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• De rekommenderade torktiderna baseras på en centrifugeringshastighet på 800, 1000 och 1200 varv per minut.
• Vid lägre centrifugeringshastigheter bör en längre torktid väljas.
• Torktiderna kan vara längre för frotté och andra kraftiga material.

Torktider

Tillvalsfunktioner Rekommenderade
tidsinställningar

Maximal
tvättmängd

Skonprogram
Minskar torkeffekten 
(rekommenderas för 
ömtåliga material)

Centrifugeringshastighet
Tvättmaskin

Varv/minut
800

Varv/minut
1000

Varv/minut
1200

Kg

Bomull

Max. 5 kg

Skåptorrt plus 105’
140’ - 80’

115’
3,5

5,0

Skåptorrt 85’
130’ - 70’

100’
3,5

5,0

Stryktorrt 70’
100’ - 60’

85’
3,5

5,0

Syntetmaterial

Max. 2,5 kg

Skåptorrt plus 70’ 50’ - 2,5

Skåptorrt 60’ 40’ - 2,5

Stryktorrt 50’ 30’ - 2,5

Vädring
Tvätten vädras i 6 minuter utan värme - - - - -

Start
Startar torkprogrammet.

På Kontrollampan lyser när 
torktumlaren är i funktion.

Filter
Kontrollampan tänds när 
filtret behöver rengöras. 
Rengör filtret efter varje 
program.

Vatten-
behållare

Kontrollampan tänds när 
vattenbehållaren behöver 
tömmas. Torkprogrammet 
avbryts automatiskt. Töm 
vattenbehållaren. Öppna 
luckan och känn efter hur 
fuktigt tvättgodset är. Stäng 
luckan. Ställ vid behov in 
ytterligare torktid och tryck 
på Startknappen. 
(Vattenbehållarens 
kontrollampa förblir tänd 
cirka 2 minuter även efter 
det att behållaren tömts på 
vatten.)

PROGRAMSEKVENSINDIKATORER
Torkning
Vädring
Klart
Skrynkel-
skydd

Programvredet visar hur 
torkprogrammet  
fortskrider efter start.

AWZ 750S

SNABBGUIDE
Läs också noggrant igenom: 
bruksanvisningen och 
installationsmanualen.
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1. Dra igen dragkedjor, knäpp alla knappar, 
spännen och liknande samt töm alla fickor. 

2. Vänd tvättgodset in och ut.
3. Lägg i en artikel i taget i trumman så att 

tvättgodset inte trasslar ihop sig.
Sortera tvätten så här:
A) Efter skötselsymboler 

(på kragen eller på insidan av en söm):

Lämplig för torktumling

Endast för torktumling med reducerad 
torkeffekt

Torktumla inte

B) Efter mängd eller tjocklek/vikt
När tvättmängden överskrider torktumlarens 
kapacitet skall tvättgodset sorteras efter vikt 
(skilj t.ex. handdukar från tunna underkläder).

C) Efter typ av material
Bomull/linne: Handdukar, tröjor, sängkläder 
och bordsdukar tillverkade av bomull eller linne.
Syntetmaterial: Blusar, skjortor, overaller, etc, 
tillverkade av polyester eller polyamid eller 
blandade bomull/syntetmaterial.

D) Efter torkningsgrad
• Sortera enligt följande: Stryktorrt, 

skåptorrt, etc.
Torktumla inte: Ylle, silke, nylonstrumpor, 
ömtåliga broderier, tyger med 
metalldekorationer, skrymmande föremål såsom 
sovsäckar, etc.
Observera: Använd endast tillsatsmedel som är 
godkända för torktumlare och skölj noggrant 
tvättgods som behandlats med 
fläckborttagningsmedel i rikligt med vatten före 
torktumling. Använd endast plastföremål som 
är godkända för torktumlare och torka aldrig 
gummi eller föremål nedsmutsade av vegetabilisk 
olja i torktumlaren.

Så här fungerar barnspärren:
1. Öppna luckan.
2. Vrid plastskruven medurs 90 grader med ett 

mynt eller en skruvmejsel.
Vertikal skåra: luckan kan inte stängas.
Horisontell skåra: luckan kan stängas.

Torktid eller program och tillvalsfunktioner:
• Välj torktid eller ett program genom att vrida 

programvredet medurs.
• För att välja en tillvalsfunktion (om den är 

valbar) trycker du på motsvarande 
funktionsknapp.

• Tryck på knappen en gång till för att ångra 
valet.

1. När du valt önskad torktid eller program och 
eventuella tillvalsfunktioner, tryck på 
Startknappen.
Om inte tvättgodset plockas ur maskinen 
efter torkprogrammet startas automatiskt ett 
antiskrynkelprogram  som är i funktion 
högst 12 minuter. 

2. När programmet är klart, ställ programvredet i 
läge “0”. 
Kontrollampan “På” släcks. 

Att avbryta torktumlaren under pågående 
program

1. Ställ in programvredet på “Vädring”.
2. Vänta sedan minst 5 minuter så att 

torktumlaren hinner svalna innan du öppnar 
luckan.
För din egen säkerhet stoppas programmet 
automatiskt om du öppnar luckan.

3. För att starta torktumlaren igen efter att 
luckan öppnats: stäng luckan och tryck på 
Startknappen en gång till.  

Rengör luddfiltret efter varje torkprogram:
1. Öppna luckan.
2. Dra filtret uppåt.
3. Öppna filtret.
4. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller 

med fingrarna.
5. Stäng filtret.
6. Tryck tillbaka filtret ordentligt på plats.

Töm vattenbehållaren efter varje 
torkprogram.
1.  Dra i handtaget för att ta ur 

vattenbehållaren.
2.  Töm vattenbehållaren.
3.  Sätt den tomma vattenbehållaren på plats igen 

genom att trycka den hela vägen tillbaka.

När du installerar torktumlaren är det viktigt 
att du med hjälp av de justerbara fötterna 
placerar maskinen så att den står vågrätt. 
Kontrollera med ett vattenpass.

Rengör värmeväxlaren åtminstone var tredje 
månad. Torka av ludd från luckans insida och 
tätringen med en fuktig trasa. 
(Se bruksanvisning.) 

Att bygga in torktumlaren (vid behov)

1. Vi rekommenderar att du inte avlägsnar 
överdelen. 

2. För att säkerställa en tillräcklig 
luftcirkulation måste det vara fritt minst 5 
cm mellan torktumlaren och 
inbyggnadsskåpet. 

Om torktumlaren inte fungerar som den ska 
bör du kontrollera följande punkter innan du 
kontaktar Service:
Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte 
tillräckligt torr:
• Har rätt torktid valts?

• Var tvättgodset för blött när det lades in i 
torktumlaren? (Var tvättmaskinens 
centrifugeringshastighet lägre än 800 varv/
minut? När centrifugeringshastigheten 
underskrider 800 varv/minut kan fel uppstå 
i vattenbehållaren under torkcykeln.)

• Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa 
lyser)?

• Är värmeväxlaren smutsig? (Se 
bruksanvisningen.)

• Är rumstemperaturen för hög?
Torktumlaren fungerar inte:
• Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
• Är det strömavbrott?
• Har det gått en säkring?
• Är luckan stängd ordentligt?
• Har en torktid valts?
• Har tillvalsfunktionen Startfördröjning valts?
• Har Start-knappen tryckts in?
Kontrollampan för luddfiltret eller 
vattenbehållaren är tänd:
• Är luddfiltret rent?
• Är vattenbehållaren tom?
• Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?
• Är värmeväxlaren ren?
Det droppar under torktumlaren:
• Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats?
• Har ludd torkats bort från värmeväxlarens 

packning?
• Har ludd torkats bort från luckans tätring?
• Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

Om ovanstående kontroller inte avhjälper 
problemet skall du stänga av torktumlaren 
och kontakta Service (se garantin). 
Var god uppge:
• Problemets art.
• Torktumlarens typ och modell.
• Servicekoden (siffran efter ordet Service på 

typskylten) som sitter till höger när luckan 
är öppen.

• Din fullständiga adress och ditt 
telefonnummer.

FÖRBEREDELSER

BARNSPÄRR

VÄLJA TORKTID ELLER PROGRAM OCH 
TILLVALSFUNKTIONER

STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM

AVBRYTA ETT TORKPROGRAM

FILTER

VATTENBEHÅLLARE UPPTILL ELLER NEDTILL

MASKINENS PLACERING

VÄRMEVÄXLARE

INBYGGNAD

FELSÖKNING

SERVICE


