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Betjening av maskinen

Ytterligere informasjon (inkludert feilsøking og service) finner du i de enkelte avsnittene i bruksanvisningen.

Sorter tøy etter:

Materialtykkelse: Hver gang det er større mengde enn tørketrommelen greier, skiller 
du vasken etter vekt (f.eks. tørk håndklær og tynt undertøy hver for seg).

Materialtype: Bomull (lin); syntetiske tekstiler (lettstelt).

Tørkegrad: Skaptørt, stryketørt, osv.

Må ikke tørkes i tørketrommel: Ull, silke, nylonstrømper, ømtålige broderier, tekstiler 
med metalldekorasjoner, store gjenstander som soveposer eller puter.

Kontroller at alle fester er lukket og at lommer er tomme. Sørg for at det ikke er 
sigarettennere i tøyet. Vreng tøyet.

Plasser vasken løst i trommelen for å oppnå jevn tørking over det hele. Lukk deretter 
døren.

Velg det nødvendige tørkeprogrammet ved å vri på programvelgerbryteren 
(for info, se programtabellen).

Velg et tidsprogram for å tørke små tøymengder.
Velg det nødvendige alternativet ved å trykke på tilsvarende knapp.
Indikatorlampen over den relevante knappen tennes for å bekrefte valget. 
En hurtigblinkende lampe angir at et feil valg har blitt foretatt (inkompatibelt 
alternativ). Trykk på knappen igjen for å avbryte alternativet.

Tørkeprogrammet startes ved å trykke på «Start»-knappen. 
Relevant indikatorlampe lyser. En hurtigblinkende «Start»-lampe angir at døren ikke er 
godt lukket eller at varmeveksleren ikke er riktig satt inn.
Endre programvalg: Hvis det valgte programmet endres under tørking, stanser 
tørketrommelen. Indikatorlampen for «Start» blinker. 
Trykk på «Start»-knappen igjen for å betjene det nye programmet.
Advarsel: Stopp aldri en tørketrommel før slutten av tørkesyklusen, så sant ikke alt 
tøyet tas ut raskt og spres utover slik at varmen forsvinner.

Den siste delen av en tørkesyklus finner sted uten varme (nedkjølingssyklus) for å 
sikre at tøyet når en lavere temperatur for å unngå at det blir skrukkete.

Antikrøll: Hvis tøyet ikke tas ut når tørkesyklusen er ferdig, vil en automatisk antikrøll-
syklus gå i maks. 15 minutter. Trommelen roterer for å forhindre at tøyet krøller seg.

Slutt: Ta tøyet ut av tørketrommelen. Tørkeprosessen er fullført og antikrøll-fasen er 
nådd (aktiv).

Sett programvelgerbryteren til «Av» («O»).

Rengjøre lofilteret: Åpne døren, dra lofilteret opp og ut av maskinen og åpne det. Børst bort loet med en myk børste eller 
fingerspissene. Lukk lofilteret og trykk det godt tilbake på plass (mer detaljerte opplysninger gis i bruksanvisningen).
Tømme vannbeholderen: Dra beholderen ut med håndtaket og tøm den. Sett beholderen tilbake på plass når den er tom ved å 
skyve den helt inn igjen.
Tøm vannbeholderen etter hver tørkeprosess, fordi en full vannbeholder stopper tørkeprosessen før tøyet er tørt.

Merk: Bruk kun tilsetninger/plastgjenstander som er merket med at de tåler tørketrommel, og skyll gjenstander som har blitt 
behandlet med flekkfjerner, grundig i rikelig med vann før tørking. Tørk aldri gummigjenstander eller gjenstander med flekker fra 
vegetabilsk olje i tørketrommelen.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader på tøyet som skyldes utilstrekkelig eller uriktige instruksjoner på vaskeetikettene som 
følger med plaggene eller gjenstandene.

Sorter tøy i henhold 
til vaskesymbolene

Må ikke tørkes i tørketrommel

Kan tørkes i trommel -

Kan tørkes i trommel

ved lave temperaturer

Forberede tøy

Legge inn i tørketrommel

Velge program

Velge alternativer 
(hvis tilgjengelig)

Starte tørketrommel

Programslutt -  
ta ut av tørketrommel

Slå av tørketrommel
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Hvis tørkeprosessen avbrytes og startes på nytt, øker det tørketiden betraktelig og kan føre til overtørking.

Oversikt over programmer Tilleggs-
funksjoner

Omtrentlig tørketid 
(i minutter)

Programmer/Tørkenivåer

Tekstiltype
Tekstiler Lastevolum 

kg* Forsiktig
Tørr pluss Utsatt start

Meget 
vått tøy Vått tøy

Ekstra tørt Tykt tøy med flere lag som f.eks.: frottéhåndklær, 
frottébadekåper. Bomull eller lin varmvask/

farget tøy

maks. 6 kg

3,0
6,0 X X X 115’

170’
100’
150’

Skaptørt **

Liknende typer tøy som ikke trenger stryking, f.eks.: tørre 
håndklær, sengetøy, undertøy, babytøy, T-skjorter, 
bomullssokker.

3,0
6,0 X X X 100’

145’
85’
125’

Stryketørt ** Tøy som krever stryking som f.eks.: sengetøy og duker, 
tørre håndklær, T-skjorter, pologensere, arbeidsklær.

3,0
6,0 X X X 70’

110’
60’
95’

Ekstra tørt Tøy med tykke områder med flere lag, som f.eks.: sengetøy 
og duker, joggedresser, anorakker, tepper. Syntetiske blandingsfibre 

eller bomull lettstelt 
(trenger ikke å strykes) 

maks. 3 kg

1,0
3,0 X X X 55’

75’
45’
60

Skaptørt ** Tøy som ikke krever stryking som f.eks.: skjorter, bluser, 
T-skjorter, sportstøy.

1,0
3,0 X X X 50’

65’
40’
50’

Stryketørt Tøy som krever stryking som f.eks.: bukser, kjoler, skjørt, 
skjorter, bluser.

1,0
3,0 X X X 35’

50’
25’
40’

Blandet tøy T-skjorter, bluser, håndklær, undertøy, sportstøy.

Bomull – syntetisk blanding

maks. 3 kg

3,0 X — X 110’ 95’

Tøyet luftes, friskes opp og mykes opp i 
30 minutter uten varme. Alle tekstiler. — — — X — —

10’ 20’ 30’ 40’ 60’ 90’
Ekstra tørketid for tekstiler som ikke passer til andre 
programmer, for avslutning av tørkeprosessen og for små 
tøymengder (<1,0 kg).

Alle stoffer

— X — X 10’ 20’ 30’
40’ 60’ 90’
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* Vekt gjennomsnittlig og maksimal mengde.
** Testprogrammer i henhold til EN 61121, testet med maksimalt kapasitet.
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Hva du gjør hvis...

...du ønsker å kontrollere trommelen på egenhånd først: (Hvis maskinen ikke fungerer som den skal, må 
du kontrollere følgende punkter før du ringer Kundeservice – se også det relevante avsnittet i 
bruksanvisningen).

Tørkingen tar for lang tid/
tøyet er ikke tørt nok

• Har syklusen blitt avbrutt (dør åpnet, full vannbeholder)?
• Var det innlagte tøyet for vått (vaskemaskinens sentrifugehastighet mindre 

enn 1 000 opm)?
• Er lofilteret skittent (filterindikatorlampen lyser)?
• Er varmeveksleren skitten (for mer informasjon, se bruksanvisningen)?
• Er romtemperaturen for høy?
• Lyser indikatorlampene «Slutt»? Tørkesyklusen er fullført og tøyet kan tas ut.
• Hvis tørkeresultatet ikke er som forventet, velger du et tørrere program eller bruker 

alternativet «tørr pluss» (hvis tilgjengelig).
• Er tynt og tykt tøy blandet? Er forskjellige typer materialer blandet? Sorter tøyet etter 

tykkelse og materiale og tørk på nytt.

Tørketrommelen fungerer 
ikke (trykk alltid på «Start»-
knappen etter et strømbrudd)

• Er støpselet satt ordentlig inn i strømuttaket?
• Er det strømbrudd?
• Har sikringen gått?
• Er døren ordentlig lukket?
• Har det blitt valgt et tørkeprogram?
• Er «Start»-knappen trykket inn?
• Er alternativet for utsatt start valgt?
• Er tørketrommelen for full?  Vennligst ta ut noe av tøyet.
• Er varmeveksleren satt inn riktig?

Indikatorlampe for lofilter, 
vannbeholder på

• Er lofilteret rent?
• Er vannbeholderen tom?
• Har vannbeholderen blitt satt inn riktig?
• Er varmeveksleren satt inn riktig?

Små vanndråper under 
tørketrommelen

• Har varmeveksleren blitt satt inn riktig?
• Har alt lo på varmevekslertetningen og dørtetningen blitt tørket bort?
• Har vannbeholderen blitt satt inn riktig?
• Hvis direkteavløpsslangen brukes, er den tett?
• Står tørketrommelen på jevnt underlag?

...du ønsker å vedlikeholde og rengjøre tørketrommelen:

Rengjør filteret etter hver 
syklus

• Børst bort loet med en myk børste eller fingerspissene.
• Lukk filteret.
• Skyv filteret tilbake på plass.

Tøm vannbeholderen etter 
hver tørkesyklus

• Trekk i håndtaket for å fjerne vannbeholderen.
• Tøm vannbeholderen.
• Sett vannbeholderen tilbake på plass når den er tom ved å skyve den helt inn igjen.

Rengjør varmeveksleren 
minst én gang i måneden

• Rengjør varmeveksleren under rennende vann.
• Fjern alt lo fra tetningene.
• Rengjør varmevekslerhuset (se avsnittet «Varmeveksler» i bruksanvisningen for mer 

informasjon).
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Feilkoder

I tilfelle maskinens kontrollenhet registrerer en defekt komponent eller en feil i tørketrommelen, 
stopper den kjøringen av programmet og røde lamper vil blinke.

Programflytlampene indikerer feilkoden, som i tabellen nedenfor:

Feilkode Lampefeilkode Må kontrolleres av kunden før service tilkalles

F01
• Drei programvelgeren til stillingen «av».
• Vent 1 minutt.
• Drei programvelgeren til ønsket program.
• Trykk på Start-knappen.
• Hvis trommelen går inn i feilmodus igjen.
• Ring fabrikkens kundetjeneste.
• Kontroller programflytlysene og oppgi feilkoden.

F02

F04

F07

F05
• Drei programvelgeren til stillingen «av».
• Forsikre deg om at omgivelsestemperaturen er mellom 

5 °C og 35 °C.
• Vent i 1 time.
• Drei programvelgeren til ønsket program.
• Trykk på Start-knappen.
• Hvis trommelen går inn i feilmodus igjen.
• Ring fabrikkens kundetjeneste.
• Kontroller programflytlysene og oppgi feilkoden.

F06

 Lampe blinker

 Lampe på

 Lampe av

thth

sense

thth

sense

thth

sense

thth

sense

thth

sense

thth

sense
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Indikatorlamper og alternativer

thth

sense

40’

20’

30’

60’

90’

10’

3h 6h 9h

6Kg

+

6Kg

AZC 6571

Programvelgerbryter
Tørkeprogrammet velges ved å vri 
denne bryteren. Indikatorlampen for 
«Start» blinker.

«Start»-knapp
Tørkeprogrammet startes ved å trykke 
på denne knappen. Indikatorlampen 
tennes.

Filter
Indikatorlampen tennes når filteret og/
eller varmeveksleren inkludert huset 
må rengjøres.
Rengjør filteret etter hver tørkesyklus.

Vannbeholder
Indikatorlampen tennes når 
vannbeholderen må tømmes. 
Tørkesyklusen avbrytes automatisk. 
Tøm beholderen og start 
tørkeprogrammet på nytt.
Tøm vannbeholderen etter hver 
tørkesyklus.

Slutt
Tørkeprogrammet er ferdig. Antikrøll-
funksjonen er nådd. 
Tøm tørketrommelen.

Overtørkingsbeskyttelse
Indikatoren tennes når et 
fuktighetskontrollert program velges, 
for å indikere den aktiverte 
beskyttelsesfunksjonen.

thth

sense

Forsiktig
Dette valget reduserer 
tørketemperaturen.

Tørr pluss
Ved å velge dette alternativet, kan du øke 
tøyets tørrhetsnivå.

Utsatt start
Utsetter starten på tørkesyklusen med 
3, 6 eller 9 timer. Hver gang knappen 
trykkes inn, øker utsettelsen med 
3 timer. Trykk på «Start»-knappen for 
å bekrefte det endelige valget og for 
å starte tørketrommelen. Under 
nedtellingen vil trommelen gå rundt fra 
tid til annen for å omfordele tøyet og 
pumpen vil begynne å pumpe vann i 
vannbeholderen. For å avbryte eller 
endre den tidligere innstilte 
tidsutsettelsen, setter du markøren på 
programvelgerbryteren til stillingen «av», 
eller åpner døren.

+

3h 6h 9h

5019 307 01556
(Med forbehold om tekniske endringer)

NO AZC 6571 Hurtigreferanse
Les også bruksanvisningen grundig før du bruker maskinen!


