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Your new tumble dryer View rules

:Warning!Thank you for choosing a Bosch tumble 
dryer. These of symbol and signal word 

represent a potentially dangerous 
situation. Failure to do so may result in 
serious death.

Please take a few minutes to read this and 
learn the benefits of your tumble dryer.

In order to meet the high quality standard 
of the Bosch brand, the operation and 
condition of every tumble dryer that is our 
complete, is carefully tested.

Attention!

This signal word indicates a potentially 
dangerous situation. Not to affect the 
environment.

Further information about our products, 
accessories, spare parts and service at 
www.bosch-home.com or contact our

service.

Hint/tip

Tips for optimal use of the device / useful 
information.

Where the instructions for use with 
installation instructions have different 
variants, the consumption points on the 
differences.

1. 2. 3. / a) b) c)

Action steps written preceded by 
numbers of letters.

■ / -

Listings are preceded by a slash or a 
slash.

Only use the tumble dryer after reading the 
operating instructions with
put the installation instructions into operation!
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Oappliance care. . . . . . . . . . 61 8Intended use
Prepare device care. . 61
Perform simple 
care. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Intended use■ This appliance is intended for 
household use.
Do not install this appliance in places 
subject to frost and/or in outdoor 
conditions. There is a risk that the 
appliance has started damaged with 
residual water freezing in it. When 
hoses freeze, they can burst/pop.

This appliance may only be used for 
drying and
freshen up household laundry, existing 
items have been washed with water 
and are suitable for drying (see label 
on item). Use of the device for 
purposes other than use is prohibited. 
This device is intended for use up to a 
maximum altitude of 4000 m above 
sea level.

Carry out intensive 
care. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

■

3Help with the device. . . . . . . . 67

lTransporting the device. . . 70

[consumption values. . . . . . . . . . . 71
Consumption value table. . . . . . . . . . . 71

■

The most program
for cotton textiles. . . . . . . . . . . 71

{Technical data. . . . . . . 72

) drain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4Customer service. . . . . . . . . . . . . 73 ■

You can turn on the device:
Check that there is no damage to the 
device. Do not use the device when it is

damaged. If you have any problems, 
please contact your dealer from our 
customer service.
Read and follow the operating and 
installation instructions and all other 
information removed with this device.

Keep the documents for later use by 
subsequent owners.

4



Safety instructions NL

(Safety instructions ■ The appliance can be used 
by children and by persons 
with aging, sensory 
capacities of

persons with a lack of 
experience of the knowledge, if 
they have been given 
supervision or instruction 
concerning the correct safe use 
of the appliance and the
dangers of using the 
device.

Children should not play 
with this appliance.
Do not allow children to clean or 
maintain this appliance without 
supervision.
Keep children under 3 
years old and pets away 
from this appliance.
Do not leave the appliance 
unattended when children of 
other people who are unable 
to assess the risks are 
nearby.

Vei li ghei dsi nstruct i esThe following safety
information and warnings are 
provided to protect you from 
harm and prevent damage to 
your environment.

However, it is important to

to take safety precautions 
and to observe care when 
installing, maintaining, 
cleaning and operating the 
appliance.

■

Children/people/pets ■

:Warning
Chance of complete suffering! ■

Children and other people 
who are unable to assess the 
risks of using the device may 
surprise themselves

life-threatening situations. 
therefore pay attention
please:

■
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NL Safety instructions

:Warning
Chance of complete suffering!

:Warning
Risk of poisoning!

children can be themselves Detergents and
care products can prevent 
poisoning

hear.
Consult a doctor in case of 
accidental ingestion. Keep 
detergents and
care products out of the 
reach of children.

embed in devices and thus 
end up in a life-threatening 
situation.
■ Do not place the appliance 

behind a door, as this 
appliance can be used 
from
which opens the door 
completely.
When a device has 
reached the end of its life, 
unplug it from the mains

before you cut the 
connection cable, and make
then the lock on the door 
of the appliance is broken.

■ :Warning
Eye/skin irritation!
Contact with detergents 
from personal care products 
can cause eye irritation on 
the skin.
Thoroughly rinse eyes from 
skin if they come into contact 
with or
care products. Keep 
detergents and
care products out of the 
reach of children.

:Warning
Risk of suffocation!
When children are allowed
playing with plastic film 
packaging film from
packaging items can become 
entangled in them, pulling 
them over their heads and 
suffocation.
Keep packaging material, 
plastic film and
packaging parts away from 
children.
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Safety instructions NL

Installation ■ That the mains plug is freely 
accessible at all times. When 
it is possible to comply with 
the relevant regulations, a 
switch

turn off) become
included in the permanent 
installation, the regulations 
for
electrical systems. When 
using an earth leakage 
circuit breaker, use only with 
the following symbol:

z. The way this symbol is 
used is the only way to 
ensure that it complies with 
all
certain regulations.

:Warning
Risk of electric shock / 
brand / material damage / 
damage to the device!
If the device is not set up 
correctly, it can lead to a

dangerous situation. Ensure 
the following:

■
■ That the mains voltage at 

your outlet is at the 
voltage rating stated on 
the
device (type plate). The last 
connected and the 
required fuse value are 
stated on the
identification plate.
The appliance must not be 
powered by an external 
switching device, such as a 
timer, or connected to a 
circuit that is regularly 
switched on and off by a

nut business.
That the mains plug and 
the earthed socket match 
each other and that the 
earthing contact has been 
set up correctly.
That the electrical installation 
has wires of sufficiently large 
diameter.

■ :Warning
Risk of electric shock / 
brand / material damage / 
damage to the device!
If the connection cable of the 
device is changed from 
damaged, it may lead to 
electric shock due to short 
circuit.

The connection cable must 
not be kinked, pinched or 
modified and must not 
come into contact with
heat sources.

■

■
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NL Safety instructions

:Warning
Risk of brand / material 
damage / damage to the 
device!

■ Placing it wrong
(stacking) this unit on top 
of a washing machine
can lead to damage 
and/or damage
damage to the machine. 
When this device
above a washing machine
must be installed, the 
washing machine must
minimum depth and width 
as the appliance and must 
be held in place with the 
appropriate connection kit if 
available. ~p. 21

The device MUST be 
attached with this
connection set. Stacking the 
device on any other is 
prohibited.

The use of
extension cords from
power strips can cause door 
heating or short circuit.

Plug the device directly into a 
properly installed grounded 
outlet. Do not use extension 
cords,
power strips multiway 
sockets.
:Warning
Risk of damage / 
damage to the device!

■ During operation, the 
device can potentially

lead to damage.

Place the appliance on a 
clean, even and firm surface 
and level it with the 
adjustable feet and a spirit 
level.

k■ans onWInjurya/ maNotericNoele sechaethe r/ shyougoodbye aagn heecranebparraayout! I make
protruding parts of the 
appliance (e.g. the 
appliance door) to lift it 
from, these parts can

break down and start
cause.
The device does not 
protrude
to move the device.

Risk of damage / damage to the device!
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Safety instructions NL

:Warning
Chance to claim!

■ Do not put laundry in this 
appliance for drying if the 
laundry is not washed first.

Do not use this when 
industrial
chemicals have been used to 
clean the laundry.

■ The device is very heavy. 
Lifting can lead to injury.

Do not lift the device in 
your first.
letee! t has sharp edges you 
your
can cut hands.
Do not handle the device 
by the edges. portable

gloves to lift it.

in front of!If the hoses and 
connection cable are not 
correctly routed, they can 
pose a tripping hazard,
anything can lead to. Route 
hoses and cables so that 
they do not
constitute a trip hazard.

■

k■ans onhuhI

: Warning
Risk of explosion/fire!
■ When residual material is 

left in the
fluff filter, it can ignite 
when it
drying, or even cause the 
unit to catch fire or explode. 
Clean the fluff filter

regularly.
to explaineseep/broandAll 
objects may ignite during 
drying, or even cause the 
unit to catch fire or explode.

afterwards
lighters of matches from the 
pockets of clothes.
explosionsaieNoraNod! ere there is 
coal dust or flour around the
device, it may cause an 
explosion.
Make sure the area around 
the appliance is kept clean 
when it is in use.

k■ans onW

k■ans onBox!

Service

:Warning
Risk of explosion/fire!
Laundry that has come into 
contact with solvents, oil, wax, 
wax remover, paint, grease or 
stain remover may ignite when 
dried in the machine, or may 
even cause the machine to 
explode. Therefore pay 
attention:

k■ans onW /bn

■ Rinse the laundry thoroughly 
with warm water and
detergent before drying 
in the machine.
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NL Safety instructions

:Warning
Risk of brand / material 
damage / damage to the 
device!

:Warning
Risk of poisoning / 
damage!
Condensed water is not 
suitable for drinking and may 
be contaminated with fluff. 
Contaminated condensation 
water can be hazardous to 
health and can cause damage.

Do not drink from reuse.

The device contains R290, a 
refrigerant that is environmentally 
friendly, but flammable.
Keep open flames and sources 
of ignition away from the 
device.

:Warning
Risk of poisoning!

:Warning
Risk of brand / material 
damage / damage to the 
device!

Toxic substances can be 
released by
cleaning agents die
contain solvent, e.g. cleaning 
solvent.
Do not use
cleaning agents die
contain solvent.

When a program ends the

drying cycle is completed, the 
laundry
insufficiently cooled and may 
cause the laundry to ignite, or 
may lead to material damage 
from damage to the appliance.

:Warning
Chance to claim!
■ When leaning or sitting on 

the appliance door
when open, the device could 
tip over, which could lead to 
this. Do not lean your weight 
on the appliance door when 
it is open.

in front of!when you climb on 
the device, it may break, 
which may lead to changes.

Do not climb on the device.

■ During the last part of the 
drying cycle, the laundry in 
the drum is not heated 
(cooling cycle). This is to 
check that the laundry is on a

damage occurs where it is 
not damaged.
Do not switch off the 
appliance until the drying is 
complete unless you remove 
all items from the drum 
immediately and spread them 
out (to allow heat to escape).

k■ans onW

■

Chance to claim!
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Safety instructions NL

■ If you do not turn this grip, 
you run the risk of getting 
your hands on your hands.

Wait until the drum stops 
rotating.

m■ateriallscIhcadeh/ scthaethe AAOnhb aet apypemacawct as hair 
and fluff can become
sucked into the air inlet 
when the appliance is in 
use.
Keep it away from the 
device.

m■aterialsshcadeh/ soyouChadIemto himet-appNoaraatfoam rubber
Attention! may melt and deform when 

dried in the appliance.

Do not dry items that 
contain foam rubber 
foam in the appliance.

araatthe
amount of detergent does 
damage to the appliance, it 
may cause damage to the 
appliance. Use detergents /

care products /
cleaning agents and
fabric softeners
the
manufacturer's instructions.

aaraet it may not 
work properly, or it may lead 
to

material damage from 
damage to the device.
Make sure the air inlet of 
the device is improved

when the device is in use 
and that the area around the 
device is adequately 
ventilated.

Material damage / damage to 
the device
■ When the amount

laundry in the appliance the 
maximum
loading capacity
exceeds, the machine may 
not function properly or may 
result in property damage or 
damage to the device. Do 
not exceed the maximum 
load capacity of dry laundry. 
Make sure to adhere to 
maximum load capacities as 
thoughts for each of the 
programs

.
araatthe device

used without a fluff filter 
(e.g. fluff filter,
fluff collection unit,
depending on the
specifications of the
appliance), or if the fluff filter 
is incomplete or defective, 
this may result in damage to 
the appliance. Do not use the 
appliance without a fluff 
filter, or with a defective or 
incomplete fluff filter.

m■aterialWdearathe /NoshNoadeeOnehert-appyou

m■aterialWdearathe /NoshNoadeeOnehert-apph

m■aterialWdearathe /NoshNoadeeOnehert-appyou

11



NL Safety instructions

Cleaning/Maintenance :Warning
Risk of poisoning!:Warning

Chance of complete suffering!
Toxic substances can be 
released by
cleaning agents die
contain solvent, e.g. cleaning 
solvent.
Do not use
cleaning agents die
contain solvent.

It is fed
door electricity. There is a 
chance of a
electric shock if you come into 
contact with live components. 
Therefore pay attention:

:Warning
Risk of electrical / material 
damage / damage to the 
device!

■ Switch off the device. 
Disconnect the device from 
the power supply.

Never the mains plug
contact with wet hands.

When removing the plug 
from the
outlet, always supply the 
plug itself and never
cable, as otherwise 
connected connection cable 
may be damaged.
Do not enter technical
make modifications to 
the device's features
of that.
Repairs and others
work on the
device may only
are performed by
our customer service van by 
an electrician. This also cable 
for replacing the connector 
(if necessary). Spare 
connection cables
can be ordered through 
our customer service.

Moisture entering the device 
can cause a short circuit.

Do not use a pressure 
washer, steam cleaner, water 
hose or spray gun to clean 
your appliance.

■

■

■

■

■
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Savings tips NL

:Warning
Risk of damage / 
damage to the device!

7Savings tips
Save ngsti ps■ Centrifuge the laundry before

to dry. Dryer has a shorter program 
duration and reduces energy 
consumption.

■ Fill the appliance with the maximum 
load quantities of the programmes.

The use of spare parts and 
accessories supplied by other 
brands is dangerous and can 
lead to material damage to 
the device. Use because of

safety reasons only

Note: Exceeding the maximum load 
quantity extends the program duration and

the energy consumption.
original spare parts and 
accessories. ■ Use the device in a ventilated area 

and keep the air inlet of the device 
clear to allow air exchange

is guaranteed.
Regularly remove the fluff from the 
appliance. A soiled appliance extends 
the program duration and long-term 
energy consumption.

If you use the appliance before the 
program start or after the
program end time, the appliance will 
automatically switch to the

energy saving mode. Display and 
indicator lights go off after a few 
minutes and<Start/Pause tel. You end 
the
energy-saving mode by operating the 
device again, e.g. opening and closing 
the door.
If you do not operate the device 
automatically in time, the device will 
switch off automatically.

Attention!
Material damage / damage to 
the device ■

Cleaning agents and
for the
pre-treating laundry (e.g. stain 
removers, pre-wash sprays, 
etc.) can cause damage if they 
come into contact with surfaces 
of the appliance. Therefore pay 
attention:

■

■ Do not allow these agents 
to come into contact with 
the surfaces of the
device.
Clean the device with 
only water and a soft, 
damp cloth.
Delete first
detergent, spray or other 
residue immediately.

■
■

■ Note: When WiFi is turned on, the 
device will not turn off automatically.
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NL Install and connect

5Install device
and connect

Attention!
Material damage and damage to the 
device
Objects left in the drum that are not 
intended for use with the appliance can 
become material and

cause device damage.
Remove these objects and all 
accessories.

In stalling and connec ting the deviceContents of the package

place device
:Warning
Chance of complete suffering!
Children can embed themselves in 
devices and so in a
life-threatening situations.

■ Do not place the appliance behind a 
door as this may cause the appliance 
door to open completely.

When a device has reached the end of 
its life, unplug it from the mains

before cut the connecting cable, and 
then disable the appliance door lock.

■

( Accompanying documents (eg.
user and
installation manual)

0 Fixing material
8 Bend for fixing

of the drain hose
@ drain hose
huh Connection adapter
p water jug

:Warning
Risk of explosion/fire!
If there is coal dust flour around the 
appliance or it may cause an explosion.

Make sure the area around the 
appliance is kept clean when it is in use.

1. Remove packaging material and 
completely from the device.

2. Open door.
3. Remove all accessories from the 
drum.
You can now place and connect the 
device.
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Install and connect NL

:Warning :Warning
Chance to claim!Risk of brand / material damage / 

damage to the device! ■ The device is very heavy. Lifting 
can lead to injury.
Do not lift the device in your first.

k■ It has difficult edges
you can cut your hands. Do not handle 
the device by the edges. wear

protective gloves to lift it.

The device contains R290, a refrigerant that 
is environmentally friendly, but flammable.

Keep open flames and sources of ignition 
away from the device.

ans on story!

:Warning Attention!

Risk of damage / damage to the 
device!

Material damage / damage to the 
device
When it works to material damage from 
damage to the device.

Make sure that the air inlet of the device is 
improved when the device is in use and 
that the area around it is sufficiently 
ventilated.

■ It can occur from displacement 
during operation, possibly lead to 
damage.

Place the appliance on a clean, even 
and firm surface and level it with the 
adjustable feet and a spirit level.
the device! Installing (stacking) this unit 
incorrectly on top of a
washing machine can lead to material 
damage and/or damage to the 
machine.
Where this appliance is to be placed on 
top of a washing machine, the washing 
machine must be at least as deep as 
the appliance and must be held in 
place with the appropriate connection 
kit if available.

k■ans on damage/damage to himhuh

Attention!
Material damage and damage to the 
device
The device was subjected to a function test 
before leaving the factory
filed and may contain residual water. This 
residual water can leak if it
device is tilted more than 40°.

~ p. 21
The device MUST be attached with this 
connection kit. Stacking the device on 
any other is prohibited.
the device! If you use protruding parts of the 
appliance to lift it from, these parts 
may break off and cause injury.

The appliance cannot grasp 
protruding parts to move the 
appliance.

k■ans on damage/damage to himW

15



NL Install and connect

Place the device as follows: Switching direction of door 
rotation Draai1. Set up the device on a clean, flat and 

solid surface.
2. Check the adjustment of the 

appliance with a spirit level.

For more convenient loading of the door, 
you can change the side of the door 
opening with this device and, for example, 
one next to it
adjust installed washing machine.

Note: When the device is delivered, the 
door opening is on the left.

:Warning
Chance to claim!
■ The device is very heavy. Lifting 

can lead to injury.
Do not lift the device in your first. It has 
sharp edges you can cut your hands. 
Do not handle the device by the edges. 
wear

protective gloves to lift it.

3. If necessary, restart the device
adjust by turning the device feet.

You can connect the device.

k■ans on story!

Clues
■ All appliance feet must be firmly 

planted on the floor.
With incorrectly installed appliances, 
vibrations and an irregular drum run 
can occur
occur and residual water may also run 
out of the drum.

■ :Warning
Risk of damage / damage to the 
device!
If you use protruding parts of the 
appliance (e.g. the appliance door) to 
move it, these parts can cause damage.

Do not hold the appliance by protruding 
parts to
move.
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Install and connect NL

Door rotation direction as 
interaction

4. Remove screws from the hinge 
and remove the hinge.

1. Open door.
2. Remove screws from the hinge on the 
device.

5. Remove screws from eyepiece and 
remove eyepiece.

Note: Use only a T20 (Torx) screwdriver 
and no other tools to change the 
direction of rotation of the door.

3. Door and carefully place on a soft, flat 
surface.

6. Unlock door ring.

Note: Be careful not to damage the 
door by scratching it, so put a soft 
towel under it, for example.

7. Remove door from door ring.
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NL Install and connect

8. Turn the door ring 180° and fit the 
door correctly.

11.Eyepiece on door screws.

Note: Be careful not to pinch or 
damage the door seal when installing 
the eyepiece.

12.Remove the door lock cover.

9. Door ring interests.

10.Hinge on door screws.

13.Remove door lock.

Note: When installing the hinge, be 
careful not to pinch or damage the 
door seal.
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Install and connect NL

14.Turn the door lock 180° and fit it on 
the other side.

Connect device
:Warning
Risk of electric shock / brand / 
material damage / damage to the 
device!
If the device is not set up correctly, this 
can lead to a dangerous situation. Ensure 
the following:

■ That the mains voltage at your socket 
corresponds to the nominal voltage 
stated on the appliance (type plate). the

connected loads and required fuse 
rating are stated on the identification 
plate.
The device must not be powered 
by an external
switchgear, a timer, or connected to a 
circuit that is regularly operated in and

disabled door a utility company. That 
the mains plug and the earthed socket 
with each other
make sure that the protective earth is 
set up correctly. That the electrical 
installation has wires of sufficiently 
large diameter. That the mains plug is 
freely accessible at all times. If it is not 
possible to comply with the 
regulations, a switch (2pole off switch) 
must be installed in the

permanent installation, the regulations 
for electrical installations.

When using an earth leakage circuit 
breaker, use only with the following 
symbol: z. The way this symbol is used 
is the only way to ensure that it 
complies with all regulations.

15.Screw on the door lock cover.

■

■

16.Install and screw on door.

■

■

You can now connect the device.

Note: When you get the ■
If you want to change the door stop 
again, follow these steps in reverse.
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:Warning Connect device as follows:
Risk of electric shock / brand / 
material damage / damage to the 
device!

1. Connect drain hose. ~p. 52

If the connection cable of the device is 
changed from damaged, it may lead to 
electric shock due to short circuit.

The connection cable must not be kinked, 
pinched or modified and must not come 
into contact with heat sources.

:Warning
Risk of brand / material damage / 
damage to the device!

2. Plug the device into the provided 
socket.

3. Check whether the mains plug is properly 
seated.
Your device is now ready for use.

Using power strip cords can lead to brand 
door extensions or short circuits.

Plug the device directly into a properly 
installed grounded outlet. Do not use

extension cords, power strips or 
multi-way sockets.

Attention!
Material damage and damage to the 
device

:Warning
Chance to claim!

The device contains refrigerant and can 
be damaged if the device is used 
immediately after transport.

Allow the device to stand for two 
hours before commissioning.

If the hoses and cables are not correctly 
routed, they can present a tripping 
hazard, resulting in a risk.

Route hoses and cables so that they do not 
pose a tripping hazard.

Note: If in doubt, have the device 
connected by qualified specialists.

Before first use
You can turn on the device:
Check that there is no damage to the 
device. Do not use the device when it is

damaged. If you have any problems, 
please contact your dealer from our 
customer service.

Note: After insertion and connection, the 
device is ready for use. There are no 
further
measures needed.

20



Install and connect NL

Optional accessories
Order the service accessories* from the 
service:
■ Wool basket:

Dry or air individual items of wool, 
sports and shoes
stuffed animals in the wool basket.
- Order number: WMZ20600.

■ Ergolade:
Raise your dryer for increased loading 
and emptying with an Ergolade.

You can transport the laundry in 
the ergo drawer with the 
laundry basket submitted.
- Order number: WTZPW20D.

■ Connection set washing
dryer column:
You can place the dryer of space-
saving and places. Only attach the 
dryer to the with this connection set

washing machine.
– Order number with pull-out 

number: WTZ27400
– Order number without withdrawable 

number: WTZ27410.
■ Connection set:

You can optionally lead the 
condensed water from the device to 
the drain via a drain hose. In this 
case, the condensed water container 
cannot be emptied during drying 
and after drying.

– Order number: ~

* depending on the device version
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NL Short manual

9Short manual
Short manualNote: The device must be installed and connected.
~ page 14

1 @ @ @

in front of

program start:

Sort laundry. device
switch.

Select program.

- - - -

2
- - - -

@ @ @

Open door and
put laundry in.

Close the door. If necessary:
program-

Start program.

modify.
- - - -

3
- - - -

@ @ @

After the end of 
the program:

device
Switch off.

Open the loading door and

laundry taken out.
Condensate tank
empty or.

- - - - - - - -
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get to know your device NL

* get to know your device
L recognizing the deviceDevice overview

( Condensate tank~ page 39
0 Panel
8 Drum interior lighting (depending on device version)
@ Air intake
huh Service valve of the bottom unit~ p. 56
p Door
X Air duct input (do not remove
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NL get to know your device

Panel

(
0

Programs
Program selection button
■ Run: set program
■ Press: Turn device on/off

8

@

Screen

Tests
Bekijk van instellingen en informatie

voor programma-instellingen en extra functies/apparaatinstellingen
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Scherm nl

YScherm
Scherm

indicatie Beschrijving

Statusindicatie

Informatie

( Aanwijzingen voor de programmastatus 
geactiveerde instellingen.

0
O Droogdoel Droogdoel (kastdroog+) geactiveerd » (

kastdroog) geactiveerd DroogdoelO(

strijkdroog) geactiveerd Duur van het 

tijdprogramma

Duur van de antikreukfase

Vermoedelijke programmaduur in uren en minuten.

»
O
bijv. 20 minuten

bijv. 60 minuten

bijv. 1:27

bijv. 3 uur

Tijdprogramma

Antikreuk

Programmaduur

Programmavertraging Programmavertraging in uur bij het aanpassen en 
activeren van de klaar in tijd

8
E
ù
zo
O

Kinderslot

Drooggraad

Voorz.drogen

brandt: kinderslot is geactiveerd.~ blz. 40

Drooggraad voor een droogdoel
Lage temperatuur voor opgewekt geactiveerd

Centrifugeertoerental
(in omw/min)

Centrifugeertoerental van de voordien 
gecentrifugeerde was geactiveerd
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nl Scherm

¡ Wifi ■ uit: Wi-Fi is gedeactiveerd en uw apparaat is 
niet met het thuisnetwerk verbonden.
tel: Uw apparaat gebruikt een werkwoord 
met thuisnetwerk op te bouwen.
brandt: Wi-Fi is ingeschakeld en uw apparaat is 
met het thuisnetwerk verbonden.

■

■

¢ Wifi

Bedien via app

Energiemanager

Wi-Fi wordt geactiveerd en uw apparaat kon zich met 
het thuisnetwerk verbinden.

} brandt: starten op afstand is ingeschakeld.
~ blz. 32

„ brandt: apparaat is met het Smart Energy System 
(energiemanager) verbonden (niet in elk land 
beschikbaar)

@
Bedieningselemen-
tien:

Actief besturingelement voor bovenste of onderste 
toets.

×/Ö
~
™

Keuze wijzigen

Overige opties

Overige programma's
- - - - - - - -
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Scherm nl

Aanwijzingen op het display

indicatie

Condenswaterreservoir legen aub

Informatie

■ Condenswaterreservoir leegmaken 
en plaatsen.~ blz. 39
Druk vervolgens op<Begin/Pauze . Filter 
in condenswaterreservoir reinigen.
~ blz. 60
Wanneer de afvoerslang* is opgesteld, is 
er zorg voor de afvoerslang:

■

■

–
–
–

correct is aangesloten.~ blz. 52
zonder knikken gelegd is.
niet verpakt van verstopt is, bijv. deur afzet- 
tingen.

■
■

Intensief uitvoerend onderhoud uitvoeren.~ blz. 64
Besturing van er vreemde voorwerpen in de 
bodemeenheid zijn geraakt. Serviceklep openen en 
vreemde voorwerpen verwijderen.~blz. 56

Pluizenfilter reinigen op Basis 

apparaat onderhoud nodig.

Bodemeenheid Reinigen~ blz. 56

Na enige gebruikstijd gebruikt het apparaat automatisch 
de eenvoudige apparaatverzorging. Gewoon appa- 
raatonderhoud uitvoeren.~blz. 63

Er is een nieuwe softwareversie beschikbaar. 
Wilt u nu een software update uitvoeren? Dit 
kann meerdere minuten duren.

Nieuwe softwareversie voor het apparaat beschikbaar. 
Software-update uitvoeren.~blz. 46

Zelfreinigend De automatische zelfreiniging van het apparaat wordt 
uitgevoerd. Tijdens de aangegeven procedure het 
condenswaterreservoir er niet uittrekken en het 
programma niet afbreken.

Watertank stoomgenerator leeg, bijvullen
aub

Koud, drinkbaar leidingwater in watertank vullen.
~ blz. 50
Op<Start/Pauze drukken.
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nl Scherm

afkoeling Bij het drogen kunnen hoge temperaturen 
ontstaan. Het CoolDown-proces wijzigen de 
temperatuur om te voorkomen wanneer u:

■
■
■

het programma pauzeren
het programma afbreken
het apparaat via de app uitschakelen

Als de deur niet wordt geopend, start het CoolDown-
proces na 30 seconden. Het apparaat kan tijdens de Cool-
Down gewoon worden bediend.

Aanwijzingen
■ De trommel draait tijdens het CoolDown-proces ook in 

gepauzeerde toestand van het apparaat.
De temperatuurregeling kan tot max. 10 minuten 
duren.

■

* afhankelijk van de uitrusting van het apparaat of beschikbare toebehoren
- - - - - - - -
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Programmaoverzicht nl

/Programmaoverzicht
Programma-overzi cht programma

maximale belading

Programmanaam maximale belading
gebaseerd op het
drooggewicht van
het textiel

Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.

Katoen

Stevig textiel, kookvast textiel van katoen of linnen.

9 kg

Kreukherstellend

Textiel van synthetische weefsels.
3,5 kg

Mengen

Gemengde belading van katoen en synthetisch textiel.

3 kg

Tijdprogramma warm

Tijdprogramma voor alle textielsoorten behalve zijde.

3 kg
maximaal belading voor
wol/knuffeldieren in
korf: 1 korfvulling

Geschikt voor voorgedroogd of licht vochtig wasgoed en voor het nadrogen van 
meerlaags, dikker wasgoed.

Aanwijzingen maximaal belading voor
schoenen in korf:
1 paar

■
■

Droog wol, sportschoenen en knuffeldieren uitsluitend met de wolkorf.
In het tijdprogramma wordt de restvochtigheid van het wasgoed niet automatisch
tisch erkend. Is het wasgoed na het drogen nog vochtig, opnieuw dan het pro-
gramma en verleng de programmaduur.

Wol finish

Machinewasbare wol van textiel met een wolaandeel.

0,5 kg

Aanwijzingen
■ Textiel wordt pluiziger, maar niet gedroogd.
■ Wasgoed na het einde van het programma uitnemen en laten drogen.

Slim droog Ç afhankelijk van de
programma-aanbeve-
leng

Nadat u uw wasgoed in de wasmachine gewassen gewassen, wordt aan de droger een 
passend programma voor het drogen van de was aanbevolen. Meer informatie:
~ blz. 48
Aanwijzingen
■
■

De wasmachine moet geschikt zijn voor Home Connect.
De wasmachine en de droger moeten met het thuisnetwerk verbonden en in 
uw Home Connect app geregistreerd zijn.
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nl Programmaoverzicht

Bedrijf ik 1 pak/kostuum (1
jas en 1 broek/rok)Tijdprogramma voor het verminderen van kreukvorming en op lucht gebaseerde 

geurtjes (bijv. tabakgeur). Voor droge, weinig gedragen pakken, jassen en broeken 
die op textielreiniging wijzen en niet in de wasmachine mogen worden gewassen. 
Meer informatie:~blz. 50
Aanwijzingen
■
■
■

Textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.
Het programma is niet voor dunne, lichte zomerpakken geschikt.
Na het einde van het programma het textiel direct uitnemen om kreukvorming te 
voorkomen.

5 Overhemden ik 2-5 hemden

Tijdprogramma voor het verminderen van kreukvorming en op lucht gebaseerde 
geurtjes (bijv. tabakgeur). Geschikt voor droge, weinig gedragen hemden en blo-
zen. Meer informatie:~blz. 50
Aanwijzingen
■
■

Textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.
Na het einde van het programma het textiel direct uitnemen om kreukvorming te 
voorkomen.

1 Overhemd ik 1 zoom van 1 bloes

Tijdprogramma voor het verminderen van kreukvorming en op lucht gebaseerde 
geurtjes (bijv. tabakgeur). Geschikt voor droge, weinig gedragen hemden en blo-
zen. Meer informatie:~blz. 50
Aanwijzingen
■
■

Textiel wordt niet gedroogd of gereinigd.
Na het einde van het programma het textiel direct uitnemen om kreukvorming te 
voorkomen.

Overhemden

Overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische of onregelmatige weefsels.

1,5 kg

Aanwijzing: Na het drogen strijkt u het wasgoed of hangt u het op. Het restvocht 
verdeeld zich dan gelijk.

Handdoeken

Stevige handdoeken en badjassen van katoen.

6 kg

SuperKort 40 min.

Gemengde lading van synthetisch textiel en licht katoen.

1 kg

AllergiePlus

Stevig textiel.

4 kg

Aanwijzing: Het programma bereikt hogere temperaturen. Bijzonder geschikt bij 
hoge hygiënische eisen.

- - - - - - - -
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Programmaoverzicht nl

Overige programma's ™ Maximale belading

Maximale beladingProgrammanaam

Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke textielsoorten het geschikt is.gebaseerd op het
drooggewicht van
het textiel

Dekens

Met synthetische vezels gevuld textiel, kussens, dekbedden spreien.

Aanwijzing: Grote items afzonderlijk drogen. Houd de textiellabels aan.

2,5 kg

Koud
Tijdprogramma voor alle textiel namens wol en zijde.

Voor het opfrissen van ventileren van weinig gedragen wasgoed.

Aanwijzing: U kunt de programmaduur aanpassen.

3 kg

Fijn was
Gevoelig, wasbaar textiel bijv. van satijn, synthetisch van minerale stoffen.

2 kg

Dons
Met dons gevulde textiel, dekens of donzen dekbedden.

1,5 kg

Aanwijzingen
Grote items afzonderlijk drogen.■

■ Textiel na einde van het programma opschudden om de vulling te verdelen en
vochtophopingen te verwijderen.Evt. het programma opnieuw starten.

Sport

Sneldrogende kleding van speciale- en vezels.
1,5 kg

- - - - - - - -
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nl Programmaoverzicht

0 instellingen

Programma-instellingen Functie

Aanwijzing: Sommige instellingen kunnen niet worden geactiveerd. De geactiveerde instellingen worden 
aan de toetsen van op het weergegeven weergegeven. U kunt geactiveerde instellingen wijzigen of 
deactiveren door meermaals op de betreffende toetsen te drukken.

Biedden via app } leerde kennen Biedden via app } kunt u het apparaat voor de start op afstand via de 
Home Connect App vrijgeven van de Home Connect-instellingen oproepen.

Aanwijzingen
■ Houd de informatie over de omgevingstemperatuur aan

~ blz. 72.
Het apparaat moet gesloten zijn en het apparaat moet met het 
thuisnetwerk verbonden zijn, om te starten op afstand te activeren.
De start op afstand wordt vanwege veiligheidsredenen onder de 
volgen- de omstandigheden gedeactiveerd:
deur openen,
Stroomonderbreking,
Op het apparaat op<Start/Pauze drukken, 
Opnieuw kort op Biedden via app }drukken, 
Op#drukken om het apparaat uit te schakelen.

■

■

■
■
■
■
■

Droogdoelü: Het droogdoel legt vast hoe vochtig of droog het wasgoed na het 
programma-einde is.

Als u een droogtijd hebt ingesteld, blijft deze ook na het uitschakelen van het 
apparaat voor het betreffende programma opgeslagen. Uitzondering: bij 
katoen worden de instellingen niet opgeslagen.

(kastdroog+)
» (kastdroog)

O(strijkdroog)

Meerlaags dik wasgoed dat moeilijk droogt. 

Normaal eenlaags wasgoed.

Normaal eenlaags wasgoed, dat na het drogen vochtig moet zijn en geschikt 
is voor strijken of ophangen.

Antikreuk De trommel het wasgoed na het drogen met veroorzaakte tussenpo- zen, 
om kreukvorming te voorkomen. U kunt de automatische 
antikreukfunctie voor de weergegeven duur in minuten van deactiveren.

Klaar in Voor het starten van het programma kunt u het programma-einde met ×
enOtot maximaal 24 uur verplaatsen.

Op het display wordt het aantal uur, bijv. 8 uur, weergegeven en afgeteld tot 
het programma begint. Na de start van het programma wordt de 
programmaduur weergegeven.

Aanwijzing: Houd de informatie over de omgevingstemperatuur aan
~ blz. 72.

Droogdoelü De droogtijd voor tijdprogramma's kan ontmoeten ×enOin stappen van 10 
minuten worden verlengd.
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Programmaoverzicht nl

Favoriet 1 van Favoriet 2
(favoriete programma's)

Bewaar of activeer uw individuele programma-instellingen voor een 
programma:

Druk op Favoriet 1 van Favoriet 2

■ gedurende minimaal 3 seconden om uw individuele programma-instel- lingen 
op te slaan.
gedurende minder dan 3 seconden om uw individuele programma-instel- 
lingen te activeren.

■

Aanwijzing: De gekozen instellingen blijven ook na het uitschakelen van het 
apparaat bewaard.

<Start/Pauze
Opties

OCentrifugeer snelheid

Starten, afbreken van onderbreken van een 

programma. Overige instellingen:

Centrifugeertoerental van de voordien geslingerde werd ingesteld. Overeen- 
komstig het droog centrifugeertoerental wordt deduur verlengd of verkort.

Aanwijzing: Het noteerde centrifugeertoerenal verandert niet de droogtijd 
van de tijdprogramma's.

ùWijzig droogtegraad Dit is een verlenging van de programmaduur bij gelijkblijvende 
temperatuur.

Heeft u de drooggraad voor een droogdoel aangepast, dan blijft de 
instelling voor dat programma na het uitschakelen van het bewaren.

zolage temperatuur

Apparaatinstelling

Verlaagde temperatuur voor gevoelig textiel, zoals bijv. polyacryl van elastaan, kan 
de droogduur verlengen.

Functie

Hoe u de apparaat instelling kunt aanpassen, komt u op~ blz. 40te weten.

Instellingen 3 sec. Voor het aanpassen van de apparaatinstellingen en Home Connect-
instellingen.

Kinderbeveiliging 3 sec. Paneel tegen het per ongeluk beveiligen.
- - - - - - - -
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nl Wasgoed

ZWasgoed ■ Kreukherstellend wasgoed niet te 
lang drogen. Dit leidt tot meer 
kreukels in het wasgoed.
Sommige was-en
verzorgingsmiddelen, zoals stijfsel van 
wasverzachter, bevatten deeltjes die 
zich op de vochtigheidssensor kunnen 
afzetten. Dit kan de werking van de 
sensor en daardoor ook het droog 
resultaat bekijken.

WasgoedWasgoed voorbereiden ■

:Waarschuwing
Kans op explosie/brand!
Bepaalde objecten kunnen ontsteken 
tijdens het drogen, of er zelfs toe leiden 
dat het apparaat in brand of explodeert.

Verwijder eventuele aanstekers van 
lucifers uit de zakken van kleding.

Aanwijzingen
– Doseer was- en 

verzorgingsmiddelen bij het 
wassen van de te drogen was 
volgens opgaven van de 
fabrikant.

– Reinig de vochtigheidssensor 
regelmatig ~ blz. 59.

Attentie!
Beschadiging aan trommel en textiel
De trommel en het textiel kunnen tijdens 
het gebruik beschadigd raken, wanneer u 
voorwerpen in de zakken van het textiel 
laat. Verwijder alle voorwerpen, zoals 
metalen delen uit de zakken van het textiel. Wgeplaatst sorteren

Aanwijzing: Doe het wasgoed stuk 
voor stuk in het apparaat. Voorkom 
bundels van wasgoed, om een   goed 
droogresultaat te verkrijgen.

Wasgoed als voorbereiden:

■ Bind stoffen riemen, schortbanden etc. 
samen, of gebruik een waszak. Doe 
schilderen, haken, ogen en knopen 
dicht. Knoop grote stukken wasgoed, 
zoals dekbedovertrekken, dicht.

Droog zeer kleine stukken textiel, zoals 
bijv. babysokjes, altijd samen met 
grote stukken wasgoed, zoals bijv. 
handdoeken.
Gebruik voor losse stukken wasgoed 
een tijdprogramma. Gebreid textiel, 
bijv. T-shirts, tricot, krimpt vaak bij 
de eerste keer drogen. Gebruik een 
voorzichtig programma.

■ Attentie!
Materiële schade aan de 
droogautomaat van textiel
Voor de droger ongeschikt wasgoed kan 
het apparaat en het wasgoed bij het 
drogen beschadigen. Sorteer het wasgoed 
vóór het drogen
de richting van het verzorgingslabel:

■

■

■ c Geschiktheid voor droogautomaat
een Drogen met normale temperatuur
` Drogen met lage temperatuur
b Niet in de droger drogen

34



Apparaatbediening nl

Bij het sorteren van het wasgoed op 
het volgende: 1Apparaatbediening
■ Droog wasgoed van soort materiaal 

en structuur samen, om een   
gelijkmatig droogresultaat te 
verkrijgen.
Wanneer u dun, dik of meerlaags 
textiel samen droogt, dan worden 
deze in verschillende mate
gedroogd.
Kies al naar gelang de 
textielbeschrijving het 
droogprogramma.

droogautomaat doen en 
inschakelen

apparaat bedi enenWasgoed in de

Aanwijzing: Het apparaat moet 
worden geplaatst en aangesloten. ~blz. 
14

■ 1. Wasgoed sorteren en sorteren.
2. Op # drukken om het apparaat in te 
schakelen.

~ "Programmaoverzicht" op 
pagina 29

Aanwijzing: Wanneer u het wasgoed na 
het drogen als te vochtig ervaren, dan 
kunt u een tijdprogramma voor het 
nadrogen kiezen.

Attentie!
Materiële schade aan het apparaat van 
textiel
Droog de volgende textielsoorten niet in 
het apparaat:

Met oplosmiddelen, was, van vet 
verontreinigd wasgoed.
Ongewassen textiel.
Niet-luchtdoorlatend textiel, zoals 
wasgoed met een rubberlaag. 
Gevoelig textiel, bijv. zijde,
synthetische gordijnen.

3. Deur openen.
Controleren van de trommel geheel 
geleegd is. eventueel leegmaken.■

■
■

■
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nl Apparaatbediening

4. Wasgoed uit elkaar gevouwen in de 
trommel doen.

Bediening/navigatie
U kunt het apparaat bedienen en 
aanpassen door de keuzetoetsen ×/Ö 
boven en/of onder
het display te gebruiken.

■ In het hoofdmenu:

5. Deur sluiten.

■ In submenu's voor opties, overige 
instellingen van programma's:

Attentie! 1. Met de linkertoetsen een instelling 
kiezen.Materiële schade aan het apparaat 

van het textiel mogelijk.
Geen wasgoed in de deur 
inklemmen.

De gekozen instelling wordt op het 
display geaccentueerd.

Aanwijzing: De trommel van het apparaat 
wordt na het openen, sluiten en starten 
van het programma verlicht. Trommel 
binnenverlichting dooft vanzelf.
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Apparaatbediening nl

2. Met de rechtertoetsen de waarden 
van de instelling aanpassen.

Overige programma's als volgt
instellen:

1. programma Overige
programma's regelen.

2. Op de toets onder™ drukken.

De instelling is geactiveerd als deze is 
gemarkeerd. Deze instelling is
gedeactiveerd als dit niet is 
gemarkeerd.

Aanwijzing: Uw wijzigingen worden 
zonder verdere bevestiging
overgenomen.

3. Het programma instellen.
4. De programma-instellingen, indien 

gewenst aanpassen.

Programma instellen Aanwijzing: Wachten van op
Hoofdmenu afdrukken om de instellingen te 
verlaten.Aanwijzing: Wanneer je de

kinderbeveiliging geactiveerd, moet u 
deze eerst deactiveren voordat u een 
programma kunt instellen.
~ blz. 40

1. Het programma instellen.

Op het display verschijnen de 
programma-instellingen.

2. De programma-instellingen, indien 
gewenst aanpassen.
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nl Apparaatbediening

Programma-instellingen Programma starten
Nadat u een programma hebt ingesteld, kunt 
u de elk programma hebben
instellingen activeren/deactiveren. Een 
overzicht van de mogelijke programma-
instellingen vindt u vanaf ~blz. 32.

Op < Start/Pauze drukken.

Aanwijzing: Wanneer u het
programma tegen onbedoeld wijzigen wilt 
beveiligen, activeer dan als volgt de 
kinderbeveiliging. ~blz. 40

Programma-instellingen passen zich 
aan van activeren/deactiveren: Programmaverloop

■ In het hoofdmenu: De programmastatus wordt op het 
display weergegeven.

Aanwijzing: Bij de keuze van een 
programma wordt de droogtijd voor de 
maximale belasting weergegeven. Bij het 
drogen bepalen de vochtsensor de 
restvochtigheid in de was. afhankelijk van 
de rustprogrammaduur en de indicatie 
van de tijd in het lopende bedrijf 
automatisch aangepast.

■ Onder opties : Programma wijzigen van
wasgoed bijvullen
U kunt tijdens het drogen te allen tijden 
wasgoed uitnemen of bijvullen en het 
programma wijzigen of aanpassen.

1. Deur openen van op < Start/Pauze
voor een pauze drukken.
Aanwijzing: Wanneer de CoolDown 
actief is, draait de trommel ook in 
gepauzeerde toestand verder. U kunt 
de CoolDown te allen tijde door het 
openen van de deur afbreken.

2. Wasgoed bijvullen van uitnemen.
3. Indien gewenst, een ander 

programma of een andere 
programma-instelling

1.
2.

Op Opties drukken.
Gewenste instelling aanpassen.

Aanwijzing: Wachten van op Opties
afdrukken om de instellingen te verlaten.

kiezen.~ "Programmaoverzicht" op 
pagina 29

Aanwijzing: Wijzig tijdens de 
CoolDown het programma niet.
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4. Deur sluiten. 2. Op #drukken om het apparaat uit te 
schakelen.5. Op < Start/Pauze drukken.

Aanwijzing: De programmaduur op het 
display wordt bijgewerkt, naar gelang de 
belading en het restvochtigheid van het 
wasgoed. De weergegeven waarden 
kunnen na een programma- of
beladingswijziging veranderen.

Programma afbreken
Het programma kan altijd onderbroken 
worden door de deur te openen of op
< Start/Pauze te drukken. Condenswaterreservoir

leegmakenAttentie!
Merkgevaar. Wasgoed kan 
ontbranden. Tijdens het drogen ontstaat 

condenswater in het apparaat.Breek het programma af, verwijder al het 
wasgoed en spreid het uit, zodat de hitte 
kan ontsnappen.

Wanneer er geen afvoerslang wordt 
gebruikt, staat het condenswater van 
het apparaat in het
condenswaterreservoir. In dit geval moet 
u het condenswaterreservoir na elke 
droogbeurt legen en ook wanneer dit 
tijdens het drogen voortijdig is gevuld.

Programma-einde
Op het display de
aanwijzing.Klaar, wasgoed uitnemen

Wasgoed uitnemen en
apparaat uitschakelen

1. Condenswaterreservoir horizontaal uit 
trekken.

1. Wasgoed uitnemen.
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2. Condenswater afgieten. 2Apparaatinstellingen
Apparaat i nstel li ngenU kunt het kinderslot en de basisinstellingen 

aanpassen van activeren/deactiveren.

Kinderslot
Met de activering van de 
kinderbeveiliging kan u per ongeluk 
bedienen van het
bedieningspaneel

Attentie!
Schade voor de gezondheid en 
materiële schade mogelijk Kinderslot activeert als activeren/

deactiveren:Condenswater is geen drinkwater en 
kan met pluizen verontreinigd zijn. 
Verontreinigd condenswater kan leiden 
tot aantasting van de
gezondheid en schade. Niet opdrinken 
van verder gebruiken.

3. Condenswaterreservoir in het deze 
vastklikt weer
apparaat schuiven.

Op beide toetsen Kinderbeveiliging 3
sec. gedurende ca. 3 seconden 
drukken.

Aanwijzing: Het kinderslot blijft ook na 
het uitschakelen ingeschakeld. Om het aan 
te zetten om te kunnen bedienen, moet u 
het kinderslot deactiveren.

Aanwijzing: Het filter in het 
condenswaterreservoir filtert het 
condenswater, dat voor de automatische 
reiniging van uw apparaat wordt gebruikt. 
Het filter door het wordt condenswater 
gereinigd. Controleer het filter 
desondanks op landschapen en verwijder 
deze samenhang.

~ "Filter in condenswaterreservoir 
reinigen" op pagina 60
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Basisinstellingen OHome Connect
U kunt kiezen basisinstellingen aan het 
apparaat aanpassen. Om
eerst uit te kunnen voeren, moet u 
eerst de instelmodus

HomeConnectDit apparaat is voorzien van wifi en kan via een 

mobiel eindapparaat op afstand bediend worden.
gevraagd:
Op beide toetsen Instellingen 3 sec.

Via de Home Connect app kunt u met uw 
mobiele eindapparaat op dit apparaat:

gedurende ca. 3 seconden drukken. U 
kunt volgende basisinstellingen ■

■
Programma's instellen en starten. 
Programma-instellingen aanpassen 
en activeren/deactiveren.
Programmastatus opvragen. 
Apparaatinstellingen inschakelen/
deactiveren.
apparaat uitschakelen

aanpassen:

Basisinstelling

Signaal

Beschrijving ■
■Volume van de 

instructiesignalen (bijv. aan het 
einde van het programma) 
aanpassen of deactiveren

■

Voor u de Home Connect functies kunt 
gebruiken, dient u volgende stappen uit te 
voeren:

Toetssignaal Volume van de bedienings-
onderdelen aanpassen van 
deactiveren

taal Taal van het apparaat 
wijzigen

1. Home Connect app op mobiel 
eindapparaat installeren.

2. Zich in de Home Connect app 
buiten.
3. Uw apparaat eenmalig automatisch

van handmatig met het thuisnetwerk 
verbinden.

4. Apparaat met de Home Connect app 
verbinden.

Basisinstellingen aanpassen en 
activeren/deactiveren

1. Gewenste instelling aanpassen.
De geactiveerde instelling wordt op het 
display gemarkeerd.
2. Overige basisinstellingen aanpassen van 

basisinstellingen opslaan en
soort.

Informatie over de app vindt u op onze 
internetpagina voor Home Connect 
www.home-connect.com.

Basisinstellingen als bewerkingen 
opslaan en

De Home Connect diensten zijn niet in elk 
land beschikbaar. de
beschikbaarheid van de functie Home 
Connect is afhankelijk van de
beschikbaarheid van de Home Connect 
diensten in uw land. Informatie vindt u op: 
www.home-connect.com

■
■
■

Programmakiezer draaien. 
apparaat uitschakelen
Op beide toetsen Instellingen 3 sec.
gedurende ca. 3 seconden drukken.
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Aanwijzingen

Home Connect

Verbinden met het
thuisnetwerk en de Home 
Connect app

■ Houd u aan de veiligheidsinstructies in 
deze gebruiksaanwijzing en zorg 
ervoor dat deze ook worden
nageleefd wanneer u niet thuis bent 
en u het apparaat bedient via de 
Home Connect app en daarbij niet 
thuis bent. Houd u ook aan de basis in 
de Home Connect-app.

Het apparaat bediend, dan kunt u 
niet worden bewerkt

Verbind uw apparaat eenmalig 

thuisnetwerk.
automatisch van handmatig ontmoette het

Aanwijzingen
■ Heeft uw thuisnetwerkrouter een WPS-

functie, dan kunt u uw apparaat 
automatisch met uw thuisnetwerk 
verbinden.
Heeft uw thuisnetwerkrouter geen 
WPS functie, dan moet u het 
apparaat handmatig met uw 
thuisnetwerk verbinden.

■

via de Home Connect app uitvoeren. 
Aanpassingen op het apparaat worden 
echter wel in de
Home Connect-app voor u zichtbaar.

■

Home Connect-menu
verzoeken Vervolgens moet u zich met de Home 

Connect app verbinden.
In het Home Connect-menu kunt u 
netwerkverbindingen maken en 
bekijken, netwerkinstellingen resetten, 
Wi-Fi activeren/deactiveren en
weergegeven Home Connect-functies 
vinden.

Aanwijzing: Om uw apparaat met het 
thuisnetwerk te verbinden, moet Wifi
aan het geactiveerd zijn. Af fabriek isWifi 
aan het apparaat gedeactiveerd en dit 
actiefert zich automatisch als u uw 
apparaat met het thuisnetwerk.

1. apparaat inschakelen.
2. Op Biedden via app } drukken en

minimaal 3 seconden houden.

Op het scherm verschijnt: Autom. Log in
netw.
U bevindt zich nu in het Home Connect-
menu.

Aanwijzing: Kort op Biedden via
app } afdrukken om het Home Connect 
menu te verlaten.
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Automatisch verbinden met het 
thuisnetwerk

Handmatig verbinding maken met het 
thuisnetwerk

Stap 2.1 Stap 2.2
Controleer of u zich in het Home 
Connect menu bevindt. ~blz. 42

Controleer of u zich in het Home 
Connect menu bevindt. ~blz. 42

1. Op verbinden drukken. Controleer of u de Home Connect app 
hebt geopend en of u bent gevolgd.

1. Op Handm. inlog netw.drukken.
2. Op verbinden drukken.

2. Aanwijzing op het display 
bevestigen.
Het apparaat verbinding maken met het 
thuisnetwerk. Op het display knippert. Het apparaat maakt nu een eigen Wi-Fi 

netwerk met de netwerknaam (SSID)
HomeConnect.

3. WPS-functie binnen de volgende 2 
minuten op de router van het
thuisnetwerk activeren.

Wanneer het succesvol mogelijk is 
geworden is verbonden, met op het 
display verbonden en
¡ brandt vervolg.

Aanwijzing: Kon er geen verbinding 
gemaakt worden, dan van uw apparaat 
zich binnen het bereik van het 
thuisnetwerk bevindt. Herhaal het 
automatisch verbinden van het mengen 
uit.
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3. In het mobiele eindapparaat WLAN-
instellingen.
4. Mobiel eindapparaat met het WLAN- 

netwerk HomeConnect verbinden en 
WLAN-wachtwoord (Key)

Verbinden met de Home Connect app
Stap 3
Is uw apparaat met het thuisnetwerk 
verbonden, dan moet u het verbinden 
met de Home Connect-app.HomeConnect invoeren.

Uw mobiele eindapparaat zich nu met 
het apparaat. De 
verbindingsprocedure kan tot wel 60 
seconden duren.

Controleer of u zich in het Home 
Connect menu bevindt. ~blz. 42
Controleer of u de Home Connect app 
hebt geopend en of u bent gevolgd.

1. Op Verbinden met app drukken.
2. Op App verbinden drukken.

5. Na een geslaagde verbinding de Home 
Connect app op het mobiele 
eindapparaat openen en de stappen in 
de app volgen.

6. In de Home Connect app de 
netwerknaam (SSID) en het 
wachtwoord (Key) van uw

Het apparaat gebruik zich nu met de 
Home Connect app te verbinden.
3. Uw apparaat in de app wordt 

weergegeven, volgt u de laatste 
stappen in de Home Connect app.thuisnetwerk invoeren.

7. Volg de laatste stappen in de Home 
Connect app om uw apparaat te 
verbinden.

Wanneer het succesvol mogelijk is 
geworden is verbonden, met op het 
display verbonden en
¡ brandt vervolg.

Aanwijzing: Kon er geen verbinding 
gemaakt worden, dan van uw mobiel 
eindapparaat zich binnen het bereik van 
het thuisnetwerk bevindt, resp. betrokken 
is verbonden. Herhaal het verbinden met 
de Home Connect app.

Aanwijzing: Kon er geen verbinding 
gemaakt worden, dan van uw apparaat 
zich binnen het bereik van het 
thuisnetwerk bevindt.
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Wifi activeren of deactiveren Netwerkinstellingen resetten
Is uw apparaat al met het thuisnetwerk 
verbonden, dan kunt u Wifi op uw 
activeren van deactiveren.

U kunt alle netwerkinstellingen resetten.
Controleer of u zich in het Home 
Connect menu bevindt. ~blz. 42

Controleer of u zich in het Home 
Connect menu bevindt. ~blz. 42 1. Op Netwerkinstelling drukken.

2. Op terugzetten drukken.
1. Op Wifi aan/uit drukken.
2. Op Aan van Uit drukken.

Aanwijzing: Wilt u uw apparaat weer via 
de Home Connect app gebruiken, dan 
moet u het opnieuw met het thuisnetwerk 
en de Home Connect app verbinden.

Aanwijzingen
■ Als u uw apparaat met het 

thuisnetwerk, wordt wifi 
automatisch ingeschakeld.
Als wifi wordt ingeschakeld, dan 
schakelt het apparaat niet 
automatisch uit.
Als Wi-Fi aan het apparaat is 
uitgeschakeld, is noch de start op 
afstand, noch de afstandsbediening 
van het apparaat via de Home Connect 
app mogelijk.
Als wifi wordt uitgeschakeld en uw 
apparaat voordien met uw
thuisnetwerk is verbonden, wordt de 
verbinding bij het herinschakelen van 
Wi-Fi automatisch opnieuw hersteld.

Als u deze functie activeert, 
energieverbruik in vergelijking met de 
in de verbruikswaardentabel 
aangegeven waarden. ~blz. 71

■

■

■

■
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Software-update Energiemngnt.
U kunt de Home Connect software op uw 
apparaat updaten.Zodra een nieuwe 
software-update beschikbaar is, verschijnt 
een instructie op het display:

U kunt uw apparaat verbinden met uw 
Smart Energy System
(Energiemanager).

Er is een nieuwe software-versie 
beschikbaar. Wilt u nu een software-
update uitvoeren? Dit kann meerdere 
minuten duren.

Nadat u uw apparaat met het Smart 
Energy System (Energiemanager) heeft 
verbonden en de Flex Start heeft 
geactiveerd, kunt u uw energieverbruik, 
omdat uw apparaat pas start wanneer uw 
eigen voldoende energie levert van het 
stroom tarief gunstig is.

Installeer de update direct via de
aanwijzing op het display van als volgt
handmatig:
Controleer of u zich in het Home 
Connect menu bevindt. ~blz. 42

Meer informatie over de energiemanager 
vindt u op:www.home-
connect.com/energiemanagement

Aanwijzingen
1. Op Software-update drukken.
2. Op nu installeren drukken.

■ Het Smart Energy System 
(Energiemanager) moet de 
communicatiestandaard van het 
EEBus initiatief gebruiken.
Lees eerst in de gebruiksaanwijzing 
van het Smart Energy System 
(Energiemanager) hoe u deze met uw 
apparaat.

■

1.
2.

Op Energiemngnt. drukken.
Op verbinden drukken.

Aanwijzing: Het actualiseren van de 
software kan meerdere minuten duren. 
Schakel het apparaat tijdens de update 
niet uit.

Aanwijzing: Als er geen nieuwe 
software-update beschikbaar is, 
verschijnt op het display niet
beschikbaar

Het apparaat gebruiken zich nu te 
verbinden met het Smart Energy System 
(Energiemanager).
succesvol is verbonden, dan verschijnt op 
het display: verbondenheid.
3. Flexstart door activeren wanneer uw apparaat 

moet worden gestart moet worden gestart 
met Smart Energy System
(Energiemanager).
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Flex Start Aanwijzingen
actiever Flexstart, zodat uw Smart 
Energy System (Energiemanager) uw 
apparaat mag starten, wanneer uw 
eigen fotovoltaïsche installatie 
voldoende energie levert van het 
stroomtarief is.

■ Wanneer het smart energy system 
(energiemanager) uw apparaat niet 
start, wordt het programma niet 
gestart voordat de aanvang begint.

Het programma eindigen wanneer 
de tijdsperode zal plaatsvinden.

■ Vanwege veiligheidsredenen, zal
Biedden via app } en op haar beurt de 
Flex Start functie worden 
gedeactiveerd in de volgende 
omstandigheden:
– Druk op < Begin/Pauze.
– Open de deur.
– Programma-einde.
– Druk op # om het apparaat uit te 
schakelen.
– Stroomopslag.
Wanneer de Flex Start functie wordt 
gedeactiveerd, dan blijft de Klaar in
actief.

Aanwijzing: Uw Smart Energy System 
(Energiemanager) kan het apparaat alleen 
starten wanneer Smart Energy System 
(Energiemanager) en apparaat met elkaar 
verbonden zijn.

1. Het programma selecteren.

2. Op Klaar in drukken.
3. Gewenste tijdsbestek kiezen.

Aanwijzing: Het tijdsbestek kan in 
uren, tot 24 uur worden
geselecteerd.

4. Op < Start/Pauze drukken.
Op het display Uitgestelde
begin.
5. Op Biedden via app } drukken.

Wasgoed bijvullen van uitnemen:

Aanwijzing: Is Flex Start alOp het display Flexstart.
de FlexStart is nu geactiveerd en het 
apparaat wacht op een start op afstand via 
het Smart Energy-System
(Energiemanager).
Op het scherm verschijnt: Klaar in ca..
Het Smart Energy System 
(energiemanager) heeft een overzicht 
vastgelegd uw toestel mag starten. Het 
programma samengesteld na de tijd.

geactiveerd en het programma nog niet 
gestart, dan kunt u wasgoed bijvullen of 
uitnemen

1. Op < Start/Pauze drukken.
2. Deur openen.
3. Wasgoed bijvullen van uitnemen.
4. Deur sluiten.
5. Op < Start/Pauze drukken.
6. Op Biedden via app } drukken.
de FlexStart is nu geactiveerd en het 
apparaat wacht op een start op afstand via 
het Smart Energy-System
(Energiemanager).
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Intelligente programma- 
aanbeveling

Mogelijke redenen:
■ Geen passend droogprogramma 

voor het gekozen wasprogramma 
gevonden.
De wasmachine en de droger moeten 
met het thuisnetwerk verbonden en in 
uw Home Connect app geregistreerd 
zijn.
Controleer van uw apparaten zich 
binnen reikwijdte van het
thuisnetwerk netwerk.
Er zijn geen gegevens van het laatste 
wasprogramma voorhanden. De 
gegevens worden 24 uur
archieven en dan zaken. Het 
wasprogramma werd
afgebroken. Het wasprogramma 
moet volledig zijn afgesloten.

Nadat u uw wasgoed in de wasmachine 
gewassen gewassen, wordt aan de droger 
een passend programma voor het drogen 
van de was aanbevolen.

■

De eenvoudige programmaduur van het 
aanbevolen programma wordt aan de 
hand van uw vorige programma is 
bepaald.

■

■
Om een   optimaal droogprogramma te 
bepalen, moeten uw apparaten 
informatie doorgeven en ontvangen.

Laten we daarom op de volgende:
■

■ Om de gegevens over te dragen, 
moet het programma volledig zijn 
afgesloten.
De wasmachine moet geschikt zijn 
voor Home Connect.
De wasmachine en de droger moeten 
met het thuisnetwerk verbonden en in 
uw Home Connect app geregistreerd 
zijn.

Afstaat diagnosticeren■

Bij storingen kan de servicedienst toegang 
tot uw apparaat krijgen om een   diagnose 
op afstand uit te voeren.

■

Neem contact op met de servicedienst en 
zorg ervoor dat uw apparaat met de Home 
Connect-server is verbonden. Controleer 
of de dienst diagnose op afstand in uw 
land beschikbaar is.

1.
2.

apparaat inschakelen.
Programma op Slim droog Ç
regelen.

De analyse start.
3. Om de analyse af te breken, stelt u een 

ander programma in of schakelt u het 
apparaat uit.

Werd het passende programma 
gevonden, dan brandt de LED van het 
aanbevolen programma permanent. 
Bevestig indien nodig op het display. Dan 
wordt de
programma-informatie op het display 
weergegeven.

Aanwijzing: Ga voor meer informatie 
naar Help & Support op de Home 
Connect-website van uw land:
www.home-connect.com. Daar kunt u 
ook zien of de dienst diagnose op 
afstand in uw land beschikbaar is.

4. Op < Start/Pauze drukken.

Aanwijzing: Kon geen passend 
programma worden gevonden, weerklinkt 
een signaal en op het display
berichten: Voor het laatste 
wasprogramma kan geen geschikt 
droogprogramma worden aanbevolen.
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Aanwijzing over
gegevensbescherming

Conformiteitsverklaring
Robert Bosch Hausgeräte GmbH dat het 
apparaat met Home Connect-
functionaliteit voldoet aan de 
basisvoorwaarden van de richtlijn 2014/53/
EU.

Wanneer het apparaat voor de eerste 
keer wordt verbonden met een Wi-Fi-
netwerk dat op het internet is
aangesloten, dan geeft het de volgende 
gegevens categorieën door aan de Home 
Connect server (eerste
registratie):

Een uitgebreide RED
conformiteitsverklaring vindt u op het 
internet onder www.bosch-home.com op 
de productpagina van uw apparaat bij de 
aanvullende documenten.

■ Eenduidige identificatie van het 
apparaat
apparaatsleutels en het MAC-adres 
van de ingebouwde Wi-
Fi communicatiemodule). 
Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi 
communicatiemodule (voor de 
informatietechnische beveiliging van 
de verbinding).
De actuele software- en 
hardwareversie van uw
zakelijke apparaat.
Status van een eerdere reset naar 
de fabrieksinstellingen.

■

2,4 GHz-band: 100 mW max. 5 
GHz-band: 100 mW max.

■
WORDEN

EE
HR
LU
PL
FI
TR

BG
D.W.Z

HET
HU
PT
SE

CZ
EL
CY
MT
RO
VK

DK
ES
LV
NL
SI
NEE

DE
FR
LT
BIJ
SK
CH

■

ja
Bij de eerste registratie wordt het 
gebruik van de Home Connect 
functionaliteiten voorbereid. Deze 
registratie dient pas te worden 
uitgevoerd op het moment dat u voor 
het eerst van de Home Connect 
functionaliteiten gebruik wilt maken.

5 GHz WLAN (Wi-Fi): alleen voor het gebruik bin-
nenshuis

Aanwijzing: Houd er rekening mee dat de 
Home Connect functionaliteiten alleen 
kunnen worden gebruikt in verbinding 
met de Home Connect app. Informatie 
over gegevensbeveiliging kan in de Home 
Connect app worden opgevraagd.
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…Ontkreukfunctie 4. Op het display Watertank
stoomgenerator leeg, bijvullen
aub.

Ontkreukfuncties eDit beschikt over programma's om droge, weinig 

gedragen was te ontkreuken en geurtjes te verminderen.

Aanwijzing: Verschijnt Watertank 
stoomgenerator leeg, bijvullen
aub niet op het display, dan is de 
watertank al voldoende water gevuld 
en het programma start.

5. Condenswaterreservoir horizontaal uit 
trekken.

Aanwijzingen

aan.~ blz. 34
■ Houd de tips voor het wasgoed

■ Met parfum, deodorant van zweet 
verontreinigd wasgoed vóór het 
opnieuw dragen wassen.
Het volgende textiel niet ontkreuken:
– Wol, leer, viscose, textiel met 

metalen, houten of plastic 
onderdelen.

– Wax- en oliejassen.
Geen droger-reinigingssets 
gebruiken.

■

■

Watertank vullen
6. ca. 180 ml koud drinkwater met de 

meegeleverde waterkan in de
voorste vulopening van het apparaat 
gieten tot op het display Watertank

Uw ontkreukt droog, weinig gedragen 
koud drinkwater dat u met de 
meegeleverde waterkan in de voorste 
vulopening van het apparaat giet. stoomgenerator leeg, bijvullen

aub uitgaat en een signaal 
weerklinkt.

Attentie!
Materiële schade en schade aan het 
apparaat
Het apparaat kan door pluizen 
verontreinigd of door afzettingen 
worden beschadigd als er geen 
drinkwater voor het ontkreuken wordt 
gebruikt.

Voor het ontkreuken uitsluitend koud 
drinkwater gebruiken.
Geen condenswater of gedestilleerd 
water en geen additieven van
ontkalkers gebruiken.

■

Aanwijzing: Als u meer dan 180 ml 
drinkwater in het apparaat giet en op 
het display gaat Watertank

■

stoomgenerator leeg, bijvullen
1. Het echte ontkreukprogramma aub niet uit, vulopening is gemaakt 

van het apparaat is niet correct 
afgesteld. Giet het drinkwater in de 
voorste vulopening van stel het 
apparaat correct af.

kiezen.~ "Programmaoverzicht" op 
pagina 29

2.

3.

Het zelf ontkreukprogramma 
instellen.
< Start/Pauze indrukken.

~ "Apparaat plaatsen" op 
pagina 14
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7. Condenswaterreservoir in het deze 
vastklikt weer
apparaat schuiven.

Zeef in de watertank reinigen
De zeef beschermt het apparaat tegen 
verontreinigingen en moet regelmatig 
worden gereinigd.

Attentie!
Materiële schade en schade aan het 
apparaat
Het gebruik met een ontbrekende of 
defecte zeef kan tot schade aan het 
apparaat leiden.
Gebruik het apparaat met een 
geplaatste en onbeschadigde zeef.

8. < Start/Pauze indrukken. 1. Condenswaterreservoir horizontaal uit 
trekken.

Programma's om te
ontkreuken

■ Ontkreukprogramma's niet zonder 
belading in de trommel uitvoeren. 
Neem de textielbeschrijving en de 
maximale beladingscapaciteit van de 
programma's in acht voor het 
ontkreuken.~blz. 29
Het openen van de deur onderbreekt 
een ontkreukprogramma. Om het 
programma opnieuw te starten, door 
sluiten en op< Start/Pauze
drukken.
De gemiddelde programmaduur van 
het ontkreuken bedraagt   ca. 45 
minuten en kan bij een koele 
omgevingstemperatuur verlengen, bij 
warme omgevingstemperatuur 
verkorten.
Tijdens het ontkreuken kunnen 
ontstaan   ontstaan.
Het resultaat van het onttrekken kan 
variëren van het soort textiel, de 
beladingscapaciteit en het persoonlijk 
programma. Voor
optimale resultaten, het wasgoed na 
het programma-einde direct
uitnemen en voor het nadrogen aan 
een hanger ophangen en in vorm 
trekken.

■

2. Verwijder het filter en reinig deze 
onder stromend water of in de 
vaatwasser.

■

■

■
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3. De zeef in de watertank plaatsen.
4. Condenswaterreservoir in het deze 

vastklikt weer
apparaat schuiven.

Œcondenswater
afvoeren

Condenswater afvoerenTijdens het drogen ontstaat condenswater in het apparaat.

Gebruik het apparaat met aangesloten 
afvoerslang.
Wanneer er geen afvoerslang wordt 
gebruikt, staat het condenswater van 
het apparaat in het
condenswaterreservoir. In dit geval moet 
u het condenswaterreservoir na elke 
droogbeurt legen en ook wanneer dit 
tijdens het drogen voortijdig is gevuld.

Afvoerslang als volgt aansluiten:
1. Toebehoren uit de trommel nemen.

2. Alle onderdelen uit de zak halen.
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3. Afsluitkap van de aansluiting 
trek.

6. De andere kant van de afvoerslang, al 
naar gelang de aansluitsituatie, met 
de rest van de toebehoren
bevestigen.
Wastafel:

Aanwijzingen
– In de toestand bij levering van het 

apparaat is de afsluitkap op de 
bevestigde aansluiting.

– Bij het verwijderen van de 
afsluitkap kan een beetje vloeistof 
op de aansluiting naar buiten 
komen.

4. Afsluitkap op parkeerpositie 
schuiven.

Sifon:

De aansluiting moet met een 
slangenklem, worden geborgd 
(spanbereik 12-22 mm, vakhandel). Bij 
aansluiting op een sifon moet er op 
worden gelet, dat de afvoerslang 
boven een hoogte van min. 80 cm, 
echter max. 100 cm geleid wordt.

5. Afvoerslang tot aan de aanslag op de 
vrijliggende aansluiting schuiven.
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Bodemafvoer: 8. Draai het condenswaterreservoir 180° 
op de onderkant en verwijder de 
mooie stop.

Attentie!
Materiële schade door lekkage van 
weglopend water.
De afvoerslang uitgevoerde 
bevestiging dat deze er niet uit kan 
schieten. Afvoerslang niet knikken.
Hoogteverschil tussen opstelvlak en 
afvoer van max. 100 cm aanhouden.

9. Condenswaterreservoir weer 180° 
draaien en stoppen in de verdieping 
aan de bovenzijde van het
condenswaterreservoir plaatsen.

Attentie!
Opgestuwd water kan in het 
apparaat worden teruggezogen en 
schade veroorzaken.
Bekijk of het water snel wegloopt. 
De afvoer mag niet zijn gesloten 
van verstopt.

7. Condenswaterreservoir horizontaal uit 
trekken en legen.
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10.Condenswaterreservoir er inschuiven
tot deze vastklikt. DReinigen en

onderhouden
Rei ni genenonderhoudenApparaat reinigen

:Waarschuwing
Kans op volledig lijden!
Het wordt gevoed door elektriciteit. Er is 
sprake van een kans op een elektrische 
schok wanneer u in contact komt met 
componenten die onder spanning staan. 
daarom opgelet
aub:Het condenswater wordt nu via de 

afvoerlang in een wastafel wordt.
■ Schakel het apparaat uit. Koppel het 

apparaat los van de voeding.

De netstekker aanraking van 
bietenpakken met natte handen. Pak 
bij het verwijderen van de stekker uit 
het stopcontact altijd de stekker zelf 
bieten en nooit de aansluitkabel, 
omdat anders origineel de 
aansluitkabel
beschadigd kan raken.
Voer geen technische modificaties uit 
aan het apparaat van kenmerken 
daarvan.
Reparaties en andere
werkzaamheden aan het apparaat 
mogen alleen worden uitgevoerd 
door onze klantenservice van door 
een elektricien. Dit ookkabel voor het 
vervangen van de aansluit (indien 
nodig).
Reserve aansluitkabels kunnen 
worden besteld via onze
klantenservice.

Aanwijzing: Wilt u het condenswater 
weer in het condenswaterreservoir 
afvoeren, maak dan deze stap ongedaan.

■

■

Attentie!
Materiële schade en schade aan het 
apparaat
Wanneer u het condenswater naar het 
condenswaterreservoir afvoert, kan er 
vloeistof ontstaan   en ontstaan. Bevestig 
voor het gebruik van het apparaat de 
afsluitkap op de aansluiting.

■

■

■

:Waarschuwing
Kans op vergiftiging!
Er kunnen giftige dampen vrijkomen 
door reinigingsmiddelen die
oplosmiddel bevatten, bijv. 
reinigingsoplosmiddel.
Gebruik geen detergenten die 
oplosmiddelen bevatten.
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:Waarschuwing u kunt optioneel de bodemeenheid van het 
apparaat altijd reinigen.Kans op elektrische / materiële 

schade / schade aan het apparaat!
Wanneer vocht het apparaat 
binnendringt, dan kan dit leiden tot 
kortsluiting.
Gebruik geen hogedrukspuit, 
stoomreiniger, waterlang of 
spuitpistool voor het reinigen van uw 
apparaat.

Aanwijzing: Laat het apparaat na 
gebruik ca. 30 minuten afkoelen, 
voordat u begint met reinigen.

Bodemeenheid als volgt reinigen:

1. Serviceklep aan de greep openen.

Attentie!
Materiële schade / schade aan het 
apparaat
Reinigingsmiddelen en middelen voor het 
voorbehandelen van wasgoed kunnen 
schade veroorzaken wanneer ze in contact 
komen met oppervlakken van het 
apparaat. Daarom opgelet:

2. Hendel van de warmtewisselaar- 
ontkoppeling.

■ Laat deze middelen niet in contact 
komen met de oppervlakken van het 
apparaat.
Reinig het apparaat met uitsluitend 
water en een zachte, vochtige doek. 
Verwijderen wasmiddel, spray of 
andere resten
toevallig.

■

■

Bodemeenheid Reinigen
3. Warmtewisselaar- aan de greep er 
uitschuiven.Dit beschikt over automatische 

zelfreiniging. Pluizen uit het wasgoed 
hoeven niet na elk gebruik te worden 
verwijderd, maar worden in de bodemunit 
verzameld.
Om de werking van het apparaat niet te 
hinderen, moet u de bodemunit 
(pluizendepot en pluizenzeef) alleen in de 
volgende gevallen reinigen:

■ Op het display de
aanwijzing: Pluizenfilter reinigen
aub.

■ Het uitvoeren van het 
apparaatonderhoud.
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4. Alle pluizen van de warmtewisselaar 
ingevoerd en de pluizenzeef 
verwijderen.

6. Pluizenreservoir horizontaal 
uittrekken.

Aanwijzing: Het pluizenreservoir 
kan vochtige pluizen restwater 
bevatten en bij het uittrekken 
druppelen.

7. Pluizenreservoir openklappen en 
pluizen verwijderen.

Aanwijzing: Zorg ervoor dat er 
geen verontreinigingen op de 
afdichtingen van de
warmteafvoer achterblijven.

5. Binnenkant van de warmtewisselaar 
invoer en van de pluizenzeef grondig 
onder stromend water afspoelen en 
afdrogen.

Aanwijzingen
– Bij sterke verontreiniging kunt u een 

zachte borstel gebruiken.

– Zorg ervoor dat u het preservoir 
grondig grondig afdroogt.
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8. Zeef van het pluizenreservoir 
grondig onder stromend water 
afspoelen en afdrogen.

10.Pluizenreservoir horizontaal tot aan 
de aanslag erin schuiven.

Aanwijzingen 11.Warmte wisselaar aan de greep 
inschuiven.– Bij sterke verontreiniging kunt u een 

zachte borstel gebruiken.

– U mag de afdichting van het 
pluizenreservoir niet verwijderen 
of beschadigen.

– U kunt het pluizenreservoir ook in de 
vaatwasmachine reinigen.

– Zorg ervoor dat u het 
pluizenreservoir na het grondig 
grondig afdroogt.

9. Pluizenreservoir dichtklappen. Aanwijzing: U kunt de
warmtewisselaar er alleen schuiven 
wanneer het
pluizenreservoir zich in het apparaat 
bevindt.

12.Hendel van de warmtewisselaar- 
opbrengst.

Aanwijzing: Zorg ervoor dat u het 
pluizenreservoir volledig afsluit.
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13.Serviceklep sluiten. Vochtigheidssensor reinigen
Aanwijzing: De vochtigheidssensor 
ontmoet de vochtigheidsgraad van het 
wasgoed. Na lang gebruik kunnen er zich 
fijne resten van kalk of was- en 
verzorgingsmiddelen afzetten. Deze 
afzettingen moeten regelmatig worden 
verwijderd, anders kan
droog resultaat beïnvloed 
worden.

U heeft de bodemeenheid van het 
apparaat reinigen. 1. Deur openen.

Attentie!
Materiële schade / schade aan het 
apparaat
Wanneer u het apparaat gebruikt zonder 
pluizenfilter (bijv. pluizenfilter, 
pluizenopvangeenheid, afhankelijk van de 
specificaties van het apparaat), of 
wanneer het pluizenfilter incompleet of 
defect is, dan kan dit leiden tot schade 
aan het apparaat.
Gebruik het apparaat niet zonder 
pluizenfilter, of met een defect of 
incompleet pluizenfilter.

2. Vochtigheidssensor met ruwe spons 
reinigen.

Attentie!
Vochtigheidssensor kan beschadigd 
raken.
De vochtigheidssensor is gemaakt van 
roestvast staal. Reinig de sensor niet met 
schuurmiddel en staalwol.
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Filter in
condenswaterreservoir
reinigen

4. Reinig het filter onder stromend 
warm water of in de vaatwasser.
Aanwijzing: Bij sterk
verontreiniging kunt u een zachte 
borstel gebruiken.

5. Filter plaatsen definitief 
inklikt.

Aanwijzing: Het filter in het 
condenswaterreservoir dient voor het 
reinigen van het condenswater, dat voor 
de automatische reiniging van dit 
apparaat wordt gebruikt.

1. Condenswaterreservoir horizontaal uit 
trekken.

Attentie!
Zonder filter kunnen er pluizen in 
het apparaat komen en dit
vertellen.
Alleen met geplaatst filter gebruiken.

6. Het condenswaterreservoir geplaatst dit 
waarneembaar vastklikt.

2. Condenswater uitgieten.
3. Filter verwijderen.
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Oapparaatverzorging apparaatverzorging
voorbereiden

ikApparaatverzorgi ngHet apparaat biedt volgende nstellingen voor het Apparaat voor de apparaatverzorging 
voorbereidenapparaatonderhoud:

Via de apparaatinstelling Basis appar. 
onderhoudenkunt u het gewone 
apparaat onderhoud oproepen en 
uitvoeren. Dit is een extra

Het apparaat moet voor een eenvoudige 
of intensieve apparaatverzorging worden 
voorbereid.
Apparaat als volgt voor de apparaat 
verzorging voorbereiden:reinigingsprogramma ommogelijk lichte 

vuilafzettingen in het apparaat te 
verwijderen. 1. Bodemeenheid reinigen.~ blz. 56

2. Deur openen.
3. Wasgoed uitnemen.Via de apparaatinstelling Intensief 

schijn. onderh.kunt u het intensieve 
apparaat oproepen en uitvoeren. Dit is 
een extra
reinigingsprogramma om effectieve 
vuilafzettingen in het apparaat geurtjes na 
een stilstand van meer dan een maand te 
verwijderen.

u het apparaat opstarten, moet het 
apparaat onderhouden worden

4. Deur sluiten.
5. Condenswaterreservoir horizontaal uit 

trekken en legen.
:Waarschuwing
Verbrandingsgevaar / materiële 
schade aan het apparaat!
Kokend of heet water kan tot ernstige 
verbrandingen leiden en materiële 
schade aan het apparaat veroorzaken, 
wanneer het wordt gemorst of lekt.

Gebruik geen kokend water voor dit 
apparaat, haar onderdelen en 
toebehoren. Voorkom huidcontact met 
heet water of hete waterdamp.

:Waarschuwing
Kans op vergiftiging / schade!

Condenswater is niet geschikt om te 
drinken en kan verontreinigd zijn met 
pluis. Verontreinigd condenswater kan 
gevaarlijk zijn voor de gezondheid en kan 
schade veroorzaken. Niet opdrinken van 
hergebruiken.

61



nl apparaatverzorging

6. Op # drukken om het apparaat in te 
schakelen.

2. Condenswaterreservoir 180° draaien en 
op de kop leggen en de stop 
aanbrengen.

Het apparaat is nu voorbereid voor de 
apparaatverzorging. 3. Zeef in condenswaterreservoir 

reinigen.~ blz. 60
Het condenswaterreservoir is nu voor 
de apparaatverzorging voorbereid.

Condenswaterreservoir voor de 
apparaatverzorging voorbereiden
Wanneer u het condenswater van het 
apparaat via de afvoerslang afvoert, dan 
moet het condenswaterreservoir voor
een eenvoudige of intensieve 
apparaatverzorging worden voorbereid.

Aanwijzing: Wanneer u het
condenswater van het apparaat via de 
afvoerslang afvoert, maak dan deze 
stappen nee een eenvoudige of 
intensieve apparaatverzorging weer 
ongedaan.Condenswaterreservoir als volgt voor 

de apparaatverzorging voorbereiden:

1. De architectuur stop uit de 
verdieping van het
condenswaterreservoir verwijderen.
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Eenvoudig
apparaatverzorging uitvoeren

3. Condenswaterreservoir er inschuiven 
totdat deze vastklikt.

Via de apparaatinstelling Basis appar. 
onderhoudenkunt u het gewone 
apparaat onderhoud oproepen en 
uitvoeren. Dit is een extra
reinigingsprogramma ommogelijk lichte 
vuilafzettingen in het apparaat te 
verwijderen.

Aanwijzingen
■ Na enige gebruikstijd gebruikt uw 

apparaat automatisch de
eenvoudige apparaatverzorging. Op 
het display verschijnt gedurende 5 
seconden Basis
onderhoud nodig. vóór de 
programmastart en na het einde van 
het programma. Deze instructies 
herhaalt, u de routine verzorging 
volledig heeft uitgevoerd.

Het gewone onderhoud duurt 
ongeveer 1 uur.

4. Op beide toetsen Instellingen 3 sec.

5. Op Basis appar. onderhouden
gedurende ca. 3 seconden drukken.

drukken.
6. Op starten drukken.

Het apparaatonderhoud start en er 
weerklinkt een signaal.
Aanwijzing: tijdens het
kunt u het apparaat niet via < Start/
Pauze op pauze.

Op het display een aanwijzing aan het 
einde van het
apparaatonderhoud en weerklinkt een 
signaal.
7. Condenswaterreservoir horizontaal uit 

trekken en legen.

■

Apparaatonderhoud uitvoeren
Apparaatverzorging als 
uitvoeren:

1. apparaatverzorging
voorbereiden. ~blz. 61

2. Giet ca. 1 ̂ liter warm water in het 
condensreservoir.

Aanwijzing: Houd het volle 
condensreservoir te allen tijde 
horizontaal zodat er geen vloeistof 
uit morst.
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8. Condenswaterreservoir er inschuiven 
totdat deze vastklikt.

■ De intensieve apparaatverzorging 
moet na de start van het programma 
niet afgebroken worden.
Voor de intensieve
Verzorging heeft u het originele 
verzorgingsmiddel nodig, dat u 
onder reserve-
onderdeelnummer: 00311829 bij de 
klantenservice kunt bestellen. De 
contactgegevens van alle landen vindt 
u in de bijgesloten lijst met 
Servicedienstadressen.

■

:Waarschuwing
9. Op #drukken om het apparaat uit te 
schakelen.

Kans op schade / schade aan het 
apparaat!
Het gebruik van reserve-onderdelen en 
geleverde accessoires door andere 
merken is gevaarlijk en kan leiden tot 
materiële schade aan het apparaat.

Gebruik vanwege veiligheidsredenen 
uitsluitend originele reserve-onderdelen 
en accessoires.

Attentie!
Materiële schade / schade aan het 
apparaatU heeft de apparaatverzorging 

uitgevoerd. Wanneer u de hoeveelheid wasmiddel 
van een reinigingsmiddel in het 
apparaat doet, dan kan dit leiden tot een 
materiële schade aan het apparaat.

Gebruik wasmiddelen /
verzorgingsproducten /
reinigingsmiddelen en wasverzachters 
instructies van de fabrikant.

Intensieve uitvoering 
verzorging
Via de apparaatinstelling Intensief 
schijn. onderh.kunt u het intensieve 
apparaat oproepen en uitvoeren. Dit is 
een extra
reinigingsprogramma om effectieve 
vuilafzettingen in het apparaat geurtjes na 
een stilstand van meer dan een maand te 
verwijderen.

Aanwijzingen
■ De intensieve verzorging duurt ca. 4 

uur. De tijdsduur kan langer 
worden, wanneer u de benodigde 
stappen tijdens het programma niet 
langer aanvang.
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Apparaatonderhoud uitvoeren 6. Op starten drukken.
Het apparaatonderhoud start en er 
weerklinkt een signaal.Apparaatverzorging als 

uitvoeren:
Aanwijzing: tijdens het

1. apparaatverzorging
voorbereiden. ~blz. 61

2. Giet een vlees van het originele 
onderhoudsproduct van het apparaat 
en ca. 1 ̂ liter warm water in het 
condensreservoir.

kunt u het apparaat niet via < Start/
Pauze op pauze.

Na ca. 3 uur het apparaat onderhoud op 
pauze en op het display verschijnt een 
aanwijzing dat het eerste deel van het 
apparaat onderhoud is afgesloten.

7. Condenswaterreservoir horizontaal uit 
trekken en legen.

Aanwijzing: Houd het volle 
condensreservoir te allen tijde 
horizontaal zodat er geen vloeistof 
uit morst.

3. Condenswaterreservoir er inschuiven 
totdat deze vastklikt.

8. Giet ca. 1 ̂ liter warm water in het 
condensreservoir.

4. Op beide toetsen Instellingen 3 sec.

5. Op Intensief schijn. onderh.

Aanwijzing: Houd het volle 
condensreservoir te allen tijde 
horizontaal zodat er geen vloeistof 
uit morst.

gedurende ca. 3 seconden drukken. 

drukken.
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9. Condenswaterreservoir horizontale 
zwenken en legen, om resten van het 
origineel
verzorgingsmiddel uit te spoelen.

12.Op < Start/Pauze drukken.
Het apparaatonderhoud wordt 
voortgezet.
Aanwijzing: tijdens het
kunt u het apparaat niet via < Start/
Pauze op pauze.

Op het display een aanwijzing aan het 
einde van het
apparaatonderhoud en weerklinkt een 
signaal.
13.Condenswaterreservoir opnieuw 
leegmaken.
14.Condenswaterreservoir er inschuiven 

totdat deze vastklikt.
10.Giet nog eens 1 ̂ liter warm water in 

het condensreservoir.
11.Condenswaterreservoir er inschuiven 

totdat deze vastklikt.

15.Op #drukken om het apparaat uit te 
schakelen.

U heeft de apparaatverzorging 
uitgevoerd.
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3Hulp bij het apparaat
Help pbi j het apparaat Opslaan

Oorzaak/Oplossing

Controleer de stekker en de zekeringen.Apparaat start niet.

Het apparaat reageert niet op 
invoer en op het display 
verschijnt: Pluizenfilter
schoonmaken aub

■ Een verontreinigd of vochtig pluizenfilter kan de luchtstroom in het 
apparaat bij lage omgevingstemperaturen controleren.
– Bodemunit reinigen en pluizenfilter grondig afdrogen.

~ blz. 56
Apparaat uitschakelen inschakelen. Druk op<Start/Pauze om 
het programma opnieuw te starten.

–
–

Kreukvorming. ■ Beladings teveel overschreden of verkeerd programma voor een 
textielsoort gekozen. In de programmatabel vindt u alle noodzake- 
lijke informatie.~blz. 29
Wasgoed direct na het drogen uit de trommel nemen. Door het laten 
liggen in de trommel ontstaat kreukvorming.

■

Water ontsnapt. ■
■

Apparaat misschien staat scheef. apparaat stellen. 
Zorg ervoor, dat in de bodemeenheid:
–
–

De warmtewisselaar- correct is.
De afdichting van de warmtewisselaar is niet verontrei-
nigd.

~ blz. 56
Wanneer de afvoerslang* is opgesteld, is er gezorgd voor 
dat de afvoerslang correct is afgesloten.~ blz. 52

■

Apparaat is in pauzeerde 
toestand, maar de trommel 
draait.

Het apparaat heeft een hoge waardering en het CoolDown-proces gestart. 
De temperatuurregeling kan tot max. 10 minuten duren. U kunt het 
CoolDown-proces te allen tijde door het openen van de deur afbreken.

Programma start niet Zorg er voor dat
■
■
■

de deur gesloten is.
de Kinderbeveiliging 3 sec. gedeactiveerd is 
Op<Start/Pauze wordt gedrukt

Aanwijzing: Is een uitstel van het programma in het midden Klaar in inge- 
steld, dan start het programma op een later tijdstip.

weergegeven
programmaduur verandert 
tijdens het droogproces.

Geen fout. De vochtigheidssensor was het restvochtgehalte in 
het programmaduur aan (behalve bij tijdprogramma's).
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Wasgoed wordt niet goed 
droog of is niet te vochtig.

■ Warmwasgoed voelt zich na het einde van het programma vochtr aan 
dan het daadwerkelijk is. Wasgoed uitspreiden en laten afkoelen. 
Droogdoel aanpassen van drooggraad. Dit verlengt de droogtijd bij 
gelijkblijvende temperatuur.
Tijdprogramma kiezen voor het nadrogen van nog vochtig wasgoed. 
Tijdprogramma kiezen voor een kleine beladingshoeveelheid. 
Maximale beladingshoeveelheid van een programma niet vooruit.~
blz. 29
Vochtigheidssensor in de trommel reinigen. Er kan zich een fijne 
klaag of resten was- en verzorgingsmiddelen op de sensor 
afzetten en de werking gevolgen hebben.~blz. 59
Droging werd afgebroken door stroomstoring, een vol 
condenswaterreservoir of door het vooruit van de maximale droogtijd.

■

■
■
■

■

■

Aanwijzing: Houd ook de tips voor het wasgoed aan.~ blz. 34

Droogtijd te lang. ■ Het apparaat kan met verontreinigd zijn. Dit ontstaan   
een droogtijd.
–
–

Bodemeenheid reinigen.~ blz. 56
Droging compleet uitvoeren met niet voorgedroogd wasgoed en 
een beladingscapaciteit van meer dan 3 kg.

Aanwijzing: De automatische zelfreiniging van het apparaat gebruikt 
condenswater uit uw wasgoed. Als u permanente beladings- 
hoeveelheden van minder dan 3 kg droogt of permanent de ont- 
kreukfunctie gebruikt, voldoende condenswater uit uw wasgoed niet 
voor de automatische zelfreiniging van het apparaat. Droog zetten 
niet voorgedroogd wasgoed met beladingshoeveelheid van meer dan 
3 kg.

■ De warmtewisselaar kan met pluizen verontreinigd zijn.
– Gewoon uitvoerend onderhoud uitvoeren.~ blz. 63
Een vochtige pluizenzeef kan de droogtijd verlengen en het 
droogresultaat betekenis.€ De pluizenzeef van de bodemunit na het 
afspoelen grondig afdrogen.~ blz. 56
Een afgedichte of niet vrij toegankelijke luchtinlaat op het apparaat 
kan de droogtijd verlengen. Luchtinlaat vrijhouden.
Een omgevingstemperatuur van minder dan 15 °C en meer dan 
30 °C kan de droogtijd verlengen en het droog resultaat. Een 
toerekende luchtcirculatie in de ruimte kan de droogtijd 
verlengen. Ruimte voldoende ventilatie.

■

■

■

■

Geurvorming in het apparaat Intensieve verzorging uitvoeren.~ blz. 64
Ruimte voldoende ventilatie.De vochtigheidsgraad in de 

ruimte neemt toe.

Ongewone geluiden tijdens het ontstaan   van geluiden door de pomp en de bedrijfsgeluiden
drogen. sor. Deze wijzen niet op een opslag van het apparaat.

Voelt ondanks het 
drogen" koud aan.

Geen fout. Het apparaat met warmtepomp droogt efficiënt bij lage 
temperaturen.

Droogprogramma afgebroken. het droogprogramma vanwege een stroomstoring afgebroken, 
programma opnieuw starten van wasgoed uitnemen en uitspreiden.
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Hulp bij het apparaat nl

Verbinding met het
thuisnetwerk wordt niet tot 
stand gebracht.

■ Wifi is uitgeschakeld. Ommet het thuisnetwerk verbinding te kun- 
nen maken, Wi-Fi inschakelen.¡moet op het display verschijnen. Wi-Fi 
is mogelijk, maar de verbinding met het thuisnetwerk kan niet 
worden gerealiseerd. Controleer van het thuisnetwerk beschikbaar is 
van maak opnieuw verbinding met het thuisnetwerk.

■

Home Connect werkt niet. ■ Bij problemen met Home Connect vindt u hulp op www.home-
connect.com
Of u de Home Connect functies op uw apparaat kunt gebruiken, hangt 
af van de beschikbaarheid van de Home Connect Services (bijv. 
beschikbaarheid van de app) in uw land. De Home Connect service is 
niet in elk land beschikbaar, informatie hierover vindt u op www.home-
connect.com.

■

Bij het vullen van de watertank De watertank is volledig gevuld. Vul de watertank niet verder. Als er een 
beetje water is overgelopen, dan kan dit geen kwaad.
~ "Watertank vullen" op pagina 50

loopt er water over.

De zeef in de watertank kan door afzettingen verstopt zijn. Zeef 
verwijderen en reinigen.

De duur van de 
stoomprogramma's is te lang.

Koele omgevingstemperatuur verlengt de duur van de 
stoomprogramma's.

Restwater in het 
condenswaterreservoir, hoewel 
afvoerslang* aan het apparaat 
aangesloten is.

Is de externe afvoerslang* veroorzaakt, dan veroorzaakt de zelfreini-
gingsfunctie van het apparaat een beetje restwater in het condenswater-
reservoir achter.

* afhankelijk van de uitrusting van het apparaat of beschikbare toebehoren
- - - - - - - -

Aanwijzing: Wanneer u een opslag door het uit- en inschakelen van de 
droogautomaat niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de 
klantenservice.~ blz. 73
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nl Transport van het apparaat

LTransport van het
apparaat

2. Condenswaterreservoir in het deze 
vastklikt weer
apparaat schuiven.

Transport van het apparaat:Waarschuwing
Kans op schade / schade aan het 
apparaat!
Wanneer u gebruik maakt van uitstekende 
delen van het apparaat (bijv. de deur van 
het apparaat) om het te verplaatsen, dan 
kunnen deze onderdelen veroorzaken.

Het apparaat niet aan uitstekende delen 
beetpakken om het apparaat te
verplaatsen.

3. apparaat inschakelen.
4. Willekeurig programma instellen.

:Waarschuwing
Kans op aanspraak!

5. Op < Start/Pauze drukken.
6. 5 minuten wachten. 
Condenswater wordt afgepompt.
7. Condenswaterreservoir opnieuw 
leegmaken.
8. Indien geïnstalleerd, afvoerslang van 

wastafel, sifon of afvoerput verwijderen.

■ Het apparaat is heel zwaar. Het 
optillen kan leiden tot letsel.
Til het apparaat niet in uw eerst op. Het 
heeft scherpe randen u uw handen 
kunt snijden. Pak het apparaat niet aan 
de randen. Draag

beschermende handschoenen om 
het op te tillen.

K■ans op verhaal!

~ blz. 52
Attentie!
Afvoerslang op het apparaat tegen het 
er uit glijden borgen. Afvoerslang niet 
knikken.

9. apparaat uitschakelen
10.Stekker van het apparaat van het 

stroomnet scheiden.
Het apparaat is gereed voor transport.

Apparaat als volgt voor transport 
voorbereiden:

1. Condenswaterreservoir horizontaal uit 
trekken en legen.

Attentie!
Materiële schade en schade aan het 
apparaat
Ondanks het afpompen bevindt zich nog 
een beetje resterend water in het 
apparaat. Restwater kan er uit lopen en 
ontstaan   schade veroorzaken.
Transporteer het apparaat daarom bij 
voorkeur rechtop.
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Verbruikswaarden nl

[Verbruikswaarden
Verrbui kswaardenVerbruikswaardetabel

Toerental met de
werd gecentrifugeerd

wordt
(in t/min)

programma Tijdsduur**
(in minuten)

Energieverbruik**
(in kWh)

Katoen

Kastdroog »*

9 kg
192
215
238
143
166
189

3,5 kg

77
87

4,5 kg

119
132
145
86
99

112

9 kg
1,37
1,61
1,85
0,97
1,21
1,45

3,5 kg

0,44
0,53

4,5 kg

0,77
0,90
1,03
0,54
0.67
0.80

1400
1000
800

1400
1000
800

Iron dryO*

crease resistant

Cupboard dry »* 800
600

*
**

Program setting according to EN61121 at the external drain hose.
The values   may depend on the type of fabric, the composition of the drying laundry, residual 
textiles in the fabric, the degree of drying, the properties of the ambient conditions and deviate 
from the indicated values   when additional functions are activated.

The most frequent program for cotton textiles
The next “standard cotton programme” you) is suitable for drying cotton with normal 
humidity and from a combined use point of view the most efficient for drying wet cotton.

Standard programs for cotton according to the current EU directive 932/2012

Program + drying target

youCotton + (cupboard dry) »

Load
(in kilograms)

Energy consumption
(in kWh)

Programmaduur
(in minuten)

9/4,5 1,61/0,90 215/132
Programma-instelling voor testen en energielabeling richtlijn 2010/30/EG.
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nl Technische gegevens

{Technische gegevens ) Afvoer

850 x 600 x 640 mm (hoogte 
x breedte x diepte)

Tcehni schegegevensAfmetingen: EEN)fvoer

De verpakking milieuvriendelijke 
afvoeren.
Dit apparaat is elektronische 
richtlijn 2012/19 EG voor 
afgedankte elektrische en 
elektronische apparaten van 
toepassing (waste
elektrische en elektronische 
apparatuur – AEEA)
gemarkeerd.
Deze richtlijn vormt voor de 
gehele EU een kader voor de 
terugname en recycling van 
oude apparaten.

Gewicht:

Netaansluiting:
56 kg (afh. van het model)

Netspanning 220 - 240 V, 50Hz 
Nominale stroom 10 A
Nominaal vermogen 600 W
Maximale belading:
9 kg
Opgenomen vermogen in
uitgeschakelde toestand:
0,10 W Attentie!

Brandgevaar / vergiftigingsgevaar / 
gevaar voor materieel en apparatenPower consumption when not 

switched off:
0.10W The device contains the environmentally 

friendly, but flammable refrigerant 
R290. Improper disposal can lead to fire 
or poisoning.

Dispose of the device properly and do 
not damage the pipes of the 
refrigerant circuit.

Drum lighting*
Ambient temperature**
5 - 35°C
Power consumption in network (Wi-Fi) 
standby mode / duration:
1.3W / 20min
This product contains light sources of 
energy class F. The light sources are 
available as spare parts and may only be 
replaced by a trained technician.

*
**

depending on the device version At an 
ambient temperature below 16°C, the 
function
Bidding via app } as well as the
maximum duration of 24 hours at the 
position Ready in are limited.

72



Customer service NL

4Customer service

iCustomer serviceIf you cannot correct a malfunction by switching the device off and on yourself,

please contact the service.~Attached 
service overview or cover page

We always find a suitable solution, also to 
prevent an unnecessary visit from a 
technician.
You must provide the type number (E-Nr.) 
and the manufacturing number (FD) of the 
device to the after-sales service.

E-No.
FD

Type number
Manufacturing number

You will find this information *depending on 
the model:
inside of the door*/opened service 
door* and on the back of the appliance.

Rely on the competence of the 
manufacturer.
Contact us. This way you can be sure that 
the repair is carried out by well-trained 
service technicians who have access to 
original spare parts.
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Thank you for buying a Bosch 
Home
household appliance!

Register your new device on MyBosch now and benefit directly from:

• Expert tips & tricks for your device
• Extended Warranty Options
• Discounts for accessories and spare parts
• Digital manual and all device data at hand
• Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also via smartphones:
www.bosch-home.com/welcome

Need help?
Here you will find help.

Expert advice for your Bosch household appliances, help with problems or repairs 
by Bosch experts.
Discover the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service
Contact details for all countries can be found in the attached service supplement.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 Munich, GERMANY
www.bosch-home.com

* 9001606984*
9001606984 (0101)
NL
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	3. Uw apparaat eenmalig automatisch of handmatig met het thuisnetwerk verbinden.
	4. Apparaat met de Home Connect app verbinden.
	Aanwijzingen
	Home Connect-menu oproepen
	1. Apparaat inschakelen.
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	3. WPS-functie binnen de volgende 2 minuten op de router van het thuisnetwerk activeren.
	Aanwijzing:
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	1. Op Verbinden met app drukken.
	2. Op App verbinden drukken.
	3. Zodra uw apparaat in de app wordt weergegeven, volgt u de laatste stappen in de Home Connect app.
	Aanwijzing:
	Kon er geen verbinding gemaakt worden, controleer dan of uw mobiel eindapparaat zich binnen het bereik van het thuisnetwerk bevindt, resp. hiermee verbonden is. Herhaal het verbinden met de Home Connect app.
	Wi-Fi activeren of deactiveren
	1. Op Wi-fi aan/uit drukken.



	2. Op Aan of Uit drukken.
	Aanwijzingen
	Netwerkinstellingen resetten
	1. Op Netwerkinstelling drukken.


	2. Op terugzetten drukken.
	Aanwijzing:
	Wilt u uw apparaat weer via de Home Connect app gebruiken, dan moet u het opnieuw met het thuisnetwerk en de Home Connect app verbinden.
	Software-update
	1. Op Software update drukken.



	2. Op nu installeren drukken.
	Aanwijzing:
	Het actualiseren van de software kan meerdere minuten duren. Schakel het apparaat tijdens de update niet uit.
	Aanwijzing:

	Als er geen nieuwe software-update beschikbaar is, verschijnt op het display niet beschikbaar
	Energiemngnt.
	Aanwijzingen
	1. Op Energiemngnt. drukken.




	2. Op verbinden drukken.
	3. Flexstart activeren wanneer uw apparaat gestart moet worden door het Smart Energy System (Energiemanager).

	Flex Start
	Aanwijzing:
	Uw Smart Energy System (Energiemanager) kan het apparaat alleen starten wanneer Smart Energy System (Energiemanager) en apparaat met elkaar verbonden zijn.
	1. Het gewenste programma selecteren.

	2. Op Klaar in drukken.
	3. Gewenste tijdsbestek kiezen.
	Aanwijzing:

	4. Op ‹ Start/Pauze drukken.
	5. Op Biedden via app } drukken.
	Aanwijzingen
	Aanwijzing:
	Is Flex Start al geactiveerd en het programma nog niet gestart, dan kunt u wasgoed bijvullen of uitnemen
	1. Op ‹ Start/Pauze drukken.


	2. Deur openen.
	3. Wasgoed bijvullen of uitnemen.
	4. Deur sluiten.
	5. Op ‹ Start/Pauze drukken.
	6. Op Biedden via app } drukken.
	Intelligente programma- aanbeveling


	Let daarom op het volgende:
	1. Apparaat inschakelen.
	2. Programma op Smart Dry Ç instellen.
	3. Om de analyse af te breken, stelt u een ander programma in of schakelt u het apparaat uit.
	4. Op ‹ Start/Pauze drukken.
	Aanwijzing:
	Kon geen passend programma worden gevonden, weerklinkt een signaal en op het display verschijnt: Voor het laatste wasprogramma kan geen geschikt droogprogramma worden aanbevolen.


	Mogelijke redenen:
	Afstandsdiagnose
	Aanwijzing:

	Ga voor meer informatie naar Help & Support op de Home Connect-website van uw land: www.home-connect.com. Daar kunt u ook zien of de dienst diagnose op afstand in uw land beschikbaar is.
	Aanwijzing over gegevensbescherming
	Aanwijzing:


	Houd er rekening mee dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in verbinding met de Home Connect app. Informatie over gegevensbeveiliging kan in de Home Connect app worden opgevraagd.
	Conformiteitsverklaring



	…Ontkreukfunctie
	Ontkreukfunctie
	Aanwijzingen
	Watertank vullen
	Attentie!
	Materiële schade en schade aan het apparaat
	1. Het gewenste ontkreukprogramma kiezen.~ "Programma-overzicht" op pagina 29


	2. Het gewenste ontkreukprogramma instellen.
	3. ‹ Start/Pauze indrukken.
	4. Op het display verschijnt Watertank stoomgenerator leeg, bijvullen a.u.b..
	Aanwijzing:

	5. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken.
	6. Ca. 180 ml koud drinkwater met de meegeleverde waterkan in de voorste vulopening van het apparaat gieten tot op het display Watertank stoomgenerator leeg, bijvullen a.u.b. uitgaat en een signaal weerklinkt.
	Aanwijzing:

	7. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.
	8. ‹ Start/Pauze indrukken.
	Programma's om te ontkreuken
	Zeef in de watertank reinigen
	Attentie!
	Materiële schade en schade aan het apparaat
	1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken.



	2. Verwijder het filter en reinig deze onder stromend water of in de vaatwasser.
	3. De zeef in de watertank plaatsen.
	4. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.

	Œ Condenswater afvoeren
	Condenswater afvoeren
	Afvoerslang als volgt aansluiten:
	1. Toebehoren uit de trommel nemen.
	2. Alle onderdelen uit de zak halen.
	3. Afsluitkap van de aansluiting trekken.
	Aanwijzingen

	4. Afsluitkap op parkeerpositie schuiven.
	5. Afvoerslang tot aan de aanslag op de vrijliggende aansluiting schuiven.
	6. De andere kant van de afvoerslang, al naar gelang de aansluitsituatie, met de rest van de toebehoren bevestigen.
	Attentie!
	Materiële schade door lekkage of weglopend water.
	Attentie!
	Opgestuwd water kan in het apparaat worden teruggezogen en schade veroorzaken.

	7. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.
	8. Draai het condenswaterreservoir 180° op de onderkant en verwijder de aangebrachte stop.
	9. Condenswaterreservoir weer 180° draaien en de stop in de verdieping aan de bovenzijde van het condenswaterreservoir plaatsen.
	10. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.
	Aanwijzing:
	Wilt u het condenswater weer in het condenswaterreservoir afvoeren, maak dan deze stap ongedaan.
	Attentie!
	Materiële schade en schade aan het apparaat




	D Reinigen en onderhouden
	Reinigen en onderhouden
	Apparaat reinigen
	: Waarschuwing
	Kans op dodelijk letsel!
	: Waarschuwing
	Kans op vergiftiging!
	: Waarschuwing
	Kans op elektrische schok / materiële schade / schade aan het apparaat!
	Attentie!
	Materiële schade / schade aan het apparaat

	Bodemeenheid reinigen
	Aanwijzing:

	Laat het apparaat na gebruik ca. 30 minuten afkoelen, voordat u begint met reinigen.
	1. Serviceklep aan de greep openen.

	2. Hendel van de warmtewisselaar- afdekking ontgrendelen.
	3. Warmtewisselaar-afdekking aan de greep er uit schuiven.
	4. Alle pluizen van de warmtewisselaarafdekking en de pluizenzeef verwijderen.
	Aanwijzing:

	5. Binnenkant van de warmtewisselaarafdekking en van de pluizenzeef grondig onder stromend water afspoelen en afdrogen.
	Aanwijzingen

	6. Pluizenreservoir horizontaal uittrekken.
	Aanwijzing:

	7. Pluizenreservoir openklappen en pluizen verwijderen.
	8. Zeef van het pluizenreservoir grondig onder stromend water afspoelen en afdrogen.
	Aanwijzingen

	9. Pluizenreservoir dichtklappen.
	Aanwijzing:

	10. Pluizenreservoir horizontaal tot aan de aanslag erin schuiven.
	11. Warmtewisselaarafdekking aan de greep inschuiven.
	Aanwijzing:

	12. Hendel van de warmtewisselaar- afdekking vergrendelen.
	13. Serviceklep sluiten.
	Attentie!
	Materiële schade / schade aan het apparaat
	Vochtigheidssensor reinigen
	Aanwijzing:

	De vochtigheidssensor meet de vochtigheidsgraad van het wasgoed. Na lang gebruik kunnen er zich fijne resten van kalk of was- en verzorgingsmiddelen afzetten. Deze afzettingen moeten regelmatig worden verwijderd, anders kan het droogresultaat negatie...
	1. Deur openen.


	2. Vochtigheidssensor met ruwe spons reinigen.
	Attentie!
	Vochtigheidssensor kan beschadigd raken.
	Filter in condenswaterreservoir reinigen
	Aanwijzing:

	Het filter in het condenswaterreservoir dient voor het reinigen van het condenswater, dat voor de automatische reiniging van dit apparaat wordt gebruikt.
	1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken.


	2. Condenswater uitgieten.
	3. Filter verwijderen.
	4. Reinig het filter onder stromend warm water of in de vaatwasser.
	Aanwijzing:

	5. Filter plaatsen totdat deze waarneembaar inklikt.
	Attentie!
	Zonder filter kunnen er pluizen in het apparaat komen en dit beschadigen.

	6. Het condenswaterreservoir plaatsen totdat dit waarneembaar vastklikt.

	ÖApparaatverzorging
	Apparaatverzorging
	: Waarschuwing
	Verbrandingsgevaar / materiële schade en schade aan het apparaat!
	: Waarschuwing
	Kans op vergiftiging / materiële schade!
	Apparaatverzorging voorbereiden
	Apparaat voor de apparaatverzorging voorbereiden
	1. Bodemeenheid reinigen.~ Blz. 56
	2. Deur openen.
	3. Wasgoed uitnemen.
	4. Deur sluiten.
	5. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.
	6. Op # drukken om het apparaat in te schakelen.

	Condenswaterreservoir voor de apparaatverzorging voorbereiden
	1. De aangebrachte stop uit de verdieping van het condenswaterreservoir verwijderen.
	2. Condenswaterreservoir 180° draaien en op de kop leggen en de stop aanbrengen.
	3. Zeef in condenswaterreservoir reinigen.~ Blz. 60
	Aanwijzing:
	Wanneer u het condenswater van het apparaat via de afvoerslang afvoert, maak dan deze stappen na een eenvoudige of intensieve apparaatverzorging weer ongedaan.
	Eenvoudige apparaatverzorging uitvoeren
	Aanwijzingen




	Apparaatonderhoud uitvoeren
	1. Apparaatverzorging voorbereiden. ~ Blz. 61
	2. Giet ca. 1 ^ liter warmwater in het condensreservoir.
	Aanwijzing:

	3. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.
	4. Op beide toetsen Instellingen 3 sec. gedurende ca. 3 seconden drukken.
	5. Op Basis appar. onderhoud drukken.
	6. Op starten drukken.
	Aanwijzing:

	7. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.
	8. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.
	9. Op # drukken om het apparaat uit te schakelen.
	Intensieve apparaatverzorging uitvoeren
	Aanwijzingen
	: Waarschuwing
	Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!
	Attentie!
	Materiële schade / schade aan het apparaat



	Apparaatonderhoud uitvoeren
	1. Apparaatverzorging voorbereiden. ~ Blz. 61
	2. Giet een fles van het originele onderhoudsproduct van het apparaat en ca. 1 ^ liter warmwater in het condensreservoir.
	Aanwijzing:

	3. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.
	4. Op beide toetsen Instellingen 3 sec. gedurende ca. 3 seconden drukken.
	5. Op Intensief appar. onderh. drukken.
	6. Op starten drukken.
	Aanwijzing:

	7. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.
	8. Giet ca. 1 ^ liter warmwater in het condensreservoir.
	Aanwijzing:

	9. Condenswaterreservoir voorzichtig horizontaal zwenken en legen, om resten van het originele verzorgingsmiddel uit te spoelen.
	10. Giet nog eens 1 ^ liter warmwater in het condensreservoir.
	11. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.
	12. Op ‹ Start/Pauze drukken.
	Aanwijzing:

	13. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
	14. Condenswaterreservoir er inschuiven totdat deze vastklikt.
	15. Op # drukken om het apparaat uit te schakelen.


	3 Help bij het apparaat
	Help bij het apparaat
	Storingen
	Oorzaak/Oplossing
	Aanwijzing:
	Aanwijzing:
	Aanwijzing:

	Aanwijzing:
	Wanneer u een storing door het uit- en inschakelen van de droogautomaat niet zelf kunt verhelpen, neem dan contact op met de klantenservice.~ Blz. 73

	L Transport van het apparaat
	Transport van het apparaat
	: Waarschuwing
	Kans op letsel / materiële schade / schade aan het apparaat!
	: Waarschuwing
	Kans op letsel!
	1. Condenswaterreservoir horizontaal er uit trekken en legen.

	2. Condenswaterreservoir totdat deze merkbaar vastklikt weer in het apparaat schuiven.
	3. Apparaat inschakelen.
	4. Willekeurig programma instellen.
	5. Op ‹ Start/Pauze drukken.
	6. 5 minuten wachten.
	7. Condenswaterreservoir opnieuw leegmaken.
	8. Indien geïnstalleerd, afvoerslang van wastafel, sifon of gully verwijderen. ~ Blz. 52
	Attentie!

	9. Apparaat uitschakelen.
	10. Stekker van het apparaat van het stroomnet scheiden.
	Attentie!
	Materiële schade en schade aan het apparaat


	[ Verbruikswaarden
	Verbruikswaarden
	Verbruikswaardetabel
	9 kg
	4,5 kg
	9 kg
	4,5 kg
	1400
	192
	119
	1,37
	0,77
	1000
	215
	132
	1,61
	0,90
	800
	238
	145
	1,85
	1,03
	1400
	143
	86
	0,97
	0,54
	1000
	166
	99
	1,21
	0,67
	800
	189
	112
	1,45
	0,80
	3,5 kg
	3,5 kg
	800
	77
	0,44
	600
	87
	0,53
	Het meest efficiënte programma voor textiel van katoen
	Het volgende “standaard katoenprogramma” (aangeduid met ü) is geschikt voor het drogen van katoen met een normale vochtigheid en uit het oogpunt van gecombineerd energieverbruik het meest efficiënt voor het drogen van nat katoen.
	Standaard programma's voor katoen volgens de actuele EU-richtlijn 932/2012
	Programma + droogdoel
	Belading
	(in kg)
	Energieverbruik
	(in kWh)
	Programmaduur
	(in min)


	{ Technische gegevens
	Technische gegevens

	) Afvoer
	Afvoer
	Attentie!
	Brandgevaar / vergiftigingsgevaar / gevaar voor materieel en apparaten

	4 Klantenservice
	Klantenservice
	*9001606984*
	Hartelijk dank voor het kopen van een Bosch Home huishoudelijk apparaat!
	Hulp nodig? Hier vind je hulp.



