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• Tørketrommelen må kun transporteres i stående 
stilling.

• Tørketrommelen må kun transporteres eller løftes 
av minst to personer.

• Tørketrommelen er kun beregnet på tørking av tøy i 
mengder som er vanlige for private husholdninger.

• Følg instruksene i bruksanvisningen og 
programoversikten før du bruker tørketrommelen.

• Oppbevar bruksanvisningen og programoversikten. 
Dersom du overdrar tørketrommelen til en annen 
person, må du også gi ham/henne bruksanvisningen 
og programoversikten.

• Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for skade 
på personer, ting eller dyr dersom retningslinjene i 
denne bruksanvisningen ikke følges.

1. Fjerning av emballasjen og kontroll
• Når du fjerner emballasjen, må du kontrollere at 

tørketrommelen ikke er skadet. Hvis du er i tvil, ikke 
bruk tørketrommelen. Kontakt serviceavdelingen 
eller din lokale forhandler.

• Dersom apparatet har blitt utsatt for kulde før 
levering, la det stå ved romtemperatur i noen timer 
før du bruker det.

• Ikke bruk tørketrommelen dersom den er blitt 
skadet under transporten. Kontakt en av våre 
teknikere ved serviceavdelingen.

2. Elektriske tilkoblinger
• Forsikre deg om at den elektriske tilkoblingen 

utføres av en kvalifisert elektriker i samsvar med 
produsentens anvisninger og gjeldende standard 
sikkerhetsforskrifter.

• Elektrisk tilkobling må være i samsvar med lokale el-
forskrifter.

• Opplysninger om spenning, strømforbruk og 
nødvendig sikringsbeskyttelse er oppgitt på 
typeplaten bak på tørketrommelen.

• Jording av tørketrommelen er påbudt.
• Koble tørketrommelen fra strømnettet før det 

utføres vedlikehold.
• Strømledningen må kun skiftes ut av serviceavdelingen.
• Etter installasjon må stikkontakten være tilgjengelig, 

eller så må det være mulig å koble apparatet fra med 
en allpolet bryter.

• Lyspæren må kun skiftes ut av serviceavdelingen.

3. Installasjon
• Ikke installer tørketrommelen der den kan utsettes 

for ekstreme forhold, slik som: dårlig ventilasjon, 
temperaturer under 5°C eller over 35°C.

• Apparatet må ikke installeres bak en låsbar dør, en 
skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side 
av hva tørketrommelen har, slik at fullstendig åpning 
av døren på tørketrommelen hindres.

• Små oppbevaringsrom innendørs, baderom, 
toaletter, dusjrom osv. uten ventilasjon er ikke egnet 
for installasjon av tørketrommelen. Dersom den må 
installeres her, må det sørges for god ventilasjon av 
rommet (åpne dører, ventilasjonsrister eller -
sprekker som større enn 500 cm²).

• Før du kjører den første syklusen, må du påse at 
vannbeholderen er skjøvet helt inn og at bunnfilteret 
er riktig plassert.

• Før du kjører den første syklusen, må du påse at alle 
slangene til tømmesystemet er tilkoblet (som vist på 
bildet nedenfor).

• Bruk om mulig en slange for å tømme vannet direkte til 
husets avløpssystem. Dette vil unngå tømming av 
vannbeholderen etter hver tørkesyklus da 
kondensvannet kan tømmes direkte i avløpet. Se også 
kapittelet “Tømmesystem”.

• Ikke installer tørketrommelen på langhårede tepper.
• Pass på at strømledningen ikke kommer i klem 

mellom tørketrommelen og veggen.
• Når tørketrommelen installeres, må du vatre den 

opp ved hjelp av de fire føttene. Kontroller 
oppvatringen med et vater.

INSTALLASJON AV TØRKETROMMELEN
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• Dersom tørketrommelen pga. plassmangel må 
installeres ved siden av en gass- eller kullovn, må det 
monteres en varmeisolerende plate (85 x 57 cm) 
imellom. Siden mot ovnen må dekkes med 
aluminiumsfolie.

4. Plassering av avstandsstykker
For å sørge for riktig avstand mellom apparatet og 
veggen bak, og for å sikre tilstrekkelig ventilasjon, må 
det monteres avstandsstykker på baksiden av 
tørketrommelen før du starter den første tørkesyklusen.
A. Ta de to avstandsstykkene ut av emballasjen.
B. Avstandsstykkene må monteres på baksiden av 

tørketrommelen i beskyttelsesdekslet.

C. Sett avstandsstykkene i hullene på begge sider.

D. Fest begge avstandstykkene ved å dreie dem med 
urviseren så langt de går.

5. Bruker- og barnesikring
• Barn må ikke leke med tørketrommelen.
• Påse at barn eller små dyr ikke kan komme inn i 

trommelen.
• Oppbevar emballasjematerialene (plastposer, 

polystyrenbiter osv.) utenfor barns rekkevidde, da 
de kan være farlige.

• Apparatet må ikke brukes av personer (inkludert 
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap 
om bruken, med mindre de får tilsyn av, eller er gitt 
opplæring i å bruke apparatet av en person som er 
ansvarlig for deres sikkerhet. Pass på at barn ikke 
leker med apparatet.

Stablesett
• Avhengig av hvilken 

vaskemaskinmodell du 
har, kan 
tørketrommelen stables 
oppå den frontmatede 
vaskemaskinen.
For ytterligere 
opplysninger kontakt 
serviceavdelingen.

B

C

D
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• For å redusere risikoen for brann i 
tørketrommelen, bør anvisningene nedenfor følges:

• Oljetilsølt tøy kan ta fyr spontant, spesielt når det 
utsettes for varmekilder slik som i en tørketrommel. 
Tøyet blir varmt og forårsaker en 
oksideringsreaksjon i oljen. Oksidering skaper 
varme. Dersom varmen ikke kan slippe ut, blir tøyet 
varmt nok til å antennes. Dersom du stabler eller 
oppbevarer oljetilsølt tøy eller legger det i en haug 
kan det hindre varmen i å slippe ut og føre til brann.

• Ikke trommeltørk uvasket tøy i tørketrommelen.

• Påse at apparatet blir vedlikeholdt som beskrevet i 
kapittelet “Vedlikehold og rengjøring”.

• Påse at apparatet blir installert som beskrevet 
ovenfor.

• Tøy som tilsmusset med stoffer som f.eks matolje, 
aceton, alkohol, bensin, kerosin, flekkfjernere, 
terpentin, voks og voksfjernere må vaskes i varmt 
vann med en ekstra dose vaskemiddel før det tørkes 
i tørketrommelen.

• Ikke bruk lettantennelige rengjøringsmidler.

• Ikke bruk tørketrommelen dersom tøyet er renset 
med kjemikalier.

• Gjenstander i skumgummi (lateksskum), dusjhetter, 
vanntette tekstiler, gummibelagte gjenstander og 
klær eller puter med skumgummifylling må ikke 
tørkes i tørketrommel.

• Tøymyknere, eller lignende produkter, må brukes 
som spesifisert i instruksene på 
tøymyknerbeholderen. 

• Fjern gjenstander fra lommene, som f.eks. lightere 
og fyrstikker.

• Ikke bruk eller oppbevar lettantennelige materialer i 
nærheten av tørketrommelen.

• Ikke stans tørketrommelen før tørkesyklusen er 
over, med mindre alt tøyet fjernes raskt og spres 
utover slik at varmen slipper ut. 

• Forsiktig, bakpanelet kan være varmt.

• Tørketrommelen må kun brukes innendørs. 

• Ikke bruk skjøteledninger eller multiadaptere.

• For målingene til energierklæringen må filterdukene 
på lofilteret og bunnfilteret rengjøres etter hver 
enkelt syklus. Filterskummet i bunnfilteret må også 
rengjøres under rennende vann etter hver syklus.

• Filterduken og filterskummet må være tørt når de 
settes inn i tørketrommelen, før du starter en ny 
tørkesyklus.

• Sett alltid bryteren for valg av program/tid på “0” 
etter bruk. Dette forhindrer at tørketrommelen slås 
på ved en feiltakelse.

• Koble tørketrommelen fra strømnettet før du utfører 
rengjøring eller vedlikehold.

• Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel og en fuktig klut 
til å rengjøre utsiden av tørketrommelen.

• Ikke bruk slipende rengjøringsmidler.

• Sluttfasen i tørkesyklusen utføres alltid uten varme 
(avkjølingsfase) for å påse at tøyet etterlates ved på 
en temperatur som gjør at det ikke blir skadet.

• Tørk av loen på dørpakningen og døren med en 
fuktig klut.

• Dersom lofilter-duken er tett, rengjør den med vann 
og en myk børste.

• Da loen kan gå gjennom filteret, er det av og til 
nødvendig å rengjøre hele filterområdet (også under 
filteret) med en børste, fuktig klut eller støvsuger.

EU-samsvarserklæring
• Denne tørketrommelen er utformet, konstruert og 

distribuert i samsvar med sikkerhetsforskriftene i 
EU-direktivene:

• Lavspenningsdirektivet 2006/95/EF.
• Lavspenningsdirektivet 2004/108/EF.

• Dette apparatet er merket i samsvar med EU-
direktivet 2002/96/EC om elektrisk og elektronisk 
avfall (WEEE).

• Ved å sørge for at dette produktet kasseres 
forskriftsmessig, bidrar du til å forhindre de mulige 
negative konsekvensene for miljø og helse som kan 
forårsakes av feil avfallsbehandling av dette 
produktet.

SIKKERHETSRÅD OG GENERELLE 
ANBEFALINGER
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Emballasje

• Alt materialet i emballasjeboksen kan resirkuleres, 
som vist med resirkuleringssymbolet.

Avfallsbehandling av emballasjen og den gamle 
tørketrommelen:

• Tørketrommelen er laget av gjenbrukbare 
materialer. Tørketrommelen må avhendes i samsvar 
med lokale forskrifter for avfallsbehandling.

• Før kassering kuttes strømledningen av slik at 
tørketrommelen ikke lenger kan kobles til strøm.

• Symbolet  på produktet eller på dokumentene 
som følger med det, viser at dette produktet ikke 
må behandles som husholdningsavfall. Det skal 
derimot overleveres til et innsamlingssenter for 
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. 
Avhending må skje i samsvar med lokale 
miljøbestemmelser for håndtering av avfall.

• For mer detaljert informasjon om behandling, 
gjenvinning og resirkulering av dette apparatet, kan du 
kontakte kommunen, det lokale renholdsverket eller 
butikken der du kjøpte apparatet.

Tips for energisparing

• Bruk alltid full maskin: avhengig av typen tøy og 
program/tørketid. For mer detaljert informasjon, se 
programoversikten.

• Bruk den høyeste tillatte sentrifugehastigheten på 
vaskemaskinen din, da mekanisk fjerning av vann 
krever mindre strøm. Du vil dermed spare tid og 
strøm når du kjører tørkesyklusen.

• Ikke overtørk tøyet.

• Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.

• Rengjør bunnfilteret etter hver femte tørkesyklus.

• Plasser tørketrommelen på et rom der 
temperaturen er på mellom 15 °C og 20 °C. Ved 
høyere temperaturer, må du ventilere rommet, 
f.eks. åpne et vindu.

• Velg alltid riktig program/ tørketid for tøyet slik at du 
oppnår ønsket tørkeresultat.

• Velg skånsom-funksjonen kun for små tøymengder.

• Når du tørker bomull kan du tørke stryketørt og 
skaptørt tøy samtidig. Start med innstillingen for 
program/ tørketid for stryketørt, fjern tøyet som 
skal strykes når denne syklusen er over, og tørk 
resten av tøyet med innstillingen for skaptørt.

• Sett alltid programvalgbryteren på “0” etter endt syklus.
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BESKRIVELSE AV TØRKETROMMELEN

A. Kjøkkenbenk

B. Vannbeholder

C. Kontakttapp

D. Dør:
Trekk i håndtaket for å åpne døren.
Skyv forsiktig på døren til den lukker seg.

E. Lofilter

F. Bunnfilter

G. Bunnfilterklaff

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING AV LOFILTERET

ETTER HVER TØRKESYKLUS
• Slå av tørketrommelen før du utfører rengjøring eller vedlikehold.

• Tøm vannbeholderen etter hver tørkesyklus.

• Rengjør lofilteret etter hver tørkesyklus.

Avhengig av tørketrommelmodellen, kan lofilteret ha 
forskjellige former.

A. Ta lofilteret ut av tørketrommelen og åpne det forsiktig.

B. Fjern all loen fra filterpanelet.

C. Dersom duken er tett og ikke kan rengjøres for hånd, 
hold filteret under rennende vann og skrubb med en 
myk børste.

Når lofilteret er rent, settes det tilbake på plass i 
tørketrommelen. Påse at lofilteret er riktig plassert før du 
starter neste tørkesyklus.

C

D

G

F

E

B

A

A

B

A

B
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RENGJØRE BUNNFILTERET

A. Åpne bunnfilterklaffen og sett den til side. Løft opp håndtaket på filteret 
og trekk ut bunnfilteret.

B. Åpne filteret ved å løfte på låsen på filterrammen.

C. Ta skummet ut av filteret.

D. Fjern loen fra overflaten på skummet for hånd. Deretter rengjør du 
skummet under rennende vann for å fjerne alle lorester.

E. Fjern loen fra begge filterdelene for hånd. Dersom det fortsatt er et hvitt 
belegg på filterduken som ikke kan fjernes for hånd, må filterdelene 
rengjøres under rennende vann. Bruk en myk børste om nødvendig.

F. Sett skummet tilbake på plass i filterrammen.

G. Sett filterrammen inn i filterhuset ved å sette tappene på rammen i 
hullene på filterhuset og smekke låsen på plass. Pass på at skummet 
ikke klemmes mellom filterdelene.

H. Rengjør filterhuset og filterduken inni for hånd med en fuktig klut, eller 
veldig forsiktig med en støvsuger.

I. Sett filteret tilbake på plass i tørketrommelen, med håndtaket i 
vannrett stilling. Når filteret er satt helt inn, flyttes håndtaket nedover 
for å låse filteret på plass. Påse at håndtaket er helt på plass bak 
hektene på begge sider av filterhuset.

J. Fest bunnfilterklaffen igjen.

MERK: filterskummet bør ikke vaskes sammen med tøy i vaskemaskinen

B

A

C

D

E

F

G

H

I
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For enkelthets skyld:

Tørketrommelen kan kobles direkte til 
avløpssystemet i hjemmet for å unngå tømming av 
vannbeholderen etter hver tørkesyklus.

Legg en absorberende klut under for å suge opp vannsølet.

A. Koble fra slangen som er plassert øverst bak på 
tørketrommelen.

B. Fjern slangen fra beskyttelsesdekselet bak.

C. Fest slangen til avløpssystemet. Høydeforskjellen 
mellom gulvet der tørketrommelen står og 
koblingen til avløpssystemet må ikke overskride 1 m.

Merk: for å unngå heverteffekt, må ikke enden på 
slangen være under vannet i avløpet. Unngå å bøye og 
dreie på slangen.

TØMMESYSTEM

C
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DØROMHENGSLING 

For enkelthets skyld:

Dersom du ønsker å stable tørketrommelen oppå en vaskemaskin, 
kan du hengsle om døren for å få dørhåndtaket lengre ned.

A. Koble tørketrommelen fra strømnettet.

B. Åpne døren.

C. Bruk en nebbetang til å dreie kontakttappen (B) øverst på døren 90° og 
trekk den ut.

D. Fjerne dørlåsen:
Skru ut de 2 skruene over og under dørlåssystemet.

E. Trykk på den lille knotten over dørlåssystemet med en liten skrutrekker, 
flytt dørlåsen litt oppover og trekk den mot deg med fingeren.

F. Hengsle om døren:
Fjern de to skruene som fester døren. 
Fest døren igjen på ønsket side med de 2 skruene.
Pass på at du skrur til i vannrett stilling for å unngå at du klemmer 
dørpakningen.

G. Sette dørlåsen på plass igjen:
Sett inn dørlåsen på motsatt side av dørfestet. Trykk den helt inn i hullet 
og flytt den litt nedover, til den lille knotten på dørlåssystemet låses fast.

H. Fest de to skruene over og under dørlåssystemet.

I. Sett nå kontakttappen tilbake på plass øverst på døren, ved å sette det 
inn og dreie den 90° igjen.

MERK:
Bruk en skrutrekker av typen “Torx T20”. 

A

B

C

D

E
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FEILKODER

Ved en feilfunksjon på tørketrommelen vises én av følgende feilkoder på displayet.

FEILKODE Du kan kontrollere selv før du kontakter serviceavdelingen.

F01 – F04 Tilkall serviceavdelingen.

F05
Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømnettet. Påse at romtemperaturen er på 
mellom 5°C og 35°C. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den 
på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.

F06
Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømnettet. Påse at romtemperaturen er på 
mellom 5°C og 35°C. Vent 1 time. Koble tørketrommelen til strømnettet og start den 
på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt serviceavdelingen.

F07

Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømnettet. Påse at romtemperaturen er på 
mellom 5°C og 35°C. Ta cirka halvparten av tøyet ut av tørketrommelen. Vent 1 time. 
Koble tørketrommelen til strømnettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, 
kontakt serviceavdelingen.

F10 – F24
Slå tørketrommelen AV og koble den fra strømnettet. Vent 30 minutter. Koble 
tørketrommelen til strømnettet og start den på nytt. Dersom feilen vedvarer, kontakt 
serviceavdelingen.

Indikatorlampen for start 
blinker 2 ganger pr. 

sekund når du trykker på 
den

Påse at døren er riktig lukket og at bunnfilteret er riktig plassert. Dersom feilen 
oppstår igjen, kontakt serviceavdelingen.

Indikatorlampen for 
bunnfilteret blinker, 

indikatorlampen for start 
blinker 2 ganger pr. 

sekund når du trykker på 
den

Påse at bunnfilteret er riktig plassert. Dersom feilen oppstår igjen, kontakt 
serviceavdelingen.
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Dersom det oppstår en feil, og før du kontakter 
vår serviceavdeling, kontroller følgende for å se 
om du kan rette opp feilen selv:

Tørkingen tar for lang tid / tøyet er ikke tørt nok:

• Er det valgt riktig program?

• Tøyet som er lagt inn er for vått 
(Sentrifugehastigheten på vaskemaskinen lavere enn 
800 opm? Når sentrifugehastigheten er lavere enn 
800 opm, kan vannbeholder-feilen oppstå under 
tørkesyklusen)?

• Er lofilteret tett (indikatorlampen for filteret lyser)?

• Er bunnfilteret tett? (se kapittelet “Lofilter og 
bunnfilter”).

• Er romtemperaturen for høy?

• Lyser indikatorlampene for SLUTT? Tørkesyklusen 
er fullført og tøyet kan tas ut.

• Er funksjonen ‘Skånsom’ valgt? Funksjonen 
‘Skånsom’ bør kun velges for små tøymengder.

• Er vasken blandet (for eksempel bomull og syntetisk)?

Tørketrommelen fungerer ikke:
(etter et strømbrudd og/eller et avbrudd i 
strømtilførselen, må du alltid trykke på Start/Pause-
knappen).

• Er støpslet satt skikkelig inn i stikkontakten?

• Strømbrudd?

• Er sikringen gått?

• Er døren skikkelig lukket?

• Er det valgt et tørkeprogram?

• Er det valgt utsatt start?

• Er Start/Pause-knappen aktivert?

• Tennes indikatorlampene?

Indikatorlampen for lofilteret, vannbeholderen 
eller bunnfilteret lyser:

• Er lofilteret rent?

• Er vannbeholderen tom?

• Er vannbeholderen riktig plassert?

• Er bunnfilteret rent og riktig plassert?

Vanndråper under tørketrommelen:

• Er bunnfilteret riktig plassert?

• Er loen på varmeelementets bunnfilterpakning fjernet?

• Er loen på dørpakningen fjernet?

• Er vannbeholderen riktig plassert?

• Står tørketrommelen plant?

Kundeservice
Dersom problemet vedvarer eller dukker opp igjen 
etter disse kontrollene, slår du tørketrommelen av 
og tilkaller serviceavdelingen (henvis til garantien).

Oppgi alltid:

• Typen feil.

• Tørketrommeltype og modell.

• Servicekoden (nummeret etter ordet Service på 
typeplaten) på nedre side av døråpningen.

• Din fulle adresse og telefonnummer.

FEILSØKINGSLISTE/KUNDESERVICE


