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Uw eigen veiligheid en die van anderen is heel belangrijk.
In deze handleiding en op het apparaat staan veel belangrijke aanwijzingen voor wat betreft de veiligheid. 
Lees altijd alle veiligheidsaanwijzingen en volg ze op.

Dit is het gevaarsymbool.
Dit symbool waarschuwt voor mogelijke gevaren waardoor u of andere personen gewond kunnen raken of overlijden. 
Alle veiligheidsaanwijzingen worden voorafgegaan door het gevaarsymbool met het woord “GEVAAR” of het 
woord “WAARSCHUWING”.
Deze woorden hebben de volgende betekenis:

Er bestaat levensgevaar of gevaar voor een ernstig ongeval als de 
aanwijzingen niet onmiddellijk worden opgevolgd.

Er bestaat levensgevaar of gevaar voor een ernstig ongeval als de 
aanwijzingen niet worden opgevolgd.

Alle veiligheidsaanwijzingen geven aan welk gevaar er mogelijk bestaat, hoe de kans op een ongeval te beperken en wat er kan 
gebeuren als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

WAARSCHUWING

GEVAAR

VEILIGHEID VAN DE DROGER

WAARSCHUWING - “brandgevaar”

De droger moet door een ervaren monteur worden geïnstalleerd.
Installeer de droger met inachtneming van de aanwijzingen van de fabrikant en de plaatselijke 
voorschriften.
Installeer de droger niet met flexibele kunststof materialen voor de afvoer. Gebruik voor de 
installatie van kanalen van buigzaam metaal (folie) uitsluitend de gespecificeerde types die door 
de fabrikant van het elektrische huishoudelijke apparaat geschikt worden geacht voor gebruik met 
drogers. Flexibele materialen voor de afvoer raken vervormd, kunnen gemakkelijk geplet worden 
en houden residuen vast. Hierdoor wordt de luchtstroom van de droger gehinderd en neemt 
brandgevaar toe.
Om de kans op ernstige verwonding of overlijden te verlagen, moeten alle installatie-instructies 
worden opgevolgd.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing.

-
-

-

-

-

Brandgevaar

Veronachtzaming van de waarschuwingen kan leiden tot ernstige verwonding, 
overlijden of materiële schade.

Installeer geen versterkingsventilator in de afvoerbuis.

Installeer alle wasdrogers volgens de installatie-instructies van de fabrikant van de 
droger.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING –  BRANDGEVAAR/
ONTVLAMBARE MATERIALEN

Dit is een extra alarmsymbool voor de veiligheid dat u waarschuwt voor brandgevaar
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VOOR UW VEILIGHEID
1.  GEBRUIK OF BEWAAR GEEN BENZINE OF ONTVLAMBARE MATERIALEN IN HET APPARAAT OF DE 

BUURT ERVAN. 
2. GEBRUIK GEEN SPRAYS IN DE BUURT VAN HET APPARAAT TERWIJL DIT IN WERKING IS. 
3. BRENG GEEN WIJZIGINGEN AAN OP HET APPARAAT.

n  Haal alle voorwerpen uit de zakken, zoals aanstekers en 
lucifers, voordat u het wasgoed in de wasmachine doet. 

n  Verwijder de drogerdeur alvorens de droger af te danken 
of af te voeren als afval.

n  Kom niet met uw handen in de droger terwijl de 
trommel in beweging is. De deur is voorzien van een 
veiligheidsschakelaar.

n  Installeer en plaats de droger niet op plaatsen waar hij 
blootstaat aan weersinvloeden.

n  Maak de bedieningselementen niet onklaar.
n  Gebruik het apparaat niet meer als het defect lijkt.
n  Repareer of vervang geen onderdelen van de 

wasmachine en probeer niet om onderhoud uit te voeren, 
tenzij dat duidelijk staat aangegeven in de Gids voor 
het gebruik en onderhoud. Reparaties en onderhoud 
mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegd 
assistentiepersoneel.

n  Gebruik geen wasverzachter om statische elektriciteit te 
elimineren, tenzij dit wordt aangeraden door de fabrikant 
van de wasverzachter of het product. Volg de instructies 
van de fabrikant op.

n  Maak het pluisfilter voor of na elke lading schoon. Zet de 
droger nooit aan zonder pluisfilter.

n  Houd het gebied rondom de luchtafvoer en de luchtinlaat, 
alsook de gebieden er omheen, schoon door pluis, stof 
en vuil te verwijderen.

n  De binnenkant van de droger en de afvoerleiding moeten 
regelmatig worden schoongemaakt door gekwalificeerd 
assistentiepersoneel.

n  Zie de aanwijzingen voor de aarding.
n  Droog geen wasgoed in de droger dat niet gewassen is.
n  Het laatste deel van een droogprogramma gebruikt 

geen warmte (afkoelprogramma), om te verzekeren dat 
het wasgoed op een temperatuur wordt gelaten die niet 
schadelijk is.

n  Wasgoed van schuimrubber (latexschuim), 
douchemutsen, waterdichte weefsels, artikelen 
met rubberbekleding en kleding of kussens met 
schuimrubberen vulling moeten hangend drogen.

n  Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij worden 
vervangen door de fabrikant, assistentiepersoneel of 
iemand met een soortgelijke kwalificatie om risico's te 
vermijden.

WAARSCHUWING: laat de droger nooit stoppen 
voor het einde van het droogprogramma, tenzij snel al het 
wasgoed wordt weggehaald en wordt opgehangen om 
warmte af te voeren.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN AANGAANDE DE VEILIGHEID
WAARSCHUWING: om brandgevaar, gevaar voor een elektrische schok of persoonlijk letsel bij het gebruik van de 
wasmachine te beperken dienen de juiste voorzorgsmaatregelen te worden genomen, zoals:

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

n  Lees alle aanwijzingen voor het gebruik van de droger.
n  Houd een afstand van minstens 100 mm (4") aan tussen 

de achterkant van de droger en de wand.
n  Het aanzetten van het apparaat kan de werking van 

andere types apparaten beïnvloeden die hun lucht voor 
een veilige verbranding uit dezelfde ruimte betrekken. Er 
moet een passende beluchting zijn zodat de verbruikte 
lucht ververst wordt en vermeden wordt dat gassen van 
andere apparaten, die andere brandstoffen verbranden 
(waaronder ook open vuur), terugstromen in de ruimte 
tijdens het gebruik van de trommeldroger. Raadpleeg in 
geval van twijfel de fabrikanten van de apparaten.

n  Bedek de luchtopeningen van de droger niet (zie de 
installatie-instructies voor de minimale vrije ruimten).

n  Doe geen met consumptieolie vervuild wasgoed in de 
droger. Wasgoed dat vervuild is met olie kan spontaan 
vlam vatten, vooral als het wordt blootgesteld aan 
warmtebronnen zoals de droger. Dit wasgoed wordt 
warm vanwege een oxiderende reactie in de olie. 
Oxidatie veroorzaakt hitte. Als de warmte niet weg kan, 
kan het wasgoed zo heet worden dat het in brand vliegt. 
Als met olie verontreinigd wasgoed wordt opgehoopt, 
opgestapeld of opgeborgen, kan de warmteafvoer 
worden gehinderd waardoor er brandgevaar ontstaat.

n  Als wasgoed dat vuil is met stoffen zoals consumptieolie, 
aceton, alcohol, benzine, kerosine, vlekkenmiddelen, 
terpentijn, hars en harsverwijderaars, of verontreinigd 
is met haarproducten, moet dit wasgoed worden 
gewassen in zeer heet water met een extra hoeveelheid 
wasmiddel, voordat het in de droger wordt gedroogd. Uit 
dit wasgoed kunnen dampen vrijkomen die vlam kunnen 
vatten of kunnen ontploffen. De hierboven beschreven 
wasmethode verkleint het risico, maar elimineert het niet.

n  Dit apparaat mag niet worden gebruikt door mensen, 
waaronder kinderen onder 8 jaar; met fysieke, zintuiglijke 
of mentale handicaps of door mensen met onvoldoende 
ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan en 
aanwijzingen omtrent het gebruik van het apparaat 
hebben gekregen van degenen die verantwoordelijk zijn 
voor hun veiligheid.

n  Reiniging en normaal onderhoud mogen niet worden 
verricht door kinderen, tenzij ze onder toezicht staan van 
een volwassene.

n  Laat kinderen niet spelen met het apparaat. 
n  Houd kinderen onder de 3 jaar uit de buurt van het 

apparaat, tenzij er voortdurend toezicht op is.
n  Gebruik de droger niet als er industriële chemische 

reinigingsmiddelen zijn gebruikt. 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

precautions, including the following:
WARNING: 

Read all instructions before using the dryer.
Keep a minimum clearance of 100 mm (4 in.) between the
rear of the dryer and any wall.  
The operation of this appliance may affect the operation of
other types of appliances which take their air supply for safe
combustion from the same room. There has to be adequate
ventilation to replace exhausted air and thus avoid the
back-�ow of gases into the room from appliances burning
other fuels, including open �res, when operating the tumble
dryer. If in doubt, consult the appliance manufacturers.   

Do not obstruct the air supply to the dryer (see Installation
Instructions for minimum clearances). 
Do not place items exposed to cooking oils in your dryer.
Oil-affected items can ignite spontaneously, especially when
exposed to heat sources such as in a tumble dryer. The
items become warm causing an oxidation reaction in the oil.
Oxidation creates heat. If the heat cannot escape, the items
can become hot enough to catch �re. Piling, stacking or
storing oil-affected items can prevent heat from escaping
and so create a �re hazard.   

If it is unavoidable to dry in the dryer items that have been
soiled with substances such as cooking oil, acetone, alcohol,
petrol, kerosene, spot removers, turpentine, waxes and wax
removers, or that have been contaminated by hair care
products, should be washed in hot water with an extra
amount of detergent before being dried in the dryer. These
items may give off vapours that could ignite or explode. Such
washing will reduce, but not eliminate, the hazard.   

This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental 
capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instructions concerning
use of the appliance by persons responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance. 

The dryer should not be used if industrial chemicals have
been used for cleaning. 

Before the dryer is removed from service or discarded,
remove the doors to the drying compartment. 
Do not reach into the dryer if the drum is moving. A door
switch is �tted for your safety. 

Do not install or store the dryer where it will be exposed
to the weather. 
Do not tamper with controls.
Do not continue to use this appliance if it appears to be
faulty. 

Do not repair or replace any part of the dryer or attempt
any maintenance unless speci�cally recommended in this
Use and Care Guide. Repairs and servicing should only
be carried out by competent service personnel.  

Do not use fabric softeners or products to eliminate static
unless recommended by the manufacturer of the fabric
softener or product. Follow their instructions. 

Clean dryer lint screen before or after each load. Do not
operate dryer without lint screen in place. 

Keep area around the exhaust and inlet openings and
adjacent surrounding areas free from the accumulation of
lint, dust, and dirt. 
The interior of the dryer and exhaust vent should be
cleaned periodically by quali�ed service personnel. 
See Installation Instructions for earthing instructions.
Do not dry unwashed items in this dryer.

Items such as foam rubber (latex foam), shower caps,
waterproof textiles, rubber backed articles and clothes or
pillows �tted with foam rubber pads must only be dried
on a clothesline.  

SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: Never stop a tumble dryer cycle before the
end of the drying cycle unless all items are quickly removed
and spread out so that the heat is dissipated.  

To reduce the risk of �re, electric shock, or injury to persons when using the dryer, follow basic

The �nal part of a tumble dryer cycle occurs without heat
(cool down cycle) to ensure that the items are left at a
temperature that ensures the items will not be damaged. 

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or a similarly quali�ed
person in order to avoid a hazard.  
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SPECIFICATIES
De apparaten worden in diverse regio's verkocht, met 
verschillende maten om de capaciteit aan te duiden. Hieronder 
staan enkele geldige maatnotaties die op het product vermeld 
staan:
Capaciteit droog wasgoed: gewichtsmaat uitgedrukt in omvang 
van de lading die de trommelinhoud van de droger aangeeft.
IEC-capaciteit: capaciteitmaat die overeenkomt met de 
maximale hoeveelheid droog wasgoed, verklaard door de 
fabrikant, dat in een bepaald programma mag worden behandeld.

Modellen

3LWED4705FW 
3LWED4815FW 
3DWED4815FW 
3LWED4915FW

3LWED4730FW 
3LWED4830FW

3DWGD4705FW 
3DWGD4815FW 

4KWED4605FW 
4KWED4705FW 
4KWED4815FW 
4KWED4915FW

4GWGD4705FW 
4GWGD4815FW

Nominale spanning 220–240 V 2N~ 220–240 V 2N~ 220–240 V 2N~ 220–240 V 2N~ 220–240 V 2N~

Nominale frequentie 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz 60 Hz

Nominale stroom 20 amp 13 amp 6 amp 20 amp 6 amp

Capaciteit droog 
wasgoed (max.)

15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb) 15 kg (33 lb)

IEC-capaciteit 7 kg (15 lb) 7 kg (15 lb) 7 kg (15 lb) 7 kg (15 lb) 7 kg (15 lb)

Hoogte 1067 mm (42") 1067 mm (42") 1067 mm (42") 1067 mm (42") 1067 mm (42")

Breedte 737 mm (29") 737 mm (29") 737 mm (29") 737 mm (29") 737 mm (29")

Diepte 706 mm (2713⁄16") 706 mm (2713⁄16") 706 mm (2713⁄16") 706 mm (2713⁄16") 706 mm (2713⁄16")

N.B.: het geluidsniveau van de droger is lager  
dan 70 dB(A).

BELANGRIJK: dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk ge-
bruik en soortgelijke toepassingen, zoals:
n  personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomge-

vingen;
n ondernemingen in landbouwtoerisme;
n  klanten van hotels, pensions en andere woonomgevingen;
n omgevingen van het type "bed and breakfast";
n  gemeenschappelijke ruimten in flats of appartementenblok-

ken, of in wasserettes.
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CONTROLE VAN HET LUCHTAFVOERSYSTEEM VOOR DE JUISTE LUCHTSTROOM

Juiste luchtstroom
Behalve warmte hebben drogers ook een goede lucht-
stroom nodig om het wasgoed efficiënt te drogen. Een 
goede ventilatie verkort de droogtijden en bespaart energie. 
Zie de installatie-instructies.
De luchtafvoerbuis op de droger is essentieel voor een 
goede luchtstroom.
Verzoeken om assistentie die terug te leiden zijn tot een on-
geschikt ventilatiesysteem worden niet gedekt door garantie 
en komen voor rekening van de klant, ongeacht wie de 
droger heeft geïnstalleerd.

WAARSCHUWING

Gebruik een luchtafvoer van zwaar metaal.
Gebruik geen kunststof luchtafvoer.
Gebruik geen luchtafvoer van metaalfolie.
Overlijden of brand kunnen het gevolg zijn als deze 
aanwijzingen niet in acht worden genomen

Brandgevaar

Om de juiste luchtstroom te behouden:

Goed Beter

GEBRUIK VAN AUTOMATISCHE DROOGPROGRAMMA'S VOOR EEN 
BETERE VERZORGING VAN DE WEEFSELS EN ENERGIEBESPARING

De automatisch droogprogramma's van de droger maken een maximale energiebesparing en betere verzorging van de weefsels 
mogelijk.  
Tijdens automatische droogprogramma's wordt de droogluchttemperatuur of het vochtigheidsniveau in de lading gemeten.  
De meting vindt plaats gedurende het hele droogprogramma en de droger gaat uit wanneer de lading de geselecteerde droogheid 
bereikt. Het programma Energy Preferred (Eco) biedt optimale energiebesparingen.
Bij droogprogramma's met timer functioneert de droger gedurende de ingestelde tijd; als er een te lange droogtijd wordt ingesteld, 
kan dit soms leiden tot krimp, kreukvorming en statische elektriciteit. Gebruik het drogen met timer voor incidentele ladingen die 
een wat langere droogtijd behoeven of wanneer er een droogrek wordt gebruikt.

n Maak het pluisfilter voor of na elke lading schoon.
n Vervang de luchtafvoerelementen van kunststof of dun 

metaal door buizen van star, zwaar materiaal met een 
diameter van 102 mm (4 inch). 

n Gebruik zo kort mogelijke luchtafvoerbuizen. 
n Gebruik niet meer dan vier ellebogen van 90° in de 

luchtafvoerbuis, want bij elke hoek of bocht wordt de 
luchtstroom verder gereduceerd.

n Verwijder pluis en vuil uit de ventilatiekap.
n Verwijder minstens eenmaal per twee jaar pluis over 

de hele lengte van de luchtafvoerbuis. Volg na de 
reiniging de bij de droger geleverde installatie-instructies 
zorgvuldig op voor de eindcontrole van het product.

n Houd het gebied voor de droger vrij.

4"
102 mm



7

BEDIENINGSPANEEL EN FUNCTIES

FUNCTIE WRINKLE SHIELD (Anti-kreuk) (niet op 
alle modellen)
Als het niet mogelijk is om het wasgoed onmiddellijk 
uit de droger te halen nadat deze klaar is, kunnen de 
kledingstukken kreuken. De functie Wrinkle Shield (Anti-
kreuk) laat de lading zo nu en dan draaien om deze te 
herschikken, om kreukvorming te beperken.
n Periodiek draaien van het wasgoed zonder warme lucht 

gedurende 40 minuten na het einde van het programma. 
Draai de knop Wrinkle Shield (Anti-kreuk) op een 
willekeurig moment, voor het einde van het programma, 
op On of Off om deze optie toe te voegen.

KEUZEKNOP VAN HET DROOGPROGRAMMA
Kies het droogprogramma met de programmakeuzeknop. 
Draai de knop om een programma te kiezen dat geschikt is 
voor de lading. Raadpleeg de “Programmatabel” voor een 
gedetailleerde beschrijving van de programma's.

TIMED DRY (Drogen met timer) 
De droger treedt in werking gedurende ongeveer de 
weergegeven tijd. Op modellen met temperatuurkeuzeknop 
kan een instelling worden gekozen volgens de weefsels die 
gedroogd moeten worden. De droogtijd en -temperatuur 
hangen af van uw drogermodel.

AUTOMATIC DRY (Automatisch drogen) 
Neemt de vochtigheid van de lading of de 
luchttemperatuur weer en stopt de cyclus wanneer de 
lading de geselecteerde droogheid bereikt. Biedt het 
beste drogen in de kortste tijd. De droogtijd varieert 
afhankelijk van het type weefsel, de omvang van de 
lading en de ingestelde droogheid.

1

2

TEMPERATURE (Temperatuur)
Kies een droogtemperatuur die geschikt is voor het 
type weefsels in de lading. Kies bij twijfel over de meest 
geschikte temperatuur voor de lading liever een lagere dan 
een hogere temperatuur.

STOP/START (Stop/Start)
De functie Cycle Signal (Signaal einde programma) laat een 
zoemer afgaan aan het einde van het droogprogramma.  
Haal aan het einde van het wasprogramma het wasgoed 
onmiddellijk weg, om kreukvorming te beperken.
Draai de knop STOP/START om de gewenste instelling te 
selecteren (On of Off). Druk op de knop STOP/START om 
de droger te starten.
N.B.: wanneer de functie Wrinkle Shield (Anti-kreuk) 
is geselecteerd en het signaal aan het einde van het 
programma actief is, klinkt de zoemer elke 5 minuten, totdat 
het wasgoed wordt weggehaald of tot het einde van het 
programma Wrinkle Shield.

3

4

2 31 4

De beschikbare functies en opties variëren per model.  
Het uiterlijk kan verschillen.

2 3 4
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De programma's en instellingen variëren afhankelijk van het model. 

Kies Energy Preferred voor de optimale energiebesparing.

PROGRAMMATABEL – PROGRAMMA'S AUTOMATIC DRY

PROGRAMMATABEL – DROOGPROGRAMMA'S MET TIMER
De programma's en instellingen variëren afhankelijk van het model. 

TIMED DRY (Drogen met timer) – De droger treedt in werking gedurende ongeveer de aangegeven tijd. 

N.B.: Als de ladingen niet zo droog zijn als verwacht, stelt u de volgende keer bij een soortgelijke lading More Dry (Droger) of Very Dry 
(Zeer droog) in. Als de ladingen droger zijn dan verwacht, stelt u de volgende keer bij een soortgelijke lading Less Dry (Minder droog) 
in. 

Instelling van de droogtemperatuur

Als de droger meerdere temperatuurinstellingen biedt:
De hoogste temperatuurinstelling is geschikt voor het drogen 
van zware artikelen, zoals baddoeken en werkkleding.
De temperatuurinstelling van laag tot gemiddeld is bedoeld 
voor het drogen van middelzware of lichte artikelen, zoals 
lakens, bloesjes, jurken, ondergoed, strijkvrije weefsels en 
sommige gebreide artikelen.

Gebruik koude lucht voor het drogen van schuimrubber, 
kunststof of warmtegevoelig textiel.
Laat ongeweven of gelaagde stoffen hangend drogen.
N.B.: bij twijfel over de droogtemperaturen voor de 
verschillende ladingen, zie de voorschriften op het waslabel.

Te drogen wasgoed Programma Temperatuur Beschikbare opties Programmadetails
Spijkerkleding, dikke 
werkkleding, bad- en 
handdoeken

Jeans (Spij-
kerkleding), 
More Dry 

(Droger) of 
Very Dry 

(Zeer droog)

High (Hoog) Wrinkle Shield (Anti-
kreuk)

Temperatuur
Cycle Signal  

(Signaal einde 
programma)

De automatische droogprogramma's bie-
den de beste droogresultaten in de kortste 
tijd. De droogtijd varieert afhankelijk van het 
type weefsel, de omvang van de lading en 
de ingestelde droogheid.
Kies een droogtemperatuur die geschikt is 
voor het type weefsels in de lading. Kies bij 
twijfel over de meest geschikte temperatuur 
voor de lading liever een lagere dan een 
hogere temperatuur.

Werkkleding, 
middelzware stoffen, 
lakens

Energy 
Preferred 

(Eco)

Medium 
(Gemiddeld)

Wrinkle Shield (Anti-
kreuk)

Temperatuur
Cycle Signal  

(Signaal einde 
programma)

Vrijetijdskleding, 
overhemden, lange 
broeken, lichte, 
synthetische, tere 
artikelen, sportkleding

Delicate 
(Fijn) of Less 
Dry (Minder 

droog)

Low (Laag) Wrinkle Shield (Anti-
kreuk)

Temperatuur
Cycle Signal  

(Signaal einde 
programma)

Te drogen wasgoed Programma Temperatuur Beschikbare opties Programmadetails
Grote of zware artikelen, 
zoals dikke baddoeken 
of badjassen

Heavy 
Dry (Sterk 
drogen)

Willekeurig 
wasgoed

Temperatuur Kies High (Hoog) voor het drogen van grote 
of zware artikelen.

Alle ladingen Damp Dry 
(Vochtig)

Willekeurig 
wasgoed

Temperatuur Laat het wasgoed na het drogen enigszins 
vochtig; dit is geschikt voor wasgoed dat 
geen heel droogprogramma nodig heeft.

Rubber, kunststof, 
warmtegevoelige stoffen

Fluff Air 
(Ventilatie)

No Heat  
(Koude lucht)

Temperatuur Drogen met koude lucht.
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GEBRUIK VAN DE DROGER

1. Maak het pluisfilter schoon

Maak het pluisfilter voor of na elke lading schoon. Haal het 
pluisfilter uit de houder. Ga met uw vingers over het filter om de 
pluislaag op te rollen en weg te halen. Spoel of was het filter niet 
af om pluis te verwijderen. Duw het pluisfilter stevig terug op zijn 
plaats.
Zie voor meer informatie over de reiniging het deel “Onderhoud 
van de droger”.

2. Laad de droger

Doe het wasgoed in de droger. Sluit de deur 
N.B.: de deur van geleverde model kan afwijken van de afbeel-
ding. Sommige modellen hebben deuren die verticaal open-
gaan.
Doe de droger niet te vol, het wasgoed moet ongehinderd kun-
nen draaien.

WAARSCHUWING

Explosiegevaar
Houd ontvlambare materialen en dampen, zoals 
bijvoorbeeld benzine, uit de buurt van de droger.
Droog geen kleding die in contact is geweest met 
ontvlambaar materiaal (ook niet nadat ze gewassen is).
Overlijden, explosie of brand kunnen het gevolg zijn als 
deze aanwijzingen niet in acht worden genomen.

LET OP 

Brandgevaar
Geen enkele wasmachine is in staat om olie volledig te 
verwijderen.
Droog geen wasgoed dat ooit verontreinigd is geweest 
door olie (inclusief consumptieolie).
Wasgoed dat schuimrubber, rubber of plastic bevat moet 
hangend worden gedroogd of met een luchtprogramma.
Overlijden of brand kunnen het gevolg zijn als deze 
aanwijzingen niet in acht worden genomen

WAARSCHUWING: lees het deel "Belangrijke aanwijzingen 
aangaande de veiligheid" door voordat u de droger aanzet, 
om gevaar voor brand, elektrische schok of persoonlijke 
verwondingen te beperken.
Neem de binnenkant van de trommel af met een vochtige doek 
om stof dat zich eventueel heeft opgehoopt tijdens de opslag en 
de verzending te verwijderen.
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5.  Druk op STOP/START om het pro-
gramma te laten starten

Druk de knop STOP/START in om het programma te starten.
Om het programma voor het einde te onderbreken, zet u de 
knop STOP/START op Off (Uit). 
Haal het wasgoed onmiddellijk na het einde van het programma 
weg, om kreukvorming te beperken. Gebruik de functie Wrinkle 
Shield (Anti-kreuk) om kreuken te vermijden als u het wasgoed 
niet onmiddellijk na het einde van het programma uit de droger 
kunt halen.

4. Stel het programma en de opties in

Draai de knop op de gewenste stand om de instellingen en 
opties voor het programma te kiezen.
N.B.: de opties en instellingen van het programma verschillen 
afhankelijk van het model.
Temperature (Temperatuur)
Draai de temperatuurknop om de temperatuurinstelling te 
veranderen. Zie "Instelling van de droogtemperatuur".
Functie Wrinkle Shield (Anti-kreuk) (niet op alle modellen)
Periodiek draaien van het wasgoed zonder warme lucht 
gedurende de 40 minuten na het einde van het programma. 
Zet de knop Wrinkle Shield (Anti-kreuk) op No (Nee) om deze 
functie op een willekeurig moment uit te schakelen voor het 
einde van het programma.

3. Kies het gewenste programma.

Kies het gewenste programma dat geschikt is voor de lading. 
Zie de “Programmatabel” voor meer informatie over de 
programma's. 

Programma's AUTOMATIC DRY (Automatisch drogen)
Afhankelijk van de lading kan er een verschillende droogheid 
worden gekozen door de knop op het gewenste niveau te draaien. 
Selecteer More Dry (Droger) of Very Dry (Zeer droog), Energy 
Preferred (Eco) of Less Dry (Minder droog) om automatisch 
de droogheid te regelen waarbij de droger uitgaat. Nadat de 
droogheid is ingesteld kan deze niet meer worden veranderd, 
tenzij het programma wordt gestopt.
De automatische droogprogramma's bieden de beste 
droogresultaten in de kortste tijd. De droogtijd varieert 
afhankelijk van het type weefsel, de omvang van de lading en 
de ingestelde droogheid.
N.B.: de programma's More Dry of Very Dry verwijderen meer 
vocht uit de lading. Kies Energy Preferred voor de optimale 
energiebesparing. Het programma Less Dry laat de lading 
enigszins vochtig en is ideaal voor wasgoed dat definitief droog 
wordt door het op te hangen.
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ONDERHOUD VAN DE DROGER

Voor een goede werking van het apparaat moet het gebied 
waar de droger staat schoon worden gehouden en mag de 
luchtstroom nergens door worden gehinderd. Dit betekent 
ook dat er geen stapel wasgoed voor de droger mag wor-
den gelegd.

Reiniging van het pluisfilter
Reiniging bij elke lading
Het pluisfilter zit in de droger. Als het filter dicht zit met 
pluis, kan de droogtijd toenemen.
Om het filter schoon te maken:
1. Haal het pluisfilter uit de houder. Ga met uw vingers over 

het filter om de pluislaag op te rollen en weg te halen. 
Spoel of was het filter niet af om pluis te verwijderen. 
Nat pluis is moeilijker te verwijderen.

2. Duw het pluisfilter stevig terug op zijn plaats.
BELANGRIJK:
n Zet de droger niet aan als het pluisfilter slecht bevestigd 

of beschadigd is, dichtzit of ontbreekt. Zo niet, dan kan 
er oververhitting ontstaan, wat schadelijk kan zijn voor 
zowel de droger als het wasgoed.

n Als pluis bij het verwijderen in de droger valt, moet de 
ventilatiekap worden gecontroleerd en moet pluis hier-
van worden verwijderd. Zie “Eisen aan de luchtafvoer” in 
de installatie-instructies.

n Maak het gebied van het 
pluisfilter schoon naar be-
hoefte. Gebruik een stofzui-
ger om pluis dat zich buiten 
het filter heeft opgehoopt 
voorzichtig te verwijderen.

Reiniging naar behoefte
Resten wasmiddel en wasverzachter kunnen zich op het 
pluisfilter ophopen. Dit kan leiden tot langere droogtijden 
of stopzetting van de droger voordat de lading helemaal 
droog is. Als pluis van het filter valt terwijl het in de droger 
is gemonteerd, zit het waarschijnlijk dicht.
Maak het pluisfilter om de 6 maanden schoon met een 
nylon borstel, of vaker als het dichtraakt met residuen.
Om het te wassen:
1. Ga met uw vingers over het filter om de pluislaag op te 

rollen en weg te halen.
2. Spoel beide zijden van het pluisfilter schoon met heet 

water.
3. Maak een nylon borstel nat met heet water en een vloei-

baar reinigingsmiddel. Schrob het filter met de borstel, 
om opgehoopte residuen te verwijderen.

4. Spoel het filter af onder heet water.
5. Maak het pluisfilter zorgvuldig droog met een schone 

doek. Monteer het filter weer in de droger.

Inwendige reiniging van de droger
Om de droogtrommel schoon te maken
1. Breng een niet-ontvlambaar, huishoudelijk schoonmaak-

middel aan op het gevlekte gebied van de trommel en 
wrijf de vlek weg met een zachte doek.

2. Maak de trommel goed schoon met een zachte doek.
3. Laat een lading schone doeken of baddoeken draaien 

om de trommel droog te maken.
N.B.: wasgoed dat afgeeft, zoals spijkerkleding of bonte kle-
dingstukken, kan de binnenkant van het apparaat verkleuren. 
Deze vlekken zijn niet schadelijk voor de droger niet en geven 
niet af op latere ladingen die gedroogd moeten worden. Draai 
dergelijk wasgoed binnenstebuiten alvorens het te drogen, 
om vlekken op de trommel te voorkomen.

Verwijdering van opgehoopt pluis
Uit de binnenkant van de droger
Pluis moet elke twee jaar of vaker worden verwijderd, af-
hankelijk van het gebruik van de droger. De reiniging moet 
worden verricht door gekwalificeerd assistentiepersoneel.
Uit de luchtafvoerbuis
Pluis moet elke twee jaar of vaker worden verwijderd, afhan-
kelijk van het gebruik van de droger.

Reiniging van het gebied waar de droger 
staat

Explosiegevaar

Houd ontvlambare materialen en dampen, zoals bijvoor-
beeld benzine, uit de buurt van de droger.
Zet de droger minstens 460 mm boven de vloer wanneer 
hij als inbouwapparaat wordt gebruikt.
Overlijden, explosies of brand kunnen het gevolg zijn als 
dit niet wordt gedaan.

WAARSCHUWING 
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Vakantie, opslag en transport

Inactiviteit of opslag
Zet de droger alleen aan als u thuis bent. Bij langdurige 
afwezigheid wegens vakantie of andere redenen, of als de 
droger lange tijd niet wordt gebruikt, moet het volgende 
worden gedaan:
1. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact of 

koppel de netvoeding af.
2. (Alleen voor gasdrogers): sluit de afsluiter in de gastoe-

voerleiding.
3. Maak het pluisfilter schoon. Zie "Reiniging van het pluisfilter".

Transport
Voor drogers met elektrische voedingskabel:
1. Haal de elektrische voedingskabel los uit het stopcontact.
2. Ga na of de stelpootjes zijn bevestigd in de onderkant 

van de droger.
3. Gebruik zelfklevende tape om de deur van de droger 

vast te zetten.

Voor direct bedrade drogers:
1. Schakel de voeding uit in de zekeringkast of op het 

schakelpaneel.
2. Koppel de bedradingen af.
3. Ga na of de stelpootjes zijn bevestigd in de onderkant 

van de droger.
4. Gebruik zelfklevende tape om de deur van de droger vast te 

zetten.
Voor gasdrogers:
1. Haal de stekker uit het stopcontact of koppel de voeding 

naar de droger af.
2. Sluit de afsluiter in de gastoevoerleiding.
3. Koppel de gastoevoerleiding af en verwijder de fittingen 

van de leiding op de droger.
4. Sluit de toevoerleiding af met een dop.
5. Ga na of de stelpootjes zijn bevestigd in de onderkant 

van de droger.
6. Gebruik zelfklevende tape om de deur van de droger vast te 

zetten.

Herinstallatie van de droger
Volg de installatie-instructies op om de droger te plaatsen, 
waterpas te zetten en aan te sluiten.

Gevaar voor elektrische schok
Koppel vóór onderhoud de voeding af.
Vervang alle onderdelen en panelen voordat de 
werkzaamheden worden verricht.
Overlijden of elektrische schokken kunnen het gevolg 
zijn als deze maatregelen niet worden getroffen.

WAARSCHUWING 

Vervanging van het lampje in de trom-
mel (niet op alle modellen)
1. Haal de stekker van de droger uit het stopcontact of 

koppel de netvoeding af.
2. Open de deur van de droger. Zoek het lampdeksel op de 

achterwand van de droger. Verwijder met een kruiskop-
schroevendraaier de schroef in de rechter benedenhoek 
van het deksel.  
Verwijder het deksel.

3. Draai het lampje met de klok mee. Gebruik voor de ver-
vanging uitsluitend een lampje van 10 watt voor elektri-
sche huishoudelijke apparaten Plaats het deksel terug 
en monteer de schroef.

4. Steek de stekker in een geaard stopcontact of schakel 
de stroom weer in



13

Probeer de hieronder aangegeven oplossingen voordat u contact opneemt met de assistentie.

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing
Het wasgoed is niet 
droog genoeg, de 
droogtijden zijn te 
lang

Het pluisfilter of de behuizing van het 
pluisfilter zit vol met pluis.

Maak het pluisfilter voor of na elke lading schoon. Maak het ge-
bied van het pluisfilter schoon naar behoefte. Gebruik een stofzui-
ger om pluis dat zich buiten het filter heeft opgehoopt voorzichtig 
te verwijderen.

Het programma Fluff Air (Beluchting) of 
de temperatuur No Heat (Koude lucht) 
zijn geselecteerd.

Selecteer het juiste programma voor het te drogen wasgoed. Zie 
de "Programmatabel"

Lading te groot of te zwaar om snel te 
kunnen drogen.

Verdeel de lading om deze vrij te laten draaien.

Afvoerbuis of de ventilatiekap van de ex-
terne luchtafvoerbuis verstopt met pluis, 
waardoor de lucht niet kan circuleren.

Laat de droger 5–10 minuten functioneren. Houd een hand onder 
de kap van de externe afvoerbuis om te controleren of er lucht cir-
culeert. Als er geen luchtcirculatie is, moet het pluis uit de luchtaf-
voerbuis worden verwijderd of moet deze worden vervangen door 
een leiding van zwaar of flexibel metaal. Controleer of de luchtaf-
voerbuis niet bekneld of geknikt is. Zie de installatie-instructies.

Het rooster wordt geblokkeerd door 
droogtrommeldoekjes.

Gebruik maar één doekje tegelijk en gebruik doekjes maar één 
keer.

Onjuiste lengte van de luchtafvoerbuis. Controleer of de luchtafvoerbuis niet te lang is en niet te veel 
bochten maakt. Als de luchtafvoerbuis lang is, nemen de droogtij-
den toe. Controleer of de luchtafvoerbuis niet bekneld of geknikt 
is. Zie de installatie-instructies.

Onjuiste afmeting van de luchtafvoerbuis. Gebruik luchtafvoerelementen met een diameter van 102 mm (4 inch).

De droger staat in een ruimte met een 
temperatuur onder 7ºC (45ºF).

Voor de juiste werking van de droogprogramma's zijn temperatu-
ren boven 7ºC (45ºF) nodig.

De droger staat in een kast of ruimte 
zonder geschikte openingen.

De deuren van de kast of kamer moeten onder en boven lucht-
openingen hebben. Er moet een ruimte van minstens 25 mm 
(1") vrijgelaten worden aan de voorkant van de droger en bij de 
meeste installaties 127 mm (5") aan de achterkant. Zie de installa-
tie-instructies.

De droger start niet De deur is niet helemaal dicht. Zorg dat de deur van de droger helemaal dicht zit.

De knop Stop/Start staat niet op On 
(Aan).

Zet de knop STOP/START op On.

De knop Stop/Start is niet helemaal of 
niet lang genoeg ingedrukt.

Houd de knop STOP/START ingedrukt totdat u hoort dat de 
droogtrommel beweegt.

De zekering is doorgeslagen of een 
scheidingsschakelaar gesprongen.

De elektrische droger heeft twee zekeringen of scheidingsschake-
laars. De trommel draait maar er arriveert geen warme lucht.  
Vervang beide zekeringen of zet de scheidingsschakelaar terug. 
Als het probleem blijft optreden, moet een elektricien ernaar kijken.

Onjuiste elektrische voeding. Elektrische drogers functioneren op een voeding van 240 V. 
Controleer dit door contact op te nemen met een gekwalificeerd 
elektricien.

Onjuist type zekering. Gebruik een vertraagde zekering.

Abnormale geluiden De droger is lange tijd niet gebruikt. Als de droger lange tijd niet is gebruikt, kan er gedurende de eerste 
minuten een bonkend geluid te horen zijn.

Er kan een munt, knoop of speld tussen 
de trommel en de voor- of achterkant van 
de droger terecht gekomen zijn.

Controleer of er geen kleine voorwerpen aan de voor- of achter-
kant van de trommel zitten. Maak zakken leeg alvorens kleding te 
wassen.

Het is een gasdroger. Het klikken van de gasklep is een normaal geluid tijdens de wer-
king.

De vier pootjes zijn niet gemonteerd of 
de droger staat niet in beide richtingen 
waterpas.

Als de droger niet goed is geïnstalleerd, kan hij trillen. Zie de 
installatie-instructies.

De kledingstukken zitten in elkaar ver-
strikt of zijn samengebald.

Als de lading samengebald zit, springt zij op zodat de droger trilt. 
Scheid de artikelen van de lading en start de droger opnieuw.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
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OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Probeer de hieronder aangegeven oplossingen voordat u contact opneemt met de assistentie.

Probleem Mogelijke oorzaken Oplossing
Koude lucht De zekering is doorgeslagen of een schei-

dingsschakelaar gesprongen.
De trommel draait maar er arriveert geen warme lucht. De 
elektrische droger heeft twee zekeringen of scheidings-
schakelaars.  
Vervang beide zekeringen of zet de scheidingsschakelaar 
terug. Als het probleem blijft optreden, moet een elektri-
cien ernaar kijken.

De klep van de gastoevoerleiding is niet 
open.

Voor gasdrogers, controleer of de afsluiter van de  
gastoevoerleiding open is.

Onjuiste elektrische voeding. Elektrische drogers functioneren op een voeding van  
240 V. Controleer dit door contact op te nemen met een 
gekwalificeerd elektricien.

Te korte programmatijd Het automatische programma is snel 
gestopt.

De lading raakt mogelijk de sensorstroken niet. Zet de 
droger waterpas.
Gebruik een droogprogramma met timer voor heel kleine 
ladingen. Verander de ingestelde droogheid bij de automa-
tische droogprogramma's.
Als de instelling van de droogheid verhoogd of verlaagd 
wordt, verandert de tijd van het droogprogramma. 

Pluis op de lading Het pluisfilter zit verstopt. Het pluisfilter moet vóór iedere lading worden schoonge-
maakt.

Vlekken op de lading of 
op de trommel

Onjuist gebruik van wasverzachter voor 
weefsels in de droger.

Doe droogtrommeldoekjes in de droger aan het begin van 
het programma. Droogtrommeldoekjes die worden toege-
voegd terwijl de lading al gedeeltelijk gedroogd is, kunnen 
vlekken veroorzaken.
De vlekken op de trommel worden veroorzaakt door 
afgevende kleding (gewoonlijk spijkerkleding). Ze vlekken 
andere kleding niet.

De lading is gekreukt. De lading is niet uit de droger gehaald aan 
het einde van het programma.

Kies de functie Wrinkle Shield (Anti-kreuk) om de lading 
zonder warmte te laten draaien en kreuken te vermijden.

Droger te vol. Droog kleinere ladingen die vrij kunnen draaien, om kreuk-
vorming te beperken.

Geuren Er is kort geleden gelakt, geverfd of 
gebeitst in de buurt van de droger.

In dat geval moet de ruimte worden belucht. Was en droog 
het wasgoed opnieuw wanneer de geuren of dampen uit 
het gebied verdwenen zijn.

De droger wordt voor het eerst gebruikt. De nieuwe elektrische weerstand geeft een kenmerkende 
geur, die na het eerste droogprogramma verdwijnt.

De lading is te warm Het wasgoed is vóór het einde van het 
programma uit de droger gehaald.

Wacht tot het afkoelprogramma voltooid is, voordat u 
wasgoed uit de droger haalt. Alle programma's worden 
langzaam afgekoeld, zodat het wasgoed minder kreukt en 
gemakkelijker te hanteren is. Wasgoed dat vóór afkoeling 
wordt weggehaald, is erg heet.

Er is een programma met hoge 
temperatuur gebruikt of een aparte 
temperatuurinstelling is op een hoge 
waarde gezet.

Selecteer een lagere temperatuur en gebruik een auto-
matisch droogprogramma. Deze programma's meten de 
temperatuur en de vochtigheid van de lading en stoppen 
wanneer de lading de geselecteerde droogheid heeft be-
reikt. Zodoende wordt te sterke droging beperkt.

Vertegenwoordiger in de EU: Whirlpool EMEA S.p.A., Via Carlo Pisacane n. 1, 20016 Pero (MI), Italië
Fabrikant: Whirlpool Corporation, 2000 N M 63, Benton Harbor, MI 49022 USA
Ga voor meer informatie naar de site www.whirlpool.com/accessories of neem contact op met de wederverkoper waar het apparaat 
is aangeschaft of met een erkende assistentiedienst. 
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