
Essentia

Aanbevolen voor u
Voor meer info over accessoires en 
verbruiksproducten, neem contact op met 
Electrolux Professional.

Line 6000  
Drogers

om de

3maand
6    Controleer of de afvoer en de 

afvoerleiding niet verstopt zijn (voor 
modellen met warmtepomp)

om de

3maand
5    Controleer of de luchtinlaat niet wordt 

belemmerd door vuil en reinig deze 
indien nodig

elke
dag

4    Controleer of de afdichtingen van de 
deur schoon en niet beschadigd zijn

om de

3maand

7    Reinig het oppervlak van de trommel 
met citroenzuur en eventueel een 
schuursponsje om eventuele resten te 
verwijderen

elke
dag

2    Reinig het filter door de pluizen te 
verwijderen. Bij intensief gebruik zelfs 
na elke cyclus.

per1week3
   Als de melding wordt weergegeven, 

controleer dan of het tweede pluisfilter 
schoon is (verwijder de pluizen) en niet 
beschadigd

elke
dag

1    Verwijder pluizen en stof rond het 
apparaat

0W1Y2F
RVSTrolley BV-220 
/ BV-131l

0W1XFY
Canvas Trolley 
RV-74 - 200 l

0W21DK
Soft Care
doekjes om de 
was te verzachten 
en parfumeren, 
30 pcs

0W21DH
Drogerballen 
2 stuks1

0W1Y2C
Bulk Transport  
Kar HV-52

0HM803
Borstel met 
ketting - 850mm

Extern oppervlak
Was de externe oppervlakken met warm zeepsop. Gebruik geen schuurmiddel, staalwol, borstels of stalen schrapers. Afvegen met 
een vochtige doek en zorgvuldig afdrogen. Gebruik geen producten op basis van chloor of ammoniak. Reinig het bedieningspaneel 
met een zachte, vochtige doek en eventueel een neutraal schoonmaakmiddel. Was de apparatuur niet met directe waterstralen 
of hogedrukstralen. Om de uitstoot van vervuilende stoffen te verminderen, raden we u aan om de apparatuur te reinigen 
met producten die voor 90% biologisch afbreekbaar zijn. Voor betere resultaten en uw producten langdurig, optimaal te laten 
functioneren, gebruikt u best Electrolux Professional goedgekeurde reinigingsmiddelen, spoel- en ontkalkingsmiddelen. Schade 
ontstaan door verkeerde reiniging (gebruik van niet toegelaten producten voor reinigen, naspoelen en ontkalken), is niet gedekt door 
de garantie.

Bij het schoonmaken dient u de nodige persoonlijke bescherming te dragen. Bekijk de gebruikershandleiding.
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Handleiding onderhoud
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Gepland onderhoud
Om de veiligheid en prestaties van uw apparatuur te garanderen, 
is regelmatig onderhoud (om de 12 maanden) door technici van 
Electrolux Professional en in overeenkomst met de aanbevelingen 
van de fabrikant nodig.
Neem contact op met Electrolux Professional voor meer info en 
onderhoudscontracten.
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Probleem Omschrijving Instructies

12:1 Machine geeft aan dat bescherming tegen oververhitting 
van inlaatlucht is uitgevallen Zet de machine uit en bel Service

12:2 Machine geeft aan dat bescherming tegen oververhitting 
van uitlaatlucht is uitgevallen Start het programma opnieuw op

12:8  
(modellen met 
condensator)

De machine geeft aan dat de condenswatertank niet 
binnen de ingestelde tijd is geleegd

1. Zet de machine uit en weer aan. De condensatiepomp zal starten
2. Als er water uit de condensafvoerslang komt, kan deze gedeeltelijk 
verstopt zijn. Bel Service
3. Als de pomp draait en er geen water uitkomt, is de afvoer verstopt. 
Bel Service

12:11 (modellen met 
RMC systeem)

Machine geeft aan dat kledingstuk niet droog is binnen 
de maximale droogtijd (RMC)

1. Controleer of de droger niet te vol zit
2. Open de deur om de foutmelding te resetten

12:12 (modellen met 
RMC systeem)

Machine geeft aan dat kledingstuk niet droog is binnen 
de maximale droogtijd (AUTOSTOP)

1. Controleer of de droger niet te vol zit
2.Controleer of de kledingstukken niet te nat in de machine gestopt 
worden
3. Open de deur om de foutmelding te resetten

12:13 (modellen met 
RMC systeem)

Machine geeft aan dat kledingstuk niet droog is binnen 
de maximale droogtijd (TIJD) Open de deur om de foutmelding te resetten

12:14  
(for gas modellen)

Machine geeft aan dat vlamsensor geen gasvlam 
detecteert binnen de ingestelde tijd

Reset de foutmelding door kort op de bedieningsknop te drukken
Controleer de gastoevoer

12:15 Machine geeft aan dat de vacuümschakelaar niet is 
geactiveerd binnen de ingestelde tijd

Controleer of de machine niet overbelast is
Controleer of de deuren gesloten zijn en de afdichtingen in orde zijn
Druk op de bedieningsknop om de foutmelding te wissen en het 
programma opnieuw te starten

12:18
Machine geeft aan dat de vacuümschakelaar meerdere 
keren is gedeactiveerd tijdens het uitvoeren van het 
programma

Verdeel de lading opnieuw in de trommel
Druk op de knop om het bericht te wissen en het programma 
opnieuw te starten

12:19 (warmtepomp 
modellen)

Machine geeft geblokkeerde luchtstroom in 
warmtepompeenheid aan

Reinig het pluisfilter
Druk op de knop om het bericht te wissen en het programma 
opnieuw te starten

12:253 Machine geeft aan dat jumper 1 ontbreekt Druk op de knop om het bericht te wissen en het programma 
opnieuw te starten

17:20 (warmtepomp 
modellen) Machine geeft kritieke fout aan in warmtepompeenheid Schakel de stroom 5 minuten uit en vervolgens weer in

Probeer een nieuw programma te starten

17:21 (warmtepomp 
modellen) Machine geeft interne fout in warmtepompeenheid aan

Schakel de stroom 5 minuten uit en vervolgens weer in
Probeer een nieuw programma te starten nadat initialisatie van de 
warmtepomp

20:1 Machine geeft aan dat de trommelmotor oververhit is Wacht 30 minuten zodat de motor kan afkoelen. Druk op de 
bedieningsknop om de foutmelding te wissen.

30:1 Machine geeft aan dat de ventilatiemotor oververhit is Wacht 30 minuten zodat de motor kan afkoelen. Druk op de 
bedieningsknop om de foutmelding te wissen.
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