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Droogautomaat 
 

 
Wij danken u voor het vertrouwen dat u met de aankoop van de droogautomaat in ons 

heeft gesteld. Wij wensen u veel plezier bij het ebruik ervan. 
 

 
De droogautomaat is bestemd voor het drogen 
van wasgoed in huishoudens. 
Het in de droogautomaat gedroogde wasgoed is 
snel droog, voelt zacht en soepel aan en 
verandert bij het drogen niet van vorm. 
Met de droogautomaat hoeft u geen geschikte 
plaats voor het drogen van de was te zoeken en 
niet op mooi weer of een geschikt moment te 
wachten. 

 
 

De gebruiksaanwijzing dient om u te helpen. 
Lees hem daarom zorgvuldig door en bewaar 
hem goed. 
Neem alle waarschuwingen voor een veilig 
gebruik van de droogautomaat in acht. 
 
 
De gebruiksaanwijzing omvat verschillende 
modellen droogautomaten. Neem alleen de 
beschrijvingen in acht, die voor uw model 
droogautomaat gelden (met afvoer of met 
condensator). 
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 Voor het eerste gebruik  
 

Neem de binnenkant van de trommel af met een 
zachte, vochtige doek en een mild 
reinigingsmiddel. Gebruik geen grove en 
agressieve schoonmaakmiddelen omdat die de 
oppervlakte kunnen beschadigen. Vul de trommel 
dan met gewassen oude doeken en stel de 
droogtijd in op 45 minuten. 
 

 

Nuttige wenken 
•  Afgeraden wordt te grote hoeveelheden 

wasgoed tegelijk te drogen. Het wasgoed 
kreukt dan en droogt niet gelijkmatig (maximaal 
5 kg droog normaal wasgoed). 

•  Het is af te raden, bijzonder tere weefsels te 
drogen (wol, zijde), omdat         deze kunnen 
krimpen of hun vorm kunnen verliezen. 

•  Droog synthetische gordijnen, weefsels met 
metalen deeltjes, nylonkousen en wasgoed van 
voornamelijk schuimrubber of wasgoed  van op 
rubber gelijkende materialen op een lagere 

temperatuur (met de programma's voor de fijne 
was of door instelling van de droogtijd). 

•  Doe bijzonder fijn wasgoed, dat u samen met 
de rest van de was droogt, in een aparte 
textielzak. 

•  Neem het wasgoed direct na afloop van het 
droogprogramma uit de trommel, zodat het niet 
kreukt. 

•  Wanneer u in de droger droogt, is het niet nodig 
bij het wassen een wasverzachter toe te 
voegen. Een wasverzachter wordt alleen bij het 
spoelen van synthetisch wasgoed aanbevolen, 
om de statische electriciteit te neutraliseren. 

•  Let bij het kopen van ondergoed, vooral bij 
tricot, behalve op het krimpen in de was ook op 
het krimpen bij het drogen. 

•  Confectiekleding met het merkteken "drogen in 
de wasmachine niet toegestaan", is niet 
geschikt voor het drogen in een 
droogautomaat. 

•  De droogtijd is afhankelijk van de hoeveelheid 
wasgoed, de textielsoort, de gewenste 
drooggraad en in sterke mate van het 
voorafgaande centrifugeren. Het 
energieverbruik voor het drogen neemt 
aanmerkelijk toe, wanneer het toerental van de 
centrifuge van uw wasmachine lager is dan 800 
toeren per minuut. In dit geval is het raadzaam 
een aparte centrifuge te kopen om het wasgoed 
extra te centrifugeren. 

 

 Belangrijke waarschuwingen 
 

•  Droog in de droogautomaat alleen wasgoed dat 
in water gewassen is. U mag er geen wasgoed 
in drogen, dat met ontvlambare 
reinigingsmiddelen (bijvoorbeeld benzine, 
trichlooretileen) gewassen of  gereinigd is. 
Er bestaat dan explosiegevaar. 

•  Laat kinderen tijdens het drogen niet met of in 
de buurt van de machine spelen. 

•  Plaats de pluizenzeef na het reinigen altijd terug 
in het luchtkanaal. Het functioneren van de 
droger zonder pluizenzeef of met een 
beschadigde pluizenzeef is gevaarlijk en kan 
brand veroorzaken. 

•  Voorkom (maak het onmogelijk) dat 
kinderen of huisdieren toegang tot de 
trommel van de droogautomaat hebben. 

•  Schakel de droger na het gebruik altijd uit (de 
knop voor het instellen van de droogtijd staat 
dan in de »0« stand) en verbreek de 
electriciteitstoevoer. 

•  De machine is niet geschikt om naast 
andere elementen onder het werkblad te 

worden ingebouwd. Uit 
veiligheidsoverwegingen mag de machine 
niet zonder de bovenplaat worden gebruikt. 
Ook de platen van de achterwand van de 
machine en van de bodem mogen niet 
worden verwijderd. 

•  Bij het plaatsen van de machine moet u voor 
een normale ventilatie zorgen. 

•  Reparaties mogen uitsluitend door een vakman 
worden uitgevoerd. Onvakkundige reparaties 
kunnen ongelukken of storingen veroorzaken. 
Bel de bevoegde servicedienst. Het adres 
hiervan vindt u in de gebruiksaanwijzing of krijgt 
u in de winkel waar u de machine heeft 
gekocht. 

•  De riem moet door een erkend vakman worden 
verwisseld, die originele reserveonderdelen met 
het kenmerk OPTIBELT T-RB POLY-V PH 
1930 5 M-606532 heeft. 

•  Het plaatje met de basisgegevens van de 
droogautomaat bevindt zich onder de deur.

 
WANNEER U HET APPARAAT NIET MEER 

GEBRUIKT EN HET  IN DE WEG STAAT, ZORG 
ER DAN VOOR, DAT HET MILIEU ER NIET 

DOOR WORDT BELAST. LEVER HET IN BIJ 
EEN GEAUTORISEERDE OPHAALDIENST 
VOOR ONBRUIKBARE HUISHOUDELIJKE 

APPARATEN,  
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Opstellen en aansluiting 
 

U kunt de droger in elke voldoende geventileerde 
ruimte plaatsen. 

 

De keuze van de ruimte 
 

A - Droogautomaat met luchtafvoer 
Het meest geschikt is een ruimte met een raam 
of een ventilator, die in het luchtafvoerkanaal of 
de verbinding met buiten wordt ingebouwd 
(tekening 1). 
Een gesloten, kleine ruimte, zonder toevoer van 
frisse lucht, wordt te vochtig tijdens het drogen. 
Hierdoor wordt de droogtijd verlengd en neemt 
het energoeverbruik toe. 
Wanneer de ruimte tijdens het drogen niet 
voldoende kan worden geventileerd, is aan te 
raden de vochtige lucht met behulp van een 
afvoerslang naar buiten af te voeren (tekening 2). 
 

21

 
 
Afvoerslangen zijn verkrijgbaar in technische 
winkels met huishoudelijke    apparaten onder de 
aanduiding CEV SP-377628. 
 

B – Droogautomaat met condensator 
Plaats een droogautomaat met condensator niet 
in een ruimte, waar bevriezing op kan treden. 
Bevriezing van water in de condenslade en in de 
pomp kan het apparaat beschadigen. 

 

Opstellen 
De droogautomaat kan op zich zelf staan of naast 
de wasmachine of een keukenelement worden 
geplaatst. 
Wanneer de vloer waarop u de wasautomaat 
heeft opgesteld niet gelijk is, kunt u de machine 
met de verstelbare voetjes bijstellen. 
 

3 3a

 
 
Draai de moeren van de voetjes los. Door de 
voetjes te draaien komt de machine recht te 
staan (tekening 3). 
 

•  Verwijder de verstelbare voetjes niet. Het 
apparaat moet horizontaal staan. 

•  Bij sommige drogermodellen worden vacuüm 
aanzetstukken voor de voetjes geleverd, 
waarmee u de droger op de wasmachine kunt 
plaatsen zonder dat er gevaar bestaat dat deze 
hier tijdens het wassen af kan glijden. 

•  Plaats de droogautomaat niet op een hoogpolig 
tapijt. Dit vermindert de luchtcirculatie. 

 

Afvoer van vochtige lucht 
 

A - Droogautomaat met luchtafvoer  
Aan de onderkant, links en rechts van het 
apparaat, bevinden zich twee openingen voor de 
afvoer van de vochtige lucht. Dek afhankelijk van 
de opstelling van het apparaat één van de 
openingen af met het afdekplaatje dat al 
bevestigd is of in de trommel is bijgeleverd 
(tekening 4). 
Bevestig het afdekplaatje door in de gleuf een 
munt te plaatsen en in de richting van de wijzers 
van de klok te draaien. Verwijder het door draaien 
in tegenovergestelde richting. 
Wanneer er tijdens het drogen geen mogelijkheid 
is voor goede ventilatie, kunt u een afzuigslang in 
de opening schroeven. De afstand tussen de 
wasdroger en de afvoeropening (luchtkanaal, 
raam) mag niet meer zijn dan 2m, anders kan 
condensafzetting  in  de  slang  optreden 
(tekening 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kunststofkapje 
2. Afvoerslang 
 

B – Droogautomaat met condensator 
Bij de droogautomaat met condensator wordt het 
vocht uit het wasgoed in de luchtkoeler 
afgescheiden en verzamelt zich in de 
condenslade of wordt naar de afvoer geleid. De 
condenslade moet na elk gebruik van de 
droogautomaat geleegd worden. Hierop wordt u 
attent gemaakt door het controlelampje, dat 
brandt wanneer de lade vol is. De luchtkoeler 
moet regelmatig gereinigd worden (zie hoofdstuk 
»Onderhoud en reiniging«). 
 
 

4 5
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Het leiden van de condensslang naar de afvoer 
Verwijder aan de achterkant van de 
droogautomaat de slang van de condenslade en 
leidt hem via een knie naar de afvoer. De hoogte 
van de afvoer mag niet meer dan 800 mm 
bedragen. 
 

 
 

Electrische aansluiting 
Sluit de droger met de aansluitkabel aan op een 
wandcontactdoos met randaarding 
(veiligheidsstopcontact). De voorgeschreven 
aansluitwaarde en frequentie zijn op het 
typeplaatje van de machine aangegeven. De 
gehele electrische leiding moet aan de maximale 
belasting zijn aangepast. De stroomaansluiting en 
de aarding van de machine moeten volgens de 
internationale normen en voorschriften zijn 
uitgevoerd. 
 
WAARSCHUWING 
Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, moet 
deze door de fabricant of zijn erkende vakman 
worden vernieuwd, om ongelukken te 
voorkomen. 
•  Het apparaat moet zodanig worden opgesteld, 

dat het stopcontact bereikbaar is. 

 

De deur van de droogautomaat 
 

Open de deur van de droogautomaat door de ring 
van de deur tegen de droger aan te drukken, 
zoals op de tekening is aangegeven. 
Sluit de deur op de zelfde wijze. Als de deur niet 
goed dicht is, zal de droger niet functioneren. 
(tekening 6).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Pas op dat er bij het sluiten van de deur geen 
wasgoed tussen komt, omdat dit dan kan 
beschadigen. 
 

 
 
BELANGRIJK 
•  De deur kan tijdens het drogen geopend 

worden. Het programma wordt dan 
onderbroken en gaat verder, wanneer de deur 
opnieuw gesloten wordt. 
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Beschrijving van het apparaat 
 

Droger met luchtafvoer    
 

 
 

 

Droger met condenslade 
 
 

 

 
1. Bedieningspaneel 
2. Condenslade 
3. Deur 
4. Luchtkoeler 
5. Ventilatie openingen 
6. Opening voor de koellucht 
7. Verstelbare voetjes 
8. De pluizenzeef 
9. Knop voor de keuze van de droogtijden en 

aan/uit van de droger 
10. Controlelampje 
11. Schakelaar - lagere droogtemperatuur 
12. Lampje - condenslade 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9       1            10   11          
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Het drogen 
 

In het bedieningspaneel van de droger zijn de 
delen voor de keuze van het droogprogramma en 
het controlelampje ingebowud, dat brandt als het 
apparaat in werking is. 

 

Sorteren van het wasgoed 
•  Sorteer het wasgoed op textielsoort. 
•  Sluit knopen en ritssluitingen, bind bandjes aan 

elkaar en keer zakken binnenste buiten. 
•  Doe bijzonder teer wasgoed (fijn 

damesondergoed met kant, panties) in een 
speciale textielzak, zodat het niet door knopen, 
ritssluitingen en gespen van ander wasgoed 
wordt beschadigd. 

•  Het valt aan te bevelen grote en kleine stukken 
wasgoed  tegelijk te drogen. Grotere stukken 
(lakens) kunnen tijdens het drogen verward 
raken. Neem ze tijdens het drogen uit de 
droger, schud ze los en leg ze terug in de 
trommel. 

•  Doe niet meer dan 2 tot 3 grotere stukken 
wasgoed in de droger (lakens, 
dekbedovertrekken, tafellakens). Droog niet 
meer dan 5 tot 6 overhemden, blouses of 
andere fijne kledingstukken tegelijk (max 2,5 
kg). 

•  Doe alleen gecentrifugeerd wasgoed in de 
droogautomaat! 

•  Textielartikelen zijn gemerkt met een etiket 

waarop de droogtijd is aangeduid.  
 

DROGEN 

 Drogen in de droger toegestaan 

 Centrifugeren, ophangen aan de 
waslijn en drogen 

 Niet centrifugeren, nat ophangen en 
drogen 

 Centrifugeren, plat neerleggen en 
drogen 

 Drogen in de droger niet toegestaan. 

 
Drogen op normale temperatuur 

 
Drogen bij een lagere temperatuur 

 

Controlelampje 
Het controlelampje brandt wanneer de machine 
ingeschakeld is. 
 
 
 

De aan/uit schakelaar en de 
droogtijdkeuzetoets 

Draai de knop in de richting van de wijzers van de 
klok. 
 

 
 
Aan/uit 
In stand "O" is de droogautomaat uitgeschakeld. 
In alle andere standen is hij ingeschakeld. 
 
Drogen   
Stel de droogtijd in door de knop op de juiste 
stand te draaien (van 120 tot 10 minuten). De 
nummers op de knop zijn minuten. 
Tijdens het drogen kunt u de droogtijd 
veranderen wanneer u maar wilt. 
 

Afkoelen  
10 minuten voor het einde van het 
droogprogramma begint het afkoelen van het 
wasgoed (het verwarmingselement slaat af). 
Hierdoor kreukt het wasgoed minder. Na het 
afkoelen komt de trommel tot stilstand en kunt u 
het wasgoed uit de machine nemen. 

 

De temperatuurkeuzetoets 
Met deze toets kiest u de droogtemperatuur. U 
drukt de toets in wanneer u bij lagere 
temperaturen wilt drogen (fijn wasgoed). 
Wanneer de toets niet ingedrukt is, zijn de 
droogtemperaturen hoger en is de droogtijd 
korter (normaal wasgoed). 

 

 
TOETS INGEDRUKT:                                
lagere droogtemperatuur (fijn wasgoed) 

 
TOETS NIET INGEDRUKT:                       
hogere droogtemperatuur (normaal 
wasgoed) 

 

Lampje – condenslade 
(alleen bij drogers met een condenslade) 
Het lampje brandt, wanneer de lade vol is en het 
droogprogramma stopt. Wanneer u de lade leegt en 
hem weer in het apparaat schuift, wordt het 
programma automatisch voortgezet. 
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Droogtijd 
De droogtijd hangt af van het toerental van de 
centrifuge van de wasmachine, de hoeveelheid 
en het soort wasgoed en van de gewenste 
droogtegraad. 
Voor hulp bij de keuze van de droogtijd kunt u de 
tabel gebruiken, die zich op het bedieningspaneel 
van de droger bevindt. 
 
Legende van de symbolen 

Kg     Hoeveelheid droog wasgoed 

 
Toerental van de centrifuge van de 
wasmachine 

 
Soort wasgoed 

 Normaal wasgoed (katoen, linnen, …) 

 
Fijn wasgoed (synthetisch, mengweefsels, 
…) 

 
Droogtegraad 

 Kastdroog 
 Strijkdroog 

 

Het drogen 
•  Doe het wasgoed in de trommel 
•  De pluizenzeef uittrekken. 
•  Sluit de deur van de machine en schakel de 

machine in 
•  Kies de droogtemperatuur 
•  Stel de droogtijd in. De droogautomaat staat 

aan en het droogprogramma begint. 
 

Veilig gebruik van de 
droogautomaat 

Met de droogautomaat zult u tijd en energie 
besparen, wanneer u het volgende in acht neemt: 
•  centrifugeer het wasgoed zo goed mogelijk – 

hoe hoger het toerental bij het centifugeren 
van het wasgoed, des te korter is de droogtijd 
en zal ook het energieverbruik lager zijn. 

•  door een juiste keuze van de droogtegraad 
vermijdt u dat het wasgoed te droog en 
hierdoor moeilijk te strijken wordt. 

•  vul de droogautomaat altijd maximaal omdat 
dit het meest economische is. U kunt 
tegelijkertijd wasgoed dat »kastdroog« moet 
zijn en wasgoed dat »strijkdroog« moet zijn 
drogen. In dit geval neemt u het laatste uit de 
trommel zodra het »strijkdroog« is. 

•  door de pluizenzeef regelmatig te reinigen zal 
de droogtijd optimaal en het energieverbruik 
minimaal zijn. 

•  de ruimte waarin de droogautomaat staat 
moet goed geventileerd en niet warmer dan 
25º C zijn (geldt alleen voor droogautomaten 
met condensator). 

•  De ventilatiegleuven en openingen aan de 
voor- of achterkant van de droger moeten vrij 

zijn. Sluit na het drogen de deur van de 
droger, zodat het lampje voor de verlichting 
van de trommel uitgaat (bij modellen met 
verlichting van de trommel). 

•  door de was te drogen bij het lage stroomtarief 
bespaart u nog extra. 

 
In de tabel zijn de waarden vermeld voor 
testladingen van 5 kg wasgoed, in de 
wasmachine gecentrifugeerd met verschillende 
toerentallen. (programma - kastdroog) 
 

Toere
ntal/m
in. 

Vochtigheid
srestant 

Droogtijd in min. stroomverbruik in 
kWh 

 l % Luchta-
fvoer 

Conden-
slade 

Luchta-
fvoer 

Conden-
slade 

800 3,5 70 110 100 3,35 3,65 
1000 3,1 62 98 90 3,0 3,2 
1200 2,8 55 88 80 2,7 2,9 
1400 2,5 50 80 72 2,4 2,6 
1600 2,4 47 75 70 2,3 2,5 

 
De gemeten waarden kunnen van de getallen 
verschillen wegens afwijkingen in het soort en de 
hoeveelheid wasgoed, het centifugeren, 
stroomschommelingen en de temperatuur en 
vochtigheid van de omgeving. 

 

Na het drogen in de droger met 
condenslade 

•  Open de deur van de droger 
•  Reinig beide pluizenzeef. Als u de pluizenzeef 

niet regelmatig schoonmaakt, vermindert de 
luchtcirkulatie en dit verlengt de droogtijd. Ook 
kunnen beschadigingen van de droger onstaan 
door oververhitting. 

•  Plaats de pluizenzeef weer in de droger. 
•  Neem het wasgoed uit de trommel. 
•  Sluit de deur van de droger. 
•  Leeg de condenslade. 
•  Reinig van tijd tot tijd de luchtkoeler. 
•  Verbreek de stroomtoevoer naar de droger 

 

Na het drogen in de droger met 
luchtafvoer 

•  Open de deur van de droger. 
•  Reinig beide pluizenzeef. Als u de pluizenzeef 

niet regelmatig schoonmaakt, vermindert de 
luchtcirkulatie en dit verlengt de droogtijd. Ook 
kunnen beschadigingen van de droger onstaan 
door oververhitting. 

•  Plaats de pluizenzeef weer in de droger. 
•  Neem het wasgoed uit de trommel. 
•  Sluit de deur van de droger. 
•  Verbreek de stroomtoevoer naar de droger. 
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Onderhoud en reiniging 
 

Verwijder voor het schoonmaken van de 
droogautomaat de stekker uit het stopcontact.  

 

Het omhulsel van de machine  
Afnemen met een zachte doek en een mild 
reinigingsmiddel. Gebruik geen grove en 
agressieve schoonmaakmiddelen omdat die de 
oppervlakte kunnen beschadigen. 

 
Het verwisselen van het lampje 

(hebben slechts enkele modellen) 
•  Werwijder de stekker uit het stopcontact 

voordat u het lampje verwisselt of verwijder 
de zekering uit het electriciteitskastje. 

•  Open de deur 
•  Draai het kapje op het lampje los (aan de 

binnenkant van de deuropening). 
•  Verwissel het lampje. De sterkte van het lampje 

mag maximaal 10 W. zijn 
•  Schroef het kapje weer stevig vast. Pas op, dat 

het kapje goed tegen de dichting ligt, anders kan 
er vocht in komen en kortsluiting veroorzaakt 
worden. 

 

 
 

Pluizenzeef 
Neem na elk gebruik van de droogautomaat de 
pluizenzeef uit de binnenkant van de deur en 
verwijder de draadjes en pluizen met de hand, een  
zachte  doek  of  een  zacht  borsteltje (tekening 7). 
Reining ook het huis van de pluizenzeef. 
U kunt de zeef ook onder stromend water reinigen, 
maar moet hem dan drogen voordat u hem weer 
terug plaatst. 
 

 
 
OPMERKING 
De pluizen die zich op de zeef verzamelen zijn 
het gevolg van normale weefselslijtage en niet 
van het machinale drogen (bij het drogen in de 
openlucht worden ze door de wind 
meegenomen. 

 

Reiniging van de droger met 
luchtafvoer 

Wanneer de droogautomaat in een slecht 
geventileerde ruimte is opgesteld of vaak 
gebruikt wordt, kan zich in de machine (op de 
bodem en in het uitlaatkanaal) stof 
verzamelen, die de werking ongunstig 
beïnvloeden. Het is daarom aan te bevelen de 
droogautomaat één maal per jaar schoon te 
maken. 
 
Reinigingsprocedure 
-  Verwijder de stekker uit het stopcontact. 
-  Reinig het afvoerkanaal (zuig het schoon) via 

de opening aan de achter- of zijkant (A) en de 
ontluchtingsslang. 

- Draai de schroeven los en verwjder de klep     
  (B). 
-  Reinig (zuig) de bodem  en de onderdelen op 
 de bodem van de droogautomaat schoon. 
-  Plaats de klep terug in de omgekeerde 
 volgorde. 
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Reiniging van de droger met 
condenslade 

Het legen van de condenslade 
Aanbevolen wordt de condenslade na elk gebruik 
te legen. Hiermee voorkomt u automatische 
onderbreking van het drogen wegens een te volle 
lade. U wordt hierop attent gemaakt door het 
controlelampje, dat in dit geval gaat branden. 
 
1.  Trek de lade uit. 
2. Trek de koker bij de opening eruit om het 

uitgieten van het water te vergemakkelijken, giet 
het water eruit en plaats de condenslade terug 
in het apparaat. 

 

 
 

 
 
FLESSENROOSTER 
De flessen in één niveau neerleggen (niet op 
elkaar)! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reiniging van de luchtkoeler 
Controleer af en toe de luchtkoeler en maak 
hem schoon als er pluizen op zitten.Hiervoor 
trekt u de koeler er aan de handgreep uit. 
Spoel hem aan beide kanten af onder lauw 
water, zodat de pluizen verwijderd worden. 
Droog hem daarna goed af en plaats hem 
terug. Maak tegelijkertijd het luchtkanaal 
schoon, waarin zich de luchtkoeler bevindt. 
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 Het verhelpen van kleine storingen 
 

Tijdens het gebruik van de droger kunnen 
storingen in de werking optreden. We geven een 
overzicht van kleine storingen, die meestal het 

gevolg zijn van onjuist gebruik en die u zelf kunt 
verhelpen. 

 

Storing Controleer: 
De droger funcioneert niet: 

 
-  of er spanning op de wandcontactdoos staat en of de zekering intact  
  is, 
-  of de stekker van de aansluitkabel juist in de  
  wandcontactdoos zit. 

Er staat spanning op de 
wandcontactdoos, maar de 
trommel draait niet: 

-  of de deur goed dicht zit (druk hem tegen de machine), 
- of de droogtijd ingesteld is. 
- Wanneer de condenslade vol is of niet maximaal in de droger is  
  geduwd (alleen bij drogers met condenslade) 

Het wasgoed heeft niet de 
gewenste drooggraad: 

 

-  of de pluizenzeef schoongemaakt is, 
-  of de opstelruimte voldoende geventileerd is, 
-  of de hoeveelheid wasgoed die gedroogd wordt niet te groot is, 
- of de afvoerslang niet te lang is, 
- of het in de droger gelegde wasgoed niet voldoende gecentrifugeerd  
  was of de droogtijd te kort was igesteld. 

Ongelijkmatig gedroogd 
wasgoed: 

 

-  of de hoeveelheid wasgoed die gedroogd wordt niet te groot is, 
-  of er niet alleen grote stukken wasgoed in de droger zitten 
   (droog grote en kleine stukken tegelijkertijd), 
- of wasgoed van verschillende textielsoorten gedroogd wordt (sorteer    
  et wasgoed op textielsoort). 

 
 

Indien u ondanks inachtname van de bovenstaande raadgevingen de storing niet hebt kunnen verhelpen, 
bel dan de bevoegde servicedienst. 
Het herstellen van een storing en klachten, die door onjuiste aansluiting of gebruik van het apparaat zijn 
onstaan vallen niet onder de garantie. De reparatiekosten worden dan door de gebruiker zelf betaald. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR, VERANDERINGEN AAN TE BRENGEN DIE DE FUNCTIE VAN 

HET APPARAAT NIET BEÏNVLOEDEN. 
 

DE GEBRUIKSAANWIJZING KAN GEEN ONDERWERP VAN RECLAMATIE ZIJN. 
 


