mm doorlaat).

LAATSTE DEEL VAN INSTALLATIE
Duw het filter in de werkpositie, zoals in de
afbeelding wordt vertoond.
Wanneer u de deur van uw droogautomaat
wilt omzetten zodat hij aan de andere kant
opent, zie dan de aanwijzingen op de
achterpagina.
Verwijder eventueel aanwezige stof door de
trammel en de deur met een vochtige doek
aft e vegen. Eventuele luchtijes die in het
begin van de verwarming komen, zullen,
nadat de verwarming gebruikt wordt, op den
duur verdwijnen.

HET BEDIENINGSPANEEL

A. LAMPJE VOOR ‘WATERTANK VOL’
Dit wordt verlicht en de machine stopt wanneer de waterfles vol is of wanneer hij niet goed op z’plaats zit.
B. SCHAKELLAR VOOR VERWARMING
Kies, volgens het programma op het bedieningspaneel, 100% of 50% warmte.
C. START KNOP
Om het programma te starten.
D. TIJDKLOK
Kies de droogtijd uit adviestijden op het bedieningspaneel. Draai de knop van de tijdklok met de wijzers van
de klok mee, tot de gewenste instelling aan de bovenkant verschijnt.
VOORBEREIDING
Controleer de etiketten die zich aan de binnenkant van kleding bevinden.
ETIKETTEN DIE U OP UW KLEDING KUNT VINDEN

Omdat de mogelijkheid bestaat dat zij krimpen, zijn wollen artikelen of artikelen bestaande uit een
wolmengsel niet geschikt om in een droogautomaat gedroogd te worden, tenzij het etiket in de kleding
aangeeft dat ze hier geschikt voor zijn.
Rol druipende kleding in een handdoek, zodat het teveel aan water wordt opgenoment.
Droog fijne artikelen zoals panties en sjaals in een kussensloop.
Om te vermijden dat ‘Easycare’ polyester/katoenen artikelen gestreken moeten worden, is het beter om
slechts kleine ladingen te drogen (d.w.z. doe de trammel slechts half vol).
Denk eraan dat grote en kleine artikelen het beste samen gedroogd kunnen worden.
Om statische elektriciteit in stiffen te verminderen, wordt het aanbevolen om een wasverzachter te gebruiken.
Overlaad de droogautomaat niet met grote artikelen zoals dekbedden of slaapzakken, want het is belangrijk
dat de luchtstroom door de droogautomaat niet wordt belemmerd.
Plaats geen artikelen in de droogautomaat niet wordt belemmerd.
Plaats geen artikelen in de droogautomaat die brandbare stiffen zoals benzene, reinigingsoplosmiddelen, olie,
vet of haarlak bevatten. Hierdoor kan brand ontstaan. Om dezelfde redden dient geen rubber, schuimrubber,
papier of kunststof gedroogd le worden.

WERKING
Open de deur.
Leg de kleding losjes in de trommel.
Leg er eerst de lakens in en begin met een hoek.
Sluit de deur.
Zorg evoor dat de timer op ‘0’ staat.
Steek de stekker van de machine in het stopcontact.
Kies eerst de juiste stand voor de verwarming (zie porgramma op bedieningspaneel).
De trammel zal nu gaan draaien waama het zal stoppen om, om de zes minuten, een korte poos in de andere
richting te draaien.
Om de machine tijdens een programma te stoppen hoeft u alleen maar de deur te openen; de trommel zal dan
automatische met draaien stoppen. Druk op de starknop. De trammel zal nu beginnen te draaien.
Dr is een automatische afkoelingsperiode van 12 minuten aan het eind van elke droogcyclus, waarbij de
verwarming is uitgeschakeld. Dit is om kreukvorming te minimaliseren.
ZET DE DROOGAUTOMAAT NOOIT UIT MET DE WARME KLEDING NOG IN DE
TROMMEL.
Wanneer grote artikelen, zoals lakens, worden gedroogd, raden wij aan dat de droogautomaat of en toe
stopgezet word tom de lading te schikken.
NADAT DE GEDROOGDE KLEDING IS VERWIJDERED
REINIG ALTIJD HET FILTER. Wanneer dit niet wordt gedaan kan het gebeuren dat de
veiligheidsschakelaar in werking wordt gesteld.
De drooer nooit uitschakelen met nog warm was goed in de trommel.

-

-

-

Trek het filter naar boven en weg van het apparaat.
Verwijder eventuele draadjes of pluisjes met de hand of
met een zachte borstal.
Schuif het filter weer terug.
Was het filter zo nu en dan in een sopje en gebruik een
zachte borstal om kleine deeljes te verwijderen.

Open de deur, haal de watertank wegen leeg hem.
Zet de watertank terug en zorg dat hij goed op z’n plaats
zit – wanneer dit niet het geval is zal de droogautomaat
niet werken.
Wanneer de droogautomaat op een afvoer is aangesloten
via een afvoerslangeset, dient de watertank niet geleegd te
worden, maar dient hij op de juiste wijze in de machine te
zijn geplaatst.

DE CONDENSATOR

De condensator en de kanalen dienen 3 tot 4 keer per jaar te worden gereinigd of vaker wanneer de
droogautomaat constant wordt gebruikt. Zie “REINIGEN VAN CONDENSATOR” hiemaast.
OPMERKING: door het gebruik zal de condensator verkleuren.
VERWIJDEREN VAN DE CONDENSATOR
- Trek de condensator weg.
OPNIEUW AANBRENGEN VAN CONDENSATOR
-

Duw de condensator voorzichig weer op z’n plaats tot hij goed vastzit en een klik wordt gehoord.
Zorg dat alle draadjes en pluisjes van rond de grilleafdichting zijn verwijderd voordat hij wordt
afgesloten, want anders kan lekkage ontstaan.
BELANGRIJK: De droogautomaat kan lekken wanneer de condensator niet op de juiste wijze is
aangebracht.

REINIGEN VAN CONDENSATOR
LET OP: Voor maximal efficiency zijn de platen van zeer dun aluminium vervaardigd en kunnen dus
gemakkelijk worden beschadigd. Probeer niet iets tussen de platen te steken of een hard voorwerp of
gereedschap te gebruiken voor het reinigen. Behandel de condensator te allen tijde voorzichtig en probeer te
vermijden dat de platen ingedeukt worden.
-

Verwijder de condensator (Zie hiernaast).
Sooel de pluisjes met stromend water van de platen en schud voorzichtig het overtollige water weg.

-

Met de condensator verwijderd, dienen, door de hand in de machine te steken, zo veel mogelijk
pluisjes uit het kanaal te worden gehaald. Zorg vooral dat de toegang naar de ventilator (aan de
rechterkant van het kanaal van de condensator) vrij van ongeregeldheden is.
Breng de condensator nah et reinigen opnieuw aan (zie hiernaast).

-

AANVULLENDE INFORMATIE
PROBLEMEN
Wanneer de kleding niet droog is na een normale droogtijd:
-

Controleer of u het juiste programma heft gebruikt.
Controleer of u de timer niet op de afkoelingsperiode heft ingesteld.
Controleer of het pluizenfilter schoon is. Een verstopte filter zal de luchtstroom belemmeren.
Controleer of de condensatorinrichting en de bijbehorende kanalen schoon jijn. Wanneer ze verstopt
zijn zal dit de luchtstroom belemmeren.
Controleer of de verwarming van uw droogautomaat werkt – het glasraam in de deur dient na de
eerste 10-15 minuten van het programma warm aan te voelen. Wanneer de verwarming niet werkt kan
het zijn dat de veiligheidsschakelaar in werking is getreden. Druk de rode toets aan de achterkant van
de machine in om hem opnieuw in te schakelen. Wanneer een scherpe klik wordt gehoord betekent dit
dat hij weer werkt. De veiligheidsschakelaar treedt in werking wanneer de luchtstroom aanzienlijk
belemmerd is, zorg dus dat het filter schoon is en dat de aanvoer en afvoer aan de voorkant en
achterkant niet geblokkeerd zijn en dat alle andere belemmeringen zijn verwijdered, voor dat de
machine opniewu wordt ingeschakeld. Wanneer de viligheidsschakelaar in werking blijft nadat alle
bovengenoemde punten zijn gecontroleerd, neem dan contact op met uw servicemonteur.

Wanneer uw droogautomaat niet werkt, controleer dan eerst de volgende puten, voordat u de hulp van een
onderhoudsmonteur inroept.
-

Controleer of elektriciteit wordt aangevoerd.
Controleer of de machine is aangezet en de deur goed dicht is.
Controleer of de condensator en de watertank goed in de machine zitten.
Controleer de verbindingen in de stekker.
Ervoor zorgen dat zich geen pluisjes rond de droger verzamelen.

EXTRA VOORZIENINGEN
Afvoerslangset
Om de droogautomaat op een afvoer aan te sluiten, zodat de watertank niet geleegd hoeft te worden.
Bovenstaand artikel kan bij uw leverancier als accessoire voor uw droogautomaat worden gekocht.
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen:
Hoogte
85 cm
Breedte
59,5 cm
Diepte
53 cm
MAXIMAL LADING (DROOG GEWICHT):
Katoen:
7 kg
‘Easycare’ polyester/katoen: 7kg
(voor minimal kreuken 2kg)
Fijne stiffen: 2kg
Zie plaatje aan achterkant van machine voor elektrische gegevens.
Voor het modelnummer zie plaaje aan binnenkant van deur (nodig bij aanvraag voor servicebeurt),
Kamertemperatuur van 5°C t/m 30°C.
Uw wasmachine dient een draisnelneid van niet minder dan 800 rpm te hebben.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van Richtlijn 98/336/EEG inzake elektromagnetische compatibiliteit en aan
de eisen van Richtlijn 73/23/EEG inzake elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde
spanningsgrenzen.

Dit etiket op de achterkant van uw wasdroger maakt u er op attent dat bepaalde
delen aan de achterkant bijzonder heet kunnen worden.Niet aanraken!

OPGEPAST
Hete delen
U kunt mee werken aan het beschermen van het milieu!
Respecteer altijd de wettelijke regels, en zorg ervoor dat het apparaat
altijd op een milieu.-vriendelijk manier wordt afgevoerd.

Het wordt geadviseerd Stack Kit 0312 004 01000 gebruiken by deze droger, een andere stack kit kan de
prestaties van de machine beinuldeden.
BELANGRIJKE INFORMATIE
-

WAARSCHUWING: Stop nooit een droogtrommel voor het eind van een droogcyclus tenzij alle
items er snel uitgehaald en uitgespreid worden zodat de warmte kan verdwijnen

-

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met een verminderd
lichamelijk, geestelijk of gevoelsvermogen, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie
hebben of instructies gekregen hebben met betrekking tot het gebruik van het apparaat door iemand
die verantwoordelijk is voor hun veiligheid

-

Houd kinderen in de gaten zodat ze niet met het apparaat gaan spelen

-

Droog geen ongewassen items in de droogtrommel

-

Items die vervuild zijn met substanties zoals bakolie, aceton, alcohol, benzine, kerosine,
vlekkenverwijderaars, terpentine, was en wasverwijderaars dienen gewassen te worden in heet water
met een extra hoeveelheid wasmiddel voordat ze gedroogd worden in de droogtrommel

-

Wasverzachters en gelijksoortige producten dienen gebruikt te worden zoals voorgeschreven in de
instructies van de fabrikant

-

Items zoals schuimrubber (latexschuim), douchemutsen, waterdicht textiel, artikelen met een rubber
achterkant en kleding of kussens met schuimrubber opvulling mogen niet gedroogd worden in de
droogtrommel

-

Alle voorwerpen, zoals aanstekers en lucifers, uit uw zakken halen

DIT APPARAAT MOET WODEN GEAARD

OMZETTEN VAN DEUR

Manufactured by: Crosslee plc. Hipperholme, Halifax, West Yorkshire HX3 8DE
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