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Gebruiksaanwijzing
& Installatie-instructies

Warmtepomp wasdroger
(voor huishoudelijk gebruik)

Modelnummer
NH-P80G2

®

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit apparaat.
-  Lees de handleiding zorgvuldig door voor een optimale prestatie en 

veilig gebruik van het apparaat.
-  Lees de handleiding volledig door voordat u het apparaat aansluit, 

bedient of afstelt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats.
NEDERLANDS
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2 - Vóór gebruik lezen

Bescherming van het milieu

Weggooien van het 
verpakkingsmateriaal
Het verpakkingsmateriaal dat gebruikt is 
om de wasmachine tijdens het vervoer 
te beschermen, is allemaal geschikt voor 
hergebruik. Neem voor informatie over 
recyclen contact op met uw plaatselijke 
gemeente.

Weggooien van elektrisch 
afval & elektronische 
apparatuur
Informatie over het weggooien van 
elektrische en elektronische apparatuur 
(voor consumenten)

Dit symbool op producten en/of de 
bijgeleverde documentatie betekent dat de 
afgedankte elektrische en elektronische 
producten niet met het normale 
huishoudelijke afval mogen worden 
weggegooid.

Om dit type afval goed te kunnen 
verwerken en de onderdelen ervan 
opnieuw te kunnen gebruiken, moet 
het worden ingeleverd op de daarvoor 
aangewezen inzamelpunten, waar het 
gratis in ontvangst wordt genomen. In 
sommige landen kunt u de producten bij de 
plaatselijke leverancier afgeven wanneer u 
een gelijkwaardig nieuw product koopt.

Door het product op de juiste wijze weg te 
doen, helpt u mee aan het besparen op 
waardevolle grondstoffen en voorkomt u 
schadelijke invloeden op de gezondheid 
en het milieu, wat anders zou kunnen 
gebeuren wanneer het product op de 
verkeerde manier wordt weggegooid. 
Neem contact op met de plaatselijke 
gemeente voor verdere informatie over het 
dichtstbijzijnde inzamelpunt.

Het is mogelijk dat er boetes kunnen 
worden opgelegd als het product op de 
verkeerde wijze wordt weggegooid.

Informatie over het weggooien van het 
product in landen buiten de Europese 
Unie
Dit symbool is alleen geldig in de Europese 
Unie.

Als u het product wilt weggooien, neem 
dan contact op met de plaatselijke 
gemeente of uw verkoper en vraag naar 
de juiste wijze voor het weggooien van het 
product.

Milieuvriendelijk drogen
 - Houd u zich aan de maximale belasting 
voor elk programma.

 - De wasdroger past automatisch de 
droogtijd van de programma’s aan 
overeenkomstig de hoeveelheid 
wasgoed.

 - Kies de juiste centrifugeersnelheid voor 
het besparen van energie.

 - Zorg ervoor dat de 
omgevingstemperatuur niet te hoog is. 
Als de wasdroger en andere warmte 
producerende apparatuur in dezelfde 
ruimte staan, dient de ruimte goed 
geventileerd te worden en dienen de 
overige apparaten tijdens het drogen zo 
mogelijk te worden uitgeschakeld.

Het is belangrijk om deze instructies te 
lezen.
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Vóór gebruik lezen - 3
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4 - Vóór gebruik lezen

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Lees de volgende veiligheidswaarschuwingen en neem 
deze in acht.

 WAARSCHUWING
Hierin staan situaties beschreven die kunnen leiden tot 
ernstig of fataal letsel.

Algemeen gebruik
 - Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door 
kinderen van 8 jaar en ouder en door personen 
met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke 
beperkingen, of gebrek aan ervaring of kennis, 
als er toezicht is of de vereiste aanwijzingen zijn 
gegeven betreffende het gebruik van het apparaat 
op een veilige manier en de personen de gevaren 
die kunnen optreden begrijpen. 
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 
Schoonmaken en gebruikersonderhoud mag niet 
zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
 - Kinderen onder de 3 jaar moeten uit de buurt 
worden gehouden tenzij ze constant onder toezicht 
staan.
 - De wasdroger mag niet worden gebruikt als er 
voor het reinigen industriële chemicaliën zijn 
toegepast. 
Deze kunnen brand veroorzaken.
 - De pluizenfilters moeten regelmatig worden 
gereinigd.
 - De pluizen mogen zich niet rondom de wasdroger 
ophopen.
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Vóór gebruik lezen - 5

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

 - Droog geen ongewassen textiel in de wasdroger.
 - Textiel dat in aanraking is geweest met 
substanties, zoals bakolie, aceton, alcohol, 
benzine, kerosine, vlekkenverwijderaars, 
terpentine, wax, waxverwijderaars en cosmetische 
oliën, mag niet in de wasdroger worden gedroogd, 
zelfs nadat het is gewassen. 
Ze kunnen brand veroorzaken.
 - Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in zakken 
achterblijven. Let vooral op aanstekers en lucifers. 
Zij kunnen brand veroorzaken.
 - Voorwerpen, zoals schuimrubber (latex schuim), 
douchekapjes, waterbestendig textiel, luchtdichte 
stoffen, textiel met een rubberen rug en kleding of 
kussens met vulling van schuimrubber mogen niet 
in de wasdroger worden gedroogd. 
Dergelijke materialen kunnen vernietigd worden en 
daarmee de wasdroger beschadigen.
 - Plaats GEEN keukentrapje of stoel enz. om de 
wasdroger te sluiten. 
Hierdoor zouden kinderen bij het bedieningspaneel 
kunnen of in of op de wasdroger kunnen klimmen.
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6 - Vóór gebruik lezen

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

 - Plaats de wasdroger NIET in een vochtige 
ruimte of een locatie die blootgesteld wordt aan 
weersomstandigheden. 
Dit kan leiden tot storingen, vervorming, 
elektrische schok, of brand.
 - Giet of mors water NIET rechtstreeks op de 
wasdroger. 
Dit kan leiden tot storingen, elektrische schok, of 
brand.
 - Stop de wasdroger niet voordat het programma 
beëindigd is, tenzij de volledige inhoud snel uit 
de wasdroger wordt gehaald en wordt uitgespreid 
zodat alle warmte kan ontsnappen.
 - Het laatste gedeelte van een droogprogramma 
geschiedt zonder warmte (afkoelcyclus) om ervoor 
te zorgen dat de inhoud op een temperatuur blijft 
waarop deze niet beschadigt.
 - Houd ontstekingsbronnen, zoals kaarsen of 
sigaretten uit de buurt van de wasdroger. 
Deze kunnen de wasdroger beschadigen of een 
brand veroorzaken.
 - Houd brandbare materialen uit de buurt van 
de wasdroger, zoals, gas, thinner, alcohol, of 
textiel dat met een of meer van deze substanties 
doordrenkt is. 
Ze vormen explosie- of brandgevaar.

 WAARSCHUWING
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Vóór gebruik lezen - 7

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Stroomvoorziening en stroomsnoeren
 - Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de 
wasdroger schoonmaakt.
 - Controleer het stroomsnoer en de stekker daarvan 
op beschadigingen. 
Als er beschadigingen aanwezig zijn, moet, om 
een gevaar te voorkomen, de fabrikant, diens 
onderhoudsdienst of vergelijkbaar erkende 
persoon zorgen voor vervanging.
 - Gebruik GEEN verloopstekker of verlengsnoer. 
Er bestaat een kans op oververhitting die 
brandgevaarlijk is. Gebruik een ongebruikt 
stopcontact, met een spanning van AC 220 V tot 
240 V. Neem bij twijfel contact op met een erkende 
elektricien.
 - ZORG ervoor dat de stroomstekker stevig in het 
stopcontact zit. Als de stroomstekker niet stevig in 
het stopcontact zit, kan de loszittende aansluiting 
oververhit raken en zorgen voor een elektrische 
schok of een brand.
 - Raak het stroomsnoer of de stroomstekker NIET 
met natte handen aan. 
Dit kan leiden tot een elektrische schok.
 - Trek NIET aan het stroomsnoer, maar aan 
de stroomstekker om de wasdroger van de 
stroomvoorziening los te koppelen. 
Er bestaat anders de mogelijkheid op 
beschadiging aan het stroomsnoer, dat kan leiden 
tot een elektrische schok of brand.
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8 - Vóór gebruik lezen

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

Voorkomen van letsel
 - De installatie van de wasdroger dient 
worden uitgevoerd door de verkoper of de 
onderhoudsdienst van de fabrikant. 
Als de installatie, het proefdraaien en de inspectie 
van de wasdroger niet worden uitgevoerd volgens 
de beschrijving in deze instructies, is de fabrikant 
niet aansprakelijk voor eventueel veroorzaakte 
ongelukken of schade.
 - Verricht zelf GEEN werkzaamheden aan de 
wasdroger aan ten aanzien van demontage, 
reparatie of aanpassingen. 
Hierdoor bestaat de kans dat de wasdroger niet 
goed functioneert en er brand of letsel ontstaat. 
Neem contact op met de plaatselijke klantenservice 
als het apparaat moet worden gerepareerd.
 - Om de kans op letsel te voorkomen, mag het 
wasgoed in de trommel NIET worden aangeraakt 
voordat de trommel volledig tot stilstand is 
gekomen. Houd kinderen uit de buurt van draaiend 
wasgoed. 

 LET OP
Hierin staan situaties beschreven die kunnen leiden tot 
letsel of schade aan eigendommen.

Algemeen gebruik
 - Deze wasdroger is alleen geschikt voor textiel dat 
in de wasdroger mag.

 WAARSCHUWING
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Vóór gebruik lezen - 9

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN

 - Zorg dat er GEEN insectenverdelgers, haarspray 
of deodorant op de wasdroger terechtkomt.
 - Plaats elektrische apparatuur, bijvoorbeeld een tv, 
radio of acculader, NIET op of in de buurt van het 
apparaat.
 - Plaats NIET te veel wasgoed in de wasdroger. 
Dit kan leiden tot beschadigingen aan de 
wasdroger.
 - Wasverzachters, of vergelijkbare producten 
dienen te worden gebruikt op voorschrift van de 
wasverzachter.

Voorkomen van letsel
 - Klim NIET op de wasdroger. 
Dit kan resulteren in letsel of beschadigingen aan 
de wasdroger.
 - Houd bij het openen en sluiten van de deur uw 
vingers uit de buurt van het deurscharnier.
 - Schuif uw hand (of onbeschermde voet) NIET 
onder de wasdroger wanneer deze in gebruik is.
 - Controleer alle wasgoed en verwijder alle 
voorwerpen zoals nagels, pennen, munten, 
klemmen, metalen draden, enz. 
Deze voorwerpen kunnen het overige wasgoed of 
de wasdroger beschadigen.
 - WEES VOORZICHTIG dat wasgoed NIET tussen 
de deurafdichting vast komt te zitten wanneer de 
deur wordt gesloten. Hierdoor kan het wasgoed 
beschadigen.
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10 - Vóór gebruik lezen

Uw wasdroger controleren

LET OP
Verbuig het stroomsnoer NIET wanneer de wasdroger in gebruik is.

Accessoires
Controleer of alle accessoires bij de wasdroger zijn meegeleverd.

Steeksleutel  
(zie pagina 28)
Voor het verstellen van de pootjes.

A

Uw wasdroger

Waterreservoir
(zie pagina 20)

Deur

Verstelbare pootjes
(zie pagina 28)

Waterafvoerslang
(zie pagina 29-30)

Stroomsnoer/ 
Stroomstekker

Trommel

Warmtewisselaar

Verlengde waterafvoerslang  
(zie pagina 29-30)

De optionele droogkorf gebruiken, kan sportschoenen, enz. 
drogen. (met Timed Prog. Warm (Tijd Progr. Warm)).

Optionele accessoires
Droogkorf (N-DB1)
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Vóór gebruik lezen - 11

Voordat u gaat drogen

Controleren voor gebruik
Wanneer u gebruikmaakt van de verlengde 
waterafvoerslang dient u, voordat u de 
wasdroger voor de eerste keer gebruikt, of 
langere tijd niet heeft gebruikt, de volgende 
procedures uit te voeren:

1. Steek de stekker in het stopcontact.
2. Controleer of de verlengde 

waterafvoerslang op een afvoer is 
aangesloten.
Zie pagina 29-30 voor verdere informatie.

Voorbereiding van het 
wasgoed
Het wasgoed sorteren

 - Lees de etiketten op het wasgoed en 
sorteer het wasgoed overeenkomstig de 
informatie op de etiketten.

 - Sorteer het wasgoed op kleur, type 
textiel, benodigde droogomstandigheden, 
en de hoeveelheid vochtopname in 
het wasgoed. Dit helpt u te kiezen 
voor het juiste droogprogramma, 
het juiste droogniveau en de juiste 
centrifugeersnelheid voor elk 
droogprogramma.

 - Kleding die niet kleurvast is, moet apart 
worden gedroogd.

De kleding controleren
 - Controleer of er geen voorwerpen in de 
zakken van de kleding zitten die de kleding 
of het apparaat kunnen beschadigen.

 - Bind eventuele touwtjes op de kleding 
vast en sluit eventueel aanwezige ritsen. 
Trek kleding met uitstekende gedeeltes 
en ritsen binnenstebuiten. 
Anders kan de kleding beschadigen.

          

Programma voor 
Outdoor/Sports (Buiten-/
Sportkleding)
Controleer of het te drogen kledingstuk wel 
met dit programma gedroogd kan worden.

Kwetsbaar wasgoed
 - Wool (Wol) programma: 2 kg of minder 
 - Programma voor Silk/Lingerie (Zijde/
Lingerie): 1 kg of minder

Geschatte gewicht
 - Wollen trui: 400 g

 

 - Zijden blouse: 200 g

 

 - Broeken: 400 g

 

Tips voor het drogen van 
kwetsbare kledingstukken
Plaats het wasgoed in de trommel
Stapel ze een voor een op elkaar.

Als de kleding krimpt
Spreid het kledingstuk uit tot de 
oorspronkelijke maat op een strijkplank. 
Gebruik veiligheidsspelden om de maat 
en vorm te behouden. Gebruik daarna een 
strijkbout om het kledingstuk te stomen om 
het daarna te laten drogen.
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12 - Vóór gebruik lezen

Het gebruik van de knoppen

1. Aan-/uit-knoppen
 - Als u de Startknop niet indrukt binnen 
10 minuten nadat u de wasdroger 
heeft aangezet, schakelt de wasdroger 
zichzelf automatisch uit.

 - Onderstaande weergave wordt 
gedurende 10 seconden weergegeven 
nadat de wasdroger zichzelf heeft 
uitgeschakeld. U kunt de wasdroger 
niet aanzetten totdat deze weergave 
verdwenen is.

2. Start/Pause (Start/Pauze) knop
Druk op deze knop om het 
droogprogramma te starten of te 
pauzeren.

3. Programmakeuzeknop
Gebruik deze knop om het juiste 
programma voor het wasgoed te kiezen. 
(zie pagina 16-17.)

4. Extra functieknoppen
Druk op deze knoppen om extra 
functies voor het wasgoed aan het 
droogprogramma toe te voegen. 
(zie pagina 13.)

5. Knop Add Time (Instelling Timer) 
Druk op deze knop voor het instellen 
van de tijdsduur voor de ingestelde 
programma’s (Timed Prog.).

6. Knop Time (Tijd) 
Druk op deze knop om de tijdsduur in 
te stellen waarop het droogprogramma 
eindigt. (zie pagina 15.)

7.  Knop Centrifugeersnelheid
Druk op deze knop om de 
centrifugeersnelheid te kiezen (r/min) 
die als laatste in het programma van 
de wasmachine gebruikt is. Gebruik 
deze knop alleen als de verwachte 
droogtijd nauwkeuriger moet worden 
weergegeven.

8.  Knop voor Drying Level (Droogniveau)/
Knop voor Child Lock (Kinderslot) 

 - Druk op deze knop voor de keuze 
uit 5 verschillende instellingen voor 
droogniveau (1, 2, 3, 4, 5) voor Cotton 
(Katoen), Easy-care, Mixed (Gemixt), 
Rapid 40 (Snel 40), en programma’s voor 
Outdoor/Sports (Buiten-/Sportkleding). '3' 
is het standaardniveau.

 - Houd deze knop na indrukken ingedrukt 
om het kinderslot in te stellen. 
De bediening wordt vergrendeld. 
(zie pagina 13.) 

9. Aanduiding voor de resterende tijd
Deze aanduiding toont bij benadering 
hoe lang het programma nog duurt. 
Bijvoorbeeld, '3:10' betekent 3 uur en 
10 minuten.

10. Waarschuwingslampjes
Deze aanduidingen waarschuwen de 
gebruiker voor specifieke situaties.

 - Waarschuwing voor vol waterreservoir 

 - Waarschuwing voor verstopt filter 
(zie pagina 21-23.)

Cupboard Dry

Iron Dry
Cupboard Dry

Cupboard Dry Plus

Iron Dry

Cupboard Dry
Iron Dry

Rapid 40

Wool

Outdoor/Sports

Drying Level

Anti-crease

Speed
Eco

Buzzer

Gentle Dry

Mixed

Add TimeTimer/min

Child Lock

Start/Pause

Off OnExtra Dry
Easy-care

Extra Dry

Silk/Lingerie

Shirts
Timed Prog.Cold

Timed Prog.Warm

Cotton      /Colours

9 10 11

1226788 5 44 3
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Vóór gebruik lezen - 13

Het gebruik van de knoppen
11. Voortgangslampjes

 - Deze aanduidingen tonen de huidige 
fase van het programma. De voortgang 
bestaat uit Dry , Iron Dry (Strijkdroog) 

, Cupboard Dry (Kastdroog) , en 
Cupboard Dry Plus (Kastdroog Plus) 
(Extra Dry (Extra Droog)) .

 - Na het starten van het drogen, begint 
het drooglampje te knipperen en 
gaan de andere lampjes in volgorde 
branden van boven naar beneden als 
elk bijbehorend onderdeel klaar is. 
Wanneer het programma klaar is, gaat 
het drooglampje uit en blijft het laatste 
voortgangslampje branden totdat de 
wasdroger wordt uitgeschakeld, of 
zichzelf uitschakelt.

Child Lock (Kinderslot)
Het kinderslot vergrendelt de 
bedieningsknoppen.

Activeren/deactiveren van het Child 
Lock (Kinderslot)
1. Aanzetten van de wasdroger.
2. Selecteer het programma en de 

extra functies, en start daarna het 
programma. (zie pagina 14.)

3. Houd de knop Drying Level 
(Droogniveau) na het indrukken, 
ingedrukt.
Het symbool  gaat branden om aan 
te geven dat het Child Lock (Kinderslot) 
actief is.

4. Druk de knop Drying Level 
(Droogniveau) nogmaals in (negeer 
de drie hoorbare piepgeluiden), 
en houd de knop Drying Level 
(Droogniveau) ingedrukt totdat er een 
klik hoorbaar is.
Het symbool  verdwijnt.

WAARSCHUWING
 - Laat kinderen NIET zonder toezicht 
in de buurt van de wasdroger.

 - Houd ook huisdieren uit de buurt 
van de wasdroger.

Extra functies
Afhankelijk van het programma kunt u 
verschillende extra functies combineren.

OPMERKING
Bepaalde extra functies kunnen niet in 
combinatie met bepaalde programma’s 
worden gebruikt. (zie pagina 18-19.)
Als u een niet beschikbare functies 
selecteer, gaat er een foutalarm af.

Druk op een of meer functieknoppen 
 die u wilt combineren.

De bijbehorende lampjes gaan branden.

Functie Beschrijving
Gentle Dry
(Zacht Droog)

Droog wasgoed voorzichtig 
met warme lucht van 
ongeveer 45 ºC.

Buzzer 
(Zoemer)

Druk op deze knop om het 
zoemgeluid van de zoemer 
voor het beëindigen van een 
programma uit te zetten.
Het zoemgeluid is hoorbaar 
om aan te geven dat de 
buzzer is in- of uitgeschakeld.

Anti-
crease 
(Anti-
kreuk)

Voorkom kreuken. 
Na het drogen, draait de 
trommel elke 2 uur.
Het lampje blijft knipperen 
tijdens de Anti-crease (Anti-
kreuk) behandeling.

Speed 
(Snelheid)

Het droogprogramma duurt 
korter dan wanneer de Eco-
functie is ingeschakeld.

Eco Het drogen duurt langer maar 
verbruikt minder energie.
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14 - Drooginstructies

Drogen

1. Open de deur en plaats het wasgoed 
in de trommel.
Voor informatie over het voorbereiden 
en sorteren van het wasgoed, zie pagina 
11, 16 en 17.

OPMERKING

 - Plaats het wasgoed zodanig in 
de trommel dat er geen wasgoed 
vastzit in de deur.
Indien dit wel wordt gedaan, 
kan de deurafdichting worden 
beschadigd waardoor er een 
defect optreedt.

 - Stop niet te veel wasgoed in de 
trommel.
Dit kan resulteren in hevige trillingen 
en beschadiging van het apparaat.

2. Sluit de deur en druk op de knop On 
(Aan). 

3. Draai de programmakeuze in de 
gewenste richting voor het juiste 
programma.
Er wordt een droogtijd weergegeven.

4. Selecteer eventueel extra functies.
 - Extra functies (zie pagina 13.)
 - Centrifugeersnelheid (zie pagina 12.)
 - Drying Level (Droogniveau) (zie pagina 12.)
Voor meer informatie over beschikbare 
functies en instellingen voor elk 
programma, zie pagina 18-19.

5. Druk op de Startknop.
Na het starten van de wasdroger wordt het 
wasgoed gewogen. Na ongeveer 3 minuten 
wordt een nieuwe droogtijd weergegeven. 
Het wasgoed wordt niet gewogen als u 
kiest voor het programma Wool (Wol), 
Silk/Lingerie (Zijde/Lingerie), Shirts 
(Overhemden), of Timed programme.

De zoemer klinkt wanneer het 
programma klaar is.
Voor meer informatie over de zoemer, 
zie pagina 13.
Verwijder het wasgoed en herschik het 
wasgoed zo nodig. Laat het wasgoed na 
het drogen niet te lang in de wasdroger, 
omdat hierdoor flinke kreukels ontstaan.
Wanneer u kleding met lange vezels 
droogt, zoals badkamermatten, kunnen er 
veel pluizen ontstaan die aan het overige 
wasgoed kunnen gaan kleven.

 Het drogen instellen

Cupboard Dry

Iron Dry
Cupboard Dry

Cupboard Dry Plus

Iron Dry

Cupboard Dry
Iron Dry

Rapid 40

Wool

Outdoor/Sports

Drying Level

Anti-crease

Speed
Eco

Buzzer

Gentle Dry

Mixed

Add TimeTimer/min

Child Lock

Start/Pause

Off OnExtra Dry
Easy-care

Extra Dry

Silk/Lingerie

Shirts
Timed Prog.Cold

Timed Prog.Warm

Cotton      /Colours

53 244
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Drooginstructies - 15

Drogen

Benodigde tijd
Tijden hangen af van de programma’s, 
de instellingen voor het droogniveau en 
de eventuele overige instellingen die 
geselecteerd zijn.

 - Omdat de weergegeven tijden 
automatisch wijzigen conform de 
hoeveelheid vocht in het wasgoed en 
de omgevingstemperaturen van de 
wasdroger, kan het zijn dat de tijden een 
periode niet minder worden of plotseling 
afneemt.

 - Voor programma’s die het wasgoed 
automatisch wegen (zie de kolom 
"Gewicht van de lading" op pagina 18), 
kan de resterende tijdsduur na 3 minuten 
nadat het drogen is begonnen, plotseling 
afnemen.

 - De feitelijke tijden kunnen afwijken van 
de weergegeven tijden.

Tijdens het drogen de 
instellingen wijzigen
Na het starten van het drogen kunnen er 
geen instellingen meer gewijzigd worden.

Insteltijd
U kunt de tijd instellen waarop het 
droogprogramma moet beëindigen.
Het drogen kan eerder of later dan de 
vooraf ingestelde tijd klaar zijn afhankelijk 
van het soort wasgoed, de temperatuur en 
het vochtgehalte van het wasgoed.
Het instellen van de insteltijd
Druk constant op de knop Time (Tijd) totdat 
de gewenste insteltijd wordt weergegeven. 
Telkens wanneer de knop wordt ingedrukt, 
wordt de insteltijd met 1 uur verlengd. 
Houd de knop na het indrukken ingedrukt 
om de insteltijd snel te wijzigen.

Programma Toepasselijke 
insteltijden

Cotton/Colours 
(Katoen/Gekleurd) 6 - 24 uur

Easy-care 4 - 24 uur
Mixed (Gemixt) 4 - 24 uur
Rapid 40 (Snel 40) 3 - 24 uur
Outdoor/Sports 
(Buiten-/Sportkleding) 4 - 24 uur

Wool (Wol) 1 - 24 uur
Silk/Lingerie 
(Zijde/Lingerie) 3 - 24 uur

Shirts (Overhemden) 3 - 24 uur
Timed Prog. Warm 
(Tijd Progr. Warm) 3 - 24 uur

Timed Prog. Cold 
(Tijd Progr. Koud) 3 - 24 uur

Het wijzigen van een vooraf ingestelde tijd
1. Druk op de Off (Uit)-knop en daarna 

op de On (Aan)-knop.
2. Kies het gewenste programma en de 

eventuele extra functies.
3. Stel vooraf een tijdsduur in.
Annuleren van een vooraf ingestelde tijd.
Druk op de Off (Uit)-knop. (Alle instellingen 
worden geannuleerd.)
Controleren van een vooraf ingestelde tijd.
Druk op de knop Time (Tijd).
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16 - Drooginstructies

Het programma selecteren

Programma

Beschrijving en soorten textiel die gedroogd kunnen worden

Maximale 
lading
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irt
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K
le

di
ng

 v
an

 
ba

ds
to

f
H

an
dd

oe
ke

n 
va

n 
ba

ds
to

f
Th

ee
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B
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Cotton (Katoen)

Colours (Gekleurd)
Voor witte en gekleurde katoen of linnen

8 kg
Extra Dry (Extra Droog) ― ― ― ― ― ― ― ― ―    ― 
Cupboard Dry Plus 
(Kastdroog Plus)

― ― ― ― ― ― ―      ― 
Cupboard Dry 1)

(Kastdroog)
― ― ― ― ― ― ―   ―   ― 

Iron Dry (Strijkdroog)  ― ―   ―   ― ― ―   

Easy-care Voor niet-strijkbare synthetische stoffen, katoen, of 
gemengde stoffen

4 kgExtra Dry (Extra Droog) ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ― ―  
Cupboard Dry (Kastdroog) ―  ― ― ―  ― ― ― ― ― ― ― ―

Iron Dry (Strijkdroog) ―  ―      ― ― ― ― ― ―

Mixed (Gemixt) Voor gemengde onderdelen van katoen en kwetsbare stoffen

4 kgCupboard Dry (Kastdroog) ―  ― ― ―  ―   ―   ― 
Iron Dry (Strijkdroog)   ―      ― ― ―   
Rapid 40  
(Snel 40)

Voor het snel drogen van synthetische stoffen, katoen, of gemengde 
stoffen. Droogtijden hoeft niet exact 40 minuten te zijn, afhankelijk van 
de soorten stof, de samenstelling en het vochtgehalte van de lading.

1,5 kg

Outdoor/Sports
(Buiten-/Sportkleding)

Voor stoffen met een membraanlaag, waterafstotende 
stoffen, functionele kleding, fleecematerialen (droog 
jassen/broeken met afneembare voering apart)

2,5 kg

Wool (Wol)
Voor stoffen van wol die geschikt zijn voor in de wasdroger. De stoffen 
worden pluiziger, maar niet droog. Haal het wasgoed na beëindiging van 
het programma uit de wasdroger en laat het op natuurlijke wijze drogen.

2 kg

Silk/Lingerie 
(Zijde/Lingerie) Voor lingerie en wasbare artikelen van zijde 1 kg

Shirts (Overhemden) Voor shirts en blousen 2 kg

Timed Prog. Warm 
(Tijd Progr. Warm)

Voor voorgedroogde, meerlaagse, gevoelige acrylstoffen 
en wasgoed van klein formaat, en voor vervolgdrogen 4 kg

De optionele droogkorf gebruiken, kan sportschoenen, 
enz. drogen. (zie pagina 10) 1 kg

Timed Prog. Cold 
(Tijd Progr. Koud)

Voor het opfrissen of luchten van kleding die gemaakt 
is van warmte-labiele kleding die kortdurend gedragen 
is. De kleding hoeft niet te worden gewassen.

4 kg

NH-P80G2_WGN_Du.indb   16 2014/07/28   15:55:34



Drooginstructies - 17

Het programma selecteren
1)  Het standaardkatoenprogramma, 

genaamd "Cotton/Colours – Cupboard 
Dry (Katoen/Gekleurd – Kastdroog)", 
kan herkend worden aan het symbool 

. Dit is het efficiëntste programma in 
termen van energieverbruik.

Beschrijving van sub-
programma
Extra Dry (Extra Droog)
Voor meerlaagse en zeer dikke stoffen 
Voorbeeld: Badjassen en bedlinnen
Gebruik dit sub-programma niet voor 
lusgebreide kleding, zoals T-shirts, 
ondergoed en babykleding, omdat deze 
kunnen krimpen.

Cupboard Dry Plus (Kastdroog Plus)
Voor stoffen die langzamer drogen dan 
stoffen in het algemeen 
Voorbeeld: Badhanddoeken en tafellinnen

Cupboard Dry (Kastdroog)
Voor algemene stoffen
Voorbeeld: broeken, rokken en jurken

Iron Dry (Strijkdroog)
Voor stoffen van katoen of linnen die u wilt 
strijken
Voorbeeld: tafellinnen en bedlinnen

OPMERKING
Om te voorkomen dat wasgoed 
uitdroogt, moet het worden opgerold 
totdat het gestreken wordt.

Strijken na het drogen

Sub-
programma

Toepasselijke 
droogmethode

St
rij

ke
n

Li
ch

t 
st

rij
ke

n

N
ie

t 
st

rij
ke

n

Ma
ng

ele
n

Extra Dry 
(Extra 
Droog)

― ―  ―

Cupboard 
Dry Plus 
(Kastdroog 
Plus)

― ―  ―

Cupboard 
Dry 
(Kastdroog)

― ―  ―

Iron Dry 
(Strijkdroog)    
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18 - Drooginstructies

Programma-informatie

Programma
Gewicht 
van de 
lading

Standaardinstelling Handmatige instelling Extra functies Add Time 
(Instelling 

Timer)Drying Level 1) 

(Droogniveau) Centrifugeersnelheid 1) Geschatte 
tijd

Drying Level 
(Droogniveau) Centrifugeersnelheid Gentle Dry 3)

(Zacht Droog)
Anti-crease 
(Anti-kreuk)

Speed 3)

(Snelheid) Eco

Cotton 
(Katoen)

Colours 
(Gekleurd)

Extra Dry 
(Extra Droog)

 3 1000

3:10 2)

1 - 5 500 - 1600     ―

Cupboard Dry Plus 
(Kastdroog Plus) 3:00 2)

Cupboard Dry 
 (Kastdroog) 2:50 2)

Iron Dry 
(Strijkdroog) 2:20 2)

Easy-care

Extra Dry 
(Extra Droog)

 3 1000

1:30

1 - 5 500 - 1600   ―  ―Cupboard Dry 
(Kastdroog) 1:10

Iron Dry 
(Strijkdroog) 0:50

Mixed 
(Gemixt)

Cupboard Dry 
(Kastdroog)

 3 1000
1:30

1 - 5 500 - 1600   ―  ―
Iron Dry 
(Strijkdroog) 1:10

Rapid 40 (Snel 40)  3 1000 0:40 1 - 5 500 - 1600 ―  ―  ―

Outdoor/Sports  
(Buiten-/Sportkleding)  3 1000 2:00 1 - 5 500 - 1600 4)  ―  ―

Wool (Wol) ― ― ― 0:15 ― ― 4) ― ―  ―

Silk/Lingerie  
(Zijde/Lingerie) ― ― ― 1:00 ― ― 4) ― ―  ―

Shirts (Overhemden) ― ― ― 1:00 ― ― ― ― ―  ―

Timed Prog. Warm  
(Tijd Progr. Warm)

― ― ― 0:10 ― ― ―  ―  Timed Prog. Cold 
(Tijd Progr. Koud)

1)  Al na de eerste keer dat het apparaat gebruikt is, wordt het droogniveau en de 
centrifugesnelheid hiervan in het geheugen opgeslagen. Het programma Cotton/Colours – 
Cupboard Dry (Katoen/Gekleurd – Kastdroog) legt het droogniveau echter niet vast maar 
herstelt de standaardinstelling.

2)  Wanneer de functie Speed (Snelheid) wordt ingesteld, zal de geschatte tijdsduur  
50 minuten minder zijn dan de hier vermelde tijdsduur.
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Drooginstructies - 19

Programma-informatie

Programma
Gewicht 
van de 
lading

Standaardinstelling Handmatige instelling Extra functies Add Time 
(Instelling 

Timer)Drying Level 1) 

(Droogniveau) Centrifugeersnelheid 1) Geschatte 
tijd

Drying Level 
(Droogniveau) Centrifugeersnelheid Gentle Dry 3)

(Zacht Droog)
Anti-crease 
(Anti-kreuk)

Speed 3)

(Snelheid) Eco

Cotton 
(Katoen)

Colours 
(Gekleurd)

Extra Dry 
(Extra Droog)

 3 1000

3:10 2)

1 - 5 500 - 1600     ―

Cupboard Dry Plus 
(Kastdroog Plus) 3:00 2)

Cupboard Dry 
 (Kastdroog) 2:50 2)

Iron Dry 
(Strijkdroog) 2:20 2)

Easy-care

Extra Dry 
(Extra Droog)

 3 1000

1:30

1 - 5 500 - 1600   ―  ―Cupboard Dry 
(Kastdroog) 1:10

Iron Dry 
(Strijkdroog) 0:50

Mixed 
(Gemixt)

Cupboard Dry 
(Kastdroog)

 3 1000
1:30

1 - 5 500 - 1600   ―  ―
Iron Dry 
(Strijkdroog) 1:10

Rapid 40 (Snel 40)  3 1000 0:40 1 - 5 500 - 1600 ―  ―  ―

Outdoor/Sports  
(Buiten-/Sportkleding)  3 1000 2:00 1 - 5 500 - 1600 4)  ―  ―

Wool (Wol) ― ― ― 0:15 ― ― 4) ― ―  ―

Silk/Lingerie  
(Zijde/Lingerie) ― ― ― 1:00 ― ― 4) ― ―  ―

Shirts (Overhemden) ― ― ― 1:00 ― ― ― ― ―  ―

Timed Prog. Warm  
(Tijd Progr. Warm)

― ― ― 0:10 ― ― ―  ―  Timed Prog. Cold 
(Tijd Progr. Koud)

1)  Al na de eerste keer dat het apparaat gebruikt is, wordt het droogniveau en de 
centrifugesnelheid hiervan in het geheugen opgeslagen. Het programma Cotton/Colours – 
Cupboard Dry (Katoen/Gekleurd – Kastdroog) legt het droogniveau echter niet vast maar 
herstelt de standaardinstelling.

2)  Wanneer de functie Speed (Snelheid) wordt ingesteld, zal de geschatte tijdsduur  
50 minuten minder zijn dan de hier vermelde tijdsduur.

3)  De functie Gentle Dry (Zacht Droog) en Speed (Snelheid) kunnen niet gelijktijdig worden 
gebruikt. Slechts een van deze functies kan per keer worden gebruikt.

4)  De functie voor Gentle Dry (Zacht Droog) wordt automatisch ingesteld. Hoewel de functie 
niet geselecteerd kan worden, gaat wel de aanduiding ervan branden.
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20 - Onderhoud

Onderhoud

 Legen van het 
waterreservoir
Leeg na elk droogprogramma het 
waterreservoir. Leeg het waterreservoir niet 
tijdens het drogen.

1. Trek het waterreservoir naar u toe en 
houd het waterpas.

2. Trek het waterreservoir er helemaal 
uit door het gelijktijdig op te tillen en 
naar u toe te trekken.

3. Giet al het water eruit.

4. Steek het waterreservoir weer 
helemaal in de wasdroger totdat het 
zichzelf in positie blokkeert.

De buitenkant van de 
wasdroger schoonmaken
Maak de buitenkant van de wasdroger 
schoon met een zachte doek en een 
mild reinigingsmiddel, bijvoorbeeld, 
keukenreiniger, en zeepwater. Verwijder 
pluizen en stof dat zich rondom de 
wasdroger heeft opgehoopt.

WAARSCHUWING
 - Spetter GEEN water over de 
wasdroger.

 - Gebruik GEEN dikvloeibaar 
reinigingsmiddel, thinner, en geen 
producten op basis van alcohol of 
paraffineolie.

Schoonmaken van de 
trommel
De trommel en de andere stalen 
onderdelen kunnen worden 
schoongemaakt met een geschikte reiniger 
voor roestvrijstaal van eigen merk conform 
de instructies van de fabrikant.

Schoonmaken van de deur
Doe na het drogen het volgende:

 - Verwijder alle objecten van de 
deurisolatie.

 - Veeg de deur en de deurisolatie schoon 
en verwijder pluizen en vlekken.
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Onderhoud - 21

Onderhoud

Locaties van de filters
De filters bevinden zich op de volgende 
drie locaties:
1) In de deur (pluizenfilter)
2)  In de deuropening (filterframe) 
3)  Aan de voorkant van de 

warmtewisselaar (fijnfilter)

 
1) Pluizenfilter

2)  Filterframe

3)  Fijnfilter 
(zie pagina 23)

Zorg ervoor dat de filters op basis van 
de aangegeven regelmaat worden 
schoongemaakt.

 - Maak het pluizenfilter schoon na elk 
droogprogramma (zie pagina 22).

 - Maak het fijnfilter elke helft van de 
maand schoon (zie pagina 23). 

Maak het filterframe schoon wanneer er 
zich stofdeeltjes e.d. op gaan ophopen 
(zie pagina 22).
Reinig alle filters na elke 10 programma’s.

LET OP
De wasdroger mag niet worden 
gebruikt als een van deze filters niet 
aanwezig of beschadigd is.
De overmatige ophoping van pluizen 
kan tot een storing leiden.

Schoonmaken van de 
vochtsensoren
Reinig één keer per maand.
De wasdroger is voorzien van 
roestvrijstalen vochtsensoren. Deze meten 
het vochtgehalte van het wasgoed. Na 
langere gebruiksduur kan zich een dunne 
laag kalkaanslag op de vochtsensoren 
vormen.
De vochtsensoren bevinden zich in 
de buurt van de deuropening aan de 
binnenkant van de trommel.

 

Vochtsensoren

1. Open de deur.

2. Maak de vochtsensoren schoon met 
een vochtige spons die voorzien is 
van een ruw oppervlak, zoals een 
keukensponsje.

LET OP
Gebruik daarvoor GEEN staalwol of 
andere schurende materialen.
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22 - Onderhoud

Onderhoud

 Het pluizenfilter 
schoonmaken
Maak het pluizenfilter schoon na elk 
droogprogramma.

1. Open de deur en trek aan de 
schuifgreep aan de bovenkant van de 
deur.

2. Trek het pluizenfilter eruit.

3. Wrijf uw hand tegen het filter om alle 
pluizen te verwijderen.

Spoel het filter schoon onder kraanwater 
en laat het grondig drogen.
Zorg ervoor dat het filter niet beschadigd 
wordt.

4. Schuif het pluizenfilter weer in de 
oorspronkelijke positie.

Extra schoonmaken
Verwijder alle pluizen uit het holle gedeelte 
van de deur met een flessenborstel of een 
stofzuiger.

 Het filterframe 
schoonmaken
Maak het filterframe schoon wanneer er 
zich stofdeeltjes e.d. op gaan ophopen.

1. Open de deur en verwijder het 
filterframe uit de onderkant van de 
deuropening.

2. Keer het filterframe ondersteboven 
om stofdeeltjes en pluizen te 
verwijderen. 

3. Plaats het filterframe weer in de 
oorspronkelijke positie.
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Onderhoud - 23

Onderhoud

 Het fijnfilter schoonmaken
Maak het fijnfilter maandelijks schoon.

1. Open het paneel.

2. Draai aan de hendels op de klep aan 
de binnenkant.

3. Trek aan de hendel om zowel de klep 
aan de binnenkant als het fijnfilter te 
verwijderen.

4. Scheid het fijnfilter van de klep aan 
de binnenkant.

 

Fijnfilter

Klep aan de 
binnenkant

5. Reinig de fijnfilter met behulp van 
een stofzuiger of water.

6. Plaats alle onderdelen weer terug in 
de oorspronkelijke positie.

Plaats de uitsparingen van de klep 
aan de binnenkant in de gaten van het 
fijnfilter terwijl u beide onderdelen tegen 
elkaar houdt.

OPMERKING
Kijk op de volgende afbeelding om de 
hendels op de klep aan de binnenkant 
te openen of te sluiten.

 

DICHT

OPEN
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24 - Problemen verhelpen

Controlelijst defecten

Probleem Oorzaak

Wasdroger doet het niet.  - De zekering kan zijn doorgebrand of de onderbreker 
kan geactiveerd zijn.

 - De stroomstekker zit mogelijk niet stevig genoeg in het 
stopcontact.

 - De On (Aan)-knop is mogelijk niet ingedrukt.
 - De Startknop is mogelijk niet ingedrukt.
 - De deur is mogelijk niet goed gesloten.

De knoppen functioneren 
niet.

 - De instellingen kunnen niet worden gewijzigd tijdens 
een actief droogprogramma. Voor het wijzigen van de 
instellingen moet de wasdroger eerst worden uitgezet 
en daarna weer aan. Daarna kunnen de gewenste 
instellingen worden ingesteld.

 - Het Child Lock (Kinderslot) kan actief zijn. (zie pagina 13.)
Het droogprogramma start 
en stopt herhaaldelijk.

 - Dit is geen storing; de trommel draait langzaam en 
stopt herhaaldelijk wanneer de functie "Anti-crease 
(Anti-kreuk)" is ingesteld.

Het wasgoed is 
onvoldoende gedroogd. 
(Sommige delen zijn 
vochtig.)

 - Het wasgoed kan aan de trommel zijn toegevoegd 
terwijl het droogprogramma al bezig was.

 - Het wasgoed kan in de knoop geraakt zijn.
 - Het wasgoed kan te zwaar zijn.
 - Probeer het programma Warm Timerfunctie (Timed 
Prog. Warm (Tijd Progr. Warm)) voor een kleine 
hoeveelheid synthetische stoffen, of droog ze 
gezamenlijk met grotere kledingstukken.

 - De vochtsensoren kunnen vuil zijn. (zie pagina 21.)
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Problemen verhelpen - 25

Controlelijst defecten

Probleem Oorzaak

Het drogen duurt te lang.  - Het wasgoed kan te nat zijn.
 - Het wasgoed kan in de knoop geraakt zijn.
 - Het wasgoed kan te zwaar zijn.
 - Kleding die snel droogt en kleding die langzaam droogt 
is gezamenlijk gedroogd.

 - De omgevingstemperatuur kan te laag zijn.
Kledingstukken van 
synthetisch materiaal 
worden na het drogen 
geladen met statische 
elektriciteit.

 - Verminder statische elektriciteit door het toevoegen van 
stofbehandelaars om het wasgoed tijdens het laatste 
spoelprogramma te wassen.

Een klein voorwerp, 
bijvoorbeeld een knoop, 
is in het gat van het 
filterframe terechtgekomen.

 - Haal het voorwerp eruit door het paneel aan de 
voorkant van de warmtewisselaar te openen, net zoals 
voor het schoonmaken van het fijnfilter.

De aanduiding voor 
verstopte filters brandt, 
terwijl geen van de filters 
verstopt is.

 - Dit is geen storing; de aanduiding voor verstopte filters 
knippert om gebruikers te waarschuwen de filters na 
elke 10e droogprogramma schoon te maken (twee keer 
per maand). De aanduiding kan ook knipperen wanneer 
de filters schoongemaakt zijn.

De weergave van de 
resterende tijd verandert.

 - De resterende tijd wordt geschat en voortdurend 
bijgesteld. Dit veroorzaakt het veranderen van de 
weergave. 

Het geluid van de 
wasdroger klinkt steeds 
anders.

 - Dat is normaal; dit wordt veroorzaakt door de aan-uit-
stand van de compressor en de afvoerpomp.

Op het scherm blijft '0' 
weergegeven nadat het 
programma al klaar is.

 - Dit is geen storing; als de functie Anti-crease (Anti-
kreuk) niet is ingesteld, schakelt de wasdroger zichzelf 
na het beëindigen van het programma na 2 uur uit.

De lamp aan de binnenkant 
van de trommel is uit 
gegaan.

 - De lamp brandt gedurende 10 minuten wanneer de 
deur geopend wordt nadat het programma beëindigd is. 
Om de lamp weer te laten branden, moet de wasdroger 
worden aangezet en de deur opnieuw worden geopend.

De lamp aan de binnenkant 
van de trommel gaat niet 
branden.

 - Als er na het beëindigen van een programma 2 uur 
verstreken zijn, gaat de lamp niet branden omdat de 
wasdroger zichzelf automatisch heeft uitgeschakeld.

Het drogen is klaar met de 
Anti-crease (Anti-kreuk) op 
OFF, maar de aanduiding 
Anti-crease (Anti-kreuk) 
knippert.

 - Voor de veiligheid koelt de droger aan de binnenkant 
van de trommel af. De aanduiding Anti-crease  
(Anti-kreuk) knippert tijdens dit proces.

NH-P80G2_WGN_Du.indb   25 2014/07/28   15:55:36



26 - Problemen verhelpen

Foutindicaties

Foutindicaties Wat nu

De deur is open

Zorg ervoor dat de deur goed sluit.
Sluit de deur goed dicht en druk op Start.

De afvoer werkt niet

Leeg het water als het waterreservoir vol is. (zie pagina 20.)
Zorg ervoor dat de afvoerslang op de juiste manier kan 
functioneren. (zie pagina 29-30.)
Zet na bovenstaande procedures de wasdroger weer aan en druk 
op Start.

Afwijkende 
omgevingstemperatuur

Laat de wasdroger draaien in een ruimte met een temperatuur 
van (5 ºC - 35 ºC).

Inspectie is nodig.
Trek de stekker uit het stopcontact. Neem vervolgens contact 
op met de "Klantenservice" en geef aan welk 2-cijferig nummer 
achter de H staat.
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Installatie-instructies - 27

Het kiezen van de juiste locatie

De wasdroger vervoeren
Als de wasdroger via een steekwagen 
vervoerd moet worden, kantel de 
wasdroger dan in de richting van het 
waterreservoir, maar niet meer dan  
90 graden. 

 





Kant van het 
waterreservoir

Achterkant

Max. 90°

Max. 90°

Voorkant

De wasdroger moet door minimaal  
2 personen worden vervoerd.

Start door de wasdroger achterwaarts 
op te tillen. Eén persoon dient achter de 
wasdroger te gaan staan om de achterkant 
van het bovenpaneel vast te houden. De 
andere persoon dient de onderpootjes aan 
de voorkant beet te pakken.

LET OP
Als de wasdroger niet vervoerd 
wordt zoals de beschrijving dat 
aangeeft, moet de wasdroger 
minstens 1 uur stilstaan voordat 
deze op een stopcontact wordt 
aangesloten. 
Anders zou de warmtepomp 
beschadigd kunnen raken.

De juiste locatie voor de 
wasdroger
Zorg voor voldoende ruimte voor de 
wasdroger en dat de openingen aan de 
onderkant niet door bijvoorbeeld tapijt 
geblokkeerd worden.

Afmetingen in millimeters

536
596

561

491
593
625

51

84
5

De wasdroger heeft een ruimte van minimaal 
60 cm breed nodig. Daarnaast moet de 
wasdroger een vrije ruimte van minstens 
2 mm rondom hebben en 3 mm aan de 
bovenkant van de wasdroger. (Als u de 
verlengde waterafvoerslang gebruikt, zorg 
dan voor extra ruimte aan de achterkant 
zodat de slang niet geplet wordt.)

WAARSCHUWING
De wasdroger mag niet worden 
geplaatst achter een afsluitbare 
deur, een schuifdeur of een deur met 
een scharnier in tegenovergestelde 
richting dan dat van de deur van 
de wasdroger, op een dergelijke 
manier dat hierdoor de deur van de 
wasdroger niet goed geopend kan 
worden.
Hierdoor wordt voorkomen dat kinderen 
zichzelf in de trommel kunnen opsluiten.

LET OP
 - Plaats de wasdroger NIET in 
rechtstreeks zonlicht, of in een 
locatie waar de temperatuur onder 
het vriespunt of extreem hoog kan 
worden.

 - Het paneel van de luchttoevoer aan de 
voorkant van de wasdroger mag niet 
geblokkeerd of afgedekt worden door 
bijvoorbeeld een wasmand, omdat 
hierdoor storingen kunnen ontstaan.
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28 - Installatie-instructies

Het kiezen van de juiste locatie

Installeren van de 
wasdroger

 - De wasdroger moet op een plek 
staan van minstens 60 cm breed 
met minimaal 2 mm aan vrije ruimte 
rondom en 3 mm aan vrije ruimte aan 
de bovenkant en achterkant (wanneer 
u geen gebruikmaakt van de verlengde 
waterafvoerslang).

 - Het blad boven de wasdroger moet 
stevig bevestigd worden aan de 
naastgelegen kasten.

 - Na installatie dient u bij de stekker te 
kunnen.

 

Metalen deur

Metalen deur (AXW4595-7SR0)

LET OP
Laat in plaats van het standaard 
deurpaneel door een technicus een 
metalen deur installeren.

De wasdroger waterpas zetten
Gebruik hulpmiddelen voor het waterpas 
zetten van de wasdroger.
Voor het afstellen van de pootjes moet 
de 'A'-kant van de steeksleutel worden 
gebruikt.

A

Borgmoer

Poot

1. Op elk pootje wordt de borgmoer 
kloksgewijs losgedraaid.

2. Stel elk pootje af door het kloksgewijs 
of antikloksgewijs te draaien.

3. Gebruik een waterpas om er zeker van 
te zijn dat de wasdroger waterpas staat.

4. Draai elke borgmoer vast door deze 
antikloksgewijs te draaien. 

LET OP
Zorg ervoor dat alle borgmoeren goed 
zijn aangedraaid en de pootjes nog 
steeds aan de wasdroger vastzitten.
Als ze niet vastzitten, zal de wasdroger 
heen en weer gaan.

De droger kan boven 
op een Panasonic 
wasmachine worden  
geplaatst door middel van  
de wasmachine-droger  
montagekit (N-SKT100).
 - Panasonic accessoire 

beschikbaar op bestelling

Lees aandachtig de 
montage instructies 
die met de montagekit 
worden meegeleverd.

Droger

Wasmachine
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Installatie-instructies - 29

De stroomvoorziening en de slang aansluiten

 Aansluiten van de verlengde 
waterafvoerslang

LET OP
De slang mag NIET worden 
verdraaid, losgetrokken of verbogen 
worden.

Het waterreservoir hoeft niet te worden 
geleegd als het water extern wordt 
afgevoerd.

1. Schuif de veerklem naar beneden en 
ontkoppel de waterafvoerslang van 
de wasdroger met een kniptang.

1

2

Laat eventueel aanwezig water uit de 
waterafvoerslang lopen.

Volg de instructies in dit hoofdstuk om waterlekkage te voorkomen. Vraag bij twijfel of een 
onderhoudsmonteur de waterafvoerslangen voor u aansluit.
Lengtes van slangen en stroomsnoeren
Aansluitingen aan de linkerkant   Aansluitingen aan de rechterkant

 

~ 90 cm ~ 135 cm

~ 150 cm ~ 140 cm

Aansluiten op het 
stopcontact

 

Typeplaatje

LET OP
Op het typeplaatje staat de 
hoeveelheid voltage van de 
wasdroger vermeld. Zorg ervoor dat 
uw stroomvoorziening overeenkomt 
met de gegevens op dit typeplaatje.
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30 - Installatie-instructies

De stroomvoorziening en de slang aansluiten
2. Sluit de waterafvoerslang aan op 

de verlengde waterafvoerslang en 
bevestig daarna de veerklem daarop.

1

2

3.  Geleid de verlengde waterafvoerslang 
naar de rechterkant (gezien vanaf 
de voorkant van de wasdroger) en 
wikkel het om in een van de volgende 
patronen.

 - Via de afvoerslang kan het water 
worden afgevoerd op de hoogte van de 
wasdroger (ongeveer 85 cm) door de 
ingebouwde afvoerpompfunctie.

85 cm

 - Rol de afvoerslang niet op tijdens 
gebruik. Voorkom bovendien dat de 
afvoerslang verdraaid of verbogen 
wordt. Hierdoor kan het water niet goed 
worden afgevoerd.

LET OP
Laat de punt van de 
waterafvoerslang NIET in het 
afvoerwater hangen.
Hierdoor kan water in de wasdroger 
terugstromen.

 - Aansluiting aan de linkerkant
Voor de aansluiting aan de linkerkant 
wordt het eerste patroon aanbevolen.

 - Aansluiting aan de rechterkant

 

 - Aansluiting aan de achterkant

 

NH-P80G2_WGN_Du.indb   30 2014/07/28   15:55:38



Installatie-instructies - 31

Controle na installatie

3) Verstelbare pootjes
Staan ze plat? 
Als de wasdroger niet waterpas staat, 
kunnen er tijdens het afvoeren van water 
rare geluiden hoorbaar zijn.

4) Stroomvoorziening
Wordt het stopcontact alleen voor de 
wasdroger gebruikt en is het geschikt 
voor een wisselstroom van 220 V 
tot 240 V?

1) Locatie
Staat de wasdroger op een vlakke en 
stabiele ondergrond?
Functioneert de wasdroger zonder te 
trillen?

2) Verstelbare pootjes
Zitten de pootjes stevig vast aan de 
wasdroger?

Controlelijst voor installatie

Proefdraaien na installatie
Controleer op abnormale geluiden 
ZONDER wasgoed in de trommel.

1. Sluit de deur.

2. Druk op de On (Aan)-knop.

3. Druk op de Startknop.

Controleer of er abnormaal geluid hoorbaar 
is. 
Zo ja, zorg er dan voor dat de wasdroger 
waterpas staat.

Hervat het proefdraaien als er geen rare 
geluiden meer hoorbaar zijn.

1)

3)2) 2) 3) 2) 3)

4)
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32 - Installatie-instructies

Stroomverbruik

Programma Extra 
functie Lading 

Laatste 
centrifugeersnelheid 
in een wasmachine

Stroomverbruik Tijdsduur 

Cotton/
Colours 
(Katoen/
Gekleurd)

Cupboard 
Dry 
(Kastdroog)

Eco 8 kg 1600 r/min 1,47 kWh 2:30
1000 r/min 1,67 kWh 2:50

4 kg 1000 r/min 1,05 kWh 1:50
Speed 

(Snelheid)
8 kg 1600 r/min 1,60 kWh 1:42

1000 r/min 1,80 kWh 2:02
Iron Dry 
(Strijkdroog)

Eco 8 kg 1600 r/min 1,17 kWh 2:00
1000 r/min 1,37 kWh 2:20

Speed 
(Snelheid)

8 kg 1600 r/min 1,30 kWh 1:10
1000 r/min 1,50 kWh 1:30

Easy-care Cupboard 
Dry 
(Kastdroog)

Eco 4 kg 1000 r/min 0,70 kWh 1:10

Iron Dry 
(Strijkdroog)

Eco 4 kg 1000 r/min 0,60 kWh 0:50

1)  De hier getoonde resultaten voldoen aan EN 61121. Elk resultaat geeft de benodigde 
waarde aan tot het einde van elk programma met Drying Level (Droogniveau) 3 en de 
functie Anti-crease (Anti-kreuk) op ON. Het stroomverbruik en de tijdsduur van het Anti-
crease (Anti-kreuk) proces zijn niet inbegrepen.

2)  Het stroomverbruik en de in de tabel aangegeven tijden kunnen afwijken, afhankelijk 
van verschillen in omgevingstemperaturen, soorten en hoeveelheden wasgoed, 
spanningsfluctuaties, en welke extra functies worden gebruikt.

3)  Het programma Cotton/Colours – Cupboard Dry (Katoen/Gekleurd – Kastdroog) is 
geschikt voor het normal drogen van nat katoenen wasgoed en dit is het efficiëntste 
programma in termen van energieverbruik conform EU-richtlijn 932/2012. Dit programma 
is het standaardprogramma voor katoen en kan herkend worden aan het symbool .

NH-P80G2_WGN_Du.indb   32 2014/07/28   15:55:38



Installatie-instructies - 33

Productkaart
(EU) Nr.392/2012

Naam van de leverancier Panasonic

Typeaanduiding van de leverancier NH-P80G2

Nominale capaciteit in kg 
katoenen wasgoed voor het 
standaard katoenprogramma

Bij volledige lading kg 8

Aard van de droger Condensor met 
warmtepomp

Energie-efficiëntieklasse A++

Gewogen jaarlijkse energieverbruik kWh/jaar 212

Energieverbruik  en kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli met het standaard 
katoenprogramma bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende 
standen. Het werkelijke verbruik hangt af van de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

Automatische droogtrommel Ja

Energieverbruik van het 
standaard katoenprogramma

Bij volledige lading kWh 1,67

Bij gedeeltelijke lading kWh 1,05

Elektriciteitsverbruik voor het 
standaard katoenprogramma bij 
volledige lading

In de uitstand W 0,18

In de sluimerstand W 1,36

Duur van de sluimerstand min 10

Het 'standaard katoenprogramma', gebruikt bij volledige en gedeeltelijke lading, is het 
standaard droogprogramma waarop de op het etiket en de productkaart vermelde informatie 
betrekking heeft. Dit dit programma is geschikt voor het drogen van normaal vochtig katoenen 
wasgoed en dat is voor katoen het efficiëntste programma in termen van energieverbruik.
Gewogen programmaduur van 
het standaard katoenprogramma

Bij volledige en 
gedeeltelijke lading min 136

Programmaduur van het 
standaard katoenprogramma

Bij volledige lading min 170

Bij gedeeltelijke lading min 110

Condensatie-efficiëntieklasse op een schaal van G (minst efficiënt) tot 
A (meest efficiënt) B

Gemiddelde condensatie-
efficiëntie van het standaard 
katoenprogramma

Bij volledige en 
gedeeltelijke lading % 85

Gewogen condensatie- 
efficiëntie van het standaard 
katoenprogramma

Bij volledige en 
gedeeltelijke lading % 85

Geluidsvermogensniveau tijdens 
het standaard katoenprogramma Bij volledige lading dB 65

Vrijstaand Ja
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Specificaties

Modelnummer NH-P80G2

Nominale spanning 220 - 240 V

Bedrijfsfrequentie 50 Hz

Maximum energie nominale 
vermogen input 870 - 910 W

Gewicht van het product 55 kg

Maximum hoeveelheid droge kleding 8 kg

Afmetingen van het product 596 mm (B) x 625 mm (D) x 845 mm (H)

Gedrukt in China
augustus 2014

H0513-1084© Panasonic Corporation 2013-2014
http://panasonic.net
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