Elektrische en gasmodellen
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Oorspronkelijke Instructies
Bewaar deze voorschriften voor toekomstige verwijzing.
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Installatie/Bediening

Droogmachine
voor kleding

Lees alle instructies alvorens de droger te gebruiken.

WAARSCHUWING
VOOR UW VEILIGHEID moet de informatie in deze handleiding worden opgevolgd
om de kans op brandgevaar of ontploffing te minimaliseren of om
eigendomsschade, persoonlijk letsel of de dood te voorkomen.
W033DU

• Geen benzine of andere brandbare gassen en 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 gebruik geen enkele telefoon in uw gebouw.
– Ledereen moet de kamer, het gebouw of gebied verlaten.
– Bel onmiddellijk uw gasleverancier met een telefoon 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,
onderhoudsagentschap of de gasleverancier.
W052DU

BELANGRIJK: De koper moet de plaatselijke gasvoorziening raadplegen voor gesuggereerde en op te
volgen instructies als de gebruiker van de droogmachine gas ruikt. De instructies van de gasvoorziening plus
het bericht over VEILIGHEID en WAARSCHUWINGEN, hier direct boven, moeten op een opvallende
plaats dichtbij de droogmachine voor klantengebruik worden opgehangen.

WAARSCHUWING
• De installatie van de machine moet door een bevoegde 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
metalen (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 afvoersysteem. Het is
bekend dat flexibele ontluchtingsmaterialen bezwijken en gemakkelijk ingedeukt worden en
dat pluis erin achterblijft. Hierdoor wordt de luchtstroom van de droogmachine geblokkeerd
en neemt het brandgevaar toe.
W729DUR1

VOOR UW VEILIGHEID
Geen benzine of andere brandbare gassen of vloeistoffen opslaan in de omgeving van
dit of een ander apparaat.
W053DU
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Veiligheidsinformatie
Toelichting van
veiligheidsmededelingen

Belangrijke
veiligheidsvoorschriften

In deze handleiding en op stickers op de machine treft
u mededelingen ('GEVAAR', 'WAARSCHUWING' en
'VOORZICHTIG') aan, gevolgd door specifieke
instructies. Deze voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld
voor de veiligheid van de bediener, gebruiker, monteur
en diegenen die onderhoud aan de machine uitvoeren.

Bewaar deze voorschriften

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

WAARSCHUWING
Duidt op een gevaarlijke situatie die,
indien deze niet wordt vermeden, ernstig
of dodelijk letsel kan veroorzaken.

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 'OPMERKING') worden gevolgd
door specifieke instructies.
BELANGRIJK: Het woord 'BELANGRIJK' wordt
gebruikt 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.

513599DUR2

WAARSCHUWING
Deze fundamentele
voorzorgsmaatregelen opvolgen om het
gevaar voor brand, elektrische schok of
ernstig letsel aan mensen te verminderen
wanneer u uw droogmachine gebruikt:
W034DU

1. Lees alle instructies voordat u de wasdroger
gebruikt.
2. Raadpleeg de AARDINGSINSTRUCTIES in de
INSTALLATIEHANDLEIDING voor de juiste
aarding van de wasdroger.
3. Droog geen artikelen die eerder zijn gereinigd,
gewassen of geweekt in, of waarvan plekken zijn
behandeld met benzine, oplosmiddelen voor
chemisch reinigen of andere ontbrandbare of
ontplofbare stoffen, daar deze dampen afgeven
die kunnen ontbranden of ontploffen.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (inclusief kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis,
tenzij ze toezicht of instructies met betrekking tot
het gebruik van het apparaat hebben gekregen
van een persoon die verantwoordelijk is voor hun
veiligheid. Er moet toezicht op jonge kinderen
worden gehouden om te verzekeren dat ze niet
met het apparaat spelen.
5. Verwijder de deur van de droogtrommel als de
wasdroger uit bedrijf genomen of afgevoerd
wordt.
6. Steek uw hand niet in de wasdroger wanneer de
trommel draait.
7. De wasdroger mag tijdens gebruik of opslag niet
worden blootgesteld aan water en/of weer.
8. Niet met de regelapparatuur knoeien.
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9. Repareer of vervang geen onderdeel van de
droogmachine of probeer geen onderhoud uit te
voeren tenzij dit specifiek wordt aanbevolen in
de onderhoudinstructies voor de gebruiker of in
bekendgemaakte reparatie-instructies voor de
gebruiker die u begrijpt en waarvoor u de
vaardigheden bezit om deze uit te voeren.
10. Gebruik geen wasverzachters of producten om
statische elektriciteit te verwijderen, tenzij dit
door de fabrikant van de wasverzachter of het
product wordt aanbevolen.
11. Artikelen zoals schuimrubber (latexschuim),
douchekapjes, waterdichte textiel, artikelen met
rubber rug en kleding of kussens met
schuimrubbervulling mogen niet in de
droogtrommel worden gedroogd.
12. Maak het pluisfilter ALTIJD schoon na elke
lading. Een laag pluis op het filter vermindert de
efficiëntie en verlengt de droogtijd.
13. Zorg dat zich rond de afvoeropening en de
aangrenzende omgeving geen pluizen, stof en
vuil ophopen.
14. De binnenkant van de wasdroger en het
afvoerkanaal dienen periodiek door bevoegd
onderhoudspersoneel te worden gereinigd.
15. De wasdroger werkt niet met een open laaddeur.
Probeer de deurveiligheidsschakelaar NIET te
omzeilen door de wasdroger met de deur open te
laten draaien. De wasdroger stopt met draaien
wanneer de deur geopend wordt. Gebruik de
wasdroger niet als deze niet stopt met draaien
wanneer de deur wordt geopend of begint te
draaien zonder dat het START-mechanisme
wordt ingedrukt. Neem de wasdroger dan buiten
gebruik en neem contact op met een
onderhoudsmonteur.
16. Artikelen die bevuild zijn met stoffen zoals
slaolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum,
vlekkenverwijderaars, terpentijn, was en
wasverwijderaars, moeten met extra wasmiddel
in heet water worden gewassen alvorens in de
droogtrommel te worden gedroogd.
17. Plaats ter vermindering van brandgevaar, GEEN
kleding in de droogtrommel met sporen van
brandbare stoffen, zoals machineolie,
ontbrandbare chemicaliën, verdunningsmiddel
enz., of iets dat een was of chemicaliën bevat,
zoals zwabbers en schoonmaakkleding, of iets
dat thuis chemisch is gereinigd met
oplosmiddelen voor chemisch reinigen.
18. Gebruik de wasdroger alleen waar deze voor
bedoeld is, namelijk het drogen van kleding.
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19. Sluit de voedingsspanning naar de wasdroger
altijd af voordat u enig onderhoud uitvoert.
Koppel de voedingskabel los door de stekker beet
te pakken, niet de kabel.
20. Als de voedingskabel beschadigd is, moet deze
worden vervangen door een speciale kabel die bij
de fabrikant of de servicevertegenwoordiger
verkrijgbaar is.
21. Installeer de wasdroger volgens de
INSTALLATIE-INSTRUCTIES. Alle elektrische
aansluitingen, aarding, en gastoevoer moeten
voldoen aan plaatselijke voorschriften en, waar
vereist, door erkend personeel worden
uitgevoerd. Doe dit niet zelf, tenzij u weet hoe
het moet!
22. Verwijder de was onmiddellijk nadat de
droogmachine is gestopt.
23. Altijd de voorschriften van de fabrikant lezen en
opvolgen die op de verpakkingen van was en
reinigingsmiddelen staan vermeld. Neem alle
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in
acht. Verminder de kans op vergiftiging of
brandwonden als gevolg van chemicaliën: houd
ze te allen tijde buiten bereik van kinderen (bij
voorkeur in een afgesloten kast).
24. 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.
25. Volg ALTIJD de wasvoorschriften van de stof op
die door de kledingfabrikant worden verstrekt.
26. Bedien de droogtrommel nooit met de
afschermingen en/of panelen verwijderd.
27. Laat de droogmachine NIET draaien als er
onderdelen ontbreken of gebroken zijn.
28. GA NIET voorbij aan ongeacht welke
veiligheidsvoorzieningen.
29. Droog ongewassen artikelen niet in de droger.
30. Het nalaten deze machine te installeren, te
onderhouden en/of te bedienen volgens de
voorschriften van de fabrikant kan condities tot
gevolg hebben die lichamelijk letsel en/of
eigendomsschade teweegbrengen.
OPMERKING: De WAARSCHUWINGEN en
BELANGRIJKE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN die in deze
handleiding staan zijn niet bedoeld om alle
mogelijke toestanden en situaties te dekken die zich
zouden kunnen voordoen. Gezond verstand,
voorzichtigheid en zorgvuldigheid moeten worden
betracht bij het plaatsen, onderhouden en bedienen
van de droogmachine.
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Afmetingen

203 mm
(8 inch)
597 mm
(23,5 inch)

711 mm
(28 inch)

391 mm
(15,4 inch)
683 mm
(26,9 inch)

11 mm
(0,4 inch)

*951 mm (37,44 inch)

*392 mm
(15,44 inch)

*102 mm
(4 inch)

*114 mm (4,5 inch)

*1077 mm (42,4 inch)

Het geluidsniveau is gemiddeld 54,1 dBA.

DRY2226N

ELEKTRISCHE WASDROGERS
DRY2226N

203 mm
(8 inch)
597 mm
(23,5 inch)

711 mm
(28 inch)

11 mm
(0,4 inch)

391 mm
(15,4 inch)
683 mm
(26,9 inch)

*70 mm
(2,8 inch)

*951 mm (37,44 inch)

*392 mm
(15,44 inch)

60 mm (2,3 inch)

*102 mm (4 inch)

*1077 mm (42,4 inch)

*114 mm (4,5 inch)

*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.
OPMERKING: Uitlaatopeningen zijn geschikt voor metalen kanalen van 102 mm (4 inch).

DRY2227N

1
WASDROGERS OP GAS
DRY2227N

*Met de poten voor het waterpas maken in de basis gedraaid.
OPMERKING: Uitlaatopeningen zijn geschikt voor metalen kanalen van 102 mm (4 inch).
1
3/8 inch NPT-gasaansluiting

513599DUR2
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Voordat u begint

WAARSCHUWING

Gereedschap

Alle demontage die het gebruik van
gereedschappen vereist moet worden
uitgevoerd door een geschikt, bevoegd
onderhoudspersoon.

Voor de meeste installaties heeft u de volgende
standaardgereedschappen nodig:
1

3

2

6

W299DU

5

4
DRY911N
DRY911N

1
2
3
4
5
6

Engelse sleutel
Schroevendraaier voor 1/4 inch-bits
Schroevendraaiers
Waterpas
Teflon tape
Duct tape

Figuur 1

6
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De wasdroger installeren

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

Stap 1: De wasdroger plaatsen en
waterpas stellen

Er moet voldoende vrije ruimte rondom de wasdroger
zijn voor de nodige ventilatie en voor gemakkelijke
installatie en onderhoud. (Zie Figuur 2 voor de
minimale vrije ruimte.)

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.

De droger moet achter een afsluitbare deur, een
schuifdeur of een deur met een scharnier aan de
tegenoverliggende kant van de droger worden
geïnstalleerd.

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

F
1

***1067 mm (42 inch)

B
E
D
A

2 (G)

F
A

A

VOORAANZICHT
(zonder kastdeur)

C
ZIJAANZICHT
(zonder kastdeur)

3

VOORAANZICHT
DRY2418N
(zonder kastdeur)
DRY2418N

Alleenstaand /
alkoofinstallatie

Gebied

Beschrijving

A*

Vrije ruimte zijkanten en achterkant droger
Vrije ruimte bovenkant droger
Vrije ruimte voorkant droger
Vrije ruimte afvoerpijp tot brandbaar
materiaal
Vrije ruimte weerkap tot grond
Afstand van vloer of plafond tot rand van gat
Oppervlakte van gecentreerde
luchtopeningen in kastdeur

B
C
D
E
F
G**

Kastinstallatie

0 mm (0 inch)
305 mm (12 inch)
Niet van toepassing
51 mm (2 inch)

0 mm (0 inch)
305 mm (12 inch)
51 mm (2 inch)
51 mm (2 inch)

305 mm (12 inch)
Niet van toepassing
Niet van toepassing

305 mm (12 inch)
76 mm (3 inch)
2600 mm2 (40 inch2) open

* De speling achter het apparat is de minimale waarde. Voor aansluiting van leidingen wordt een afstand van 5 cm (2 inch) aan bevolen.
Waneerde de ventilatie van het apparat achter langs gaat, wordt 15 cm (6 inch) aanbevolen.
**Deur met jaloezieën en gelijkwaardige luchtopeningen is aanvaardbaar. (Minimale tussenruimtes zijn afgebeeld.)
1
2
3

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

***OPMERKING: Voor nieuwe installaties plaatst u de bovenkant van de muurventilatieopening 1067 mm (42 inch)
boven de vloer om de ventilatie eenvoudiger te kunnen aansluiten.

Figuur 2

513599DUR2
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Plaats de wasmachine en stel de poten af zodat de
machine van voor naar achter en van links naar rechts
waterpas staat. De stelpoten kunnen van binnenuit
worden afgesteld met een Engelse sleutel. Het
apparaat moet met alle vier poten op de vloer rusten,
zodat het gewicht van de wasdroger gelijkmatig is
verdeeld. De wasdroger mag niet wiebelen.

Stap 2: Afvoer van wasdroger aansluiten

WAARSCHUWING
De droogmachine MOET een afvoer naar
buiten hebben om brandgevaar en de
opeenhoping van onbrandbaar gas te
verminderen.
W604DU

2

Voer ter vermindering van brandgevaar en
de opeenhoping van brandbare gassen, de
lucht van de droogmachine NIET af in een
diepte in de grond of kuil voor een raam,
gasuitlaat, schoorsteen of besloten, nietgeventileerde ruimte zoals een zoldermuur,
plafond, kruipruimte onder een gebouw of
verborgen ruimte van een gebouw.

1

W045DU

3

WAARSCHUWING
DRY1953N

DRY1953N

1
2
3

Onderkant wasdroger
Waterpas
Poot voor waterpas stellen

Figuur 3

BELANGRIJK: Wasdrogers op gas moeten in een
stacaravan tijdens installatie vast aan de vloer
worden bevestigd. U kunt de
wasdrogerinstallatieset met bestelnummer 526P3
(tegen meerprijs) bestellen voor installatie in een
stacaravan. Volg de instructies uit deze set op.

8

Gebruik om brandgevaar te verminderen
GEEN plastic of dunne bladmetalen koker
om stoffen van de droogmachine af te
voeren.
W354DU

Om het brandgevaar te verminderen
MOETEN de afvoerpijp en de weerkap van
een materiaal zijn gemaakt dat geen
verbranding in stand houdt. Voor een
droogmachine wordt stijve of buigzame
metalen pijp aanbevolen.

© Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT
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WAARSCHUWING
Ter vermindering van brandgevaar als
gevolg van hogere statische druk raden
wij aan om geen secundaire
lijnpluisfilters of pluisverzamelaars te
installeren. Als secundaire systemen
verplicht zijn, moet het systeem vaak
worden gereinigd om veilig bedrijf te
waarborgen.
W749DU

BELANGRIJK: Het installeren van lijnfilters of
pluisverzamelaars veroorzaakt hogere statische
druk. Als het secundaire pluissysteem niet juist
wordt onderhouden, dan werkt de droger minder
efficiënt en vervalt de garantie.
• Gebruik GEEN kunststof of dunne foliekanalen
of kanalen van type B. Stijve metalen buis wordt
aanbevolen.

• Als het kanaal door een onverwarmde ruimte
loopt, moet het geïsoleerd worden om
condensatie en opeenhopen van pluizen 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 afvoerdebiet is 5000 l/min (180 ft3/min)
(gemeten aan de afvoeropening van de
wasdroger)
• Installeer het afvoerkanaal NIET in een
ontoegankelijke ruimte zoals in een dubbele
muur of tussen een plafond.
• De statische druk in het afvoerkanaal mag niet
hoger zijn dan 10 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
wasdroger).
• U kunt de wasdroger op een moeilijk bereikbare
plaats installeren door gebruik te maken van de
set met flexibele metalen kanalen (tegen
meerprijs apart te bestellen met
onderdeelnummer 521P3).

DOEN

NIET DOEN

DRY688N

DRY688N

Figuur 4

• Plaats de wasdroger op een plaats waar het
afvoerkanaal zo kort mogelijk kan zijn.
• Controleer of oude kanalen grondig 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 voorgaande secties heen, zodat de lucht
ongehinderd langs de wanden kan stromen.
• Gebruik zo min mogelijk bochten.
• Gebruik op alle naden en verbindingen duct tape
of klinknagels. Gebruik op de verbindingen van
het afvoerkanaal GEEN parkerschroeven of
andere bevestigingsmiddelen die in het kanaal
uitsteken en pluizen kunnen opvangen.
513599DUR2

• U moet zorgen dat de luchttoevoer voldoende is
om de door de wasdroger afgevoerde lucht aan te
vullen. De vrije opening voor het toevoeren van
buitenlucht moet minimaal 2600 mm2 (40 inch2)
groot zijn.
• Bij energiezuinige gebouwen die weinig
buitenlucht binnen laten, moet een luchttoevoer
worden aangelegd die voldoende lucht kan
aanleveren voor de wasdroger. U kunt hiervoor
contact 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 vervallen.
OPMERKING: Materiaal voor het afvoerkanaal
wordt niet met de wasdroger geleverd (deze moet u
zelf aanschaffen).

© Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT
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BELANGRIJK: luchtstroom gehinderd en werkt
de wasdroger minder efficiënt. Zorg dat de
luchtaanvoer onderaan het voorpaneel NIET wordt
geblokkeerd door was, tapijt of dergelijke, anders
wordt de

10
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Afvoerrichting

Afvoersysteem

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
brander.

Voor de beste resultaten mag het afvoerkanaal niet
langer zijn dan aangegeven in Tabel 1.

De wasdroger wordt af fabriek geleverd met de afvoer
aan de achterkant.
U kunt de afvoer naar de zijkant of de onderkant
verplaatsen met de afvoerset, onderdeelnummer
528P3, die u tegen meerprijs optioneel bij kunt
bestellen.
Aantal 90°
knieën

Om te zorgen dat het weer niet in het afvoerkanaal kan
terugslaan, moet u de afvoer afsluiten met een
weerkap met scharnierende jaloezieën (apart aan te
schaffen).
OPMERKING: De weerkap moet minimaal op een
hoogte van 305 mm (12 inch) boven de grond
worden geplaatst. Bij kans op zware sneeuwval
moet de opening hoger worden geplaatst.

Type weerkap
Alleen gebruiken voor installaties met korte
afvoerafstanden

Aanbevolen

102 mm
(4 inch)

102 mm
(4 inch)

63,5 mm
(2-1/2 inch)
D673I

D802I

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
11,0 m (36 ft)
9,10 m (30 ft)
4
8,50 m (28 ft)
6,70 m (22 ft)
OPMERKING: 1,80 m (6 ft) aftrekken voor elk extra bochtstuk.
Tabel 1

OPMERKING: De maximale lengte van een
flexibele metalen buis met een diameter van
10,20 cm (4 inch) mag niet meer zijn dan
2,40 m (7,87 ft).

513599DUR2
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Stap 3: (Alleen bij de wasdroger op gas)
gasleiding aansluiten
(6,2 kW)
Gasverbruik = 0,55 m3/u

Vóór de installatie moet worden gecontroleerd of de
lokale distributieomstandigheden, 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: Dit apparaat moet worden
geïnstalleerd volgens de van kracht zijnde
voorschriften.
OPMERKING: Deze machine wordt door de
fabriek geleverd 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. Raadpleeg uw distributeur voor installatie in
andere EU-landen, en/of voor aanpassing voor
LPG.

WAARSCHUWING
Ter vermindering van het gevaar op
gaslekken, vuur of ontploffing:
• Moet de droogmachine zijn
aangesloten op het type gas zoals is
weergegeven op de naamplaat in de
deurholte.
• Gebruik een nieuwe flexibele roestvrij
stalen connector.
• Gebruik in LPG niet oplosbare pasta
voor pijpverbindingen op alle
pijpschroefdraden of, teflonband.
• Zuiver lucht en bezinksel uit
gastoevoerlijnen alvorens deze op de
droogmachine aan te sluiten. Zuiver
resterende lucht uit de gaslijn naar de
droogmachine totdat er gaslucht wordt
geroken, alvorens de aansluiting goed
vast te draaien. Deze stap is nodig om
vervuiling van de gasklep (gaskraan) te
voorkomen.
• Gebruik geen open vlam om op
gaslekken te controleren. Gebruik een
niet-corrosieve vloeistof voor het
opsporen van gaslekken.
• Alle demontage die het gebruik van
gereedschappen vereist moet worden
uitgevoerd door een geschikt, bevoegd
onderhoudspersoon.

OPMERKING: De gastoevoer moet
overeenkomstig de plaatselijke voorschriften en
regelgeving zijn.
Aardgas, 37,30 MJ/m3 (1000 Btu/ft3) moet een druk
hebben van 12 tot 26 mbar (5 tot 10,5 inch waterdruk).
Voor een goede werking op een hoogte van meer dan
915 m (3000 voet), moet de maat van de
branderopening worden verkleind om volledige
verbranding te verkrijgen. Zie Tabel 2.
Hoogtebijstellingen voor aardgas
Grootte
uitstroomopening

m

ft

nr.

mm

inch

Onderdeelnummer

915

3000

43

2,26

0,0890

503778

1830

6000

44

2,18

0,0860

58719

2440

8000

45

2,08

0,0820

503779

2740

9000

46

2,06

0,0810

503780

3050

10.000

47

1,99

0,0785

503781

Hoogte

Tabel 2

2. Verwijder de transportdop van de gasaansluiting
aan de achterkant 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.

W316DU

Deze instructies zijn alleen van toepassing als de
volgende landcode op het apparaat staat - GB/IE/PT/
ES/IT/BE Als deze code niet aanwezig is op het
apparaat, dienen de technische instructies te worden
gelezen die de nodige informatie over de aanpassing
van het apparaat zullen bieden aangaande de
gebruiksvoorwaarden van het land.
12
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OPMERKING: Bij aansluiting op een gasleiding
moet u een afsluiter plaatsen op minder dan 1,80 m
(6 voet) van de wasdroger. U moet een NPTaansluiting van 1/8 inch maken om de inlaatdruk te
kunnen controleren. Zie Figuur 5.

LPG LPG, 93,10 MJ/m3 (2500 Btu/ft3) moet een druk
hebben van 25 ± 4 mbar (10 ± 1,50 inch waterdruk).
Voor een goede werking op een hoogte van meer dan
1370 m (4500 voet), moet de maat van de
branderopening worden verkleind om volledige
verbranding te verkrijgen. Zie Tabel 3.

1

LPG Hoogte-aanpassing LPG
Hoogte
5
2

Grootte
uitstroomopening

m

voet

nr.

mm

inch

1370
3000

4500
9500

56
57

1,20
1,10

0,0465
0,043

Onderd
eelnr.
503786
60941

Tabel 3
3
4

D233I

D233I

1

2
3
4

5

OPMERKING: Sluit de wasdroger NIET aan op
LPG zonder de distributeur te raadplegen en/of
zonder de juiste ombouw uit te voeren in
overeenkomst met de instructies voor het
ombouwen (Ombouwset 599P3).

Nieuwe roestvrijstalen flexibele connector –
(gebruik connectortype met CSA certificatie)
Alleen gebruiken indien toegestaan onder
plaatselijke voorschriften
1/8 inch NPT-pijpplug
Afsluitkraan apparatuur
Zwarte ijzeren pijp
Korter dan 6,10 m (20 voet): Gebruik
9,50 mm (3/8 inch) gasleiding.
Langer dan 6,10 m (20 ft): Gebruik
12,70 mm (1/2 inch) gasleiding.
3/8 inch NPT-gasaansluiting

Figuur 5

4. Maak alle aansluitingen goed vast. Zet het gas
aan en controleer alle aansluitingen (intern en
extern) op gaslekken met een niet-corrosieve
lekdetectievloeistof.
OPMERKING: De droogmachine en zijn
hoofdgasklep (kraan) moet van het pijpsysteem
voor gastoevoer zijn ontkoppeld tijdens het testen
van de druk van dat systeem op testdrukken die
hoger liggen dan 50 mbar. Raadpleeg stap 8
(Controle van warmtebron).

513599DUR2
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Stap 4: Deur omdraaien, indien gewenst

4. Draai de deur om zoals aangegeven.

1. Maak de scharnieren los door de vier schroeven
uit te draaien.

D273P

Figuur 9
DRY1956N

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

Figuur 6

2. Draai alle negen schroeven uit.

DRY1917N

DRY1917N

Figuur 10
D272P

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

Figuur 7

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

DRY1918N

DRY1918N

B

Figuur 11
A
DRY1916N

7. Draai de negen schroeven uit stap 2 weer vast.
DRY1916N

Figuur 8

DRY1919N

DRY1919N

Figuur 12

14
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8. Wip de twee dopjes met een schroevendraaier uit
de het plaatwerk en druk deze in de gaten aan de
andere kant.

DRY691N

Stap 5: Binnenkant wasdroger afnemen
BELANGRIJK: 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.

DRY691N

Figuur 13

9. Zet de scharnieren weer vast met de vier
schroeven uit stap 1.
DRY1954N

DRY1954N

Figuur 15

D606I

D606I

Figuur 14

513599DUR2
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Stap 6: Netspanning wasdroger aansluiten
Elektrische wasdrogers
Raadpleeg de serieplaat voor vereisten.

L 1 L 2 L 3

BELANGRIJK: Laat een bevoegd elektricien een
juist elektrisch stopcontact installeren.

N
230 Volt

400 Volt

EENFASE MODELLEN
(230 Volt, 50 Hz, 2 draden plus aarde, 30 Ampinstallatie)

400 Volt

400 Volt

DRIEFASIGE MODELLEN
230 Volt

(400/230 V, 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 driehoekschakeling (230 V,
50 Hz, 3 draden plus aarde, 15 A)
OPMERKING: Het bedradingsschema bevindt
zich in de schakelkast.
Ga als volgt te werk om uw eigen kabel aan te sluiten
voor drie fasen 400 V in sterschakeling:
1. Verwijder het elektrische toegangspaneel aan de
achterkant van de machine.
2. Sluit de voedingskabels aan zoals aangegeven in
Figuur 16.
3. Sluit de met de machine geleverde
snoerontlasting op de voedingskabel aan, in
overeenstemming met alle plaatselijke
voorschriften en verordeningen.
4. Breng het toegangspaneel weer aan.

230 Volt

AANSLUITBLOK INGESTELD VOOR 400 VOLT
DRY1931N
WYE ZOALS GEZIEN DOOR HET
TOEGANGSPANEEL ACHTERAAN
DRY1931N

Figuur 16

WAARSCHUWING
Teneinde brandgevaar, elektrische schok,
ernstig persoonlijk letsel of de dood te
verminderen MOET alle bedrading en
aarding zich houden aan de plaatselijke
elektrische voorschriften of codes. Het is
de verantwoording van de klant om de
bedrading en de zekeringen door een
bevoegd elektricien te laten controleren,
om er zeker van te zijn dat de waskamer
adequate elektrische kracht heeft om de
droogmachine te laten draaien.
W458DU

Aardings- en bedradingsinstructies
• De wasdroger moet worden aangesloten op een
vaste elektrische installatie met aarde of anders
moet u een aparte aardleiding installeren op het
massapunt op de wasdroger.
• Raadpleeg het typeplaatje van de wasdroger voor
de elektrische specificaties. De zekering en de
bedrading moeten zwaar genoeg zijn voor het
aangesloten vermogen. De wasdroger heeft een
eigen aansluitblok dat moet worden aangesloten
op een aparte groep, 230 V, 50 Hz, met één fase
of 400/230 V, 50 Hz, met drie fasen, met zekering
en bedrading die zwaar genoeg moeten zijn voor
het aangesloten vermogen volgens de
specificaties van het typeplaatje.

16
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DRY1957N

DRY1958N

NETSNOER

VASTE AANSLUITING
DRY1957N

DRY1958N

OPMERKING: Het elektrisch stopcontact moet zodanig worden geplaatst dat het gemakkelijk bereikbaar is met de
machine op zijn plaats. Als de machine rechtstreeks op het net is aangesloten, is een tussenliggende uitschakeldoos
vereist met een opening van 3 mm om aan EN 60335-1, bepaling 24.3 en 22.2, of een opening van 3,5 mm om aan
norm IEC 60335-1, bepaling 24.3 en 22.2 te voldoen. De opening wordt omschreven als de minimale contactscheiding
van elke pool in de schakelaar tussen de stand 'AAN' en ' UIT '.

Figuur 17

513599DUR2
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Wasdrogers op gas
(230 Volt, 50 Hz, 2 draden plus aarde, 10 Ampinstallatie)
OPMERKING: Het bedradingsschema bevindt
zich in de schakelkast.

WAARSCHUWING
Teneinde brandgevaar, elektrische schok,
ernstig persoonlijk letsel of de dood te
verminderen moet alle bedrading en
aarding zich houden aan de plaatselijke
elektrische voorschriften of codes. De
gastoevoer aan een gasdroger moet in
overeenstemming zijn met plaatselijke
voorschriften en verorderingen.
W780DU

DRY1957N
DRY1957N

De wasdroger is ontworpen voor aansluiting met drieaderige kabel (waaronder een aardleiding) op een
groep met één fase, 230 V, 50 Hz, gezekerd volgens
het typeplaatje.

D210I

13 A zekering

Figuur 18

Figuur 19

Aardingsinstructies

1

1

OPMERKING: Het elektrisch stopcontact moet zodanig
worden geplaatst dat het gemakkelijk bereikbaar is
met de machine op zijn plaats.

Deze wasdroger moet geaard zijn. Mocht er zich een
storing of een breakdown voordoen dan vermindert
aarding de kans op elektrische schok door in een pad
van de minste weerstand voor elektrische stroom te
voorzien. De wasdroger is uitgerust met een kabel
voorzien van een aardleiding. De stekker moet in een
juist stopcontact worden gestoken dat juist is
geïnstalleerd, en is geaard in overeenstemming met
alle plaatselijke voorschriften.
Verander de met de wasdroger geleverde stekker niet als deze niet in het stopcontact past, laat een juist
stopcontact door een bevoegd elektricien installeren.

Stap 7: Controleer stap 1 - 6 nogmaals
Zie de Installatiechecklist achterop deze
gebruiksaanwijzing en controleer of de wasdroger juist
is geïnstalleerd.

Stap 8: Controleeer de warmtebron
Elektrische wasdrogers
Sluit de laaddeur en start de wasdroger op een
programma met verwarming (zie hoofdstuk
Bediening). Nadat de wasdroger drie minuten heeft
gewerkt, dient de afgevoerde lucht of het afvoerkanaal
warm aan te voelen.

18
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Wasdrogers op gas
BELANGRIJK: Dit werk mag alleen door bevoegd
personeel worden uitgevoerd.
Verwijder het voorpaneel van de wasdroger om de
brander te kunnen zien.
Sluit de laaddeur en start de wasdroger op een
programma met verwarming (zie hoofdstuk
Bediening). De wasdroger gaat aan, de ontsteking
gloeit rood op en de hoofdbrander gaat aan.

Nadat de wasdroger ongeveer vijf minuten heeft
gewerkt, kunt u de brander door de onderkant van het
voorpaneel bekijken. 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 te veel lucht.) Stel de
luchttoevoer als volgt af (zie Figuur 20):
1. Draai de borgschroef van het luchtrooster iets los.

BELANGRIJK: Als er lucht in de gasleiding is
achtergebleven, kan de ontsteking uitgaan voordat
het gas ontbrandt. Wacht dan ongeveer twee
minuten voordat u opnieuw probeert het gas aan te
steken.

2. Draai het luchtrooster linksom tot u een felle
vlam met gele punten ziet, draai het luchtrooster
dan langzaam naar rechts totdat u een
gelijkmatige blauwe vlam ziet.
3. Zet na het instellen van de vlam het luchtrooster
weer met de borgschroef vast.
4. Plaats het voorpaneel terug.

BELANGRIJK: Als de brander niet aangaat,
controleer dan of de gaskraan open staat.

WAARSCHUWING
Ter vermindering van het gevaar op
ernstig letsel of de dood moet het
onderste voorpaneel tijdens normale
werking op zijn plaats zijn.
W158DU

Nadat de wasdroger gedurende ongeveer drie minuten
heeft gewerkt, dient de afgevoerde lucht of het
afvoerkanaal warm aan te voelen.

1
2
6

5

4
3

DRY212N

1
2
3
4

Hendel afsluitklep
Borgschroef luchtrooster
Luchtrooster
3,1 mm (1/8 inch) NPT-plug (voor het
controleren van de gasdruk)

5
6

Open
Dicht

Figuur 20

513599DUR2
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Bedieningsvoorschriften

Stap 2: Was laden

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

Laad de wasdroger voor de helft met was (maximaal
7,8 kg droge kleding).

Stap 1: Pluisfilter schoonmaken
Reinig voor elk gebruik het pluisfilter.

DRY1960N
DRY1960N

Figuur 22

Stap 3: Laaddeur sluiten

DRY1959N
DRY1959N

Figuur 21

WAARSCHUWING
Om het risico van brand te verminderen
en te voorkomen dat pluisjes zich de
afvoerbuis ophopen, mag de wasdroger
niet zonder pluizenfilter worden gebruikt.
W771DU

DRY1961N
DRY1961N

Figuur 23
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Stap 4: Temperatuurinstelling selecteren

Stap 5: Timerknop instellen
Stof / temperatuurinstelling selecteren.

Geen warmte
Automatisch drogen permanent press

DRY2409N

Gemiddelde temperatuur / fijne
stoffen

DRY2413N

Automatisch drogen normaal

DRY2410N
DRY2414N

Hoge temperatuur / normaal –
permanent press
DRY2411N

Droogduur instellen
DRY485N

OPMERKING: Volg altijd de instructies op het
wasetiket van de fabrikant op.

DRY2412N
DRY2412N

Figuur 24

DRY2415N

Figuur 25

De verwarming begint zodra het programma start.
Aan het eind van elk programma draait de wasdroger
gedurende enige tijd zonder verwarming zodat het
wasgoed kan afkoelen.
OPMERKING: Gebruik de programma's
Permanent press of Fijne was voor het drogen van
wasgoed die met warme lucht kunnen worden
gedroogd. Deze programma's drogen automatisch
totdat het gewenste niveau bereikt is.
Minder Droog is voor grote ladingen en licht wasgoed,
maar de was kan wat vochtig blijven.
Meer Droog is voor kleine ladingen en zwaar
wasgoed, maar licht wasgoed kan dan te lang drogen.
Minder droog
DRY482N

Meer droog
DRY483N

Als de wasmachine stopt voordat het programma is
afgelopen, dan is de overbelastingsbeveiliging
misschien aangeslagen. Zie pagina 24.

513599DUR2
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Stap 6: Wasdroger starten

Stap 7: Was verwijderen

Druk de timerknop in om de wasdroger te starten.

Verwijder de was onmiddellijk nadat de wasdroger aan
het eind van het programma is gestopt.
Eind van cyclus
DRY487N

DRY2416N

DRY2416N

DRY1962N
DRY1962N

Figuur 26
Figuur 27

WAARSCHUWING
Om het risico van brand te voorkomen,
dient de was onmiddellijk te worden
verwijderd als er een stroomstoring
optreedt.
W779DU
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Smering

Bedieningspaneel

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

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

Uw wasdroger onderhouden

OPMERKING: Het bedradingsschema bevindt
zich achter het bedieningspaneel.

WAARSCHUWING
Om het risico van een elektrische schok,
ernstig letsel of de dood te verminderen,
ontkoppel de elektrische voeding van de
droger alvorens het binnenwerk te
reinigen.
W132DU

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 waskrijt verwijderen door een hete
stand te kiezen en een programma met oude doeken te
draaien die het krijt of de inkt opnemen. Als dat niet
lukt, neem dan contact op met uw verkoper. Gebruik
GEEN chemicaliën in de wasdroger.
BELANGRIJK: Het gebruik van chloor voor het
verwijderen van een verkleuring moet worden
vermeden, omdat bleekmiddel de afwerking kan
beschadigen.

Buitenkant
Neem de buitenkant van de machine indien nodig af.
Als u waspoeder, bleekmiddel of andere wasmiddelen
op de omkasting morst, moet u deze meteen
verwijderen. Sommige schoonmaakmiddelen kunnen
de omkasting aantasten.

513599DUR2

VOORZICHTIG
Voorzie vóór ontkoppeling alle draden
van een etiket wanneer regelapparatuur
wordt onderhouden. Bedradingsfouten
kunnen onjuiste en gevaarlijke werking
veroorzaken.
W049DU

Afvoersysteem

WAARSCHUWING
Om het risico op elektrische schok en
brandgevaar te verminderen, dient voor
het reinigen de elektrische voeding naar
de droogmachine te worden ontkoppeld.
W043DU

Het afvoerkanaal moet na een jaar gebruik door een
onderhoudsmonteur 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.
Regelmatig moet worden gecontroleerd of de weerkap
niet afgedekt is, de lamellen vrij kunnen bewegen en
het oppervlak niet ingedeukt is.
Zorg dat er geen brandbare materialen (zoals benzine)
bij de wasdroger worden bewaard.
Zorg dat de luchtaanvoer en luchtafvoer niet gehinderd
worden.
OPMERKING: Controleer op juiste werking na
onderhoud.
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Pluisfilter
REINIG VOOR ELK GEBRUIK HET
PLUISFILTER. (Zie Figuur 28 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
wasdroger 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.

Overbelastingsbeveiliging voor de
motor
Deze beveiliging zet de motor automatisch stil als de
belasting te hoog wordt. Na afkoeling reset de
overbelastingsbeveiliging zichzelf. Druk op de timerknop 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.

1

DRY1959N

1

DRY1959N

Pluisfilter

Figuur 28

24

© Published by permission of the copyright owner - DO NOT COPY or TRANSMIT

513599DUR2

Problemen oplossen
Probeer of u met deze aanwijzingen het probleem kunt
verhelpen voordat u contact opneemt met een
onderhoudsmonteur: dat kan u tijd en geld besparen!
Probleem

Mogelijke oorzaak/oplossing
•
•
•
•

Wasdroger start niet

•
•

Wasdroger wordt niet warm

•
•
•
•
•

Wasdroger droogt niet goed

•
•
•
•
•
•
•

Wasdroger maakt veel geluid

•
•
•

Kleding is erg gekreukt

•
•

Kleding ruikt

513599DUR2

•

Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.
Controleer of de laaddeur dicht is.
Druk de timerknop in om de wasdroger te starten.
Controleer of de zekering van de groep niet doorgebrand is of de
stroomonderbreker open staat. De wasdroger heeft zelf geen zekering. Een
elektrische wasdroger is op een groep aangesloten met twee zekeringen.
Controleer of de overbelastingsbeveiliging aan is gegaan. Wacht tien minuten en
probeer dan nogmaals te starten.
Controleer bij een wasdroger op gas of de zekering doorgebrand is. Zie stap 6
van het hoofdstuk Installeren.
Controleer of de zekering van de groep niet doorgebrand is of de
stroomonderbreker open staat. De wasdroger heeft zelf geen zekering. Een
elektrische wasdroger is op een groep aangesloten met twee zekeringen.
Controleer of u een programma met VERWARMING heeft gekozen.
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.
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 gedaan. Een te kleine
lading kan niet goed mengen en wordt niet goed droog.
Automaatprogramma: stel in op Meer Droog of Minder Droog.
Tijdprogramma: stel in op een langere of kortere tijd.
Controleer de was. Het drogen van zware voorwerpen duurt lang als deze met
kleine voorwerpen worden gemengd.
Controleer of er geen vreemde voorwerpen in de droogtrommel zitten (spijkers,
munten, metaal, plastic speelgoed enzovoort). Verwijder zulke voorwerpen uit de
droogtrommel.
Controleer of de wasmachine waterpas staat Als de machine op een ongelijke
ondergrond staat, kan dat trillen of schudden veroorzaken.
De volgende geluiden zijn normaal: tikken van de tijdklok, het aan- en afslaan
van de verwarmingsbron en het geluid van de lucht door de droogtrommel en het
afvoerkanaal.
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.
Controleer of er in de ruimte waar de wasdroger staat, luchtjes hangen.
Eventuele luchtjes (van frituren, verf, schoonmaakmiddelen, brandlucht) kan aan
de kleding worden doorgegeven doordat de wasdroger lucht uit het vertrek
aanzuigt. Zorg dat de ruimte waar de wasdroger staat, goed geventileerd is.
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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 29. 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 gevolgen voor de gezondheid.
De recyclage van materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer informatie
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

Figuur 29
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Contactinformatie
Als er onderhoud nodig is, neemt u contact op met het
dichtstbijzijnde door de fabriek erkende
servicecentrum.
Als u geen erkend onderhoudscentrum kunt vinden of
niet tevreden bent met het op uw apparaat uitgevoerde
onderhoud, kunt u contact opnemen met de verkoper
van uw apparaat.
Aankoopdatum ______________________________
Modelnummer ______________________________
Serienummer ______________________________
Als u telefonisch of schriftelijk contact opneemt over
uw apparaat, DIENT U ZOWEL DE MODEL- ALS
DE SERIENUMMERS OP TE GEVEN. Zowel het
model- als het serienummer bevinden zich op het
typeplaatje. Het typeplaatje zit op de hieronder
aangegeven locatie. Voeg een kopie bij van uw factuur
en alle onderhoudsbonnen waarover u beschikt.

WAARSCHUWING
Om het risico van ernstig letsel of de dood
te verminderen, mogen er GEEN
onderdelen van de wasdroger worden
hersteld of vervangen, of getracht
onderhoud uit te voeren, behalve als dit
specifiek wordt aanbevolen in de
onderhoudsinstructies voor de gebruiker
of in uitgegeven reparatie-instructies voor
de gebruiker die u begrijpt en waarvoor u
de vaardigheden bezit om deze uit te
voeren.
W133DU

Als onderdelen vervangen moeten worden, neemt u
contact op met de winkel waar u uw droogtrommel
heeft gekocht of bel voor de naam en het adres van de
dichtstbijzijnde erkende distributeur van onderdelen.

2

1

D063K

1
2

Naamplaatje - Modellen vanaf serienr.
1206025810
Naamplaate - Modellen tot en met serienr.
1206025809

Figuur 30
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Installatiechecklist
Snelle installatie voor de wasdroger
(Zie de handleiding voor gedetailleerde instructies)

1

• Plaats de
wasdroger plaatsen
en stel deze
waterpas.

5

• Binnenkant wasdroger
afnemen.

D467IE0A

LEVEL
D255I
D255I

CONTROLEER

D256I

DRY1954N
DRY1954N

D259I

CONTROLEER

2

6

• Sluit het
afvoersysteem
van de
wasdroger
aan.

• Netspanning wasdroger aansluiten.

D203IE1A

ELEKTRISCH

D210IE1B

GAS

DRY688N

DRY688N

CONTROLEER

3

CONTROLEER

ALLEEN BIJ GAS
• De
gastoevoerleiding
aansluiten.
• Controleer op
gaslekken.

7

D258I

CONTROLEER

CONTROLEER

4

8
• Deur omdraaien,
indien gewenst.

• Controleer stap 1 - 6
nogmaals.

• Controleeer de
warmtebron.

D700I
D700I

CONTROLEER

CONTROLEER
DRY1956N
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