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Norsk

NO

EDPA 745 A1

Bruksanvisning

TØRKETROMMEL

 Dette symbolet minner på om å lese 
denne bruksanvisningen.
! Oppbevar denne brukerhåndboken tilgjengelig, slik at du 

kan slå opp i den når det er nødvendig. Oppbevar alltid denne 

brukerhåndboken i nærheten av tørketrommelen, og husk å 

levere den videre til den nye eieren hvis du selger eller gir bort 

apparatet, slik at denne kan gjøre seg kjent med advarslene og 

forslagene som finnes her.  

! Les disse instruksjonene nøye: De følgende sidene inneholder 

viktig informasjon om installasjon og nyttige forslag for bruk av 

apparatet. 
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Hvor skal tørketrommelen 
installeres?
Tørketrommelen bør in-
stalleres i en omslut-
tende romtemperatur på 
mellom 20 til 23°C for 
optimal ytelse. Men den 
vil fungere i romtempera-
turer mellom 14 og 30°C.
Hvis tørketrommelen 
installeres under en benk, 
se til at det er 10 mm 
mellom det øvre panelet på tørketrommelen 
og alle gjenstander over den, samt 15 mm 
mellom sidene på maskinen og de tilgrensende 
veggene eller møbelenhetene. Dette sikrer 
tilstrekkelig luftsirkulering.
Maskinen skal installeres med baksiden mot 
en vegg.

Ventilasjon
Sørg for at tørketrommelen installeres i et rom som er fritt for 
fuktighet og med tilstrekkelig luftsirkulasjon. Luftstrømmen 
rundt tørketrommelen er avgjørende for å la vann kondensere 
under tørking. Tørketrommelen vil ikke fungere riktig hvis den 
plasseres i et lukket rom eller inne i et skap.
Noe kondens kan dannes hvis tørketrommelen brukes i et lite 
eller kaldt rom.

Vanntømming
Hvis maskinen installeres i nærheten av et avløp, kan kondensert 
vann tømmes uten hjelp av vannbeholderen. I så fall er det ikke 
nødvendig å tømme vannbeholderen etter hver syklus.
Hvis tørketrommelen installeres over eller ved siden av en 
vaskemaskin, kan den dele samme avløp. Frakoble ganske 
enkelt slangen slik som vist i bilde A , og tilkoble den til avløpet
Hvis avløpslangen er for kort og ikke når avløpet, kan den skiftes 
ut med en ny slange i samme diameter og passende lengde. 
For å installere den nye slangen, skift ganske enkelt ut den som 
finnes slik som vist i bilde B, og plasser den i samme posisjon.
Avløpet må befinne seg 1 m under tørketrommelens 
bunn.
Når tørketrommelen har blitt installert, se til at 
slangen ikke bøyer seg eller vris.
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Vi anbefaler ikke å installere tørketrommelen 
i et kjøkkenskap, og dessuten skal maskinen 
aldri installeres bak en låsbar skyvedør eller dør 
med hengsler som befinner seg på motsatt side 
for tørketrommelens dør.

Elektriske tilkoplinger
Før apparatet tilkoples strømuttaket, kontroller 
følgende: 

Sørg for at hendene dine er tørre.

Strømuttaket må ha en jordtilkobling.

Strømuttaket må være i stand til å motstå 
maskinens maksimale strømeffekt slik som 
indikert på typeskiltet (se beskrivelsen av 
tørketrommelen).

Strømforsyningsspenningen må falle innenfor 
de verdiene som er indikert på typeskiltet (se 
beskrivelsen av tørketrommelen).

Ikke bruk skjøteledninger. Ikke dra i 
strømledningen. Ikke bruk adaptere hvis 
apparatet er utstyrt med et støpsel. Ta 
kontakt med en kvalifisert elektriker for 
apparat som er utstyrt med et støpsel, 
dersom støpselet  ikke er  egnet  t i l 
stikkontakten.

Tørketrommelen må ikke installeres utendørs, 
selv om det er under tak. 

Installasjon

Når tørketrommelinstallasjonen er fullført, må 
den elektriske ledningen og støpselet være 
tilgjengelig.

Den elektriske ledningen må ikke bøyes eller 
klemmes.

Hvis støpselet som skal settes inn er av påstøpt 
type, må det bortskaffes på en trygg måte. IKKE 
la det ligge der det kan plugges inn i en stikkontakt 
og forårsake elektrisk sjokk.

Strømkabelen må kontrolleres jevnlig. Hvis 
strømkabelen er skadet, skal den skiftes av 
servicesenter fagpersonale (se Hjelp).

Produsenten frasier seg alt ansvar for 
svikt hvis disse instruksjonene ikke 
overholdes.

Når det er tvil om indikasjonene 
ovenfor, ta kontakt med en kvalifisert 
elektriker.

Nivellering av tørketrommelen
Tørketrommelen må installeres i vater for å 
kunne fungere korrekt. 
Etter å ha installert tørketrommelen i endelig 
stilling, kontrolelre vatringen først fra side 
til side, og deretter forfra og bakover. Hvis 
tørketrommelen ikke er nivellert, justere de to 
støttebeina foran opp eller ned, til trommelen 
står i vater.

   

Innledende informasjon
Når tørketrommelen er installert, rengjør innsiden av trommelen 
før den settes i drift, og fjern all smuss som har samlet seg i 
løpet av transporten.
ADVARSEL: Før du tar tørketrommelen din i bruk, pass 
på at den har stått i loddrett stilling i minst 6 timer.
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Denne tørketrommelen for husholdninger er Kondens

Anslått årlig energiforbruk (AEc)*  kWh 1)  278.2

Energiforbruk full maskin; Edry - kWh 2)  2.30
Energiforbruk halvfull maskin; Edry½  - kWh 2)  1.30
Strømforbruk:AV-modus (Po) - Watts  0.14

Tidsvektet prog.(Tt) full og halvfull maskin - minutter 3) 147
Full maskin (Tdry) - minutter 192
Halvfull maskin (Tdry½)  - minutter 114

Vektet (Ct) full og halvfull maskin  3)  71
full maskin  (Cdry)  71
halvfull maskin (Cdry½) 71
Luftbårne støyemisjoner - dB(A) re 1 pW  69

Syntetisk: Energiforbruk full maskin; kWh  0.92
Syntetisk: Full maskin - minutter  90

2) Årsforbruket baseres på 160 tørkesykluser med standard bommulsprogrammet i 
full eller halvfull masking, og forbruk i energisparemodus. Det faktiske 
energiforbruket pr. syklus vhenger av hvordan maskinen blir brukt.

3) Veiet gjennomsnitt for 3 sykluser med full maskin og 4 sykluser med halvfull 
Forskrift 932/2012.

Syntetisk: Halvfull maskin Ikke anvendbar (N/A)

Varighet for energistyringens "PÅ-modus" - minutter  30

Klasse kondenseringseffektivitet  C

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet - %

1) Standard bomullsprogrammet, egnet for tørking av normalt vått bomullstøy, er 
det mest effektive programmet når det gjelder energiforbruk for bomullstøy i full eller 
halvfull maskin.

Energieffektivitetsklasse  A+

Denne tørketrommelen for husholdninger er av typen Automatisk

Strømforbruk:PÅ-modus (Pl) - Watts  1.79

Produktdata - Forskrift 392/2012.

Merkevare
 INDESIT
Modell

 EDPA 745 A1 ECO (EU)

Nominell kapasitet for vask av bomull med «standard 
bomullsprogram» med full maskin - kg

 7.0

Maks. tøymengder: 7 kgHvor skal tørketrommelen 
installeres?
Tørketrommelen bør in-
stalleres i en omslut-
tende romtemperatur på 
mellom 20 til 23°C for 
optimal ytelse. Men den 
vil fungere i romtempera-
turer mellom 14 og 30°C.
Hvis tørketrommelen 
installeres under en benk, 
se til at det er 10 mm 
mellom det øvre panelet på tørketrommelen 
og alle gjenstander over den, samt 15 mm 
mellom sidene på maskinen og de tilgrensende 
veggene eller møbelenhetene. Dette sikrer 
tilstrekkelig luftsirkulering.
Maskinen skal installeres med baksiden mot 
en vegg.

Ventilasjon
Sørg for at tørketrommelen installeres i et rom som er fritt for 
fuktighet og med tilstrekkelig luftsirkulasjon. Luftstrømmen 
rundt tørketrommelen er avgjørende for å la vann kondensere 
under tørking. Tørketrommelen vil ikke fungere riktig hvis den 
plasseres i et lukket rom eller inne i et skap.
Noe kondens kan dannes hvis tørketrommelen brukes i et lite 
eller kaldt rom.

Vanntømming
Hvis maskinen installeres i nærheten av et avløp, kan kondensert 
vann tømmes uten hjelp av vannbeholderen. I så fall er det ikke 
nødvendig å tømme vannbeholderen etter hver syklus.
Hvis tørketrommelen installeres over eller ved siden av en 
vaskemaskin, kan den dele samme avløp. Frakoble ganske 
enkelt slangen slik som vist i bilde A , og tilkoble den til avløpet
Hvis avløpslangen er for kort og ikke når avløpet, kan den skiftes 
ut med en ny slange i samme diameter og passende lengde. 
For å installere den nye slangen, skift ganske enkelt ut den som 
finnes slik som vist i bilde B, og plasser den i samme posisjon.
Avløpet må befinne seg 1 m under tørketrommelens 
bunn.
Når tørketrommelen har blitt installert, se til at 
slangen ikke bøyer seg eller vris.
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Vi anbefaler ikke å installere tørketrommelen 
i et kjøkkenskap, og dessuten skal maskinen 
aldri installeres bak en låsbar skyvedør eller dør 
med hengsler som befinner seg på motsatt side 
for tørketrommelens dør.

Elektriske tilkoplinger
Før apparatet tilkoples strømuttaket, kontroller 
følgende: 

Sørg for at hendene dine er tørre.

Strømuttaket må ha en jordtilkobling.

Strømuttaket må være i stand til å motstå 
maskinens maksimale strømeffekt slik som 
indikert på typeskiltet (se beskrivelsen av 
tørketrommelen).

Strømforsyningsspenningen må falle innenfor 
de verdiene som er indikert på typeskiltet (se 
beskrivelsen av tørketrommelen).

Ikke bruk skjøteledninger. Ikke dra i 
strømledningen. Ikke bruk adaptere hvis 
apparatet er utstyrt med et støpsel. Ta 
kontakt med en kvalifisert elektriker for 
apparat som er utstyrt med et støpsel, 
dersom støpselet  ikke er  egnet  t i l 
stikkontakten.

Tørketrommelen må ikke installeres utendørs, 
selv om det er under tak. 

Installasjon

Når tørketrommelinstallasjonen er fullført, må 
den elektriske ledningen og støpselet være 
tilgjengelig.

Den elektriske ledningen må ikke bøyes eller 
klemmes.

Hvis støpselet som skal settes inn er av påstøpt 
type, må det bortskaffes på en trygg måte. IKKE 
la det ligge der det kan plugges inn i en stikkontakt 
og forårsake elektrisk sjokk.

Strømkabelen må kontrolleres jevnlig. Hvis 
strømkabelen er skadet, skal den skiftes av 
servicesenter fagpersonale (se Hjelp).

Produsenten frasier seg alt ansvar for 
svikt hvis disse instruksjonene ikke 
overholdes.

Når det er tvil om indikasjonene 
ovenfor, ta kontakt med en kvalifisert 
elektriker.

Nivellering av tørketrommelen
Tørketrommelen må installeres i vater for å 
kunne fungere korrekt. 
Etter å ha installert tørketrommelen i endelig 
stilling, kontrolelre vatringen først fra side 
til side, og deretter forfra og bakover. Hvis 
tørketrommelen ikke er nivellert, justere de to 
støttebeina foran opp eller ned, til trommelen 
står i vater.

   

Innledende informasjon
Når tørketrommelen er installert, rengjør innsiden av trommelen 
før den settes i drift, og fjern all smuss som har samlet seg i 
løpet av transporten.
ADVARSEL: Før du tar tørketrommelen din i bruk, pass 
på at den har stått i loddrett stilling i minst 6 timer.
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! Apparatet er konstruert og bygget etter 
internasjonale sikkerhetsstandarder.
Disse advarslene er oppgitt av sikkerhetsmessige 
årsaker, og må til enhver tid overholdes.

Generell sikkerhet

• Denne tørketrommelen kan benyttes av 
personer (inkludert barn f.o.m. 8 år) med 
reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, 
av ukyndige personer eller som ikke har 
kjennskap til produktet, på betingelse av at 
de holdes under oppsyn, eller at de har fått 
forklaring på hvordan maskinen skal brukes 
av en person som er ansvarlig for deres 
sikkerhet.

• Denne tørketrommelen er konstruert for 
hjemmebruk, ikke profesjonell bruk.

• Ikke rør apparatet når du er barføtt eller våt 
på hender eller føtter.

• Frakople maskinen ved å trekke i støpselet, 
ikke i ledningen.

• Etter bruk av maskinen, slå den av og trekk 
ut støpselet fra kontakten. Hold døren lukket 
for å forhindre at barn ikke bruker den som 
en leke.

• Hold barn under oppsyn, og pass på at de 
ikke leker med tørketrommelen.

• Barn skal ikke vedlikeholde eller rengjøre 
apparatet uten oppsyn. 

• Barn under 3 år  skal  holdes unna 
tørketrommelen med mindre de er under 
konstant oppsyn.

• Apparatet må installeres riktig og ha 
tilstrekkelig ventilasjon. Luftinntaket foran 
på tørketrommelen bør aldri blokkeres (se 
Installering).

• Tørketrommelen skal ikke brukes på 
teppegulv med høyde som ville forhindre luft 
til å komme inn i tørketrommelen fra basen.

• Kontroller for å se om tørketrommelen er tom 
før den brukes.

• Baksiden av tørketrommelen kan bli 
svært varm. Berør den derfor ikke når 

maskinen er i bruk.
• Tørketrommelen må aldri brukes uten at 

filteret, vannbeholderen og kondensatoren 
er installert korrekt (se Vedlikehold).

• Ikke overlast tørketrommelen (se Vask for 
maks. last).

• Ikke legg plagg som er dryppende våte inn i 
maskinen.

• Kontroller alle anvisninger på klærnes merker 
(se Vask).

• Ikke tørk større,  svært voluminøse 
gjenstander.

• Ikke tørk akryliske fibrer ved høy temperatur.
• Ikke slå av tørketrommelen når det fortsatt 

befinner seg varme gjenstander inne i den.
• Rengjør filteret etter hver bruk (se Vedlikehold).
• Tøm vannbeholderen etter hver bruk (se 

Vedlikehold).
• Rengjør kondensatorenheten regelmessig (se 

Vedlikehold).
• Ikke la det samle seg lo rundt tørketrommelen.
• Klatre aldri opp på tørketrommelen. Det kan 

føre til skade.
• Følg alltid de elektriske standarder og krav 

(se Installering).
• Kjøp alltid originale reservedeler og tilbehør 

(se Service).

For å minske risikoen for brann i tørke-
trommelen, bør du overholde følgende 
regler:

• Tørk kun klær som er vasket med såpemiddel 
og vann, skylt og sentrifugert. Det er 
brannfarlig å tørke gjenstander som IKKE er 
vasket med vann.

• Ikke tørk plagg som er behandlet med 
kjemiske produkter.

• Ikke tørk plagg som har flekker eller er 
gjennombløtt av vegetabilske oljer eller 
matolje, dette utgjør brannfare. Plagg med olje 
kan selvantenne, spesielt dersom de utsettes 
for varmekilder som tørketromler. Plaggene 
blir varme og fører til en oksyderingsreaksjon 
med oljen. Oksydering danner varme. Hvis 
varmen ikke slipper ut, kan plaggene bli 
varme nok til å ta fyr. Hauger, stabler eller 
lagring av plagg med olje kan hindre at varme 
slipper ut og skaper dermed brannfare.
Dersom det ikke kan unngås at stoffer som 
inneholder vegetabilsk olje eller matolje eller 
som er tilsmusset med hårpleieprodukter 
plasseres i tørketrommelen, bør disse først 
vaskes med ekstra vaskemiddel - dette vil 
redusere, men ikke eliminere faren. De bør 
ikke fjernes fra tørketrommelen og legges i 
en haug eller stabel mens de er varme.

• Ikke tørk plagg som tidligere er rengjort, 
vasket, gjennombløtt eller tilsmusset i 
bensin, rensemidler eller andre brennbare 
eller eksplosive stoffer. Svært brennbare 
stoffer som vanligvis brukes i husholdningen 
inkludert matolje, aceton, denaturert sprit, 
parafin, flekkfjerningsmiddel, terpentin, voks 
og voksfjernere. Sørg for at disse plaggene er 
vasket i varmt vann med en ekstra mengde 
vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

• Ikke tørk gjenstander som inneholder 
skumgummi (også kjent som lateksskum), 
el ler andre gummil iknende materialer. 
Skumgummimateriale kan, når det varmes 
opp, selvantennes.

• Tøymykner eller lignende produkter bør ikke 
benyttes i en tørketrommel for å eliminere 
statisk elektrisitet med mindre denne praksisen 
anbefales av produsenten av tøymykneren.

• Ikke tørk  under tøy  som inneho lder 
metallforsterkning, f.eks. brystholdere med 
metallbøyler. Det kan føre til skader på 
tørketrommelen hvis metallforsterkningen 
løsner under tørking.

• Ikke tørk gummi, plastgjenstander som 
dusjhetter eller bleiebukser, polyetylen eller 
papir.

• Tørk ikke gummiforede artikler, klær med 
skumgummi, puter, kalosjer og gummibelagte 
tennissko.

• Tøm lommene for gjenstander som f.eks. 
sigarettennere og fyrstikker.

! ADVARSEL: Stans aldri tørketrommelen før 
tørkesyklusen er ferdig. Da må man eventuelt 
fjerne alle plaggene raskt og spre dem ut slik 
at varmen forsvinner.

Spare energi og respektere miljøet

• Vri opp plaggene før de legges i tørketrommelen 
for å fjerne så mye vann som mulig (hvis de 
tidligere er vasket i vaskemaskinen, velg en 
sentrifugeringssyklus). Dette sikrer at energien 
lagres ved bruk av tørketrommelen.

• Bruk alltid tørketrommelen med full last for å 
spare energi: Enkeltplagg og små omganger 
kan ta lenger tid å tørke.

• Rengjør filteret på slutten av hver syklus for 
å redusere energiforbrukskostnadene (se 
Vedlikehold). 

Advarsler



NO

37

! Apparatet er konstruert og bygget etter 
internasjonale sikkerhetsstandarder.
Disse advarslene er oppgitt av sikkerhetsmessige 
årsaker, og må til enhver tid overholdes.

Generell sikkerhet

• Denne tørketrommelen kan benyttes av 
personer (inkludert barn f.o.m. 8 år) med 
reduserte fysiske, sanse- eller mentale evner, 
av ukyndige personer eller som ikke har 
kjennskap til produktet, på betingelse av at 
de holdes under oppsyn, eller at de har fått 
forklaring på hvordan maskinen skal brukes 
av en person som er ansvarlig for deres 
sikkerhet.

• Denne tørketrommelen er konstruert for 
hjemmebruk, ikke profesjonell bruk.

• Ikke rør apparatet når du er barføtt eller våt 
på hender eller føtter.

• Frakople maskinen ved å trekke i støpselet, 
ikke i ledningen.

• Etter bruk av maskinen, slå den av og trekk 
ut støpselet fra kontakten. Hold døren lukket 
for å forhindre at barn ikke bruker den som 
en leke.

• Hold barn under oppsyn, og pass på at de 
ikke leker med tørketrommelen.

• Barn skal ikke vedlikeholde eller rengjøre 
apparatet uten oppsyn. 

• Barn under 3 år  skal  holdes unna 
tørketrommelen med mindre de er under 
konstant oppsyn.

• Apparatet må installeres riktig og ha 
tilstrekkelig ventilasjon. Luftinntaket foran 
på tørketrommelen bør aldri blokkeres (se 
Installering).

• Tørketrommelen skal ikke brukes på 
teppegulv med høyde som ville forhindre luft 
til å komme inn i tørketrommelen fra basen.

• Kontroller for å se om tørketrommelen er tom 
før den brukes.

• Baksiden av tørketrommelen kan bli 
svært varm. Berør den derfor ikke når 

maskinen er i bruk.
• Tørketrommelen må aldri brukes uten at 

filteret, vannbeholderen og kondensatoren 
er installert korrekt (se Vedlikehold).

• Ikke overlast tørketrommelen (se Vask for 
maks. last).

• Ikke legg plagg som er dryppende våte inn i 
maskinen.

• Kontroller alle anvisninger på klærnes merker 
(se Vask).

• Ikke tørk større,  svært voluminøse 
gjenstander.

• Ikke tørk akryliske fibrer ved høy temperatur.
• Ikke slå av tørketrommelen når det fortsatt 

befinner seg varme gjenstander inne i den.
• Rengjør filteret etter hver bruk (se Vedlikehold).
• Tøm vannbeholderen etter hver bruk (se 

Vedlikehold).
• Rengjør kondensatorenheten regelmessig (se 

Vedlikehold).
• Ikke la det samle seg lo rundt tørketrommelen.
• Klatre aldri opp på tørketrommelen. Det kan 

føre til skade.
• Følg alltid de elektriske standarder og krav 

(se Installering).
• Kjøp alltid originale reservedeler og tilbehør 

(se Service).

For å minske risikoen for brann i tørke-
trommelen, bør du overholde følgende 
regler:

• Tørk kun klær som er vasket med såpemiddel 
og vann, skylt og sentrifugert. Det er 
brannfarlig å tørke gjenstander som IKKE er 
vasket med vann.

• Ikke tørk plagg som er behandlet med 
kjemiske produkter.

• Ikke tørk plagg som har flekker eller er 
gjennombløtt av vegetabilske oljer eller 
matolje, dette utgjør brannfare. Plagg med olje 
kan selvantenne, spesielt dersom de utsettes 
for varmekilder som tørketromler. Plaggene 
blir varme og fører til en oksyderingsreaksjon 
med oljen. Oksydering danner varme. Hvis 
varmen ikke slipper ut, kan plaggene bli 
varme nok til å ta fyr. Hauger, stabler eller 
lagring av plagg med olje kan hindre at varme 
slipper ut og skaper dermed brannfare.
Dersom det ikke kan unngås at stoffer som 
inneholder vegetabilsk olje eller matolje eller 
som er tilsmusset med hårpleieprodukter 
plasseres i tørketrommelen, bør disse først 
vaskes med ekstra vaskemiddel - dette vil 
redusere, men ikke eliminere faren. De bør 
ikke fjernes fra tørketrommelen og legges i 
en haug eller stabel mens de er varme.

• Ikke tørk plagg som tidligere er rengjort, 
vasket, gjennombløtt eller tilsmusset i 
bensin, rensemidler eller andre brennbare 
eller eksplosive stoffer. Svært brennbare 
stoffer som vanligvis brukes i husholdningen 
inkludert matolje, aceton, denaturert sprit, 
parafin, flekkfjerningsmiddel, terpentin, voks 
og voksfjernere. Sørg for at disse plaggene er 
vasket i varmt vann med en ekstra mengde 
vaskemiddel før de tørkes i tørketrommelen.

• Ikke tørk gjenstander som inneholder 
skumgummi (også kjent som lateksskum), 
el ler andre gummil iknende materialer. 
Skumgummimateriale kan, når det varmes 
opp, selvantennes.

• Tøymykner eller lignende produkter bør ikke 
benyttes i en tørketrommel for å eliminere 
statisk elektrisitet med mindre denne praksisen 
anbefales av produsenten av tøymykneren.

• Ikke tørk  under tøy  som inneho lder 
metallforsterkning, f.eks. brystholdere med 
metallbøyler. Det kan føre til skader på 
tørketrommelen hvis metallforsterkningen 
løsner under tørking.

• Ikke tørk gummi, plastgjenstander som 
dusjhetter eller bleiebukser, polyetylen eller 
papir.

• Tørk ikke gummiforede artikler, klær med 
skumgummi, puter, kalosjer og gummibelagte 
tennissko.

• Tøm lommene for gjenstander som f.eks. 
sigarettennere og fyrstikker.

! ADVARSEL: Stans aldri tørketrommelen før 
tørkesyklusen er ferdig. Da må man eventuelt 
fjerne alle plaggene raskt og spre dem ut slik 
at varmen forsvinner.

Spare energi og respektere miljøet

• Vri opp plaggene før de legges i tørketrommelen 
for å fjerne så mye vann som mulig (hvis de 
tidligere er vasket i vaskemaskinen, velg en 
sentrifugeringssyklus). Dette sikrer at energien 
lagres ved bruk av tørketrommelen.

• Bruk alltid tørketrommelen med full last for å 
spare energi: Enkeltplagg og små omganger 
kan ta lenger tid å tørke.

• Rengjør filteret på slutten av hver syklus for 
å redusere energiforbrukskostnadene (se 
Vedlikehold). 

Advarsler



38

NO

2

2

Frakoble strømforsyningen
! Frakoble tørketrommelen når den ikke er i bruk 
eller under rengjøring og vedlikeholdsoperasjoner.

Rengjøre filteret etter hver syklus
Filteret er en fundamental komponent av 
tørketrommelen: Funksjonen er å samle lo og 
rusk som dannes under tørking.

Reng jø r  f i l t e re t  nå r 
tørkingen fullføres ved å 
skylle det under rennende 
vann eller rengjøre det 
med en støvsuger. Hvis 
filteret skulle tilstoppes, vil 
luftstrømmen på innsiden 
av tørketrommelen bli svært 
hemmet: Tørketidene blir 
lengre, og det forbrukes 
mer energi. Videre kan 
tørketrommelen bli skadet.
Filteret befinner seg foran 
tørketrommelens tetning 
(se Bilde).
Fjerne filteret:
1 .  Tr e k k  f i l t e r e t s 
plasthåndtak oppover 
(se Bilde).

2. Rengjør lofilteret, og sett det på plass på 
riktig måte. Se til at filteret plasseres i linje med 
tørketrommelens tetning.

! Ikke bruk tørketrommelen med mindre filteret 
er satt på plass i holderen. 

Kontrollere trommelen etter hver syklus
Roter trommelen manuelt for å fjerne mindre gjenstander 
(lommetørklær) som kan ligge igjen inne i tørketrommelen.

Rengjøre trommelen
! Unngå bruk av skuremidler, stålull eller rengjøringsmidler for 
rustfritt stål til å rengjøre trommelen.
En farget film kan vises på overflaten av trommelen i rustfritt 
stål: Den kan forårsakes av en kombinasjon av vann og/eller 
rengjøringsmidler, slik som tøymyknere. Denne fargede filmen 
påvirker ikke tørketrommelens ytelse. 

Tømme vannbeholderen etter hver syklus

Fjern vannbeholderen, og tøm den i en vask eller annet egnet 
avløp, og sett den riktig på plass.
Kontroller alltid vannbeholderen, og tøm den før du starter en 
ny tørkesyklus.

H v i s  d u  i k k e  t ø m m e r 
vannbeholderen, kan dette føre 
til følgende: 
-  Tørket rommelen s topper 
oppvarmingen (selv om plaggene 
fortsatt er fuktige på slutten av 
tørkesyklusen).
-  L y s d i o d e n  f o r  “ T ø m 
vannbeholder” lyser for å signalere 
at vannbeholderen er full. 

Innkjøring av 
vannoppsamlingssystemet.
Når tørketrommelen er ny, vil ikke vannbeholderen samle opp 
vann før systemet er innkjørt. Dette tar 1 til 2 tørkesykluser. Når 
den er innkjørt vil den samle opp vann ved hver tørkesyklus.

Rengjøring av varmepumpens filter
• Regelmessig, hver 5 sykluser, trekk ut 
varmepumpens filter og og rengjøre det ved å 
fjerne eventuelle lorester fra filterets overflate, 
ved å vaske det under rennende vann eller ved 
å støvsuge det med støvsugeren.
Det anbefales likevel å rengjøre dette filteret 
etter hver syklus for å forbedre tørkeytelsen.

Hvordan fjerne varmepumpens filterenhet:
1. Koble el-støpselet fra og åpne døren.
2. Trekk ut varmepumpens filter ved å dreie de 
4 klipsene slik at de står i loddrett stilling og 
trekk ut filterenheten.
3. Ta filterets to deler 
fra hverandre og fjerne 
eventue l le  rester  av 
dotter fra den innvendige 
overflaten til nettingen.
!  A D V A R S E L : 
Varmepumpe frontdel 
e r  lagt  med tynne 
metalliske plater. 
Når du rengjør  den, 
fjerner den eller plasserer 
filterenheten på nytt for 
rengjøring, pass på at du 
ikke ødelegger den eller 
skader/kutter deg.
4. Sammen med varme-
pumpa, må en nøye gjøre 
rent og fjerne hår som har 
samlet seg opp på me-
tallplatene ved å benytte 
en fuktig klut, en svamp eller en støvsuger. Bruk 
ikke fingrene.

Pleie og vedlikehold

5. Sett de to filterdelene 
sammen igjen, rengjøre 
pakningens overflate og 
sett filteret på plass ved 
å dreie de 4 klipsene i 
vannrett stilling og se til 
at klipsene er godt hektet 
fast.

Rengjøre tørketrommelen
• De eksterne metall- og plastdelene og gummidelene kan 

rengjøres ved hjelp av en fuktig klut.
• Rengjør luftinntaksgitteret foran og de bakre luftåpningene 

regelmessig (hver 6. måned) med en støvsuger for å 
fjerne lo, rusk eller støvavleiringer. Videre skal det fjernes 
loavleiringer fra den fremre delen av kondensatoren og fra 
filterområdet ved bruk av en støvsuger ganske ofte.

! Ikke bruk løsemidler eller skuremidler.
! Få tørketrommelen kontroller regelmessig av autorisert 
teknisk personale for å sikre at de elektriske og mekaniske 
delene virker sikkert (se Hjelp).

Tips
! Husk å rense filteret i døren og varmepumpen 
etter hver tørking.
! Husk å tømme vannoppsamlingsbeholderen 
etter hver omgang.
! På dennemåten oppnår du maksimal 
prestasjoner!

Vannbeholder 

Lämpöpumppu
Lämpöpumpun kansiSperrer

Filter

Håndtak

Luftinntak
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Frakoble strømforsyningen
! Frakoble tørketrommelen når den ikke er i bruk 
eller under rengjøring og vedlikeholdsoperasjoner.

Rengjøre filteret etter hver syklus
Filteret er en fundamental komponent av 
tørketrommelen: Funksjonen er å samle lo og 
rusk som dannes under tørking.

Reng jø r  f i l t e re t  nå r 
tørkingen fullføres ved å 
skylle det under rennende 
vann eller rengjøre det 
med en støvsuger. Hvis 
filteret skulle tilstoppes, vil 
luftstrømmen på innsiden 
av tørketrommelen bli svært 
hemmet: Tørketidene blir 
lengre, og det forbrukes 
mer energi. Videre kan 
tørketrommelen bli skadet.
Filteret befinner seg foran 
tørketrommelens tetning 
(se Bilde).
Fjerne filteret:
1 .  Tr e k k  f i l t e r e t s 
plasthåndtak oppover 
(se Bilde).

2. Rengjør lofilteret, og sett det på plass på 
riktig måte. Se til at filteret plasseres i linje med 
tørketrommelens tetning.

! Ikke bruk tørketrommelen med mindre filteret 
er satt på plass i holderen. 

Kontrollere trommelen etter hver syklus
Roter trommelen manuelt for å fjerne mindre gjenstander 
(lommetørklær) som kan ligge igjen inne i tørketrommelen.

Rengjøre trommelen
! Unngå bruk av skuremidler, stålull eller rengjøringsmidler for 
rustfritt stål til å rengjøre trommelen.
En farget film kan vises på overflaten av trommelen i rustfritt 
stål: Den kan forårsakes av en kombinasjon av vann og/eller 
rengjøringsmidler, slik som tøymyknere. Denne fargede filmen 
påvirker ikke tørketrommelens ytelse. 

Tømme vannbeholderen etter hver syklus

Fjern vannbeholderen, og tøm den i en vask eller annet egnet 
avløp, og sett den riktig på plass.
Kontroller alltid vannbeholderen, og tøm den før du starter en 
ny tørkesyklus.

H v i s  d u  i k k e  t ø m m e r 
vannbeholderen, kan dette føre 
til følgende: 
-  Tørket rommelen s topper 
oppvarmingen (selv om plaggene 
fortsatt er fuktige på slutten av 
tørkesyklusen).
-  L y s d i o d e n  f o r  “ T ø m 
vannbeholder” lyser for å signalere 
at vannbeholderen er full. 

Innkjøring av 
vannoppsamlingssystemet.
Når tørketrommelen er ny, vil ikke vannbeholderen samle opp 
vann før systemet er innkjørt. Dette tar 1 til 2 tørkesykluser. Når 
den er innkjørt vil den samle opp vann ved hver tørkesyklus.

Rengjøring av varmepumpens filter
• Regelmessig, hver 5 sykluser, trekk ut 
varmepumpens filter og og rengjøre det ved å 
fjerne eventuelle lorester fra filterets overflate, 
ved å vaske det under rennende vann eller ved 
å støvsuge det med støvsugeren.
Det anbefales likevel å rengjøre dette filteret 
etter hver syklus for å forbedre tørkeytelsen.

Hvordan fjerne varmepumpens filterenhet:
1. Koble el-støpselet fra og åpne døren.
2. Trekk ut varmepumpens filter ved å dreie de 
4 klipsene slik at de står i loddrett stilling og 
trekk ut filterenheten.
3. Ta filterets to deler 
fra hverandre og fjerne 
eventue l le  rester  av 
dotter fra den innvendige 
overflaten til nettingen.
!  A D V A R S E L : 
Varmepumpe frontdel 
e r  lagt  med tynne 
metalliske plater. 
Når du rengjør  den, 
fjerner den eller plasserer 
filterenheten på nytt for 
rengjøring, pass på at du 
ikke ødelegger den eller 
skader/kutter deg.
4. Sammen med varme-
pumpa, må en nøye gjøre 
rent og fjerne hår som har 
samlet seg opp på me-
tallplatene ved å benytte 
en fuktig klut, en svamp eller en støvsuger. Bruk 
ikke fingrene.

Pleie og vedlikehold

5. Sett de to filterdelene 
sammen igjen, rengjøre 
pakningens overflate og 
sett filteret på plass ved 
å dreie de 4 klipsene i 
vannrett stilling og se til 
at klipsene er godt hektet 
fast.

Rengjøre tørketrommelen
• De eksterne metall- og plastdelene og gummidelene kan 

rengjøres ved hjelp av en fuktig klut.
• Rengjør luftinntaksgitteret foran og de bakre luftåpningene 

regelmessig (hver 6. måned) med en støvsuger for å 
fjerne lo, rusk eller støvavleiringer. Videre skal det fjernes 
loavleiringer fra den fremre delen av kondensatoren og fra 
filterområdet ved bruk av en støvsuger ganske ofte.

! Ikke bruk løsemidler eller skuremidler.
! Få tørketrommelen kontroller regelmessig av autorisert 
teknisk personale for å sikre at de elektriske og mekaniske 
delene virker sikkert (se Hjelp).

Tips
! Husk å rense filteret i døren og varmepumpen 
etter hver tørking.
! Husk å tømme vannoppsamlingsbeholderen 
etter hver omgang.
! På dennemåten oppnår du maksimal 
prestasjoner!

Vannbeholder 

Lämpöpumppu
Lämpöpumpun kansiSperrer

Filter

Håndtak

Luftinntak
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På/av-knapp
Start/pause-knapp 

og indikatorlys

Programvelger

Trykk på døren

Kondensatorenhet 
(deksel åpent) 

Beskrivelse av tørketrommelen

Åpne døren

Kontrollpanel 

Knapper for 
alternativer og 

indikatorlys

Indikatoren for 
tørkefase eller 
forsinket start 
lyser 

Indikatoren for 
vedlikehold lyser

Vannbeholder  
Typeskilt 

Filter 

Luftinntaksgitter 

Egenskaper

Modell og 
Serienummer 

Håndtak til lokket 
for varmepumpen 
(trekk for å åpne) 

Regulerbare 
føtter
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PÅ/AV/tilbakestill-knapp
Vanligvis vil et trykk på knappen slå maskinen på eller av. Men hvis knappen trykkes i  3 sekunder mens tørketrommelen er i drift, vil 
maskinen slå seg av, og programsyklusen vil tilbakestilles.  

Programvelger 
Gjør det mulig å stille inn programmet: Vri inntil indikatoren peker mot ønsket program (se Starte og velge et program).

Knapper for alternativer
Gjør det mulig å velge alternativene som er tilgjengelige for det valgte programmet. De tilhørende indikatorene tennes når alternativet 
har blitt valgt (se Programmer og alternativer).

START/PAUSE-knapp og indikator 
Når det grønne lyset blinker sakte, trykk på knappen for å starte programmet. Når syklusen er på vei, forblir indikatoren på. Trykk på 
knappen igjen for å sette programmet i pause-modus. Indikatoren blir oransje og begynner å blinke igjen. 
Trykk på knappen enda en gang for å gjenoppta programmet fra det punktet det ble avbrutt (se Starte og velge et program).

Indikatorlamper

Indikatoren for vedlikehold lyser
Indikatorlampene gir viktig informasjon. De indikerer følgende:

Indikatoren for tømming av vannbeholder  signaliserer at vannbeholderen må tømmes. 
Hvis vannbeholderen fylles opp i løpet av programmet, tennes lysdioden. Tørketrommelen starter en kaldluftsyklus, og START/
PAUSE-lysdioden blinker i oransje. For å starte syklusen igjen fra det punket den ble avbrutt, trykker du på knappen START/PAUSE. 

For å unngå denne prosedyren, tøm alltid vannbeholderen etter bruk av tørketrommelen (se Vedlikehold).
Før hvert program signaliserer indikatoren for rengjøring av filter  den avgjørende viktigheten av å rengjøre filteret før hver tørke-
omgang (se Vedlikehold).
Indikatoren for rengjøring av kondensatorenhet  signaliserer den avgjørende viktigheten av å rengjøre kondensatoren regelmes-
sig (se Vedlikehold).

Indikatoren for tørkefasene lyser

-indikatorlyset signaliserer at tørkefasen er i gang.

-indikatorlyset signaliserer at nedkjølingsfasen er i gang.

END-indikatorlyset signaliserer at programmet er ferdig.

Indikatoren for “forsinket start”
Hvis “forsinket start” -funksjon har blitt aktivert (se “Alternativer”), etter at vaskesyklusen har blitt startet, vil indikatorlampen til 
tilhører valgt forsinkelsestid begynne å blinke:

Etter som tiden går, vil gjenstående forsinkelse vises, og tilhørende indikatorlampe vil blinke:

Når innstilt forsinkelsestid er utløpt, vil blinkeindikatorlyset slås av, og valgt vaskesyklus vil begynne.
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Starte og velge et program

1. Koble tørketrommelen til strømuttaket.

2. Velg program avhengig av hva du skal tørke (se Tørking).

3. Åpne døren, se til at filteret er rent og sikkert plassert, samt at vannbeholderen er tom og riktig åpnet (se Vedlikehold).

4. Last maskinen, se til at ingen deler av klesvasken havner mellom døren og tetningen. Lukk døren.

5. Trykk på PÅ/AV-knappen for å starte maskinen.

6. Etter å ha sett i programtabellen og indikasjonene for hver stofftype (se Lintøy), vri programvelgeren til det programmet som pas-
ser for typen klesvask som skal tørkes (se Programmer og alternativer).
! Advarsel: Hvis posisjonen til programvelgeren endres etter at du har trykket på START/PAUSE-knappen, vil det valgte programmet 
IKKE endres. For å endre programmet, trykk på START/PAUSE-knappen for å stille maskinen i pausemodus (indikatoren blinker 
oransje), og velg deretter et nytt program og de relative alternativene. Trykk på start/pause-knappen for å starte det nye program-
met.

7. Ved behov, still tiden for forsinket start og alle andre alternativer (se Programmer og alternativer).

8. Trykk på START/PAUSE-knappen for å starte tørkesyklusen. Displayet vil visualisere den omtrentlige resttiden.
Klesvasken kan kontrolleres mens tørkeprogrammet kjører, og de plaggene som allerede er tørre, kan tas ut, mens tørkingen fortset-
ter for de andre plaggene. Etter at døren lukkes, er det nødvendig å trykke på START/PAUSE-knappen for å gjenoppta maskindrif-
ten.

9. Den endelige NEDKJØLING-fasen (dvs. stoffene kjøles ned) aktiveres i løpet av de siste minuttene av tørkeprogrammet, la alltid 
denne fasen fullføres.

10. Når END-indikatorlyset tennes, er programmet ferdig, deretter vil lydsignalet lyde 3 ganger for å bekrefte at programmet er 
fullført. Åpne døren, ta ut vasken, rengjør filteret og sett det på plass. Tøm vannbeholderen, og sett den tilbake på plass (se Vedli-
kehold).
Hvis alternativet “Antikrøll etter” ble valgt og tøyet ikke tas ut umiddelbart, vil trommelen rotere plaggene i intervaller i 10 timer, eller 
inntil døren åpnes.

11. Koble tørketrommelen fra strømuttaket.

Modus for stand by

Denne tørketrommel er, i samsvar med de nye forskriftene for energibesparelse, utstyrt med et selvslukkende system (stand by) som 
trår i kraft etter 30 minutter der maskinen ikke er i bruk. Trykk og hold på ON/OFF-knappen til tørkemaskinen starter igjen.

Slik utfører du en 
tørkesyklus
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Programoversikt

Spesial-/sport-/delprogrammer

Xpress 45’ 45’

Et tidsbesparende program, ideelt for å tørke vask som er sentrifugert ved høy hastighet i vaskemaskinen, for eksempel skjorter 
som er blitt brukt i løpet av arbeidsuken. 

Lett blanding 
Dette programmet er ideelt når både bomull og syntetiske stoffer skal tørkes sammen.

 Standard bomull: gjør det mulig å tørke tøyet og legge det straks på plass i skapet.

Ekstra bomull: maksimal tørking av plaggene, til og med mer effektivt enn programmet Standard bomull. 

Dongeriprogram  
●Dette er et program for jeans i denimbomull. Vend lommene før du tørker dongeribuksene. Bland ikke mørke og lyse klær. Program-
met kan også benyttes for klær som jakker og vester i samme stoff. Vanligvis vil klærne som tørkes med innstillingen Ekstra tørking 
være klare til å benyttes med det samme, selv om sømmer og kanter kan være noe fuktige. Prøv i dette tilfellet å vrenge dongeri-
buksene og gjenta programmet på nytt, men med en kort syklus.  
! Vi anbefaler ikke å bruke dette programmet dersom dongeribuksene har elastiske bånd, metallpynt eller broderi.

Babytøy & skånsom vask   
Et program som er spesielt beregnet på tørking av plagg og undertøy til nyfødte  (bomull og fløyel) og finvask. Ikke tørk artikler som 
er inneholder plast.

Programmer  
og alternativer

Program
Maks 

mengde 
(kg)

Kompatible funksjonsvalg
Programmets 

varighet 3

Fast & Easy

1 Xpress 45’ 1 Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 45’

2 Lett blanding 3 Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 100’

3 Hurtig stryking bomull Max. Ekstra stell  - Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 170’

4 Hurtig stryking syntetisk 4 Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 65’
Essentials

5 Standard bomull2 Maks Ekstra stell - Energy Saver1 - Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 195’

6 Ekstra bomull Maks Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 205’

7 Syntetisk 4 Energy Saver1 - Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 95’

8 Dongeri 3 Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 135’

Special Care

9 Babytøy & skånsom vask 2 Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 80’

10 Ull 1 - 60’ 

11 Dyner 1,5 Krøllfri-funksjon - Utsatt start. 100’

12 Sport Sko 1 par -  100’
Timed & Post Dry

13 60 minutter - Ekstra stell - Krøllfri-funksjon - Utsatt start. -

14 120 minutter - Ekstra stell - Krøllfri-funksjon - Utsatt start. -

15 Strykelett - - 10’

16 Oppfrisking 2,5 - 20’

MERK: 1 Med denne opsjonen varerier lastens maksimale vekt. Se beskrivelsen av opsjonen. 2 Standard bomull er det mest effektive program-
met  tatt i betraktning energiforbruket (EU 392/2012). 3 Hvor lenge disse programmene varer avhenger av vekten til lasten, type stoff, vaskema-
skinens hastighet ved sentrifugering i tillegg til hvorvidt ytterligere opsjoner velges.
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Ullprogram 
Dette programmet er spesifikt for plagg som tåler tørking i tørketrommel og er merket med symbolet . Det egner seg for laster på 
inntil 1 kg (omtrent 3 gensere). Vi anbefaler å snu klærne på vrangen før tørking. Programmet varer i omtrent 1:00 (hrs:mins), selv 
om det kan vare lenger avhengig av størrelsen og tettheten på tøyet og på sentrifugehastigheten som ble brukt under vaskesyklu-
sen. Plagg som tørkes med dette programmet er vanligvis klare til bruk, selv om kantene på tyngre plagg kan være litt fuktige. La 
dem tørke naturlig, da en ekstra tørkeprosess kan ødelegge plaggene.
! I motsetning til andre materialer er krympeprosessen for ull ikke mulig å reversere, dvs. plagget får ikke tilbake sin opprinnelige 
størrelse og form.
! Dette programmet egner seg ikke for plagg i akryl.

Dyner  
En syklus spesielt egnet til å tørke dunjakker og dyner slik at det får tilbake sin naturlige mykhet (2 jakker).

Sport Sko-program 
Dette programmet er spesialutformet for tørking av sportssko. Skoene må vaskes første og sentrifugeres ved minimum 400 omdrei-
ninger.
Et spesielt skostativ finnes som må brukes, ellers vil tørketrommelen skades hvis skoene tørkes i trommelen. Fjern filteret fra holde-
ren på frontdelen av tørketrommelen, og posisjoner skostativet.
Plasser skolissene inne i skoene, og sett dem inn med spissen vendt nedover og sålene mot fronten.
Tørketidene varierer avhengig av formen og typen sko. Hvis skoene ikke er helt tørre på slutten av programmet, start programmet 
på nytt.
! Ikke tørk sko som har gel eller blinkende lys i seg. Tørk kun sko i syntetiske eller tekstilmaterialer. Når programmet er ferdig, ta ut 
skostativet, og sett på plass filteret i holderen.

Strykelett 
Et kort 10-minutters program som mykner tøyfibrene for å forenkle stryking og sammenlegging. 
Dette programmet anbefales spesielt for bomull eller blandede bomullsstoffer.
For optimale resultater skal trommelen ikke overlastes (de følgende verdiene henviser til vekten på tørre plagg): 
Stofftype: Maksimal last
Bomull og blandet bomull: 2,5  kg 
Syntetiske stoffer: 2 kg 
Dongeribukser: 2 kg 
Tøm tørketrommelen så snart programmet er ferdig, heng, legg sammen eller stryk klærne, og legg dem inn i skapet. Hvis det ikke 
er mulig, gjenta programmet.
! Siden dette ikke er et tørkeprogram, skal det ikke brukes til plagg som fortsatt er våte.
Virkningen av programmet varierer etter egenskapene til hver stofftype: Stofftyper som akrylfibre eller Tencel® gir ikke samme resultat 
som tradisjonelle fibre (f.eks. bomull).

Oppfriskning 
Et kort program som egner seg til å friske opp fibre og plagg ved utslipp av kald luft. Det varer i omtrent 20 minutter.
! Siden dette ikke er et tørkeprogram, skal det ikke brukes til plagg som fortsatt er våte.  
Kan benyttes for enhver last men er mer effektiv for liten last.

Tekstilenes
Maks. last

1 kg 2 kg 3 kg  - kg  -  kg

Bomull -
Høy temperatur

60 minutter 60 eller 120 
minutter 120 minutter - - 

Syntetisk -
Lav temperatur

60 minutter 60 minutter 60 eller 120 
minutter - -

Akryl -
Lav temperatur

60 minutter 120 minutter - - -
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Alternativer 
Alternativene gjør det mulig å spesialtilpasse det valgte programmet etter eget behov.

Ekstra stell   
En opsjon som er beregnet på svært skånsom tørking av det fineste tøyet.  Ved å trykke på denne knappen tennes den tilhørende 
led-lampen og tørkingen skjer ved lavere temperaturer. Når denne funksjonen aktiveres øker varigheten til programmet. Denne 
opsjonen er kompatibel med alle de tidsregulerte syklusene.

Energy Saver 
En funksjon som er beregnet på å optimere tørkeresultatene på last av små dimensjoner (bomull maks. last på 2 kg og syntetiske 
plagg maks. last på 1 kg) ved å redusere forbruk og tørketid.   

Krøllfri-funksjon
Krøllfri-funksjonen aktiverer automatisk en behandling før og etter Krøllfri-funksjonen. Ved at kurven skifter rotasjonsretning hindrer 
Krøllfri-funksjonen at tøyet krøller seg fordi det gjentatte ganger roteres. Denne funksjonen forutsetter en fase Før Krøllfrifunksjo-
nen som kun kan aktiveres ved å velge funksjonen Utsatt start og en Etterbehandling for krøllfrifunksjonen ved avsluttet syklus for 
tørking.
Dermed er krøllfri-funksjonen den optimale løsningen for å unngå at det danner seg krøller ved aktivering av utsatt start og når lasten 
ikke tas ut øyeblikkelig etter at syklusen er avsluttet. 

Utsatt start      
Starten på noen programmer (se Programmer og alternativer) kan forsinkes i inntil  9 timer. Trykk på knappen flere ganger for å 
oppgi ønsket forsinkelsestid. Før innstilling av en forsinket start, se til at vannbeholderen er tom og at filteret er rent.

! Ikke alle alternativer er tilgjengelige for alle programmer (se Programmer og alternativer). 

Åpne døren
Hvis døren åpnes (eller START/PAUSE-knappen trykkes) mens et program er i gang, stopper tørketrommelen, og følgende kan skje:
• START/PAUSE-knappen blinker oransje.
• Når en forsinket start er i gang, fortsetter forsinkelsesnedtellingen. Det er nødvendig å trykke på START/PAUSE-knappen for å 
gjenoppta programmet for “forsinket start”. Indikatorlyset for “Forsinket start” blinker, og displayet viser den resterende tiden før start 
av valgt program.
• Det er nødvendig å trykke på START/PAUSE-knappen for å gjenoppta programmet. Fremskrittsindikatoren signaliserer fasen som 
er i gang, og START/PAUSE-indikatoren slutter å blinke og blir grønn.
• I løpet av antikrøll etter-fasen, avsluttes programmet. Hvis du trykker på start/pause-knappen, reaktiveres et nytt program fra 
begynnelsen.
• Ved å vri på programvelgeren velges et nytt program, og START/PAUSE-indikatoren blinker i grønt. Denne prosedyren kan brukes 
for å velge nedkjølingsprogrammet for å kjøle ned plaggene hvis de menes å være tørre nåk.
Trykk på start/pause-knappen for å starte det nye programmet.

Vern av systemet Varmepumpe
Systemet med varmepumpe fungerer ved hjelp av en kompressor utstyrt med en beskyttelse som griper inn hvis du åpner døren, 
eller hvis det oppstår et plutselig strømavbrudd. Dette vernet hindrer kompressoren i å starte igjen for 5 minutter etter at døren er 
lukket og etter at syklusen er startet på nytt.

Merk: Hvis det har oppstått et strømbrudd, skal du skru av strømmen eller ta ut støpselet. Når strømmen er tilbake, skal du sette 
støpselet inn igjen, trykke og holde på ON/OFF-tasten til tørkemaskinen starter igjen, og deretter trykke på Start/Pause-knappen.
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Tørketider

Bomull  
Høy temperatur

Tørketider etter vask med sentrifugering på 800-1000 omdreininger i minuttet

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg 5 kg 6 kg 7 kg

60 - 90 minutter 80 - 100
minutter

100 - 130 
minutter

120-140
 minutter

140 - 180
 minutter

150 - 190 
minutter

170 - 200 
minutter

Syntetisk 
Lav temperatur

Tørketider etter vask med lav sentrifugeringshastighet

1 kg 2 kg 3 kg 4 kg

40 - 50 minutter 50 - 60 minutter 60 - 90 minutter 90 - 110 minutter

Akryl 
Lav temperatur

Tørketider etter vask med lav sentrifugeringshastighet

1 kg 2 kg

40 - 80 minutter 80 - 140 minutter

Sortering av tøyet
• Kontroller symbolene på merkelappene på de ulike klærne 

for å verifisere om plaggene trygt kan legges i tørketrom-
melen.

• Sorter vasken etter stofftypen.
• Tøm lommene i alle plagg, og kontroller for løse knapper.
• Lukk glidelåser og hekter, og fest belter og reimer uten å 

stramme dem.
• Vri opp plaggene for å fjerne så mye vann som mulig.

! Ikke legg dryppende vått tøy i tørketrommelen.

Maks. tøymengder
 Ikke overlast tørketrommelen.
De følgende verdiene indikerer vekten på tørre plagg:
Naturlige fibre: maksimum    kg
Syntetiske fibre: maksimum    kg

! Ikke overlast tørketrommelen, da dette kan føre til redusert 
tørkeytelse.

Merker for tøypleie
Kontroller alltid merkelappene, spesielt når du legger klær 
i tørketrommelen for første gang. Nedenfor finnes de mest 
brukte symbolene:

  Kan tørkes i tørketrommel.

  Må ikke tørkes i tørketrommel.

  Kan tørkes i tørketrommel – på høy varme.

  Kan tørkes i tørketrommel – på lav varme.

Tørketider
Tørketidene er omtrentlige og kan variere avhengig av føl-
gende:

•  Vannmengden som holdes igjen av plaggene etter sentri-
fugering: Håndklær og delikate plagg holder mye vann.

•  Stofftyper: Plagg i samme stoff, men med ulik tekstur og 
tykkelse kan ha forskjellige tørketider.

•  Tøymengde: Enkeltplagg og små omganger kan ta lenger 
tid å tørke. 

•  Tørking: Hvis plaggene skal strykes, kan de fjernes fra tør-
ketrommelen mens de fortsatt er fuktige. Plass som krever 
fullstendig tørking kan bli værende lenger.

•  Varmeinnstilling. 

•  Temperatur i rommet: Jo lavere temperaturen i rommet er, 
desto lenger vil det ta for tørketrommelen å tørke klær.

•  Store: Bestemte større gjenstander krever spesiell forsik-
tighet i løpet av tørkeprosessen. Vi foreslår å ta ut disse 
plaggene og legge dem i tørketrommelen når de har blitt 
ristet: Gjenta denne prosedyren flere ganger i løpet av 
tørkesyklusen.

! Ikke tørk plaggene for lenge.
Alle stoffer inneholder naturlig fuktighet som hjelper til med å 
holde dem myke og luftige.

Tørketidene som finnes her refererer til de automatiske 
Skaptørt-programmene.
Vekten refererer til tørre plagg. 

Tørking

7
4
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Feilsøking

Hvis du føler at tørketrommelen ikke fungerer riktig, se i følgende feilsøkingsforslag før du tar kontakt med teknisk hjelpesenter (se Hjelp).

Tørketrommelen starter ikke.

•  Støpselet er ikke satt langt nok inn i uttaket for å gi kontakt.
•  Det har foregått et strømbrudd.
•  Sikringen har brent ned. Prøv å kople et annet apparat til det samme uttaket.
•  Hvis det brukes en skjøteledning, prøv å tilkoble tørketrommelens støpsel rett i uttaket.
•  Døren har Ikke blitt skikkelig lukket.
•  Programmet har ikke blitt riktig innstilt (se Slik utfører du en tørkesyklus).
•  START/PAUSE -knappen har ikke blitt trykket (se Slik utfører du en tørkesyklus).
• Dersom maskinen er utstyrt med funksjonen “Tastsperre”, må du kontrollere at denne opsjonen ikke er aktivert (se Program og 

opsjoner).

Tørkesyklusen starter ikke.

•  En forsinket starttid har blitt innstilt (se Programmer og alternativer).
•  START/PAUSE -knappen har blitt trykket, en kort forsinkelse følger før tørketrommelen begynner å gå. Vent på at tørkesyklusen 

starter; ikke trykk på START/PAUSE-knappen med mindre tørketrommelen bytter til pausemodus og tørkesyklusen ikke starter.

Tørketidene er for lange.

•  Filteret er ikke rengjort (se Vedlikehold).
•  Vannbeholderen må tømmes? Indikatoren for tømming av vannbeholderen lyser 

(se Vedlikehold).
•  Kondensatoren må rengjøres (se Vedlikehold).
•  Varmeinnstillingen egner seg ikke for stofftypen som skal tørkes (se Programmer og alternativer).
•  En uriktig tøretid ble valgt for typen tøy (se Tørking).
•  Luftinntaksgrillen eller bakre lufteåpninger er tilstoppet  (se Installasjon og Vedlikehold).
•  Plaggene er for våte (se Tørking).
•  Tørketrommelen er overlastet (se Tørking).

Indikatoren “Tømme vannbeholder” blinker.

•  Vannbeholderen ble sannsynligvis ikke tømt før programmet ble startet. Ikke vent for signalet for tømming av vannbeholderen 
(Indikatoren “Tømme vannbeholder” blinker, deretter vil lydsignalet lyde 3 ganger), men kontroller alltid og tøm den før start av et 
nytt tørkeprogram (se Beskrivelse av tørketrommelen). 

Programmet er ferdig, men plaggene er fuktigere enn forventet.

!   Av sikkerhetsmessige årsaker varer tørkeprogrammene maksimalt 4 timer. Hvis et automatisk program ikke har oppdaget det 
endelige fuktighetsnivået som kreves i dette intervallet, fullfører tørketrommelen programmet og stopper. Kontroller punktene over, 
og gjenta programmet; hvis plaggene fortsatt er våte, tak kontakt med teknisk hjelpesenter (se Hjelp).

Indikatorene “Alternativer” og “START/PAUSE” blinker, og en av indikatorene for “Vedlikehold” eller “Tørkefaser” tennes uten 
å blinke.
•  Slå av apparatet, og trekk ut støpselet. Rengjør deretter filteret og kondensatoren (se “Pleie og vedlikehold”). Sett inn støpselet 

igjen, slå på apparatet og start et annet program. Dersom problemet vedvarer, bør du kontakte teknisk hjelpesenter om 
problemet.

Tørketrommelen er støyende i løpet av de første få driftsminuttene.

• Dette er normalt, spesielt hvis tørketrommelen ikke har blitt brukt på lang tid. Dersom støyen fortsetter under hele syklusen, 
kontakt teknisk hjelpesenter.

Lampene på tørkemaskinens kontrollpanel lyser ikke, selv om tørkemaskinen er slått på.

Tørkemaskinen har gått til standby-modus for å spare strøm.Dette skjer hvis du har latt tørkemaskinen stå på, eller har hatt et 
strømbrudd.Det skjer etter 30 minutter:
- Hvis du har latt tørkemaskinen stå på uten at du har startet et av programmene.
- Når tørkeprogrammet er avsluttet.
Trykk og hold på ON/OFF-knappen til tørkemaskinen starter igjen.
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System med varmepumpe
Denne tørketrommelen er utstyrt med et system med 
varmepumpe for å tørke dine klær. For at den skal kunne 
fungere bruker varmepumpen gass med drivhuseffekt 
(fluoriserte gasser), som omtales i Kyotoavtalen. F-gassene 
inneholdes i en hermetisk forsegelet enhet. Denne forseglede 
enheten inneholder 0,29 kg gass R134a F som tjener som 
kjølevæske. GWP = 1430 (0.4 t C02).
Hvis enheten er skadet må den skiftes ut med en ny enhet. 
For ytterligere opplysninger ta kontakt med ditt lokale 
assistansesenter.
Merknad: Gassene som inneholdes i en forseglet enhet er 
ikke falige for helsen, men om de siver ut vil de ha innvirkning 
på den globale oppvarmingen.

Før du ringer teknisk hjelpesenter:
• Følg feilsøkingsguiden for å kontrollere om problemene kan 
løses personlig (se Feilsøking).
• Hvis ikke, slå av tørketrommelen, og ta kontakt med det 
tekniske hjelpesenteret som ligger nærmest deg. 

Oppgi følgende data når du kontakter teknisk hjelpesen-
ter:
• navn, adresse og postnummer
• telefonnummer
• type feilfunksjon
• Kjøpsdato
• Apparatets modell (Mod.)
• Tørketrommelens serienummer (S/N).
Denne informasjonen kan finnes på typeskiltet som finnes 
bak døren.

Reservedeler
Denne vaskemaskinen er en komplisert anordning. Dersom 
man forsøker å reparere den på egen hånd, eller lar repa-
rasjoner utføres av personale som ikke er kvalifisert, kan man 
risikere å sette liv og helse i fare, samt ødelegge maskinen, 
og føre til at garantiansvaret for reservedelene frafaller.
Dersom du har problemer med bruken av dette apparatet, 
skal du alltid henvende deg til en godkjent fagmann. 
Det medfører lovbrudd for en ukyndig person å utføre hvilket 
som helst inngrep eller reparasjonsarbeide som medfører 
skade av den forseglede pumpen.

Hjelp

Informasjon om resirkulering og avfallshåndtering  
Som en del av vårt kontinuerlige engasjement innen miljøvern, forbeholder vi oss retten til å bruke resirkulerte kvalitetskomponenter 
for å redusere kostnadene for våre kunder og minimere materialsløsingen.
• Avfallshåndtering av pakkematerialene: Følg lokale lover for å resirkulere innpakningsmaterialene.
• For å minimere risikoen for skade på barn, ta av døren og støpselet, kutt av strømledningen ved apparatet.   Kast disse delene 

separat for å forhindre at apparatet tilkobles til et strømuttak.

Avfallshåndtering av gamle husholdningsapparater
 Europeisk direktiv 2012/19/EC vedrørende elektrisk og elektronisk avfallsutstyr (WEEE) erklærer at husholdningsapparater 

ikke skal kastes med annet vanlig husholdningsavfall. Utslitte apparater skal samles separat for å optimere kostnaden av 
gjenbruk og resirkulering av materialene inne i maskinen, mens potensiell skade på offentlig helse og miljø forhindres. Den 
utkryssede papirkurven på hjul finnes på alle produkter for å minne eieren om pliktene vedrørende separert avfallshåndtering.

For mer informasjon om riktig avfallshåndtering av husholdningsapparater, skal eierne kontakte de lokale myndighetene eller appara-
tets forhandler.

Denne maskinen er designet, produsert og distribuert henhold til kravene i de Europeiske 
direktivene: 

- LVD 2014/35/ EU, EMC 2014/30/EU og RoHS 2011/65/ EU.


