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VEILIGHEID VAN DE DROGER
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:

GEVAAR
WAARSCHUWING

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 -

“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.

WAARSCHUWING

– BRANDGEVAAR/

ONTVLAMBARE MATERIALEN

Dit is een extra alarmsymbool voor de veiligheid dat u waarschuwt voor brandgevaar

WAARSCHUWING
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.
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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.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN
DE VEILIGHEID
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BEWAAR DEZE HANDLEIDING
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Dit elektrische huishoudelijke apparaat is gemarkeerd in overeenstemming met de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake de afvoer
van elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).
Verzeker dat dit product correct wordt afgevoerd als afval, om mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke
gezondheid te vermijden die zouden kunnen voortkomen uit een onjuist beheer van de verwijdering van het elektrische
huishoudelijke apparaat als afval.
Het symbool op het product of op de meegeleverde documenten geeft aan dat dit elektrische huishoudelijke apparaat niet mag
worden behandeld als huishoudelijke afval. Het moet daarentegen worden afgegeven bij een speciaal inzamelpunt van elektrische
en elektronische apparatuur voor recycling.
Het apparaat moet worden geëlimineerd in overeenstemming met de milieuvoorschriften inzake afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met
uw gemeentekantoor, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product heeft gekocht.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN AANGAANDE DE VEILIGHEID
Verwijder de deur wanneer u de oude droger afdankt of afvoert als afval.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING

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 met droog wasgoed: gewichtsmaat die overeenkomt
met de maximale omvang van de lading die in de droger mag
worden gedaan.
IEC-capaciteit: capaciteitmaat die overeenkomt met de
maximale hoeveelheid droog wasgoed, verklaard door de
fabrikant, dat in een bepaald programma mag worden behandeld.

4

Capaciteit droog wasgoed
15 kg (33 lb)

IEC-capaciteit
7 kg (15 lb)

INSTALLATIE-EISEN
Gereedschappen en onderdelen

Vereiste gereedschappen voor installatie op gas:

Leg de benodigde gereedschappen en onderdelen klaar om de
installatie te beginnen.

Vereiste gereedschappen voor alle installaties:
Waterpomptang van 203
mm of 254 mm (8” of 10”)

Platte schroevendraaier

Engelse sleutel van 203 mm
of 254 mm (8” of 10”) (voor
gasaansluitingen)

2 kruiskopschroevendraaiers

Adichtingspasta,
goedgekeurd voor propaan

Meegeleverde onderdelen:
Dopsleutel van 6 mm (1/4”)
of pijpsleutel (aanbevolen)

Metaalschaar (installatie
van een nieuwe
luchtafvoer)

Stelpootjes (4)

Meetlint

Klembandjes voor luchtafvoer

Beschermdoppen voor
aansluitingen en kabels
(niet op alle modellen)

De verpakking met onderdelen is te vinden in de trommel.
Controleer of alle elementen aanwezig zijn.

Benodigde onderdelen:
Controleer de lokale wetten. Controleer het aanwezige elektrische
en luchtafvoersysteem. Zie “Elektrische eisen” en “Eisen aan de
luchtafvoer” voordat u de onderdelen aanschaft.
Controleer de wettelijke vereisten. Sommige wetten beperken of
verbieden installatie van drogers in garages, kasten, stacaravans
of slaapverblijven. Raadpleeg de bouwinspectie.
Waterpas

Tang

Engelse sleutel met
opening tot 25 mm (1”) of
zeshoekige inbussleutel

Kitspuit en kit (voor
installatie van een nieuwe
luchtafvoerbuis)

Stanleymes

Plamuurmes

Optionele uitrusting: (niet meegeleverd bij de droger)
Raadpleeg de Gids voor gebruik en onderhoud voor de
accessoires die bij de droger kunnen worden geleverd.
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Eisen voor de opstelling

WAARSCHUWING

Explosiegevaar
Houd ontvlambare materialen en dampen uit de buurt
van de droger.
Installeer hem niet in een garage.

Installatieruimte:
De ruimte moet voldoende groot zijn om de deur van de droger
helemaal te kunnen openen.
Installeer het apparaat niet achter een deur die gesloten kan
worden, een schuifdeur of een deur die tegengesteld aan de
drogerdeur scharniert waardoor het niet meer mogelijk is de deur
van het apparaat helemaal te openen.
Bij de meeste installaties is een ruimte van minimaal 140 mm
(5½”) achter de droger nodig voor luchtafvoer met een elleboog.
Zie “Eisen aan de luchtafvoer”.

Afmetingen van de droger
737 mm
29"
(29”)
(737 mm)

737 mm
29"
(29”)
(737 mm)

Het niet naleven van de voorschriften kan overlijden,
ontploffing of brand veroorzaken
Wat heeft u nodig:
■■ Een ruimte waar het luchtafvoersysteem correct kan worden
geïnstalleerd. Zie “Eisen aan de luchtafvoer”.
■■ Een apart circuit van 30 amp voor elektrische drogers.
■■ Een apart circuit van 15 amp of 20 amp voor gasdrogers.
■■ Als er een voedingskabel wordt gebruikt, een geaard
stopcontact op 610 mm (2 ft.) afstand van een zijkant van de
droger. Zie “Elektrische eisen”.
■■ Sterke vloer die de droger kan drager en een totaal gewicht
van droger en lading van 90,7 kg. (200 lbs). Bovendien moet
het gecombineerde gewicht van een bijbehorend apparaat in
aanmerking worden genomen.
■■ Vlakke vloer met een helling van maximaal 25 mm (1”) onder
het hele drogeroppervlak. Als de helling sterker is dan 25
mm (1”), installeer een verlengkit van de drogerpootjes,
artikelnummer 279810. Als de droger niet vlak staat, draait
de lading niet goed en zouden automatische programma's
met sensoren mogelijk niet goed functioneren.
Zet de droger nooit aan bij temperaturen onder 7°C (45°F).
Bij lagere temperaturen zou de droger aan het einde van
een automatisch programma niet kunnen uitschakelen. De
droogtijden kunnen langer zijn.
De droger mag niet worden geïnstalleerd op een plaats waar hij
blootstaat aan water en/of weersinvloeden.
Controleer de wettelijke vereisten. Sommige wetten beperken of
verbieden installatie van drogers in garages, kasten, stacaravans
of slaapverblijven. Raadpleeg de bouwinspectie.
N.B.: het is verboden andere verbrandingsapparaten in dezelfde
ruimte te installeren als de droger.

1102
433/mm
8"
(433mm)
⁄8”)
(1102

1102
433/mm
8"
(433⁄mm)
8”)
(1102

1/2mm
"
13
1
(13 (mm)
⁄2”)

11/mm
2"
38
1
(38(1mm)
⁄2”)

N.B.: de stelpootjes moeten 13 mm (1/2”) zijn (voor de hoogte
van een droger met een capaciteit van 0,102 m3 [3.6 cu. ft.]) of 38
mm (1½”) (voor de hoogte van een droger met een capaciteit van
0,108 m3 [3.8 cu. ft.]).
5783 mm
22
(223/⁄44"”)
(578 mm)

349
1333mm
/4"
(13mm)
⁄4”)
(349

705 3mm
273⁄/44”)"
(27
(705 mm)

705 3mm
27 3/⁄44”)
"
(27
(705 mm)

A

B

1/2"
13 mm
(1⁄2”)
(13
mm)

A. Zijwaarts openzwaaiende deur
B. Verticaal openzwaaiende deur

Installatieafstand

76 mm*
(3”)
3"*
(76 mm)

356max.*
mm*
14"
(14” max.) 48 in.2* 2
(356
mm) 310 cm 2*
(310
(48 cm
in.2))

18"*
457
(457mm*
mm)
(18”)

155
24cm
in.2 * *
(24 in.2) 2
705 mm
(155
cm )
3
(27 ⁄4”)
737 mm
29"
1"
1"* 27¾"
1"
(29”)
140 mm
(737 mm)
25 mm
(25 mm)
mm) (705 mm)
(25 mm)25(25mm*
25 mm
(1”)
(51⁄2”)
(1”) A (1”)
B
2

A

B

A. Nis
B. Zijaanzicht – kast of gesloten ruimte
C. Kastdeur met beluchting

*Vereiste afstanden
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3"*
(76 mm)

C

C

76 mm*
(3”)

Installatieafstanden voor nissen of kasten
De geïllustreerde afmetingen hebben betrekking op de minimaal
vereiste afstanden.
n B
ereken de extra ruimte die nodig is om de installatie en het
onderhoud te vergemakkelijken.
n 
Er zouden grotere afstanden nodig kunnen zijnen voor
wanden, deuren en plinten.
n 
Geadviseerd wordt om een ruimte van 25 mm (1”) toe te
voegen aan alle kanten van de droger, om het lawaai te
verminderen.
n 
Voor de installatie in kasten met deur, moeten de nodige
luchtopeningen worden aangebracht boven of onder in de
deur. Louvredeuren met gelijkwaardige luchtopeningen zijn
acceptabel.
n 
Bereken ook de afstanden die nodig zijn voor een soortgelijk
apparaat.

Stacaravans – Aanvullende installatie-eisen
De droger is geschikt voor installatie in stacaravans. De installatie
voldoet aan de geldende lokale normen en verordeningen.
n 
IJzerwaren voor metalen luchtafvoersysteem, in de handel
verkrijgbaar.
n 
In stacaravans moet er een geschikt systeem aanwezig zijn
om lucht van buitenaf in de droger te voeren. De opening
(bijvoorbeeld een raam vlakbij het apparaat) moet minstens
dubbel zo groot zijn als de afvoeropening van de droger.

AANSLUITING VAN DE
ELEKTRISCHE DROGER OP HET
ELEKTRICITEITSNET
Elektrische eisen

WAARSCHUWING

n	De droger is voorzien van een klembus van de kabel die moet
worden vastgezet wanneer de bekabeling is voltooid.
De klemmen voor de elektrische voeding van het net
zitten achter het kleine toegangspaneel (deksel van het
klemmenblok), de verbindingen moeten worden gemaakt
volgens de markering van de klemmen. Vergeet niet
het toegangspaneel naar de klemmen (deksel van het
klemmenblok) terug te plaatsen.
N.B.: overeenkomstig de Europese EMC-richtlijn (2014/30/
EU) bedraagt de maximale verklaarde impedantie van het
voedingssysteem waarop de droger moet worden aangesloten
0,191 + j0,119 Ohm.
N.B.: Elektrische veiligheidsnormen: de fabrikant heeft
conformiteit met de norm IEC/EN.60335 gekozen als meest
geschikt voor dit product.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok
Dit 3-aderige apparaat moet worden verbonden met
aarde.
Niet aarden op een gasleiding.
Als deze aanwijzingen niet in acht worden genomen
kunnen overlijden, brand of ernstige verwondingen het
gevolg zijn.

Als de norm het toelaat en er een extra aardingsdraad
wordt gebruikt, moet contact worden opgenomen met een
gekwalificeerd elektricien om te bepalen of de route van de
extra aarding volgens de voorschriften is.

Aanbevolen aardingsmethode
Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om contact op
te nemen met een elektricien/gekwalificeerd technicus die in
staat is om te verzekeren dat de elektrische installatie geschikt
is en aan de voorschriften voldoet.

Gevaarlijke spanning

De droger wordt zonder voedingskabel en stekker geleverd.
Een vakkundig elektricien moet het apparaat aansluiten op een
monofase elektriciteitsnet met de spanning die vermeld staat
op het gegevensplaatje. Hiervoor moet een geschikte vaste
kabel worden gebruikt die voldoet aan de geldende plaatselijke
en nationale normen aangaande bekabelingen.
n	Gebruik een 3-aderige ronde kabel met een aderdoorsnede
van minimaal 4 mm2.
n	Gebruik een voedingszekering van 30A en een schakelaar
met een gescheiden contact voor beide polen, die zorgt
voor volledige afkoppeling wanneer er overspanning van
categorie III optreedt en wordt opgenomen in de vaste
bekabeling volgens de plaatselijke regelgeving inzake
bekabelingen. De droger moet zo worden geplaatst dat de
hoofdschakelaar duidelijk zichtbaar is en goed te bereiken
door de gebruiker. Deze hoofdschakelaar moet bovendien
fungeren als noodstopschakelaar voor de gebruiker.
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INSTALLATIE VAN DE
STELPOOTJES

Voor gebruik in stacaravans
Gasdrogers moeten stevig aan de vloer worden bevestigd.

WAARSCHUWING
Gevaar wegens te groot gewicht
Voor het installeren van de wasmachine zijn twee of
meer personen nodig.
Zo niet, dan kan de procedure rugletsel of andere
verwondingen tot gevolg hebben.

1. B ereid de droger voor voor de
stelpootjes

Voor installatie in stacaravans moet de betreffende
vloerbevestigingskit worden gebruikt.
Voor informatie voor het bestellen van de kit, zie de Gids voor
gebruik en onderhoud.

AANSLUITING VAN DE
GASDROGER OP HET GASNET
Eisen voor de gastoevoer

WAARSCHUWING

Explosiegevaar
Gebruik een nieuwe gastoevoerleiding die voldoet aan
de geldende wetgeving.
Leg een groot, plat stuk karton, afkomstig van het
verpakkingsmateriaal van de droger, onder de achterkant
van de droger om schade aan de vloer te vermijden. Pak
de droger zelf (niet het bedieningspaneel) vast en leg hem
voorzichtig op het karton.

2. Schroef de stelpootjes vast

Monteer een afsluiter.
Om de droger te verbinden met LPG-voeding (methaan
of butaan) moet door gekwalificeerd personeel worden
verzekerd dat de gasdruk niet hoger is dan 13 mmm wK.
Met gekwalificeerd personeel wordt bedoeld:
hooggespecialiseerd personeel, monteurs van het
gasbedrijf en voldoende vakbekwaam personeel.
Overlijden, explosie of brand kunnen het gevolg zijn als
deze aanwijzingen niet in acht worden genomen

Type gas

Gebruik een sleutel en meetlint om de pootjes in de
betreffende gaten te schroeven totdat de onderkant van het
pootjes zich op ongeveer 13 mm (1/2”) (voor de hoogte van
een droger met een capaciteit van 0,102 m3 [3,6 cu. ft.]) of 38
mm (1½”) (voor de hoogte van een droger met een capaciteit
van 0,108 m3 [3,8 cu. ft.]).
Zet de droger nu op zijn pootjes. Schuif de droger naar
zijn uiteindelijke positie. Laat voldoende ruimte voor de
elektrische aansluitingen en om de luchtafvoer te verbinden.
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Aardgas:
De droger is geschikt voor gebruik met aardgas.
Het ontwerp is gecertificeerd door CSA International voor
propaan- of butaangas na een passende conversie.
■■ De droger moet een juiste brander hebben voor het gastype
van de nutsvoorziening in huis. Informatie over de brander is
te vinden op het typeplaatje in de holte van de drogerdeur.
Conversie naar propaangas:
De conversie moet worden verricht door een gekwalificeerd
monteur.
Probeer niet de droger van het gas dat staat aangegeven op het
model-/serienummerplaatje om te zetten naar een ander soort
gas, zonder het gasbedrijf te hebben geraadpleegd.
BELANGRIJK: De installatie op gas moet conform de geldende
plaatselijke normen zijn.

Gastoevoerleiding

Gasleiding van de droger

Aanbevolen wordt een buis van 13 mm (1/2”) NPT.
■■ Het gebruik van goedgekeurde buizen van 9,5 mm (3/8”) is
acceptabel voor lengten onder 6,1 m (20 ft) indien toegestaan
door de lokale normgeving en het gasbedrijf.
■■ De leiding moet een verborgen afnamepunt van minstens
3,2 mm (1/8”) NPT bevatten waarop een testapparaat kan
worden aangesloten. De aansluiting moet vlak voor de
gasaansluiting op de droger (zie de afbeelding).
■■ De leiding moet een afsluiter bevatten.
De afsluiter moet gemakkelijk te bereiken zijn om te worden
geopend en gesloten.
■■

■■

De gasleiding die naar buiten komt aan de achterkant van de
droger heeft mannelijk schroefdraad van 9,5 mm (3/8”).

1¼"
(32 mm)

A

235 mm
9¼"
1
(9
⁄4”)mm)
(235

32 mm
(11⁄4”)

A. drogerleiding van 9,5 mm (3/8") NPT

E
C

Eisen aan de branderingang

A

D
B

A. Flexibele gasaansluitstuk van 9,5 mm (3/8”)
B. Verloopverbindingsstuk op de leidingflens van 9,5 mm (3/8”)
C. Drukinlaat van minstens 3,2 mm (1/8”) NPT
D. Gastoevoerleiding van 13 mm (1/2”) NPT
E. Gasafsluiter

Vereisten voor verbinding met de gastoevoer
De droger kan op verschillende manieren worden verbonden
met de gastoevoer. Hieronder vindt u de richtlijnen voor twee
verschillende verbindingsmethoden.
De droger moet worden verbonden met de gastoevoer door middel
van een flexibele verbinding voor gas conform de norm inzake
aansluitstukken voor huishoudelijke apparaten op gas, CSA 6.10.

Hoogten tot 3.048 m (10.000 ft.):
■■ Dit drogermodel is gecertificeerd door CSA International voor
gebruik op hoogten tot 3.048 m (10.000 ft.) boven zeeniveau
bij de BTU-waarde die staat aangegeven op het plaatje met
het model/serienummer.
Er zijn geen regelingen van de branderingang nodig wanneer
de droger wordt ingeschakeld tot deze hoogte.
Hoogten boven 3.048 m (10.000 ft.):
■■ Als het apparaat wordt geïnstalleerd op een hoogte boven
3.048 m (10.000 ft.) is er een reductie van 4% nodig van de
BTU-waarde die op het plaatje met het model/serienummer
staat nodig voor elke hoogtestijging van 305 m (1.000 ft.).
Druktest van de gastoevoer
■■ De droger moet worden afgekoppeld van de toevoerleiding
van de gasinstallatie tijdens de druktest bij drukken boven
352 kg/m2 (1/2 psi).

Optie 1 (Aanbevolen methode)
Flexibel gasaansluitstuk van roestvrij staal:
■■ Gebruik indien toegestaan door de lokale normen een
nieuw flexibel gasaansluitstuk van roestvrij staal (ontwerp
gecertificeerd door CSA International) om de droger aan te
sluiten op de starre gastoevoerleiding. Gebruik een elleboog
en flens van 9,5 mm (3/8”) met een aanpasfitting van 9,5 mm
(3/8”) NPT tussen de aansluiting van de stalen gasleiding en de
gasleiding van de droger, indien nodig, om knikken te vermijden.
Optie 2 (Alternatieve methode)
Goedgekeurde aluminium of koperbuizen:
■■ Voor lengten van meer dan 6,1 m (20 ft.) kan een
goedgekeurde buis van 9,5 mm (3/8”) worden gebruikt
(indien toegestaan door de geldende voorschriften en door
het gasbedrijf).
■■ Gebruik geen koperbuizen als er aardgas wordt gebruikt.
■■ Flens van 9,5 mm (3/8”) met aanpasfitting van 9,5 mm (3/8”)
NPT tussen de leiding van de droger en de goedgekeurde
buis van 9,5 mm (3/8”).
■■ Voor lengten van meer dan 6,1 m (20 ft.) gebruikt u grotere
buizen en een aanpasfitting van een andere maat.
■■ Als de droger is geconverteerd in propaangas, kunnen
er koperbuizen van 9,5 mm (3/8”) worden gebruikt die
compatibel zijn met propaan. Als de totale lengte van de
gastoevoerleiding groter is dan 6,1 m (20 ft.), moeten er
grotere buizen worden gebruikt.
N.B.: gebruik pasta voor pijpverbindingen die bestand is tegen
de werking van propaan. Gebruik geen TEFLON®†-tape.
†®TEFLON is een geregistreerd handelsmerk van Chemours.
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ELEKTRISCHE EISEN

WAARSCHUWING

ELEKTRISCHE AANSLUITING
Opties voor de elektrische aansluiting

1. Kies het type elektrische aansluiting
Gevaar voor elektrische schok
Aansluiten op een geaard stopcontact.
Gebruik geen adapters.
Gebruik geen verlengsnoer.
Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan overlijden,
brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

AANWIJZINGEN VOOR AARDING
n Droger verbonden met een aardingskabel. De droger
moet geaard zijn. In het geval van een storing of defect
beperkt de aarding de kans op een elektrische schok, omdat er een weg met minder weerstand wordt geboden aan
de elektrische stroom. Deze droger is voorzien van een
kabel met aardgeleider en een geaarde stekker. De stekker
moet in een geschikt stopcontact worden gestoken, dat
goed gemonteerd en geaard is in overeenstemming met
alle plaatselijke normen en verordeningen.
WAARSCHUWING: foutieve verbinding van de aardgeleider van het apparaat kan gevaar voor een elektrische
schok opleveren. Als u niet zeker weet of de droger een
goede aarding heeft, dient u dit te laten controleren door
een gekwalificeerd elektricien of iemand van de assistentiedienst. Verander niet de stekker die meegeleverd is met
de droger: als deze niet geschikt is voor het stopcontact,
dient u een geschikt stopcontact te laten monteren door
een gekwalificeerd elektricien.

Voedingskabel: Voer de stappen 1 en 2 op
pagina 76 uit voor montage van de trekontlasting voor de voedingskabel en daarna de
stappen 3 tot en met 5 van het deel “Aansluiting van de voedingskabel”. Ga daarna over
naar het deel “Eisen aan de luchtafvoer”.
Directe draadaansluiting: Voer de stappen
1 en 2 op pagina 76 voor montage van de
trekontlasting voor de rechtstreeks aan te
sluiten draad, en daarna de stappen 3 tot en
met 7 van het deel “Directe draadaansluiting”. Ga daarna over naar het deel “Eisen
aan de luchtafvoer”.

2. Verwijder het deksel van het klemmenblok

A

B C D

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

E

Koppel voordat u begint de elektrische voeding af.
Verwijder het deksel van het klemmenblok (A).
A. Deksel van het klemmenblok
B. Actieve schroef
C. Aardingsschroef
B. Nulschroef
E. Opening voor trekontlasting
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Installeer de trekontlasting
Trekontlasting voor voedingskabel

Trekontlasting voor directe draad

1. Monteer de trekontlasting voor de
voedingskabel

1. Monteer de trekontlasting voor de
directe draadverbinding

A

A

B

B

C

Draai de verwijderbare aansluiting (A) en de schroeven
van de trekontlasting 3/4" (19 mm) los. Steek het
schroefdraadgedeelte van de trekontlasting in de opening
(B) onder de ruimte van het klemmenblok. Schroef vanaf de
binnenkant van het klemmenblok de verwijderbare aansluiting
op het schroefdraad van de trekontlasting (C).

2. Zet de voedingskabel vast aan de
trekontlasting

C

Draai de verwijderbare aansluiting (A) en de schroeven van de
trekontlasting 3/4” (19 mm) los. Steek het schroefdraadgedeelte
van de trekontlasting in de opening (B) onder de ruimte van
het klemmenblok. Schroef vanaf de binnenkant van het
klemmenblok de verwijderbare aansluiting op het schroefdraad
van de trekontlasting (C).

2. Z et aan de trekontlasting de draad
voor directe verbinding vast

Steek de voedingskabel in de trekontlasting. Zorg dat de
isolatie van de voedingskabel binnenin de trekontlasting zit. De
trekontlasting moet goed aansluiten op de drogerbehuizing,
in horizontale positie. Draai op dit punt de schroeven van de
trekontlasting niet verder vast.
Ga naar het deel “Aansluiting van de voedingskabel”.

Steek de draad voor directe verbinding door de
trekontlasting De trekontlasting moet goed aansluiten op de
drogerbehuizing, in horizontale positie. Draai de schroeven
van de trekontlasting stevig vast.
Ga naar het deel “Directe draadaansluiting.”
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Aansluiting van de voedingskabel
Verbind een aardingsdraad in het paneel aan de nuldraad,
indien toegestaan door de lokale wetten.

Directe draadaansluiting

3. B ereid de 3-aderige kabel voor voor
directe aansluiting

m
25 m
(1")

A

B

A. Vorkkabelschoen met de uiteinden naar boven
B. Trekontlasting 3/4” (19 mm) met ringkabelschoenen

89 m
m
(3½")

3. Sluit de nuldraad aan
De kabel voor directe aansluiting moet een extra lengte
hebben van 1,52 m, zodat de droger indien nodig kan worden
verplaatst.
Strip de buitenmantel aan het uiteinde van de kabel over 89 mm.
Strip de isolatie over 25 mm. Als er een 3-aderige kabel
met aardingsader wordt gebruikt, moet de blootliggende
ader worden afgesneden met ook de buitenmantel. Buig de
uiteinden van de aders om.

Sluit de nuldraad van de voedingskabel aan op de rechter
klemschroef op het klemmenblok. Draai de schroef stevig vast.

4. S luit de aders aan op het klemmenblok

4. Sluit de aardingsdraad aan
Om de aders aan te sluiten op het klemmenblok, moet het
omgebogen uiteinde van de ader onder de schroef van het
klemmenbord worden gestoken, naar rechts gericht. Plet het
omgebogen uiteinde en draai de schroef stevig vast.

Sluit de aardingsdraad aan op de middelste klem.
Draai de schroef stevig vast.

5. Sluit de nuldraad aan

5. Sluit de actieve draad aan

Sluit de actieve draad aan op de linker klem. Draai de schroef
en de schroeven van de trekontlasting stevig vast.
Plaats tot slot het lipje van het deksel van het klemmenblok
weer in de groef in het achterpaneel van de droger. Zet het
deksel vast met een borgschroef. Ga nu over naar het deel
“Eisen aan de luchtafvoer”.
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Steek het omgebogen uiteinde van de neutrale ader
van de voedingskabel onder de rechter schroef van het
klemmenbord (omgebogen uiteinde naar rechts). Plet het
omgebogen uiteinde. Draai de schroef stevig vast.

6. Sluit de aardingsdraad aan

LUCHTAFVOERSYSTEEM
Eisen aan de luchtafvoer

WAARSCHUWING

Brandgevaar
Gebruik een afvoer van star metaal.

Steek het omgebogen uiteinde van de aardingsader van
de voedingskabel onder de middelste schroef van het
klemmenblok (omgebogen uiteinde naar rechts). Plet het
omgebogen uiteinde en draai de schroef stevig vast.

7. Sluit de actieve draad aan

Geen kunststof afvoer gebruiken.
Geen afvoer van metaalfolie gebruiken.
Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan overlijden,
brand, elektrische schokken of ernstige verwondingen
tot gevolg hebben.

WAARSCHUWING: om brandgevaar te beperken MOET

DE AFVOER VAN DE DROGER NAAR BUITEN WORDEN
GELEID.
BELANGRIJK: neem alle geldende plaatselijke voorschriften in
acht.
De afvoer van de droger mag niet worden verbonden met
luchtafvoersystemen van gas, een schoorsteen, wand, plafond,
zolder, tussenruimten of verborgen ruimte van een gebouw. Gebruik
alleen luchtafvoerbuizen van star of flexibel metaal voor de afvoer.

1024"mm
(4”)
(102
mm)

Steek het omgebogen uiteinde van de actieve ader van de
voedingskabel onder de linker schroef van het klemmenblok
(omgebogen uiteinde naar rechts). Plet het omgebogen
uiteinde. Draai de schroef en de schroeven van de
trekontlasting stevig vast.
Plaats tot slot het lipje van het deksel van het klemmenblok
weer in de groef in het achterpaneel van de droger. Zet het
deksel vast met een borgschroef. Ga nu over naar het deel
“Eisen aan de luchtafvoer”.

Luchtafvoerbuis van 102 mm (4”) in
zwaar metaal
Gebruik uitsluitend luchtafvoerbuizen van metaal en
klembanden van 102 mm (4”).
■■ Gebruik geen luchtafvoerbuizen van kunststof of metaalfolie.
■■

Luchtafvoerbuis van star metaal:
■■

aanbevolen voor optimale droogprestaties en om
beknellingen en knikvorming te vermijden.

Luchtafvoerbuis van flexibel metaal: (alleen acceptabel als

toegang mogelijk is voor reiniging)
Hij moet helemaal worden uitgetrokken en ondersteund in de
definitieve positie van de droger.
■■ Verwijder overtollig materiaal om doorzakken en bochten te
vermijden die de luchtstroom zouden kunnen beperken en de
droogprestaties reduceren.
■■ Niet installeren in dubbele muren, plafonds of vloeren.
■■ De totale lengte mag niet groter zijn dan 2,4 m (73/4 ft.).
N.B.: als er een bestaand luchtafvoersysteem wordt gebruikt,
moet pluis over de hele lengte van het systeem worden
verwijderd en moet worden verzekerd dat de ventilatiekap niet
verstopt raakt met pluis. Vervang de luchtafvoerelementen van
kunststof of metaalfolie door luchtafvoerelementen van star of
flexibel metaal. Bekijk de “Tabel van het luchtafvoersysteem”
opnieuw en verander het luchtafvoersysteem indien nodig om de
beste droogprestaties te krijgen.
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■■

Ventilatiekappen:
■■

Deze moeten op een hoogte van minstens 305 mm (12") boven
de vloer of elk ander voorwerp zitten dat de ventilatie zou kunnen
hinderen (bijvoorbeeld bloemen, rotsen, struiken of sneeuw).

Aanbevolen types:

Plan het luchtafvoersysteem
Aanbevolen installaties voor luchtafvoer
Over het algemeen worden drogers zo geïnstalleerd dat de
luchtafvoer aan de achterkant zit. Er zijn andere types installatie
mogelijk.
B
C

Lamellenkap

D

Kastvormige kap

Toegestaan type:

E
A

F
G
B
I

A. Droger
B. Elleboog
C. Wand
D. Ventilatiekap
E. Klembanden

Gehoekte kap

Ellebogen:
■■

ellebogen van 45° zorgen voor een betere luchtstroom dan
ellebogen van 90°.
Goed

H

F. Luchtafvoer in star of flexibel metaal
G. Vereiste luchtafvoerlengte om de
ellebogen te verbinden
H. Afvoeropening
I. Optionele afvoeropening aan de zijkant

WAARSCHUWING

Beter

Brandgevaar
Bedek ongebruikte afvoeropeningen met hiervoor
bedoelde afdekkingskits van de fabrikant.
Neem contact op met de plaatselijke verkoper.

Klembanden:
■■
■■

Gebruik de klembanden om alle koppelingen dicht te maken.
De luchtafvoerbuis mag niet worden verbonden of vastgezet
met schroeven of andere bevestigingselementen die in de
buis steken en een punt vormen waar zich pluis ophoopt.
Gebruik geen duct tape.

Een inadequate afvoer kan condens en vuilophopingen
veroorzaken die tot het volgende kunnen leiden:
Schade aan hout, de woninginrichting, verf, behang,
vloerbedekking enz.
■■ Problemen met de schone toestand in huis en
gezondheidsproblemen.
■■

Zie voor verdere informatie “Luchtafvoerkit”.
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Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan overlijden,
brand, elektrische schokken of ernstige verwondingen
tot gevolg hebben.

Standaard installatie met zijdelings verplaatste
luchtafvoer aan de achterkant

Alternatieve installaties voor enge ruimten
Luchtafvoersystemen zijn leverbaar in uiteenlopende varianten.
Selecteer het beste type voor de installatie in kwestie. Er worden
twee installaties voor enge ruimten geïllustreerd. Raadpleeg de
aanwijzingen van de fabrikant.

Speciale maatregelen voor installatie van drogers in
stacaravans.
De luchtafvoer moet stevig worden verbonden met een nietbrandbaar element van de constructie van de stacaravan en mag
niet eindigen onder de stacaravan. De luchtafvoer moet eindigen
in de buitenlucht.

"Over-de-kop"-installatie (ook beschikbaar met een zijdelings
verplaatste elleboog)

Bepaal de luchtafvoerroute:
■■
■■
■■
■■
Periscoopinstallatie

N.B.: de volgende kits voor alternatieve installatie in enge ruimten
zijn leverbaar.

Luchtafvoerkits

■■

Kies de meest rechte, directe route naar buiten.
Plan de installatie met een zo min mogelijk aantal ellebogen
en bochten.
Houd een zo groot mogelijke ruimte aan wanneer er
ellebogen of bochten worden gebruikt.
Buig de luchtafvoer geleidelijk, om knikvorming te vermijden.
Gebruik zo weinig mogelijk bochten van 90°.

Bepaal de lengte van de luchtafvoer en de ellebogen
die nodig zijn voor de beste droogprestaties:

Artikelnummer

Beschrijvingen

Raadpleeg de “Tabel van het luchtafvoersysteem” om de
combinaties van materiaaltypes voor de luchtafvoer en
acceptabele kappen voor het gebruik te bepalen.
N.B.: gebruik geen langere luchtafvoerroutes dan
gespecificeerd in de "Tabel van het luchtafvoersysteem".
Langere luchtafvoer systemen dan gespecificeerd:
■■ Verkorten de levensduur van de droger.

8171587RP

Metalen luchtafvoerperiscoop van 0"–5"

■■ Verminderen de prestaties omdat ze langere droogtijden

4396037RP

Metalen luchtafvoerperiscoop van 0–18"

4396011RP

Metalen luchtafvoerperiscoop van 18"-29"

4396014

Metalen luchtafvoerperiscoop van 29"-50"

4392892

Metalen periscoop DuraVent™ voor muur

4396028

Luchtafvoerkit Sure Connect™ (over-de-kop
installatie)

4396009RP

Luchtafvoer met universele aansluiting van
5', flexibele luchtafvoer voor droger

4396010RP

Luchtafvoer SecureConnect™ van 6',
flexibele luchtafvoer voor droger

4396013RB

Installatiekit drogerluchtafvoer

4396033RP

Flexibele luchtafvoer van 5' en klembandjes
voor droger

4396727RP

Flexibele luchtafvoer van 8' en klembandjes
voor droger

4396004

Zijdelings verplaatste elleboog voor droger

4396005

Zijdelings verplaatste elleboog aan de wand

4396006RW

Gesloten elleboog DuraSafe™

4396007RW

Dop passerende luchtafvoer

4396008RP

Klembanden van 4" voor luchtafvoer van
droger – verpakking 2 st.

8212662

Ventilatiekap met lamellen 4" voor vlakke montage

Ga voor meer informatie naar de site
www.whirlpool.com/accessories of neem contact op met de
dealer bij wie u de droger heeft gekocht of met een erkende
assistentiedienst.

■■

en een groter waterverbruik met zich meebrengen.

De “Tabel van het luchtafvoersysteem” illustreert de eisen
aangaande de luchtafvoer waaraan moet worden voldaan met
het oog op de beste droogprestaties.

Tabel van het luchtafvoersysteem
Aantal bochten
of ellebogen
van 90°

Type
luchtafvoer

Kast-/lamellenkappen

Gehoekte
kappen

0

Star metaal

20 m (64')

17,7 m (58')

1

Star metaal

16,5 m (54')

14,6 m (48')

2

Star metaal

13,4 m (44')

11,6 m (38')

3

Star metaal

10,7 m (35')

8,8 m (29')

4

Star metaal

8,2 m (27')

6,4 m (21')

15

Tabel van het luchtafvoersysteem
(Alleen modellen met lange luchtafvoer)
Aantal bochten
of ellebogen
van 90°

Type
luchtafvoer

Kast-/
lamellenkappen of
gehoekte kappen

0

Star metaal

36,6 m (120')

1

Star metaal

33,5 m (110')

2

Star metaal

30,5 m (100')

3

Star metaal

27,4 m (90')

4

Star metaal

24,4 m (80')

5

Star metaal

21,3 m (70')

Installeer het luchtafvoersysteem

1. Installeer de ventilatiekap
305
mm min.
12" min.
(12”
min.)
(305
mm)

AANSLUITING OP DE
GASINSTALLATIE

1. Verbind de gastoevoer met de
droger

Conische
aansluiting,
A
mannelijk

Niet-conische
B
aansluiting,
mannelijk

Verwijder de rode dop van de gaspijp. Sluit de gastoevoer
aan op de droger met haal de pijp aan met behulp van een
sleutel. Breng afdichtingspasta aan op de schroefdraden
van alle mannelijke niet-conische aansluitstukken. Als er
buigzame metalen buizen worden gebruikt, moet worden
verzekerd dat er geen knikken in zitten.
N.B.: bij aansluiting op propaan moet goedgekeurde
afdichtingspasta voor propaan worden gebruikt. Gebruik
geen TEFLON®-tape.

2. P lan de pijpfittingaansluiting

305 min.
mm min.
12"
(12”
min.)
(305
mm)

Installeer de ventilatiekap en gebruik afdichtkit om de
opening in de buitenmuur rondom de ventilatiekap af te
dichten.

2. Verbind de luchtafvoer met de
ventilatiekap

D

A

B

A. Flexibel gasaansluitstuk
van 9,5 mm (3/8”)
B. Drogerbuis van 9,5 mm
(3/8”) NPT

C

C. Elleboogbuis van 9,5 mm (3/8”)
naar 9,5 mm (3/8”)
D. Verloopfitting naar de buisflens
van 9,5 mm (3/8”)

Om de droger te verbinden met de gastoevoerleiding moet
een combinatie van pijpfittingen worden gebruikt. Op de
afbeelding is de aanbevolen verbinding weergegeven. Het
uiterlijk van de verbinding zou kunnen verschillen naar gelang
het type gastoevoerleiding, de afmetingen en de plaats waar
hij zich bevindt.

De luchtafvoer moet over de ventilatiekap worden geplaatst.
Zet de luchtafvoer vast aan de ventilatiekap met een
klemband van 102 mm (4”). Voer de luchtafvoer naar de
droger via een zo recht mogelijke route. Vermijd bochten
van 90°. Gebruik de klembanden om alle koppelingen
dicht te maken. Gebruik geen duct tape, schroeven of
andere bevestigingselementen die doordringen in de
luchtafvoerbuis, want dan kan er zich pluis ophopen.
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3. Open de afsluitklep
Klep dicht

A
Klep open

B

Open de afsluiter in de gastoevoerleiding; de klep is open
wanneer de handgreep evenwijdig aan de gasleiding is.
Test vervolgens alle koppelingen met behulp van een nietcorrosieve, goedgekeurde oplossing voor lekdetectie. Als
er luchtbellen te zien zijn, is er een lek. Hef alle eventuele
gevonden lekken op.

AANSLUITING VAN DE
LUCHTAFVOER

1. Verbind de luchtafvoer met de
luchtafvoeropening

ZET DE DROGER WATERPAS

1. Zet de droger waterpas

Controleer de vlakheid van de droger van de ene zijkant naar de
andere. Doe hetzelfde van voor naar achter.
N.B.: De droger moet vlak staan, omdat het systeem van de
vochtsensoren anders niet goed functioneert.
Verbind de luchtafvoer met een klemband van 102 mm (4”)
met de luchtafvoeropening op de droger. Bij verbinding met
een bestaande luchtafvoer moet worden gecontroleerd of
deze schoon is. De luchtafvoer van de droger moet over de
luchtafvoeropening van de droger en binnenin de ventilatiekap
worden gestoken. Controleer of de luchtafvoer aan de
ventilatiekap is vastgezet met een klemband van 102 mm (4”).

2. Z et de droger op de definitieve
plaats

Zet de droger op de definitieve plaats. Voorkom dat de
luchtafvoerbuis geplet of geknikt wordt. Nadat de droger
is geplaatst, moeten de hoekbeschermingen en het karton
onder de droger worden weggehaald.

Niet waterpas

WATERPAS

Niet waterpas

2. S chroef de stelpootjes vast en
regel ze

Als de droger niet waterpas of op dezelfde hoogte als de
wasmachine staat, moet hij op een stuk hout worden gezet.
Gebruik een sleutel om de pootjes naar binnen of naar buiten
te draaien, en controleer vervolgens opnieuw of het apparaat
waterpas staat. Als de pootjes waterpas zijn, moet u nagaan
of ze goed op de vloer rusten alvorens ze vast te draaien.
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INSTALLATIE VAN DE
VOEDINGSKABEL

3. Zet de voedingskabel vast

(niet op alle modellen)

BELANGRIJK: Dit werk mag uitsluitend worden gedaan door
gekwalificeerd assistentiepersoneel van Whirlpool Corporation.

WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schok
Aansluiten op een geaard stopcontact.
Gebruik geen adapters.

Zet de voedingskabel vast door de aansluiting op de kabelblokkering te leggen. Plaats het deksel van de kabelblokkering en
duw hem aan tot hij vastklikt. Ga na of de kabelverbinding goed
op de kabelblokkering zit, en of de kabelblokkering goed klemt.
Sluit de voedingskabel aan op een geaard stopcontact. Schakel
de elektrische voeding in.

Gebruik geen verlengsnoer.
Veronachtzaming van deze aanwijzingen kan overlijden,
brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

1. Kies de stekker

Kies de stekker die geschikt is voor het stopcontact.
N.B.: het type en aantal stekkers verschilt van model tot model.

2. Monteer de stekker

Monteer de stekker door hem op het uiteinde van de voedingskabel te plaatsen die aan de achterkant van de droger zit.
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VUL DE
INSTALLATIECONTROLELIJST IN
of alle elementen nu gemonteerd zijn. Als er een
q Controleer
element over is, moet u de uitgevoerde procedure nalopen

om te zien wat er overgeslagen is.
Controleer
of u alle gereedschappen hebt.
q
Voer
alle
verpakkingsmaterialen
af of recycle ze.
q
de definitieve positie van de droger. Controleer of
q Controleer
de luchtafvoerbuis niet bekneld of geknikt is.
of de droger waterpas staat. Zie “Waterpas zetten
q Controleer
van de droger”.
de folie van het bedieningspaneel en eventuele tape
q Verwijder
die is achtergebleven op de droger.
de drogertrommel van binnen grondig schoon om stof
q Maak
te verwijderen.
“Gebruik van de droger” in de Gids voor gebruik en
q Lees
onderhoud.
de droger op een programma met maximale warmte
q Zet
gedurende 20 minuten (geen luchtprogramma) en start de
droger.
Controleer het volgende als de droger niet start:

Of de droger is aangesloten op een driepolig geaard
stopcontact.
n Of de elektrische voeding is aangesloten.
n 
Of de zekering in huis is intact en stevig vastzit, en of de
installatieautomaat niet is gesprongen.
n Of de deur van de droger dicht is.
Open de deur nadat de droger 5 minuten heeft gedraaid,
q en
voel of er warmte is. Als u warmte voelt, annuleert u het
programma en sluit u de deur.
Als u geen warmte voelt, schakelt u de droger uit en gaat u
na of de afsluiter van de gastoevoerleiding open is.
n 
Als de afsluiter in de gastoevoerleiding gesloten is, zet
u hem open. Herhaal daarna de 5-minutentest zoals
hierboven is beschreven.
n 
Als de afsluiter in de gastoevoerleiding open is, dient u
zich te wenden tot een gekwalificeerd technicus.
N.B.: wanneer de droger voor het eerst wordt verwarmd, kunt
u een karakteristieke geur ruiken. Dit is normaal wanneer het
element voor het eerst warm wordt. Deze geur verdwijnt met het
gebruik.
n

OMKERING VAN DE
DEUROPENING (OPTIONEEL)

3. T il de deur uit de bovenste
schroeven

N.B.: het wordt geadviseerd om een magnetische schroevendraaier te gebruiken.

1. L eeg een baddoek op de droger

Til de deur op totdat de schroeven van de drogerbehuizing
in het brede deel van de scharniersleuf zitten. Trek de deur
naar voren uit de schroeven. Leg de deur (met de kant met
de handgreep naar boven) bovenop de droger. Verwijder de
bovenste schroeven uit de drogerbehuizing.

4. Haal de schroeven uit de scharnieren

Leg een baddoek bovenop de droger om beschadiging ervan
te voorkomen.

2. Verwijder de onderste schroeven

Verwijder de schroeven waarmee de scharnieren vastzitten
aan de deur.

5. Verwijder de schroeven uit de deur

Open de deur van de droger. Verwijder de onderste schroeven
van de scharnieren uit de drogerbehuizing. Haal de bovenste
schroeven van de scharnieren los (niet weg) aan de kant van de
drogerbehuizing los.

Verwijder de schroeven uit de bovenkant, onderkant en zijkant
van de deur (4 schroeven) die de buiten- en binnendeur bijeen
houden. Pak de zijkanten van de buitendeur vast, terwijl de
deur op een baddoek bovenop de droger ligt, en til hem op
om hem te scheiden van de binnendeur. Leg de buitendeur
apart.
N.B.: Gebruik geen plamuurmes of schroevendraaier om de
delen van elkaar te scheiden. Trek niet aan de deurpakking of
de plastic blokkeringen van de deur.
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6. Verwissel het slot en de dop van plaats
Slot

9. Bevestig de deurscharnieren

Dop

Verwijder het slot en de dop aan de binnenkant van de
binnendeur door ze in te drukken en te trekken/duwen. Plaats
het slot en de dop elk aan de tegenoverliggende kant.

7. Draai de buitendeur om
Breng de scharnieren weer aan op de drogerdeur zodat het
grote gat onderaan het scharnier zit.

10. V erwijder de deuraanslag en de
Draai de deur 180° en leg hem op de binnendeur. Verbind het
paneel van de buitendeur met het paneel van de binnendeur
zo, dat de handgreep zich op het punt bevindt waar de
scharnieren verwijderd zijn. Steek de 4 schroeven in de deur.

dop van de deuraanslag

Deuraanslag

Dop van
deuraanslag

8. Leg de deur op zijn kop

Verwijder de deuraanslag en de dop van de deuraanslag van
de drogerbehuizing. Steek de deuraanslag in het gat van de
dop van deuraanslag en zet hem vast met de schroef. Plaats
de dop van de deuraanslag in het oorspronkelijke gat van de
deuraanslag en zet hem vast met de schroef.
Leg de deur op zijn kop, zodat de kant met de handgreep
onder zit.

20

11. Verwijder en verplaats de doppen
van de scharniergaten

Gebruik een kleine platte schroevendraaier om voorzichtig
de 4 doppen van de scharniergaten te halen aan de
linkerkant van de drogerbehuizing. Verplaats de doppen in de
scharniergaten aan de andere kant van de drogerbehuizing.

13. Controleer de uitlijning van de
deuraanslag

Sluit de deur en controleer of de deuraanslag in lijn is met het
slot. Verschuif het slot indien nodig naar links of naar rechts
binnen de sleuf, om de uitlijning te corrigeren.

12. Steek de schroeven in de schar-

niergaten op de drogerbehuizing.

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
Om de kosten van tussenkomst door de assistentiedienst te
vermijden, dient u eerst de Gids voor gebruik en onderhoud
te raadplegen of het deel “Veelgestelde vragen” van de
website te raadplegen.

N.B.: mogelijk zijn er twee personen nodig om de deur weer te
monteren.
Steek de schroeven in de onderste gaten aan de linkerkant
van de drogerbehuizing. Draai de schroeven tot halverwege
vast. Houd de deur zo dat hij met het grote uiteinde van
de scharniersleuf over de schroeven zit. Schuif de deur
omhoog, zodat de schroeven onderin de sleuven zitten.
Draai de schroeven vast. Steek de bovenste schroeven in de
scharnieren en draai ze vast.
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