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INHOUDSTAFEL

LEGENDE

VERWIJDERING

Voor uw veiligheid, alle instructies in deze handleiding met dit "waarschuwing" 
symbool moeten strikt worden nageleefd.

Lees de instructies.

VOOR GEBRUIK

Onderdelen Programmaselectie Reiniging & zorg

Schermcodes & probleemoplossen

Elektrische schema'sDroogmethoden

Verbruik & Technische gegevens

Installatie

Bedieningspaneel

Voorbereiding

Veiligheidsinstructies

Verwijder geen elektrische apparaten als ongesorteerd gemeentelijk afval, gebruik afzonderlijke 
ophaalfaciliteiten. Neem contact op met uw lokale overheid voor informatie met betrekking tot de 
beschikbare ophaalsystemen. Als er elektrische apparaten worden weggegooid op vuilnisbelten of 
stortplaatsen kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater sijpelen en in de voedselketen belanden en dit 
kan de volksgezondheid of het welzijn schaden.
Wanneer u oude apparaten vervangt met nieuwe, is de detailhandelaar wettelijk verplicht uw oude
apparat ten minste gratis terug te nemen voor verwijdering. 

HET GEBRUIK VAN HET APPARAAT ONDERHOUD



 

 

 

Kondenstrockner
HD70-79/HD80-79

GEBRAUCHSANLEITUNG 

VOOR GEBRUIK
ONDERDELEN
HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN DIT HAIER PRODUCT

Lees deze instructies grondig voor u het apparaat in 
gebruik neemt. De handleiding bevat belangrijke informatie 
die u zal helpen uw apparaat optimaal te gebruiken en het 
veilig en correct te installeren, gebruiken en onderhouden.

Als u het apparaat verkoopt, wegschenkt, of achterlaat 
wanneer u verhuist, moet u deze handleiding ook meegeven 
zodat de nieuwe eigenaar vertrouwd kan raken met het 
apparaat en de veiligheidswaarschuwingen.

Controleer de accessoires en literatuur op basis van de 
onderstaande lijst:

1xGebruikshandleiding 1xAfvoerbuis

1xGarantiekaart (optioneel)

Bewaar deze handleiding zodat u hem steeds kunt 
raadplegen voor het veilig en correct gebruik van het 
apparaat.

ACCESSOIRES



VOOR GEBRUIK
VOORBEREIDING

BESCHRIJVING

Verwijder alle verpakking om instabiliteit te voorkomen, inclusief de 
polystyreen basis.

Dit schema kan verschillen van de indeling van de droger die u gekocht 
hebt omwille van technische verbeteringen.

Bedieningspaneel

Droger deur

Deur van condensator

Waterreservoir

Achterplaat

Netsnoer

Schroefvoet

Afvoerkanaal



VOOR GEBRUIK
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

GRONDIG LEZEN VOOR U HET APPARAAT DE EERSTE MAAL OPSTART
Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met een verminderde fysiek, gevoelsmatig en mentaal 
vermogen of een gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies krijgen met betrekking tot het veilige gebruik van het 
apparaat en de betrokken risico’s. 
Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. De reiniging en het onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd zonder toezicht.
Kinderen van minder dan 3 jaar oud moeten uit de buurt worden gehouden, tenzij onder toezicht.
De droger is geen speelgoed! Om het risico van letsels te voorkomen mogen kinderen niet met of in de buurt van de droger spelen en ze 
mogen ook niet met het bedieningspaneel spelen.
Voor u de droger installeert, moet u controleren of er extern zichtbare schade is.
Installeer of gebruik nooit een beschadigde droger.
Voor u de droger aansluit, moet u ervoor zorgen dat de gegevens van de aansluiting overeenstemmen met de netvoeding. Bij twijfel moet u 
een gekwalificeerde elektricien raadplegen.
De elektrische veiligheid van deze droger kan enkel worden gegarandeerd indien het apparaat correct geaard is.
U mag de droger niet aansluiten op het elektrisch net via een verlengsnoer.
Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn onderhoudsdienst of dergelijk gekwalificeerde personen.
Defecte onderdelen moeten worden vervangen door originele reserveonderdelen.
De droger moet worden geïsoleerd van het elektrisch net in het geval van een defect en tijdens het reinigen en onderhoud.
U mag de droger niet installeren in een ruimte waar het risico bestaat van vorst. De omgevingstemperatuur moet tussen 5°C en 35°C zijn.
Installeer de droger niet achter een vergrendelbare deur, een schuifdeur of een deur met scharnieren aan de andere kant van de droger want dit 
beperkt  de volledige opening van de deur van de droger.
Houd de zone rond de droger altijd vrij van stof en pluis. Zorg er ook voor dat de ruimte droog is en goed geventileerd.
De droger mag niet worden gebruikt in een niet-stationaire locatie (bijv. een schip).
U mag geen wijzigingen uitvoeren aan de droger, tenzij toegelaten door Haier.
Op locaties waar kakkerlakken of ander ongedierte aanwezig kunnen zijn, moet u erop toezien de droger en de omgeving
steeds schoon te houden.
U mag geen ongewassen items drogen in het apparaat.
Zorg ervoor niet meer dan de nominale lading te laden.
Items die resten bevatten van brandbare stoffen zoals kookolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, kerosine, vlekkenverwijderaars, terpentijn,
was, wasverwijderaars of andere chemicaliën mogen niet worden gedroogd in de droger.
Als het onvermijdelijk is items die groentenolie, kookolie, haarverzorgings- of cosmetische producten bevatten te drogen, moeten ze eerst 
worden gewassen met bijkomend
wasmiddel aan een hoge temperatuur. Bij twijfel moet u ze meerdere malen wassen.
Items met een grote hoeveelheid rubber, schuimrubber (latex schuim) of rubber zoals badmutsen, waterbestendig textiel, rubberen
artikelen en kledij en kussens met een schuimrubberen vulling mogen niet worden gedroogd in de droger.
Items die werden gereinigd met chemicaliën zoals professionele stomerij middelen mogen niet worden gedroogd in de droger.
U mag geen items met een vulling (bijv. kussens, jassen) drogen want de vulling kan loskomen met het risico de droger in brand te steken.
Verwijder alle voorwerpen zoals aanstekers en lucifers uit de zakken.
Het einde van de droogcyclus wordt uitgevoerd zonder warmte (koelcyclus) om ervoor te zorgen dat de items niet beschadigd worden en dat u 
ze kunt hanteren zonder u te verbranden.
Waarschuwing:
U mag de droger niet uitschakelen voor het einde van de droogcyclus. Daarna moet het wasgoed worden opgehangen of gespreid om het te 
laten afkoelen.
Wasverzachters en gelijkaardige producten moeten worden gebruikt zoals vermeld op de verpakking.
De droger mag niet worden gebruikt zonder de pluisfilters of met beschadigde filters.
De pluisfilters moeten regelmatig worden gereinigd.
Sluit de deur zodra het wasgoed verwijderd is om te voorkomen dat kinderen, dieren en voorwerpen in de trommel kunnen binnendringen.
U mag niet op de deur zitten of leunen want hierdoor kan de droger kantelen.
Gecondenseerd water is geen drinkbaar water. Het kan gezondheidsproblemen veroorzaken bij mensen en dieren.



VOOR GEBRUIK
INSTALLATIE

BASISINSTRUCTIES

AFVOER OMSCHAKELING

Opmerking: de uitlaat van de afvoerbuis mag 
niet hoger zijn dan 1.0 m boven de vloer

AANSLUITING OP DE NETVOEDING

Om de correcte werking van de droger te garanderen, moet u 
de volgende instructies nauwgezet naleven:

Tijdens het drogen van wasgoed wordt het gecondenseerde 
water automatisch opgevangen in het waterreservoir in de 
droger en het water moet dus worden verwijderd uit het 
reservoir na elke droogcyclus. Als uw droger in de buurt van 
een afvoerleiding staat, mag u het gecondenseerde water 
rechtstreeks afvoeren in de afvoerleiding via de afvoerbuis om 
het reservoir elke keer leeg te maken.

Trek de afvoerbuis van de verbinding.
Voer de afvoerbuis op de bevestiging.
Verwijder de accessoire afvoerbuis.
Bevestig de afvoerbuis op de plaats van de verbinding.

De methode om de afvoerbuis aan te sluiten is als volgt:

Voor u het apparaat aansluit op de netvoeding, moet u de volgende elementen controleren:
De aansluiting is voldoende voor het maximum vermogen van de droger 
(uit veiligheidsoverwegingen moeten de zekeringen in het stroomcircuit 
een vermogen hebben van minimum 15A).
De spanning moet voldoen aan de vereisten.
Het stopcontact moet compatibel zijn met de stekker van de droger.
Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

De droger moet loodrecht staan bij de installatie. De onderzijde 
is voorzien van instelbare voetjes. Regel deze 4 voeten bij om 
het apparaat te nivelleren voor u het in gebruik neemt.
Controleer of er schade is opgetreden aan de droger tijdens het 
transport. U mag nooit een beschadigde droger gebruiken. Als 
het apparaat beschadigd is, moet u contact opnemen met de 
leverancier. 
De droger moet uit de buurt van brandbare stoffen worden 
gehouden.
De omgeving moet droog en goed geventileerd zijn. 
Om de droger beter te doen presteren, mag de omgevingstem-
peratuur niet lager zijn dan 10°C en niet hoger dan 35°C. 
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VOOR GEBRUIK
BEDIENINGSPANEEL

Aan/Uit knop
Programmaknop
Start/Pauze knop
Signaalknop

Aan/Uit knop Druk op deze knop om de droger in te schakelen. Druk opnieuw op deze knop om het 
apparaat uit te schakelen.

Draai aan deze knop om het gewenste droogprogramma te kiezen. Dit type droger heeft 16 
programma-opties. Voor de beschrijving van de specifieke programma's kunt u "programmamodi" 
raadplegen op pag. 9. Wanneer het droogprogramma geselecteerd is, schakelt het relevante 
indicatorlampje in.

Druk op deze knop om de droger in te schakelen. Druk deze knop opnieuw in tijdens de werking 
van de droger. Het indicatorlampje en scherm beginnen te knipperen en de werking van de droger 
wordt gepauzeerd. Druk de knop opnieuw in en het programma wordt hervat.

Aan het einde van de droogcyclus weerklinkt een intermitterend geluidssignaal. Raak deze knop 
aan om de zoemer te annuleren.

Als deze bijkomende functie wordt geselecteerd, wordt de antikreuk fase aan het einde van de 
droogcyclus verlengd met 60 minuten. Het wasgoed kan op elk moment worden verwijderd 
tijdens de antikreuk fase.

Druk de knop herhaaldelijk in voor de start van het programma om het tijdstip in te stellen 
waarop het apparaat wilt inschakelen. U kunt het uitstellen van 1 tot 19 uur met een interval van 
1 uur. Na 19 uur schakelt de uitsteltijd uit. Nadat de uitsteltijd is ingesteld, drukt u op de knop 
"Start/Pause" om de aftelling te starten (het indicatorlampje begint te knipperen)

Programmaknop

Start/Pauze knop

Signaalknop

Antikreuk knop
Uitstelknop
Droogniveau knop
Temperatuurniveau knop

Uitstelknop

Antikreuk knop

Scherm
Onderhoudsscherm
Kinderslot scherm

BEDIENINGSFUNCTIES
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Rapide 30min
Snel 30min



VOOR GEBRUIK
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ONDERDELEN

BEDIENINGSFUNCTIES

Druk op de knop om het uiteindelijke vochtgehalte van het wasgoed aan het einde 
van de cyclus in te stellen.

Druk op de knop om de droogtemperatuur in te stellen voor bepaalde programma's.

Filter reinigen

Reservoir reinigen

Om te tonen dat de kinderslotfunctie gestart werd.

Het scherm geeft de resterende programmaduur weer, de uitsteltijd en andere 
relevante informatie.
Opmerking: De resterende tijdsduur om een programma te starten is 
de standaard tijdsduur van het programma. Tijdens de werking, met 
een variatie van de factoren zoals het vochtgehalte, wordt de effectief 
resterende tijdsduur automatisch geregeld tot het vooringestelde 
droogresultaat is bereikt en het programma voltooid is.

Wanneer de knoppen “Temp.” en “Signal” gedurende 3 seconden worden 
ingedrukt, wordt de knopvergrendeling ingeschakeld en het icoon licht op. Behalve 
de stroomknop zijn alle functieknoppen nutteloos. Om de knopvergrendeling te 
annuleren, moet u de twee knoppen opnieuw indrukken gedurende 3 seconden.
Opmerking: Aan het einde van de cyclus of als de stroomtoevoer 
onderbroken wordt, schakelt de functie niet automatisch uit.

Als het programma wordt gestart, verschijnt AUTO op het scherm na een aantal 
minuten. Dit betekent dat de automatische lading detectie actief is. De sensoren 
detecteren en schatten de geselecteerde programmaduur. Naargelang het 
geselecteerde programma, de lading, het vochtgehalte en de omgevingstemper-
atuur kan de AUTOMATISCHE lading detectiefase een aantal minuten duren voor 
een kleine lading, of een uur voor de maximale lading of grote items, voor de 
geschatte resterende programmaduur wordt weergegeven.

Belangrijk: Na elke droogcyclus moet u het filter reinigen
(zie sectie "reiniging & zorg" op pagina 15).

Belangrijk: Na elke droogcyclus moet u het gecondenseerd waterres-
ervoir leegmaken (zie sectie "reiniging & zorg" op pagina 15).

AUTOMATISCHE
lading detectiesysteem 

Hoge temperatuur

Lage temperatuur Koele lucht

Gemiddelde temperatuur

StrijkdroogDraagklaarExtra droog

Droogniveau knop

Temperatuurniveau knop

Onderhoudsscherm

Onderhoudsscherm

Gecombineerde knoppen 
voor de kinderslotfunctie

Kinderslot scherm

Scherm
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APPARAAT GEBRUIK
PROGRAMMASELECTIE

PROGRAMMAMODI

WAARSCHUWING

Extra droog Extra droog Zware katoenen stof, lakens, doeken

Zware synthetische stoffen

Gewone synthetische stoffen

Gewone synthetische stoffen

Katoenen stoffen, lakens, doeken

Gewone katoenen stoffen

Kastdroog Kastdroog

VochtigStrijkdroog

Extra droog

Kastdroog

Strijkdroog

Mix

Handdoeken   **)

Beddengoed   **)

Jeans

Sport

Opfrissen

Ondergoed

Snel 30min

Baby care

Hemden   **) Hemden

Handdoeken

Microvezel stoffen

Babykleding

Ondergoed

Sportkledij

Jeans

Lakens

Zware stoffen, bijkomend drogen
noodzakelijk

Het Katoen “Kastdroog      ” programma is het "standard cotton programme", het is geschikt om normaal nat katoenen wasgoed 
te drogen en het is het meest efficiënte programma op het gebied van energieverbruik om nat katoenen wasgoed te drogen.

Deze programma's hebben een omgekeerde werking. 

Het laatste deel van de droogcyclus wordt uitgevoerd zonder warmte (koelcyclus) om zeker te zijn 
dat de items aan een temperatuur worden gelaten die ze niet beschadigd.

Zware stoffen, bijkomend drogen
noodzakelijk

Extra droog

Kastdroog

Strijkdroog

DROOGTEGRAAD AANBEVOLEN WASGOED
MAX. LADING
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  92 min, 159min
/93 min, 164min

/

/

  2.55 kWh, 4.72 kWh
/2.82 kWh, 5.23kWh

/
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0.07

0.15
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HD80-B636-F/HD90-B636-F

HD80-B636-F/HD90-B636-F

Stroombron

Max. operationele stroom (A)

Nominale lading (kg)

Droogprogramma's

Max. vermogen (W)

Droog verwarmingsvermogen (W)

Afmetingen (HxDxB mm)

Waterbestendigheidsniveau

Stroomverbruik van de uit-modus (W)

Stroomverbruik van de ingeschakeld gelaten modus (W)

HD80-B636-F/HD90-B636-F

APPARAAT GEBRUIK
VERBRUIK & TECHNISCHE GEGEVENS

VERBRUIKSTABEL

TECHNISCHE GEGEVENS

De tijdsduren van de droogcyclus worden enkel aangegeven ter informatie. De effectieve duur kan variëren naargelang 
verschillende lokale omstandigheden.

PROGRAMMA ENERGIEVERBRUIK PROGRAMMADUURLADING

EN 61121 testprogramma instelling.

Extra droog

Kastdroog

Strijkdroog



APPARAAT GEBRUIK
DROOGMETHODEN

OPGELET

Deze droger dient enkel voor huishoudelijk gebruik. U mag het apparaat niet 
gebruiken voor andere dan de beoogde doeleinden. Volg de instructies vermeld 
op het etiket van elk kledingstuk en droog enkel kledingstukken die drogerbes-
tendig zijn.

VOORBEREIDING

VOEDING

VOOR U DE STROOM INSCHAKELT

Voor gebruik moet u alle eventuele resten uit de trommel van de droger verwijderen 
met een natte doek.
Verwijder het vuil van het filterscherm om de efficiëntie van het drogen te verbeteren.

Voor u de stroom inschakelt van de droger moet u controleren:

Of de netvoeding overeenstemt met de waarde vermeld op het naamplaatje.
Of de voeding bestand is tegen de maximum belasting van de droger.
Of de voeding compatibel is met de stekker van de droger. Zo niet moet u het 
netsnoer of de stekker op elkaar afstemmen. Het netsnoer moet worden 
vervangen door een gekwalificeerde professional of een bevoegde 
onderhoudstechnicus.

Voer de stekker van de droger in het stopcontact. (220V - 240V~/50Hz).



APPARAAT GEBRUIK
DROOGMETHODEN

WAARSCHUWING

U mag geen zijde, dons of andere delicate stoffen drogen om 
schade aan het wasgoed te voorkomen.

HET WASGOED VOORBEREIDEN

DE NETVOEDING INSCHAKELEN

DE DROGER LADEN

Controleer of het wasgoed dat u wilt drogen geschikt is om te worden gedroogd in de 
droger.
De droger kan enkel het wasgoed drogen dat droog gezwierd werd. Plaats geen te 
nat wasgoed in de droger.
Maak de zakken leeg, verwijder sleutels, muntjes, etc. verwijder aanstekers, lucifers 
en hardere decoratieve voorwerpen (bijv. broches, juwelen) en verwijder decoratie die 
niet mag worden gedroogd.
Sluit ritssluitingen en haken, zorg ervoor dat knoppen stevig zijn vastgenaaid en 
plaats kleine items zoals sokken, riemen, beha's, etc in een mesh zakje.
Ontvouw grote stukken wasgoed zoals beddenlakens, spreien, etc.

Druk op de toets om de droger automatisch in te schakelen.

Wasgoed moet zo droog mogelijk worden gezwierd om energie te besparen.
Zorg ervoor dat het wasgoed dat u wilt drogen geschikt is om te worden gedroogd in 
een droger. U vindt hier informatie over de etiketten in het wasgoed.
Plaats het wasgoed gelijkmatig in de trommel nadat u het los geschud hebt.
Zorg ervoor de droger niet teveel te belasten. 
Wasverzachters of gelijkaardige producten moeten worden gebruikt zoals vermeld in 
de instructies van de wasverzachter.



APPARAAT GEBRUIK
DROOGMETHODEN

FUNCTIES SELECTEREN

HET PROGRAMMA SELECTEREN

DROGEN

DE DROGER UITSCHAKELEN

Voor een optimaal droogresultaat moet een gepast droogprogramma worden 
geselecteerd op basis van het type wasgoed. Draai aan de programmaknop om 
het correcte programma te selecteren.

Druk op de knop “Start/Pause”. De droger werkt in overeenstemming met de 
vooringestelde programma's. De droger stopt automatisch aan het einde van de 
droogcyclus. Het "end" teken verschijnt op het scherm. Open de deur van de droger en 
verwijder het wasgoed. Als het wasgoed niet wordt verwijderd, start de droger 
automatisch het antikreuk programma. Tijdens de antikreuk fase draait de trommel van 
de droger met intervallen om uw wasgoed los te houden.

Zwier het wasgoed zoveel mogelijk in de wasmachine voor u het in de droger plaatst.
U mag de droger niet te veel belasten.
Schud het wasgoed goed uit en maak het los voor u het in de droger plaatst.
Kies een correct droogprogramma. Zorg ervoor dat het wasgoed niet langer dan noodzakelijk wordt gedroogd.
Reinig het filterscherm na elke droogcyclus.
Reinig de condensator een maal per maand.

Temp.
Droogniveau
Signaal
Anti-kreuk
Startuitstel
Start/Pause

Druk op de stroomtoets om de voeding af te sluiten en verwijder de stekker van de 
droger uit het stopcontact.

Selecteer de bijkomende functie in overeenstemming met hun vereisten.

TIPS OM ENERGIE TE BESPAREN



APPARAAT GEBRUIK

Ca. 800g

Ca. 800g

Ca. 800g

Ca. 800g

Ca. 950g

Ca. 200g

Ca. 300g

Ca. 300g

Ca. 50g

Ca. 70g

Beddenlaken (een persoon)

Gemengde stof kleding

Jassen

Jeans

Overall

Damespyjama

Hemden

Sokken

T-shirts

Ondergoed

Katoen

Katoen

Katoen

Katoen

Gemengde stoffen

Gemengde stoffen

Niet bleken

Strijken aan 200°C

Strijken aan 150°C

Strijken aan 100°C

Niet strijken

Stomen met een wasmiddel

Stomen met perichloride

Stomen met brandstof

Niet stomen

Vlak drogen

Ophangen om te drogen

Drogen op een kleerhanger

Trommeldrogen, normale warmte

Trommeldrogen, verlaagde warmte

Niet trommeldrogen

Bleekwater kan worden gebruikt 
in koud water

Bestand materiaal

Delicate stof

Wasbaar aan 95°C

Wasbaar aan 60°C

Wasbaar aan 40°C

Wasbaar aan 30°C

Handwas

Enkel stomerij

Wollen zoom

DROOGMETHODEN

LADING REFERENTIE

ZORG TABEL



ONDERHOUD
REINIGING & ZORG

HET WATERRESERVOIR LEEGMAKEN

DE DROGER REINIGEN

Wrijf de droger en het bedieningspaneel schoon met een 
vochtige doek. U mag geen organisch wasmiddel of corrosief 
middel gebruiken om schade aan het apparaat te vermijden.

WAARSCHUWING

De droger mag niet worden gebruikt als er industriële chemicaliën werden gebruikt voor de reiniging.

Om een goede ventilatie te garanderen tijdens het drogen, moet het 
filterscherm worden gereinigd aan het einde van elk droogprogramma. 

Open de deur.1.
2.
3.
4.

Verwijder het filterscherm uit de droger.
Open het filterscherm
Verwijder het stof van het filterscherm met een natte handdoek

Na het reinigen, moet u het filterscherm opnieuw aanbrengen.

HET FILTERSCHERM REINIGEN

Tijdens de werking condenseert stoom in water en dit wordt 
opgevangen in het waterreservoir. Maak het waterreservoir 
leeg aan het einde van het programma.

Neem het handvat beet en trek het reservoir naar buiten om 
het te verwijderen. Houd het loodrecht om te vermijden dat het 
water zou overstromen.
Giet het water weg. Breng het reservoir opnieuw aan.
Opmerking: Gebruik het water niet als drinkwater 
of voor voedsel bereidingen.

Als het reservoir niet wordt leeggemaakt, geeft de droger een alarm weer wanneer het reservoir 
vol is. In dat geval schakelt het indicatorlampje in en de droger wordt gepauzeerd. Het apparaat 
wordt niet opnieuw gestart tot het reservoir is leeggemaakt en vervangen.



ONDERHOUD
REINIGING & ZORG

DE TROMMEL REINIGEN

Wanneer de droger een bepaalde periode heeft gewerkt, zullen 
zorgproducten voor de stoffen of kalk in het water een 
onzichtbare laag vormen op de binnenzijde van de trommel.

De condensator moet maandelijks worden gereinigd. Schakel 
de voeding uit en verwijder de stekker voor het reinigen.

Ontgrendel de onderhoudsklep en open ze.

Schroef beide vergrendelingen naar elkaar toe, trek aan 
het handvat / luchtkoeler.

Reinig het handvat / luchtkoeler, handvat onderaan grondig, 
schroef beide vergrendelingen los, verwijder de onderhoudsklep 
tot ze in plaats zit.

Plaats de handvat / luchtkoeler weer terug, handvat daaronder, 
draai beide vergrendelhendels los, sluit de onderhoudsklep tot deze 
op zijn plaats klikt.

DE CONDENSATOR REINIGEN

Opmerking: Gebruik geen scherpe voorwerpen 
om de warmtewisselaar te reinigen, zo niet kan 
dit de afdichting beschadigen.



/

ONDERHOUD
SCHERMCODES & PROBLEEMOPLOSSEN

DISPLAY CODES

OPLOSSINGEN

CODES

Het waterreservoir is vol. Reinig de tank.

Neem contact op met het service centrum.

Neem contact op met het service centrum.

Neem contact op met het service centrum.

Neem contact op met het service centrum.

Neem contact op met het service centrum.

Reinig de filter.

De NTC1 (dicht bij de filter) is ontkoppeld of heeft een kortsluiting.

De NTC2 (dicht bij de filter) is ontkoppeld of heeft een kortsluiting.

Temperatuur van het wasgoed in de trommel wijzigt niet.

De volgende omstandigheden vormen geen problemen. Neem geen contact op met het service centrum tot het probleem is bevestigd.

Communicatie fout.

De filter is vol.

Afvoerpomp defect.F2

F31

F32

F4

F5

E6

OORZAKEN

PROBLEEM

OPLOSSINGEN

OORZAKEN OPLOSSINGEN

De droger werkt niet.

De droger werkt niet en 
"End" verschijnt op het 
scherm.

De droogtijd is te lang en de 
resultaten zijn niet 
toereikend.

De resterende tijdsduur op 
het scherm stopt of 
verspringt.

Slechte aansluiting op de netvoeding.
Stroompanne.
Er is geen droogprogramma ingesteld.
Het apparaat werd niet ingeschakeld
Het waterreservoir is vol.
De deur van de droger is niet correct gesloten.

De programma instelling is niet correct.
Het filterscherm werd niet gereinigd.
De condensator is geblokkeerd.
De droger is overbelast.
Het wasgoed is te nat.
Het ventilatiekanaal is geblokkeerd.

De resterende tijdsduur wordt voortdurend en 
automatisch aangepast en gecorrigeerd op basis 
van de volgende factoren:

Type wasgoed
Geladen hoeveelheid.
De graad van zwieren van het wasgoed.
Omgevingstemperatuur.

Het wasgoed heeft de voorwaarde bereikt die 
werd bepaald in de programma instelling.
Er is geen wasgoed aanwezig in de trommel.

Controleer of uw programma instelling correct is.

Controleer of er wasgoed aanwezig is in de trommel.

Controleer de aansluiting op de netvoeding.
Controleer de voeding.
Zorg ervoor dat een droogprogramma is ingesteld.
Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
Maak het waterreservoir leeg.
Sluit de deur van de droger.

Zorg ervoor dat het programma correct is ingesteld.
Reinig het filterscherm
Reinig de condensator.
Verminder de hoeveelheid wasgoed in de trommel.
Zwier het wasgoed voldoende voor het drogen.
Controleer het ventilatiekanaal en verwijder de 
blokkering.

De automatische instelling is een normale werking.



Dit apparaat moet geaard worden. Als de kleuren van de draden van dit apparaat niet 
overeenstemmen met de gekleurde markeringen die de terminals identificeren in uw 
stekker gaat u als volgt te werk: De groene en gele draad moet worden aangesloten op 
de klemmenkast in de stekker gemarkeerd met de letter E of het aarding symbool       of 
groen of groengeel gekleurd. De blauwe draad moet worden aangesloten op de terminal 
gemarkeerd met de letter N of zwart gekleurd. De bruine draad moet worden aangesloten 
op de terminal gemarkeerd met de letter L of rood gekleurd. Als een stekker van 13 amp 
(BS 1363) wordt gebruikt, moet u een 13 amp BS 1362 zekering gebruiken.

Groen en geel 
(aarding)

Zekering

Snoergreep

Bruin (onder 
stroom)
Blauw 
(neutraal)

M

L

G

N

PUL

D SWNTC1 H

PCB

HT

NTC2

SW:

C

D:
NTC1:
NTC2:

LA

LA:
PUL:
M:
HT:

H: C:

ONDERHOUD
ELEKTRISCH SCHEMA

ELEKTRISCH SCHEMA

BS STEKKER VEILIGHEIDSDETAILS (VOOR U.K. GEBRUIKER)

Condensator 8uf
Verwarmingselement
Motor
Afvoerpomp
Lamp

Vochtigheidssensor 
Waterniveau sensor
Temperatuursensor
Temperatuursensor
Deurschakelaar
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Type wasdroger

Energieklasse

Energieverbruik (kWh/annum) 1)

Automatisch of niet automatisch

Energieverbruik (volle belading) (kWh/cyclus)

Energieverbruik (halfvolle belading) (kWh/cyclus)

Gewogen energieverbruik uit-stand

Gewogen energieverbruik stand-by stand

Duur van stand-by stand (min) 2) 

Standaard katoenprogramma 3) 

Gewogen programmaduur (volle en halfvolle belading lading)(min)

Programma duur met volle belading (min)

Programma duur met halfvolle belading (min)

Condensatie ratio 4)

Gewogen condensatie-efficiëntie (%)

Gemiddelde condensatie ratio (volle belading) (%)

Gemiddelde condensatie ratio (halfvolle belading) (%)

Geluidsniveau (dB)

Ingebouwd of vrijstaand

1) Gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halfvolle belading en het verbruik van de spaarstanden. Het 
werkelijke energieverbruik per cyclus hangt af van hoe het apparaat wordt gebruikt. 

3) Het programma Katoen kastdroog gebruikt bij volledige en gedeeltelijke lading is het standaard droogprogramma waarop de informatie op 
het label betrekking heeft.Dit programma is geschikt voor het drogen van normaal nat katoenen wasgoed en is het meest efficiënte programma.

4) Schaal van G (minst efficiënt) tot A (meest efficiënt).

2) In het geval er een energiebeheersysteem is.

Nominaal vermogen katoen (kg)

Typenummer HD80-B636-F HD90-B636-F

HaierHaier

Condensatie Condensatie

B

561

4.72

2.55

0.02 0.02

0.020.02

30

121 123

159 164

92 93

C C

71

71

71 71

71

71

68

Vrijstaand Vrijstaand

68

30

5.23

2.82

Automatisch Automatisch

616

B

Merk

Katoen ¦ “Kastdroog” Katoen ¦ “Kastdroog”
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