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Denna apparat är märkt  i enlighet med kraven i direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs av eller 
innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE). 
Detta direktiv innehåller bestämmelser för hantering och återvinning av kasserade apparater som gäller inom 
hela Europeiska unionen. 
Symbolen av en överkryssad soptunna på apparaten eller förpackningen anger att apparaten ska 
källsorteras när den inte längre ska användas. Lämna in apparaten till närmaste återvinningscentral för 
elektriskt och elektroniskt avfall. Du kan även lämna in den till återförsäljaren vid köp av en likvärdig apparat. 
En korrekt utförd källsortering av den kasserade apparaten för påföljande återvinning, behandling och 
miljövänligt bortskaffande bidrar till att värna om miljön och hälsan och underlättar återanvändning och/eller 
återvinningen av de material som apparaten är tillverkad av. 
Otillåten kassering av apparaten beivras enligt gällande nationell lagstiftning. 
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LÄS NOGGRANT IGENOM BRUKSANVISNINGEN. 
OBS! 
Läs noggrant igenom samtliga instruktioner i denna bruksanvisning så att du känner till 
vad som krävs för att använda maskinen på ett korrekt och säkert sätt. 
Förvara alltid bruksanvisningen i närheten av maskinen för framtida konsultation. 
Se till att bruksanvisningen alltid medföljer maskinen vid ägarbyte eller flytt. 

 
 

1. ANVISNINGAR FÖR EN SÄKER OCH KORREKT ANVÄNDNING  
 

OBS! 
Syftet med dessa anvisningar är att främja säkerheten. 
Läs noggrant igenom dem innan maskinen installeras och tas i bruk.  
 

Kassering av förpackningsmaterial 
• Låt inte förpackningsmaterialet ligga framme utan uppsikt. Sortera de olika förpackningsmaterialen 

och lämna dem till närmaste återvinningscentral. 
• Förvara förpackningsmaterialet (plastpåsar, frigolit, metallprofiler o.s.v.) utom räckhåll för barn.   
 

Hantering av kasserad maskin 
• Den kasserade maskinen måste göras obrukbar. Förstör eller ta bort lucklåset så att 

lekande barn inte kan bli instängda i maskinen och därmed utsättas för livsfara. Dra ut 
stickkontakten ur eluttaget och kapa av nätkabeln. 
Lämna sedan maskinen till närmaste återvinningscentral. 

 

Värna om miljön! 
• Utnyttja hela den rekommenderade kapaciteten. Överskrid inte max. tillåten tvättmängd. 
• Använd inte förtvätt för lätt eller normalt smutsad tvätt. 
• Följ tillverkarens rekommendationer beträffande tvättmedelsdosering. 
• Välj max. centrifugeringsvarvtal som passar den aktuella tvättypen. Höga centrifugeringsvarvtal 

minskar torktiden och sparar energi. 
 

Säkerhetsinformation 
• Denna maskin är avsedd för hushållsbruk och överensstämmer med kraven i följande gällande 

direktiv: 72/23/EEG, 89/336/EEG (inkl. 92/31/EEG och 93/68/EEG). 
• Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan maskinen installeras och tas i bruk. 
• Kontrollera före bruk att trumenheten har lossats genom att transportsäkringarna har tagits bort (se 

anvisningarna). Om trumenheten inte har lossats kan den förorsaka skador på maskinen och på 
intilliggande köksskåp eller -utrustning. 

• Denna bruksanvisning hör ihop med maskinen. Se till att den förvaras i gott skick tillsammans med 
maskinen. Installationen ska utföras av behörig personal och enligt gällande föreskrifter. Maskinen 
är avsedd att användas för följande funktioner: Tvätt och torktumling av kläder eller textilier som 
enligt tillverkarens tvättrådsetikett tål maskintvätt och/eller torktumling. Alla andra 
användningsområden anses felaktiga. Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för felaktig 
användning. 

• Märkplåten med tekniska data, serienummer och CE-märke syns när du öppnar luckan. 
Märkplåten får aldrig tas bort. 

• El- och vattenanslutningar som krävs för att installera maskinen får endast ombesörjas av 
behörig personal. 

• Maskinen måste jordas enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter. Tillverkaren frånsäger sig allt 
ansvar för person- eller sakskador som har uppstått på grund av att maskinen är felaktigt 
jordad eller jordanslutning saknas. 

• Installera en allpolig brytare med ett kontaktavstånd på min. 3 mm om maskinen ansluts 
permanent till elnätet (ej via stickkontakt). 

• Nätkabelns stickkontakt och respektive eluttag ska vara av samma typ och överensstämma med 
gällande föreskrifter. Kontrollera att nätspänningen och -frekvensen överensstämmer med de 
värden som anges på maskinens märkplåt. Undvik att använda adaptrar eller shuntar. Dra aldrig ut 
stickkontakten genom att dra i nätkabeln. 
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• Maskinen kopplas från elnätet endast om du drar ut stickkontakten ur eluttaget eller slår 
från huvudströmbrytaren. Stickkontakten måste vara åtkomlig efter installationen. 

• Använd nya slangar (medföljer maskinen) vid installationen av maskinen. Återanvänd inte de 
gamla slangarna. 

• Se till att nätkabeln inte hamnar under maskinen. 
• Maskinen får absolut inte användas i fordon, på båtar eller flygplan. Den får heller inte användas i 

speciella omgivningsmiljöer som t.ex. innehåller  explosiva eller frätande dammpartiklar, ångor, 
gaser o.s.v. eller explosiva och/eller frätande vätskor. 

• Placera inte maskinen i omgivningsmiljöer där det finns risk för frostbildning. Nedisade rör kan 
sprängas sönder p.g.a. trycket. 

• Haka fast tömningsslangen över kanten på tvätthon och kontrollera att den sitter fast ordentligt 
och inte kan röra sig. 

• Om tömningsslangen inte sitter fast ordentligt kan kraften från vattnet som pumpas ut få den att 
lossna från tvätthon med risk för översvämning som följd. 

• Haka fast slangen över kanten på tvätthon och kontrollera att vattnet rinner snabbt ned i 
avloppet för att undvika att det kan svämma över från tvätthon. 

• Maskinen får inte överbelastas. 
• Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller kemikalier när du tvättar med 

maskinen. De kan skada maskinen och alstra giftiga gaser. Dessa kan även fatta eld och 
förorsaka explosion. 

• Plagg som är indränkta med oljeprodukter får inte maskintvättas. Kontrollera att det inte ligger 
några brandfarliga föremål i plaggen innan du tvättar dem (t.ex. tändare, tändstickor o.s.v.). 

• Om du rengör plaggen med brandfarliga vätskor som t.ex. bensin, måste du försäkra sig om att 
vätskan har avdunstat helt eller skölja väl innan du lägger i plaggen i maskinen. 

• Kontrollera att alla fickor är tömda, knappar är knäppta och blixtlås är stängda innan du lägger i 
plaggen i maskinen för att tvätta dem. 

• Undvik att tvätta fransiga eller trasiga plagg i maskinen. 
• Luckglaset blir mycket varmt vid höga tvättemperaturer. 
• Kontrollera att allt vatten har tömts ut innan du öppnar luckan. 
• Om vatten finns kvar i maskinen måste du tömma ut det innan du öppnar luckan. Läs 

bruksanvisningen vid eventuella tveksamheter. 
• Vattnet i maskinen är inte drickbart! 
• Förtäring av tvättmedel kan förorsaka mun- och svalgskador. 
• Kontrollera att trumman står stilla innan du tar ut tvätten ur maskinen. 
• Stäng av maskinen efter varje användning. På så sätt sparar du energi. 
• Låt luckan stå på glänt mellan tvättomgångarna för att bibehålla luckans gummipackning i gott 

skick. 
• Försök aldrig själv att reparera maskinen vid ett eventuellt funktionsfel. Koppla maskinen från 

elnätet och stäng vattenkranen. Kontakta en behörig tekniker. Reparationer ska endast 
ombesörjas av behörig personal. 

• Maskinen får endast användas av vuxna. Låt inte barn mixtra med reglagen eller leka med 
maskinen och håll barn på behörigt avstånd från maskinen när den är igång. 

• Mindre husdjur och småbarn kan krypa in i maskinen. 
• Kontrollera alltid trumman invändigt före användning och låt inte barn leka med maskinen. 
• Håll barn på behörigt avstånd från maskinen när luckan eller tvättmedelslådan är öppen. Det kan 

finnas kvar tvättmedelsrester i maskinen som kan förorsaka allvarliga ögon-, mun- och 
svalgskador och t.o.m. dödsolyckor p.g.a. kvävning. 

• Maskinen är inte avsedd att användas av personer (inkl. barn) med fysiska, sensoriska eller 
fysiska handikapp eller personer som saknar erforderlig erfarenhet eller kunskap om hur maskinen 
används såvida de inte står under uppsyn eller instrueras av en annan person som ansvarar för 
deras säkerhet. 

• Torktumlingsfunktionen får inte användas om kemikalier för industriellt bruk har använts för 
fläckborttagningen. 

• Se till att det inte bildas luddansamlingar kring maskinen. 
• Torktumla inte otvättade plagg i maskinen. 
• Plagg som är fläckade med matolja, aceton, olja, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax 

eller vaxborttagningsmedel ska maskintvättas i varmt vatten med en extra dos tvättmedel innan de 
torktumlas i maskinen. 

• Torktumla inte föremål som t.ex. svampar (latexskum), duschmössor, vadderade regnkläder och 
kläder eller kuddar med vadderade inlägg eller stoppningar. 
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• Använd sköljmedel eller liknande produkter enligt anvisningarna på deras respektive 
förpackningar. 

• Torktumlingsprogrammets sista fas körs utan värme (avkylningsprogram) för att tvätten ska 
bibehålla en temperatur som säkerställer att plaggen inte tappar formen eller krymper. 

• Stanna aldrig maskinen innan torktumlingsprogrammet är avslutat, såvida du inte tar ut och 
hänger upp alla plagg meddetsamma så att värmen dunstar bort ur plaggen. 

• Förvara inte brandfarliga vätskor i närheten av apparaten. 
 
Om maskinen inte ska användas på en längre tid 

• Koppla maskinen från el- respektive vattenledningsnätet om den inte ska användas på en längre 
tid. På så sätt undviker du att det uppstår dålig lukt i maskinen. 

 

Viktigt! 
Denna maskin är mycket lätt att använda. 
Läs dock noggrant igenom bruksanvisningen och följ alla instruktioner innan du tar maskinen i bruk. 
Detta ger bäst resultat. 
Bruksanvisningen innehåller anvisningar för korrekt installation, användning och underhåll av 
maskinen samt användbara tips och råd. 
 

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för person- eller sakskador som har uppstått på 
grund av att ovanstående föreskrifter har försummats eller efter ingrepp på maskinen eller 
vid användning av piratreservdelar. 
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2. INSTALLATIONSANVISNINGAR   
 

Viktigt! 
Maskinen ska installeras av en behörig tekniker enligt gällande föreskrifter. 
Maskinen är mycket tung. Iaktta försiktighet i samband med lyft. 

 
2.1 UPPACKNING 
 

Trumenheten är fäst med transportsäkringar (A) som sitter på baksidan av maskinen med tillhörande 
distansbrickor av plast (B). Transportsäkringarna måste tas bort för att nätkabeln ska kunna användas. 
 

 
 
 
 

1. Skruva loss alla transportsäkringar med en 10 mm nyckel. 
2. Ta bort alla transportsäkringar (A) på baksidan. 

3. Ta bort alla distansbrickor av plast (B). 
 
 

                 
 
 
 
4. Montera alla medföljande plastpluggar (C), för att undvika att det 
kommer in vatten i maskinen och för att undvika kontakt med 
spänningssatta delar.   

 

 
 
Varning! 
• Vänd inte maskinen uppochned och lägg inte ned den på sidan.  
• Spara alla transportsäkringar. De behövs om du skulle behöva flytta maskinen. 

A + B 

A 

B 

C 
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2.2 PLACERING OCH PLAN UPPSTÄLLNING 
 

1.     Placera maskinen på den 
utvalda platsen. 

2.     Se till att hela maskinen står 
plant med hjälp av ett 
vattenpass. Justera med hjälp 
av justerfötterna om det 
behövs. Lås fast justerfötterna 
med de avsedda låsmuttrarna 
efter justeringen. 

 
 
 
 
 
3. Om maskinen är försedd med 

bakre justerfötter, är det viktigt att kontrollera att maskinens bakre del inte vilar på justerfötterna utan på de 
avsedda skenorna. Kontrollera att de bakre fötterna är helt inskruvade innan du installerar maskinen. De kan 
annars skadas under installationen. 

 
 

Höj maskinen baktill genom att justera de bakre justerfötterna när du har placerat maskinen på 
uppställningsplatsen så att den inte vilar på skenorna. Ställ maskinen plant och fäst de främre justerfötterna 
när du har justerat de bakre justerfötterna. 
 

  
 
Tillopps- respektive tömningsslangen kan riktas åt höger eller vänster beroende på vad som passar bäst. 
 

Varning! 
•     Var noggrann när du utför detta moment för att undvika att tvättmaskinen vibrerar, bullrar eller flyttar 

på sig under användningen. 
•     Se till att öppningarna i den nedre delen av maskinen inte täcks för om maskinen installeras på ett 

golv med heltäckningsmatta. 
•     Kontrollera att maskinen inte ligger an mot väggar, köksskåp o.s.v. 
• Installera inte maskinen bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en inåtgående dörr. 

 



            SV 
 

 7 

 

2.3 VATTENANSLUTNING 
 
1.     Kontrollera att vattentrycket ligger mellan följande värden: 0,05 - 0,9 MPa. Installera 

en reducerventil om trycket är högre. 
     

2.    Anslut tilloppsslangen för kallvatten (ljusblå ringmutter) till kallvattenkranen med en 
gängad ¾" koppling. Dra åt den ordentligt för att undvika läckage. Tilloppsslangen för 
vatten får inte vara vikt eller klämd och den får inte bytas ut eller kapas. 
Förskruvningarna ska endast dras åt för hand. 

 

3.     Om tilloppsslangen ansluts till varmvatten, får vattentemperaturen inte överstiga 
60°C. Slangen med den röda ringmuttern ska anslutas till varmvattenkranen. 

 

Varning! 
•     Om anslutningen görs till nya rörledningar eller rörledningar som inte har använts på mycket länge, måste 

du låta en stor mängd vatten rinna ut innan du ansluter tilloppsslangen. På detta sätt undviker du att filtren 
som medföljer maskinen och som ska skydda ventilerna för vattentilloppet sätts igen av eventuella sand- 
eller smutsbeläggningar. 

• Använd den nya tilloppsslangen som medföljer maskinen och inte den gamla. 
 
2.4 AVLOPPSANSLUTNING 
 

1.     För in tömningsslangens ände i ett avloppsrör med en innerdiameter på minst 4 cm som är placerat på 50 – 
90 cm höjd ovanför uppställningsplatsen. Du kan även haka fast tömningsslangen över kanten på en tvättho 
eller ett badkar med hjälp av plasthållaren. 

 

   
 

2.    Kontrollera att tömningsslangens ände är fäst ordentligt för att förhindra att den glider loss av kraften från 
vattnet som pumpas ut. 

 

Varning! 
•     Se till att tömningsslangen inte veckas eller kläms eftersom vattnet måste kunna flöda obehindrat. 
•     Om förlängningsslang används får den vara max. 1 meter lång. Den ska ha samma innerdiameter som 

tömningsslangen och den får inte vara klämd. 
 

• Tömningsslangens ände får inte under några omständigheter vara nedsänkt i vatten. 
 
 

2.5 ELANSLUTNING 
  

Kontrollera följande innan du sätter i stickkontakten i eluttaget: 
 

1. Elsystemets matningsspänning ska överensstämma med värdet på märkplåten (sitter framtill och syns 
när luckan öppnas). Värdet på anslutningseffekt och erforderliga säkringar anges på märkplåten. 

2. Elmätaren, säkringarna, elnätet och eluttaget är dimensionerade för att klara den erforderliga max. 
belastning som anges på märkplåten. 

3. Eluttaget och stickkontakten som medföljer maskinen är kompatibla med varandra. Det behöver således 
inte användas några reducerhylsor, grenuttag, adaptrar eller förlängningssladdar som skulle kunna 
förorsaka överhettning eller brand. 
Byt ut eluttaget om det inte överensstämmer med den medföljande stickkontakten. 

 
Varning! 
•     Stickkontakten måste vara åtkomlig efter installationen. 
•     Maskinen måste under alla omständigheter anslutas till jord. Sätt i stickkontakten i ett korrekt jordat 

eluttag. 
 

Tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella person- eller sakskador som har uppstått på grund av 
att maskinen är felaktigt jordad eller jordanslutning saknas. En korrekt elanslutning borgar för maximal 
säkerhet. 
  

•     Denna maskin uppfyller kraven i direktiv 89/336/EEG av 1989-05-03 (jämte ändringarna i direktiv 92/31/EEG) 
om elektromagnetisk kompatibilitet. 
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•     Om nätkabeln är skadad ska den endast bytas ut mot en av originaltyp som finns att köpa hos auktoriserade 
serviceverkstäder. 

•     Sätt inte i eller dra ut stickkontakten ur eluttaget med våta händer. 
•     Håll i stickkontakten och inte i nätkabeln när du drar ut stickkontakten ur eluttaget. 

 
 

3. BESKRIVNING AV REGLAGE  
 

3.1 KONTROLLPANEL 
 
Maskinens alla reglage finns på frontpanelen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Programvred 
För att starta och stänga av ma-
skinen och välja program. Kan 
vridas åt bägge håll. Vredet rote-
rar inte när programmen körs. 

Knapp för start/paus: 
För att starta och stoppa 
tvätt- eller torktum-
lingsprogrammen. 

Display: Visar inställningarna (centrifugeringsvarvtal, programläge, flexi time, rek. max. tvättmängd, 
torktumlingsnivåer, barnspärr, rengöringsprogram CLEAN). Inställningarna kan ändras med hjälp av 
nedanstående knappar. 

Knappar (från vänster till höger): 
Val av centrifugeringsvarvtal 
Val av funktion 
Bekräftelse av funktion 
Delay timer 
Torktumling 
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4. ANVÄNDNING AV TVÄTTFUNKTIONEN 
 
4.1 FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN 
 
1.     Sortera tvätten efter textiltyp och färgbeständighet. 
2.     Tvätta vittvätt respektive kulörtvätt var för sig. Ny kulörtvätt bör tvättas separat första gången. Alla plagg är 

normalt försedda med en tvättrådsetikett som anger hur plagget i fråga ska behandlas. Nedan följer en kort 
beskrivning av symbolerna som används på dessa etiketter. 

 

TVÄTT BLEKNING 

 
Maskintvätt i max. 90° 

 
Maskintvätt i max. 60°  

Klorblekning tillåten 
 

Ej klorblekning 

  STRYKNING 

 
Maskintvätt i max. 40° 

 
Maskintvätt i max. 30° 

 
Strykjärnets 
temperatur  
högst 200 °C 

 
Strykjärnets 
temperatur  
högst 150 °C 

 
Strykjärnets 
temperatur  
högst 100 °C 

 
Ej 

strykning 

  KEMTVÄTT 

 
Skonsam maskintvätt max. 
60° 

 
Skonsam maskintvätt max. 
40° 

 
Skonsam maskintvätt max. 
30° 

 
Alla  

lösningsmedel 

 
Tål ej starkare 
vätska än 
Perkloreten 

 
Tål ej starkare 
vätska än 
Tvättnafta 
eller 

Flourkolväten 

 
Ej  

kemtvätt 

  TORKNING EFTER TVÄTT 

 
Handtvätt 

 Ej vattentvätt 
 

Höj 
temperatur 

 
Temperatur 
lägre än 60° 

 
Ej 

torkning 
 

Varning! 
•     Undvik att tvätta plagg som inte är fållade eller som är trasiga eftersom de kan repas upp. 
•     Främmande föremål kan skada plaggen eller maskinens delar. Gör därför följande: Töm och vänd fickorna ut 

och in, ta loss gardinringarna eller linda in gardinringarna i en tygbit och knyt samman. 
•     Tvätta de mindre plaggen (skärp, näsdukar, strumpor, bygelbehåar o.s.v.) i en vit tvättpåse. Knäpp 

tryckknapparna, dra upp blixtlåsen och sy fast lösa knappar.  
•     Vanliga tvättmedel och rätt tvättemperatur räcker i allmänhet för att ta bort fläckar på textilier. Vissa envisa 

fläckar som t.ex. fläckar av gräs, frukt, ägg, blod, rost, bläck o.s.v. kan dock behöva förbehandlas före tvätt. 
Det finns en mängd olika fläckborttagningsprodukter i handeln som passar för olika typer av textilier. 
Under alla omständigheter kan det rekommenderas att tvätta bort eller blöta ned fläckarna genast, 
eftersom gamla fläckar är betydligt svårare att få bort. 

•     Iaktta symbolerna för textilvård. I annat fall kan plaggen förstöras. 
 

Ylle - Endast ylleplagg försedda med etikett med märkningen "Ren ny ull"  eller etikett med märkningen 
"Maskintvättbar" kan maskintvättas på specifikt program. Övriga typer av ylle bör antingen tvättas för hand eller 
kemtvättas. 

 
4.2 ÖPPNING AV LUCKAN 
 
Maskinen är utrustad med en säkerhetsanordning som förhindrar att luckan öppnas när tvättprogrammet körs. 
 

1.     Kontrollera att allt vatten har tömts ut ur maskinen och att trumman står stilla. 
 

Varning! 
•     Om tvättprogrammet avbryts måste du vänta 3 - 15 minuter beroende på vilken temperatur maskinen har 

uppnått. 
 

Varning! 
Vattnet kan fortfarande vara kokhett om du har tvättat på hög temperatur. 
Öppna inte luckan om det fortfarande är vatten kvar i trumman! 
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4.3 TVÄTTMÄNGD 
 
Utnyttja, om möjligt, hela den rekommenderade tvättmängden genom att fylla på med olika typer av textilier 
eftersom detta sparar energi. Lägg omväxlande i större och mindre plagg i trumman. Lägg plaggen löst och se 
till att de inte är vikta. Väg gärna tvätten de första gångerna, därefter räcker det med din erfarenhet. Som en 
vägledning följer här en lista över den genomsnittliga torrvikten för de mest vanliga plaggen: 
 
4.4 ILÄGGNING AV TVÄTTEN 
 

1. Öppna luckan för att lägga i tvätten och fördela tvätten jämnt i trumman. Se till att tvätten inte är vikt och 
pressa inte in den i trumman. Blanda även, om möjligt, större och mindre plagg med varandra. 

2. Denna maskin kan fyllas med max. 6 kg tvätt vid varje tvättomgång. Iläggning av större tvättmängder 
kan leda till sämre tvättresultat och funktionsfel hos maskinen. 

3. Du sparar energi om du fyller maskinen helt med olika typer av textilier och i enlighet med den 
tvättmängd som anges i programtabellen som medföljer denna bruksanvisning. 

4. Tryck igen luckan. Kontrollera att inga plagg har fastnat mellan luckan och luckans gummipackning. 
 

Varning! 
• En säkerhetsanordning hindrar maskinen från att starta om luckan inte är ordentligt stängd. 
• Överskrid inte max. tillåten tvättmängd. Du får ett sämre tvättresultat om trumman fylls med för mycket 

tvätt. 
 

4.5 ILÄGGNING AV TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSMEDEL 
 

Tvättmedelslådan har tre fack som är märkta med följande symboler:  

       tvättmedel för förtvätt 
 

    tvättmedel för huvudtvätt 
 

sköljmedel, stärkelse, tillsatsmedel o.s.v. (t.ex. behandlingsmedel). Tillsatsmedlen tillsätts 
automatiskt i tvättrumman under slutsköljningen. 
 

I facket för huvudtvätt finns en avdelare som krävs när flytande tvättmedel används. Dra avdelaren mot dig och 
sänk sedan ned den för att sätta i den. 

Fyll på tvättmedel och ev. tillsatsmedel i de avsedda facken enligt 
anvisningarna i programtabellen som medföljer bruksanvisningen. 
 
Vätskenivåerna får inte överstiga max. markeringen. I annat fall 
töms facken alltför tidigt. 
 

Späd ut tjockflytande tillsatsmedel med lite vatten innan du häller i det 
i det avsedda facket. Detta förhindrar att vattenlåset sätts igen. 
 

Använd endast lågskummande maskintvättmedel för kombinerade 
tvättmaskiner och torktumlare. 
 

Fastställ tvättmedelsdoseringen utifrån vattnets hårdhetsgrad, 
textiltyp, tvättmängd och hur hårt smutsad tvätten är. 
På detta sätt uppnås önskat resultat och en optimal 
tvättmedelsförbrukning. 

På tvättmedelsförpackningarna anges doseringsmängden för fyra olika hårdhetsgrader på vattnet och en normalt 
smutsad tvätt på 4 - 5 kg. 
Kontakta ditt lokala vattenverk för information om vattnets hårdhetsgrad där du bor. 
 

Vattnets hårdhetsgrad 
 

Hårdhetsgrad Franska grader fH Tyska grader dH 

Mjukt vatten max. 15° max. 8° 

Medelhårt vatten 15 - 25° 8 - 14° 

Hårt vatten 25 - 40° 14 - 22° 

Mycket hårt vatten över 40° över 22° 
 

 



            SV 
 

 11 

 

4.6 DOSERING AV PULVERTVÄTTMEDEL  
 

Normalt smutsad tvätt 
1.     Välj ett tvättprogram utan förtvätt. 
2.     Fyll på den totala tvättmedelsmängden som anges på förpackningen i tvättmedelslådans fack för huvudtvätt. 

 

Hårt smutsad tvätt 
1.     Välj ett tvättprogram med förtvätt. 
2.     Fyll på en fjärdedel av den rekommenderade tvättmedelsmängden i tvättmedelslådans fack för förtvätt och tre 

fjärdedelar av tvättmedelsmängden i facket för huvudtvätt. 
 

Varning! 
•     Om doseringsanvisningar saknas för ömtåliga textilier av syntetmaterial ska du dosera med hälften eller två 

tredjedelar av den rekommenderade tvättmedelsmängden för slitstarka textilier av bomull. 
•     Använd endast milda ylletvättmedel för ylleprogrammet. 
•     Dosera enligt tvättmedelstillverkarens anvisningar. 
 

4.7 DOSERING AV FLYTANDE TVÄTTMEDEL  
 

1.     Fyll på rekommenderad mängd flytande tvättmedel i doseringsbollen som medföljer tvättmedlet och lägg i 
doseringsbollen i trumman. Du kan även använda tvättmedelslådans fack för huvudtvätt genom att sätta i den 
avsedda avdelaren. 

2.     Skalan på den röda avdelaren är tänkt att vara en hjälp vid doseringen av det flytande tvättmedlet. 
 

Varning! 
•     Flytande tvättmedel ska användas enligt tillverkarens doseringsanvisningar och endast för huvudtvätten 

d.v.s. för alla tvättprogram utan förtvätt. 
 

4.8 AVKALKNINGSMEDEL 
 

Avkalkningsmedlen kan tillsättas i facken för förtvätt och huvudtvätt. Följ anvisningarna från avkalkningsmedlens 
tillverkare. 
Fyll först på tvättmedlet och sedan avkalkningsmedlet i facken. 
 

4.9 PROGRAM OCH FUNKTIONER 
 

Se programtabellen som medföljer bruksanvisningen för val av program utifrån textiltyp. 
 

4.10 START AV MASKINEN OCH VAL AV TVÄTTPROGRAM 
 

Starta maskinen och välj tvättprogram på följande sätt: 
 
1.     Vrid programvredet med- eller moturs. Maskinen slås på. 
2.     Välj tvättprogram. På displayen visas omväxlande den återstående programtiden och rekommenderad max. 

tvättmängd för det valda programmet. Beroende på vad som visas tänds motsvarande symboler på 
displayen. 

3.     Standardvarvtalen för centrifugering visas. Det går att ändra standardinställningarna med hjälp av knappen 
under raden med centrifugeringsvarvtalen.  

4.  Om centrifugeringsvarvtalet ställs in på , utesluts centrifugeringen och tvätten ligger kvar i vattnet när 
maskinen stannar (sköljstopp). Om du väljer detta varvtal utförs ingen centrifugering i slutet av 
tvättprogrammet och tvättprogrammet avslutas med vatten i trumman. 

 

 
 
 
 
 

Delay timer 

Rek. max. tvättmängd 

Val av 
centrifugeringsvarvtal 
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4.11 VAL OCH BEKRÄFTELSE AV FUNKTIONER 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Du kan välja bland följande funktioner (stega dig uppifrån och ned) med hjälp av knappen för val av 

funktion: 
Förtvätt: Det läggs till en tvättfas på ca. 20 minuter med en temperatur på 35 °C före huvudtvätten. 
Lämplig att använda för hårt smutsade plagg. 
Intensiv: Max. temperaturen är 60 °C och tvättfasen förlängs för att öka effekten hos tvättmedlens 
enzymer. Lämplig för ömtåliga smutsade plagg. 
Skrynkelfritt: Gör de tvättade plaggen mindre skrynkliga vilket gör dem lättare att stryka. 
Extra vatten: Ökar mängden vatten som används för tvätten och sköljningarna. 
Alternativt Extrasköljning: Denna funktion lägger till en sköljning för det valda tvättprogrammet. 
Flexi Time: Används om du vill minska programtiden för tvätten. Symbolen lyser med fast sken och 
anger standardtiden för det valda programmet. Med denna funktion kan du reducera programtiden till en 
mellannivå, reducera den ytterligare till en min. nivå och till slut återgå till standardtiden genom att trycka 
upprepade gånger på knappen för inställning. 
Alternativt Snabb: Används om du vill minska programtiden för tvätten. Passar för mindre mängder lätt 
smutsad tvätt. 
Buzzer: Det går att aktivera respektive stänga av ljudsignalen för programslut. Maskinen levereras med 
funktionen aktiverad. 

2. För att bekräfta den valda funktionen räcker det att trycka på knappen för bekräftelse av funktion. 
Symbolen för funktionen lyser med fast sken. 

3. Om du ångrar valet av en funktion går du tillbaka till funktionen med knappen för val av funktion och 
trycker på knappen för bekräftelse av funktion. För att ångra valet av samtliga tidigare bekräftade 
funktioner med ett enda moment håller du bara knappen för bekräftelse av funktion intryckt i 4 sekunder. 

4. Om du har valt ljudsignalsfunktionen förblir funktionen aktiverad även i efterföljande program. Funktionen 
deaktiveras automatiskt endast med Nattprogrammet. 

Val av funktion Bekräftelse av funktion 

Funktioner 

Start/paus 
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4.12 ÅTERSTÅENDE PROGRAMTID 
 

 
 
 
 
 

1. Tryck upprepade gånger på knappen Delay timer för att ställa in efter hur lång tid programmet ska vara 
avslutat (t.ex. ett par timmar) och därmed senarelägga starten. Tiden till programslut tar hänsyn till 
tvättprogrammets/torktumlingsprogrammet programtid och de gjorda inställningarna (temperatur, 
centrifugeringsvarvtal och funktioner), med vilka det går att förkorta eller förlänga programmets 
standartid, och likaså en eventuell startfördröjningstid. 

2. Välj startfördröjningsfunktionen. Symbolen lyser med fast sken på displayen. 

3. Deaktivera startfördröjningsfunktionen genom att upprepade gånger trycka på knappen tills siffran 0 
visas på displayen. 

4. Symbolen för start/paus blinkar ända tills tvättprogrammet startar. Symbolen övergår till att lysa med fast 
sken när programmet har startat. 

 
4.13 START AV TVÄTTPROGRAM  
 

1. Välj önskade inställningar och tryck på knappen för start/paus för att starta tvättprogrammet. 
2. Efter start visar displayen tiden till programslut och symbolen för start/paus lyser med fast sken på 

displayen. 
3. Symbolerna som indikerar de olika programfaserna tänds i takt med att tvätt- respektive 

torktumlingsprogrammet körs: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Knapp Delay timer  

Symbol Delay timer 

Start/paus 

Symbol för start/paus 

Symboler för programfaser: Förtvätt, huvudtvätt, sköljning, slutcentrifugering och torktum-
ling. 
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4.14 AVBRYTA ELLER ÄNDRA ETT TVÄTTPROGRAM 
 

Ett pågående tvättprogram kan avbrytas när som helst. 
1. Tryck på knappen för start/paus i ca. 3 sekunder. Displayen visar omväxlande texten PAUS (i 1 sekund) 

och tiden till programslut (i 1 sekund). Symbolen för start/paus blinkar. 
Du kan även avbryta ett pågående program genom att vrida på program-/temperaturvredet. 

2. Du behöver inte avbryta programmet om du vill ändra program. Du vrider bara på programvredet för att 
välja det nya programmet. Det nya tvättprogrammet startar ända från början. Om vatten redan hade fyllts 
på i det föregående programmet sker det ingen vattenpåfyllning när det nya programmet startar. 

3. Tryck på nytt på knappen för start/paus för att återuppta programmet.  
 
 

4.15 PROGRAMSLUT 
 

Tvätt- och torktumlingsprogrammen avslutas automatiskt och displayen visar texten END och symbolen för 
återstående programtid släcks. 

 

1. Stäng av maskinen genom att vrida programvredet till läget OFF.  
2. Ta ut tvätten ur trumman. 
3. Låt luckan stå på glänt så att maskinen får torka invändigt. 
4. Stäng av vattenkranen. 

 

Om du i samband med inställningen av centrifugeringsvarvtalet har valt uteslutning av centrifugering med 

sköljstopp  (centrifugeringsvarvtal lika med 0), visar displayen omväxlande texten STOP och texten ---- när 
tvättprogrammet är avslutat och symbolen för centrifugeringsvarvtal är tänd. 
Tryck på knappen för val av centrifugeringsvarvtal två gånger för att tömma ut vattnet och centrifugera. Maskinen 
återupptar programmet genom att tömma ut vattnet och centrifugera. Välj önskat centrifugeringsvarvtal genom att 
trycka på motsvarande knapp tills önskat varvtal visas. Om du vill tömma ut vattnet i maskinen utan att 
centrifugera trycker du på knappen för val av centrifugeringsvarvtal tills symbolen för sköljstopp tänds. Vattnet i 
maskinen töms då ut utan att det körs någon centrifugering.  
 

4.16 BARNSPÄRR 
 

1. När denna funktion är aktiverad går det inte att ändra funktioner, temperaturer, centrifugeringsvarvtal 
eller ett pågående tvätt- eller torktumlingsprogram. 

 

 
 
 
 
 

2. Tryck på knappen för val av funktion och håll den nedtryckt för att aktivera barnspärren (1). Tryck även 
på knappen för bekräftelse av funktion inom 3 sekunder (2). 

3. Symbolen för barnspärr tänds vilket indikerar att funktionen är aktiverad. 
4. Upprepa samma procedur för att deaktivera funktionen. 

 

Symbol för barnspärr 1 2 
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4.17 NÖDÖPPNING 
 
Om det inträffar ett strömavbrott går det att öppna luckan med 
hjälp av en mekanisk spärr som sitter nedtill på maskinen. 

• Vrid vredet till läget OFF och dra ut 
stickkontakten ur eluttaget. 

• Töm ut tvättvattnet (se avsnitt 6.4). 
• Dra spärren nedåt och öppna luckan. 

 
Varning - risk för brännskador! Kontrollera att det inte finns 
vatten kvar i maskinen eller kokhett vatten och tvättmedel 
innan du öppnar luckan. Det kan strömma ut och förorsaka 
skador. 
Varning! Öppna inte luckan med spärren när trumman roterar. 
 

 

 
 

5. ANVÄNDNING AV TORKTUMLINGSFUNKTIONEN 
 

5.1 ALLMÄNT 
 

Vattenkranen måste vara öppen och tömningsslangen måste vara korrekt placerad under 
torktumlingsprogrammen. 
Med denna maskin går det att ställa in program för endast tvätt, program för endast torktumling och program för 
tvätt och efterföljande torktumling. 
I det sistnämnda programmet sker en automatisk övergång från tvätt till torktumling när tvätten är avslutad. Du 
behöver således inte använda reglagen för att köra ett komplett program med tvätt och efterföljande torktumling. 
 
Säkerhetsanvisningar 

• Torktumla endast tvätt eller plagg som har tvättats med en vattenlösning och som klarar att torktumlas. 
• Torktumla inte följande: textilier som har kemtvättats eller där fläckar har tagits bort med hjälp av kemiska 

lösningsmedel, textilier av ull eller ullblandningar som krymper av värmen, mycket ömtåliga textilier av 
t.ex. siden, gardiner av syntetmaterial, textilier som lätt luddar av sig som t.ex. textilier av ull eller i 
vadderad bomull, ryamattor eller textilier med stoppning i skumplast  eller liknande material. 

• Det går att torktumla max. 4 kg tvätt åt gången i maskinen. Maskinen är konstruerad för att erbjuda 
max. effekt med max. 4 kg torr tvätt. 

• Vid inställning av intensivprogrammen utförs torktumlingen automatiskt på 90 °C (normal torktumling). 
• I tvättprogrammen för fintvätt utförs torktumlingen automatiskt på 60 °C (skonsam torktumling). Vid 

automatiska tvättprogram med efterföljande torktumling bestäms torktumlingsprogrammet således utifrån 
vilket tvättprogram som har valts. 

• För att endast köra ett torktumlingsprogram måste tvätten först ha tvättats och centrifugerats. 
• Efter torktumling av extra mjuk tvätt som t.ex. nya frottétextilier rekommenderas det att köra programmet 

Sköljning. Detta garanterar att eventuellt ludd från textilierna töms ut så att detta inte fastnar på tvätten 
vid nästa tvätt. 

 

Viktigt - Torktumla inte fintvätt som inte klarar en temperatur på 60 °C eller textilier som inte klarar den valda 
temperaturen. 
 
5.1.1 EXTRA TORKTUMLING 
 
Om tvätten fortfarande är fuktig när programmet är klart, kan du ställa in ett kortare tidsstyrt torkprogram. 
Varning! Torkprogrammet bör inte köras för länge för att undvika att plaggen skrynklas eller krymper.  
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5.2 PROGRAM FÖR TVÄTT OCH EFTERFÖLJANDE TORKTUMLING 
 

Det går att köra automatisk torktumling efter tvätten i intensivprogrammen (vittvätt och kulörtvätt) och i 
programmen för syntettvätt och fintvätt. Det går inte att välja automatisk torktumling vid tvättprogram för ylle. 
För att kunna köra automatisk torktumling efter tvätten får tvättmängden vara max. 4 kg vittvätt/kulörtvätt eller  
max. 2 kg syntettvätt.  
Om tvättmängden överstiger ovannämnda mängder är programmet för tvätt och efterföljande torktumling inte att 
rekommendera. I detta fall måste tvätten delas upp i två delar när tvättprogrammet är avslutat för att torktumlas i 
två omgångar. 
För att ställa in ett program för tvätt och efterföljande torktumling gör du på följande sätt: 
1.     Välj tvättprogrammet och gör eventuella ändringar i standardinställningarna. 
2.     Tryck på knappen för torktumling för att ställa in önskad torktumlingstid. Displayen börjar med att visa max. 

inställningsbar tid, som är 2 timmar och 40 minuter (02:40). Tiden kan minskas ända ned till 0 timmar (00:00). 
 

 
 

 
 
 
 
 
Det valda tvättprogrammet avgör om torktumlingen sker på normal temperatur (90 °C) eller på lägre 
temperatur (60 °C). 
Välj torktumlingstid. Symbolen på displayen börjar att blinka men övergår till fast sken när tvättprogrammet 
går över till torktumlingsfasen. 

 
5.3 PROGRAM FÖR ENDAST TORKTUMLING 
 

1.     Stäng av maskinen genom att vrida programvredet för tvätt/torktumling till läget OFF. 
2.     Vrid vredet till önskat torktumlingsprogram: Intensiv torktumling för torktumling på normal temperatur (90 °C). 

Skonsam torktumling för torktumling på lägre temperatur (60 °C). Se programtabellen som medföljer 
maskinen så att du vet vilka symboler och torktumlingsprogram som hör ihop. 

3.     Tryck upprepade gånger på knappen för torktumling för att ställa in önskad torktumlingstid (se föregående 
avsnitt).  

4.     Tryck på knappen för start/paus för att starta torktumlingsprogrammet. Displayen visar den återstående tiden 
och symbolen för torktumling tänds. 

 

Säkerhetsanvisningar 
•     Om du inte har valt tvättprogram tidigare kan du välja ett valfritt torktumlingsprogram (normal eller skonsam 

torktumling). Tänk på att normal torktumling rekommenderas för vittvätt och kulörtvätt medan skonsam 
torktumling rekommenderas för syntettvätt och fintvätt. 

•     För att erhålla ett bra torktumlingsresultat ska tvättmängden inte överskrida 4 kg när det gäller vittvätt eller 2 
kg när det gäller syntetvätt. 

 
5.4 AVBRYTA ELLER ÄNDRA ETT TORKTUMLINGSPROGRAM 
 

1.     Ett torktumlingsprogram avbryts på samma sätt som ett tvättprogram. 
2.     Om du vill avsluta programmet och ta ut tvätten rekommenderas det att köra avkylningsprogrammet. Ställ in 

torktumlingstiden på 20 minuter med hjälp av knappen för val av funktion. Starta sedan om maskinen såsom 
anges under följande punkt. När torktumlingen är avslutad kan du ta ut tvätten. 

Symbol för torktumling. 

Knapp för torktumling 
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5.5 RENGÖRINGSPROGRAMMET CLEAN 
 

För att maskinens funktion ska förbli oförändrad är maskinen utrustad med rengöringsprogrammet CLEAN. Kör 
detta program regelbundet för att rengöra torktumlingssystemet och ta bort eventuella luddrester. 
 
1. Symbolen för CLEAN tänds på displayen efter ett visst antal torktumlingar. Det är då dags att köra 

programmet. Symbolen förblir tänd tills rengöringsprogrammet CLEAN körs. Symbolen släcks när 
programmet är avslutat. 

2. Köra rengöringsprogrammet CLEAN på följande sätt: 
a. Kontrollera att trumman är helt tom och stäng luckan. 
b. Vrid vredet till rengöringsprogrammet CLEAN (se programtabellen för exakt läge på vredet). 
c. Tryck på knappen för start/paus. 

 
Det går att köra rengöringsprogrammet CLEAN även när symbolen på displayen är släckt. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 
 
Viktigt! Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan det görs någon typ av rengöring eller underhåll. 
 
6.1 UTVÄNDIG RENGÖRING 
 

• Rengör maskinen regelbundet för att behålla dess utseende i oförändrat skick. 
• Rengör höljet endast med tvål och vatten och torka omsorgsfullt rent med en mjuk trasa. 
• Plastdelarna ska endast rengöras med en fuktig trasa. 
• Använd inte vassa skrapor och undvik att använda lösningsmedel eller slipande produkter som kan 

skada ytorna. 
• Rengör aldrig maskinen med vattenslang med tanke på säkerheten. 

 

6.2 RENGÖRING AV TRUMMAN 
 

• Ta bort eventuella rostfläckar från trumman med hjälp av ett avsett rengöringsmedel för rostfritt stål eller 
använd ett fint sandpapper om fläckarna är extra svåra att ta bort. 

• Använd endast avkalkningsmedel med rostskyddsmedel av känt fabrikat för att avkalka maskinen. 
• Iaktta tillverkarens anvisningar beträffande användning och dosering till punkt och pricka. 
• Kör några sköljningar när avkalkningen är klar och rosten har tagits bort från trumman så att 

eventuella syrarester försvinner som annars skulle kunna skada maskinen. Använd aldrig 
rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel. Risken finns att det bildas ångor som kan fatta 
eld och förorsaka explosion.  

Symbol för rengöringsprogrammet CLEAN 
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6.3 RENGÖRING AV LUCKANS GUMMIPACKNING 
 
Kontrollera regelbundet att det inte ligger hårklämmor, knappar, nubb eller nålar i vecken på luckans 
gummipackning. 

 
 
6.4 RENGÖRING AV TÖMNINGSPUMPEN 
 

Tömningspumpen behöver endast rengöras om pumpen blockeras av knappar, hårklämmor eller liknande föremål 
med påföljd att vattnet inte töms ut. 
Gör då på följande sätt. 
 

1. Koppla maskinen från elnätet genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget. 
 

2. Gör på något av följande sätt beroende på modell: 
Inbyggd/helintegrerad - Bänd upp och lossa 
pluggarna som visas i figuren med hjälp av en liten 
skruvmejsel. Vrid sockeln nedåt för att komma åt 
pumpen. 

   
 
Fristående - För in en liten skruvmejsel i springorna 
på sockelns frontlucka. Bänd sedan försiktigt uppåt 
med skruvmejseln så att sockelns övre del lossas 
från maskinen. 
Vinkla sockeln en aning framåt och dra den sedan 
uppåt och ta bort den. 
 

 

 

 

 
3. Dra ut tömningsslangen A. 
Varning! Om slangen är varm betyder det att vattnet är varmt eller 
kokhett. Placera en låg behållare på golvet och ta bort pluggen B 
för att tömma ut vattnet. 
Behållaren kan behöva tömmas flera gånger beroende på hur stor 
mängd vatten som ska tömmas ut. 
När det inte längre kommer ut något vatten pluggar du igen 
slangen genom att sätta tillbaka pluggen B så att den sitter säkert. 

 
 
 

 
4. Skruva loss locket från pumpen D genom att vrida det moturs. 
Rengör och ta bort främmande partiklar från pumphuset. 
Kontrollera även insidan E och försäkra dig om att pumphjulet roterar fritt. 
Främmande partiklar kan ha fastnat som måste tas bort. 

 
 

 
 
 
 
 

5. Skruva tillbaka pumplocket.  
Fäst tömningsslangen och sätt i pluggen i avsett hål C. 
Montera sockeln på något av följande sätt beroende på modell: 
Inbyggd/helintegrerad - Börja med att sätta fast sockelns nedre del. Fäst den övre delen genom att sätta i 
plastpluggarna på sina avsedda platser.   
Fristående - Börja med att sätta fast sockelns nedre del och snäpp sedan fast den på maskinen. 
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6.5 RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSLÅDAN  
 

 
Tvättmedelslådan bör hållas ren från beläggningar. 
Dra ut tvättmedelslådan helt för att underlätta detta moment (dra ut lådan tills 
det tar emot, tryck på området med texten PUSH och dra sedan ut lådan 
helt). 
 
Ta bort vattenlåset A och rengör delarna med varmt vatten. 
Sätt tillbaka vattenlåset och ta bort eventuella tvättmedelsrester innan du 
sätter tillbaka lådan. 
 

 
. 
 
6.6 RENGÖRING AV VATTENFILTRET  
 

Maskinen är utrustad med ett filter för att skydda ventilerna för vattentilloppet. 
 
Filtret sitter i tilloppsslangens koppling som ska anslutas till kranen.  
 
Filtret ska rengöras om maskinen inte fyller på vatten eller om vattenflödet är otillräckligt. 
Rengör på följande sätt: 

• Koppla maskinen från elnätet genom att dra ut stickkontakten ur eluttaget. 
• Stäng vattenkranen. 
• Skruva loss tilloppsslangens koppling från kranen. 
• Ta bort filtret från tilloppsslangens koppling. 
• Rengör filtret med vatten och en liten borste. 
• Kontrollera att filtret är korrekt placerat när du skruvar tillbaka tilloppsslangens kopplingar. 
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7. ÅTGÄRDER VID FUNKTIONSFEL OCH DRIFTSTÖRNINGAR 
 

Denna produkt uppfyller kraven i gällande säkerhetsföreskrifter för elektriska apparater. Eventuella tekniska 
kontroller eller reparationer ska av säkerhetsskäl endast ombesörjas av behörig personal för att undvika faror för 
användaren. 
 

Innan du kontaktar en serviceverkstad om maskinen inte fungerar: Kontrollera om du har utfört alla kontroller och 
åtgärder som listas i denna felsökningstabell för att slippa onödiga utgifter. 
 

1 Maskinen startar inte. 

 

Kontrollera att: 

- stickkontakten är korrekt isatt i eluttaget 

- luckan är ordentligt stängd 

- knappen för start/paus har tryckts in. 

2 Maskinen fyller inte på 
vatten.  

 

Kontrollera att: 

- stickkontakten är korrekt isatt i eluttaget 

- luckan är ordentligt stängd 

- vattenkranen är öppen 

- filtren för tilloppsslangen för vatten inte är igensatta  

- tilloppsslangen för vatten inte är klämd eller vikt. 

3 Det syns inget vatten i 
tvättrumman. 

Inget fel. 

Vattennivån ligger lägre än luckans glas. De nya maskinerna använder 
nämligen mindre vatten men erbjuder ändå samma tvätt- och 
sköljresultat. 

4 Maskinen tömmer inte ut 
vattnet. 

 

Kontrollera att: 

- tömningsslangen inte är veckad 

- tömningspumpen inte är igensatt.  

5 Maskinen tömmer inte ut 
vattnet efter sista 
sköljningen i 
tvättprogrammen för 
fintvätt och ylle. 

 

Det rör sig inte om ett funktionsfel. Sköljstoppet ingår i dessa tvättprogram 
för att undvika att textilierna skrynklas. 

Töm ut vattnet enligt anvisningarna i Programslut.  

6 Maskinen fyller på och 
tömmer ut vatten 
oavbrutet. 

 

Kontrollera att änden på tömningsslangen inte är för lågt placerad.  

 

7 Starka vibrationer i 
samband med 
centrifugering. 

 

Kontrollera att: 

- maskinen står helt plant  

- maskinen inte står för nära väggar eller köksskåp 

- trumenheten i maskinen har lossats.  

8 Det bildas för mycket skum 
i maskinen och det kommer 
ut ur tvättmedelslådan.  

 

Kontrollera att: 

- det använda tvättmedlet är avsett för tvättmaskiner och inte för 
handtvätt 

- tvättmedlet har använts enligt de mängder som anges i 
bruksanvisningen och inte i större mängder. 

9 Det läcker ut vatten på 
golvet. 

 

Kontrollera att: 

- tilloppsslangens kopplingar inte sitter löst 

- tömningsslangens ände inte har lossnat från sitt läge. 

10 Sköljmedlet spolas inte in 
helt eller det är för mycket 
vatten kvar i facket. 

Kontrollera att vattenlåsen i tvättmedelslådan är korrekt placerade och att 
de inte är igensatta.  
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11 Maskinen centrifugerar 
inte. 

 

Balanskontrollen har löst ut eftersom tvätten inte är jämnt fördelad i 
trumman. Om tvätten fortfarande är blöt när tvättprogrammet är avslutat 
bör du fördela den jämnt i trumman för hand och sedan köra om 
centrifugeringsprogrammet. 

 

12 Tömning av vatten ur 
trumman. 

 

Om det inträffar ett strömavbrott eller det uppstår ett fel på maskinen går 
det att göra en nödtömning av vattnet i trumman.  

 

13 Tvätten har inte 
centrifugerats korrekt. 

De större plaggen har rullat ihop sig och är inte jämnt fördelade i 
trumman. Blanda alltid större plagg med mindre plagg.  

14 Tvättmedelsrester på 
tvätten. 

Många fosfatfria tvättmedel innehåller ämnen som är svårlösliga i vatten.  

Välj programmet Sköljning eller borsta av kläderna. 

15 Tvätten torkas inte. Kontrollera att: 

- vattenkranen är öppen 

- tvättmängden inte är för stor 

- torktiden passar 

- lämplig torktid har valts. 

Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad om torktumling uteblir 
efter ett andra försök. Fläkten och torkrören kan behöva rengöras och 
tråd- och tygrester tas bort. 

16 Tvättresultatet är inte 
tillfredsställande. 

- Troligtvis har för lite eller ett olämpligt tvättmedel använts. 

- Svåra fläckar har inte förbehandlats före tvätt. 

- Fel tvättemperatur har valts. 

- Tvättrumman är överfull. 

   

 
 

VISNING AV FEL 
 
Vid funktionsfel signalerar maskinen felet genom att visa en felkod på displayen. 
  

Felkod Beskrivning av problem 

 
Luckan är inte ordentligt stängd. Prova att stänga den på nytt. 

 
Översvämningsskyddet har löst ut. Koppla maskinen från elnätet, stäng vattenkranen 
och kontakta närmaste serviceverkstad. 

 
Maskinen fyller inte på vatten för tvätten. Se punkt 2 i felsökningstabellen. 

 
Maskinen tömmer inte ut vatten. Se punkt 4 i felsökningstabellen. 

 

Beträffande övriga visade felkoder, koppla maskinen från elnätet, stäng vattenkranen och kontakta närmaste 
serviceverkstad.  
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Dette apparatet er merket  i samsvar med EU-direktivet 2002/96/EC om kassering av elektrisk og 
elektronisk utstyr - WEEE. 
Dette direktivet inneholder bestemmelser som regulerer innsamling og resirkulering av kasserte apparater 
innen Europaunionen. 
Søppelkassesymbolet med en strek over på apparatet eller på emballasjen viser til at produktet må 
avhendes separat ved livssyklusens slutt. Brukeren er dermed nødt til å levere kasserte apparater til 
spesielle innsamlingssentre for elektronisk og elektroteknisk utstyr, eller bringe dem tilbake til forhandleren 
ved kjøp av en nytt lignende apparat; ett gammelt mot ett nytt. 
Levering til innsamlingssentre for miljøvennlig resirkulering, behandling og avhending hjelper til å hindre 
negative virkninger på miljøet og helsen, og oppfordrer til gjenbruk og/eller resirkulering av apparatets 
komponentmaterialer. 
Ulovlig dumping av apparatet fra brukerens side vil medføre tiltale etter den relevante loven. 
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LES BRUKSANVISNINGEN 
Merk! 
Vi anbefaler at du leser denne bruksanvisningen nøye; den inneholder opplysninger om 
korrekt og  sikker bruk av vaske/tørkemaskinen din 
Det er svært viktig at bruksanvisningen oppbevares sammen med apparatet for fremtidig 
referanse. 
Dersom du selger apparatet eller flytter, må du påse at bruksanvisningen alltid følger med 
apparatet, slik at alle nødvendige opplysninger om bruk er tilgjengelige. 

 
 

1. FORHOLDSREGLER FOR SIKKER BRUK  
 

Merk! 
Disse forholdsreglene er detaljerte av sikkerhetsmessige hensyn. 
Denne delen må leses nøye før installasjon og bruk.  
 

Avhending av emballasjen 

• Ikke etterlat emballasjerester i huset uten tilsyn. Del emballasjematerialene etter type og lever dem 
til nærmeste resirkuleringsstasjon. 

• Emballasjematerialene (plastposer, polystyren osv.) må ikke etterlates innen barns rekkevidde. 
 

Kassering av gamle apparater 

• Når de ikke lenger er i bruk, må apparatene gjøres ubrukelige: Ødelegg dørlåsen fullstendig 
(dette vil hindre at barn risikerer å miste livet ved å låse seg inne under lek), og kutt av 
strømledningen etter at du har fjernet støpselet fra stikkontakten. 
Apparatet må leveres til en resirkuleringsstasjon. 

 

Miljøvern 

• Fyll alltid maskinen med maks. anbefalt tøymengde. Legg aldri inn mer enn maks. tillatt 
tøymengde. 

• Ikke bruk forvask-funksjonen for lite eller normalt skittent tøy. 
• Følg produsentens anbefalinger når det gjelder bruk av vaskemidler. 
• Bruk den høyeste tillatte sentrifugehastigheten for tekstiltypen. Høye sentrifugehastigheter re-

duserer tørketiden og dermed strømforbruket. 
 

Sikkerhetsregler 

• Dette apparatet er beregnet på bruk i hjemmet og er i samsvar med de någjeldende EU-
direktivene 72/23/EØF og 89/336/EØF (inkludert EU-direktivene 92/31/EØF og 93/68/EØF). 

• Les instruksjonene i denne bruksanvisningen nøye før installasjon og bruk.  
• Kontroller at trommelen ikke er sperret før bruk (se instruksjonene). Dersom trommelen fortsatt er 

sperret kan det føre til skader på vaske/tørkemaskinen og tilstøtende møbler eller apparater under 
sentrifugesyklusen. 

• Bruksanvisningen er en del av apparatet; den må alltid oppbevares intakt sammen med apparatet. 
Installasjonen må utføres av kvalifisert personell i samsvar med gjeldende forskrifter. Apparatet er 
konstruert for å utføre følgende funksjoner: vasking og tørking av klær eller tekstiler som er erklært 
egnet for maskinvask av produsenten på vaskeetiketten. All annen bruk må anses som feilaktig. 
Produsenten frasier seg ethvert ansvar for all annen bruk enn den som er oppgitt ovenfor. 

• Typeplaten med tekniske data, serienummer og merke er plassert på et sted som er lett synlig når 
du åpner døren. Typeplaten må aldri fjernes. 

• Elektriker- og rørleggerarbeid ved installasjon må kun utføres av faglært personell. 
• Apparatet må jordes i samsvar med sikkerhetsforskriftene for elektriske anlegg. Produsenten 

frasier seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på personer eller ting som 
skyldes manglende eller defekt jording. 

• Dersom apparatet ikke kobles til strømnettet med et støpsel, må det monteres en flerpolet bryter 
med en kontaktåpning på minst 3 mm. 

• Støpselet må kobles til strømledningen, og den tilhørende stikkontakten må være av samme type 
og i samsvar med gjeldende forskrifter. Kontroller at spenning og frekvens er lik den som er oppgitt 
på typeplaten. Bruk av doble stikkontakter eller skjøteledninger anbefales ikke. Ikke dra i 
strømledningen når du tar støpselet ut av stikkontakten. 
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• Apparatet er frakoblet strømnettet kun når støpselet er tatt ut av stikkontakten eller 
hovedbryteren er slått av. Støpslet må være tilgjengelig etter at apparatet er installert. 

• Apparatet må installeres med et nytt slangesett (vedlagt apparatet). Det gamle slangesettet må 
ikke brukes om igjen. 

• Påse at apparatet ikke plasseres oppå strømledningen. 
• Vaske/tørkemaskinen må ikke brukes på kjøretøy, ombord på skip eller fly, eller i  fareutsatte 

områder, slik som i lokaler som inneholder eksplosive eller korrosive stoffer(pulver, damp og 
gasser) eller eksplosive og/eller korrosive væsker, 

• Ikke installer vaske/tørkemaskinen på steder der det er fare for frost. Frosne rør kan sprekke på 
grunn av det økte trykket. 

• Påse at avløpsslangen som er koblet til utslagsvasken er skikkelig festet og ikke kan bevege 
seg. 

• Dersom den ikke er festet godt nok, kan den repulsive kraften av vannet få den til å bevege seg 
bort fra utslagsvasken og forårsake oversvømmelse. 

• Når du kobler slangen til en utslagsvask må du også kontrollere at vannet renner ut raskt nok, 
ellers kan utslagsvasken flyte over. 

• Ikke legg for mye tøy i maskinen. 
• Ikke bruk vaskemidler som inneholder løsemidler eller kjemikalier ved vasking i 

vaske/tørkemaskinen. De kan skade apparatet og danne giftig damp. Denne dampen kan 
også ta fyr og eksplodere.  

• Plagg som er gjennomvåte av petroleumsprodukter må ikke vaskes i vaskemaskinen. Før vasking 
må du kontrollere at plaggene ikke inneholder antennelige innretninger (lightere, fyrstikker osv.) 

• Dersom det er brukt flyktige rensemidler, må du påse at disse stoffene er blitt fjernet fra plaggene 
før de legges i maskinen. 

• Før plaggene legges i vaskemaskinen må du kontrollere at lommene er tomme og at knapper og 
glidelåser er lukket. 

• Ikke vask frynsete eller revne plagg. 
• Under vask ved høye temperaturer, vil glasset i døren bli veldig varmt. 
• Kontroller at alt vannet er tømt ut før du åpner døren. 
• Dersom det er vann inni, pump det ut før du åpner døren. Hvis du er i tvil les bruksanvisningen. 
• Vannet i apparatet kan ikke drikkes! 
• Svelging av vaskemidler for vaskemaskiner kan forårsake skade i munn og svelg. 
• Før du tar plaggene ut av vaske/tørkemaskinen må trommelen stå stille. 
• Slå av apparatet etter hver bruk for å unngå sløsing med strømmen. 
• La døren stå på gløtt mellom hver vask for å holde pakningene i god stand. 
• Dersom det oppstår en feil, må du aldri forsøke å reparere apparatet selv. Koble apparatet fra 

strømnettet og steng vannkranen. Deretter kontakter du en kvalifisert tekniker. Reparasjoner må 
kun utføres av kvalifisert personell. 

• Apparatet må kun brukes av voksne. Ikke la barn tukle med vaske/tørkemaskinens betjeninger 
eller leke med den, og ikke la barn oppholde seg i nærheten når programmet pågår. 

• Små dyr eller barn kan krype inn i vaske/tørkemaskinen. 
• Kontroller alltid innsiden av trommelen før bruk og ikke la barn leke med apparatet. 
• Hold barn på avstand når døren eller vaskemiddelskuffen er åpen; apparatet kan inneholde rester 

av vaskemidler som kan forårsake varig skade på øyne, munn og svelg, og som til og med kan 
føre til kvelningsdød. 

• Dette apparatet må ikke benyttes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske 
eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller 
er blitt instruert i bruken av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. 

• Ikke bruk tørketrommelen til tørking av klær som er blitt renset med kjemikalier. 
• Ikke la lo hope seg opp i tørketrommelen 
• Ikke tørk uvaskede plagg i tørketrommelen 
• Plagg som har flekker av matolje, aceton, sprit, bensin, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks og 

voksfjernere må vaskes i varmt vann med en ekstra vaskemiddeldose før det tørkes i 
tørketrommelen 

• Skumgummi (lateks), badehetter, vannavstøtende tekstiler, artikler med gummibelagt bakside, 
samt klær og puter med skumgummi må ikke tørkes i tørketrommel 

• Tøymyknere og tilsvarende produkter må benyttes ifølge instruksene på emballasjen. 
• Siste fasen i tørkesyklusen skjer uten varme (nedkjølingssyklus), for å sikre at plaggenes 

temperatur senkes, og slik at plaggene ikke blir skadet 
• Stans aldri tørketrommelen før tørkesyklusen er avsluttet, med mindre alle plaggene tas ut raskt 

og spres slik at de avgir varmen 
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• Ikke oppbevar brennbare væsker i nærheten av apparatet. 
 
Når apparatet ikke skal brukes over lengre tid. 

• Når apparatet ikke skal brukes over lengre tid må det kobles fra strøm- og vannettet og døren skal 
settes på gløtt for å unngå at det dannes dårlig lukt inni. 

 
 
 

Viktig! 
Dette apparatet er lett å bruke. 
Men for å oppnå de beste resultatene er det viktig å lese denne bruksanvisningen nøye og følge alle 
instruksjonene før apparatet tas i bruk. 
Bruksanvisningen inneholder instruksjoner for korrekt installasjon, bruk og vedlikehold, såvel som 
nyttige råd. 
 
 

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for skader på personer eller ting som skyldes at 
forskriftene ovenfor ikke følges, at det tukles med deler på apparatet eller at det brukes 
ikke-originale reservedeler. 
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2. INSTALLASJONSINSTRUKSJONER   
 

Viktig! 
Apparatet må installeres av en kvalifisert tekniker i samsvar med gjeldende forskrifter. 
Vaske/tørkemaskinen er tung. Vær forsiktig når den løftes. 

 
2.1 UTPAKKING 
 

Enheten på de fleksible koblingene er festet på plass for transport med skruene (A) på baksiden av 
vaske/tørkemaskinen, med tilhørende avstandsstykker i plast (B). Når skruene er fjernet kan strømledningen 
brukes. 
 

 
 

1. Løsne alle skruene med en 10 mm nøkkel 
2. Fjern alle skruene (A) på baksiden 
3. Fjern alle avstandsstykkene i plast (B) 
 

                 
 
4. Sett alle de vedlagte plastpluggene (C) på plass, for å hindre at 
vannsprut trenger inn i apparatet og kommer i kontakt med strømførende 
deler.   

 

 
 
Advarsel! 
• Ikke snu apparatet opp-ned eller over på siden.  
• Alle transportsikringene må oppbevares på et sikkert sted; de må brukes igjen dersom apparatet skal flyttes på 

senere. 

A+B 

A 

B 

C  
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2.2 PLASSERING OG OPPVATRING 
 

1.     Plasser apparatet på valgt 
sted. 

2.     Vatre opp apparatet nøye ved 
hjelp av et vater, og juster 
høyden på føttene om 
nødvendig. Deretter fester du 
føttene på plass med vedlagte 
låsemutre. 

 
 
 
 
 
 
 
3. På apparater med justerbare føtter bak, må du merke deg at baksiden av apparatet hviler på skinner og ikke på 

føttene. Før apparatet settes på plass mellom kjøkkenenhetene, må du kontrollere at føttene bak er skrudd 
helt inn for å unngå skader på apparatet når det settes inn. 

 
 

Når apparatet er satt på plass på kjøkkenet, må høyden på føttene bak økes slik at apparatet ikke lenger hviler 
på skinnene. Etter at du har justert føttene bak, vatre opp apparatet og fest føttene foran ved ønsket høyde. 
 

  
 
Vanntilførsels- og avløpsslangen kan monteres enten mot venstre eller høyre for en bedre installasjon. 
 

Advarsel! 
•  Denne operasjonen må utføres med omhu for å hindre at vaske/tørkemaskinen vibrerer, beveger seg 

eller lager for mye støy under bruk. 
•     Dersom apparatet installeres på et teppebelagt gulv, må du påse at åpningene under 

vaske/tørkemaskinen ikke tettes. 
•     Kontroller også at vaske/tørkemaskinen ikke berører vegger, kjøkkenenheter osv. under bruk. 
• Apparatet må ikke plasseres bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør som er hengslet på motsatt side. 
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2.3 TILKOBLING TIL VANNETTET 
 
1.     Kontroller at vanntrykket befinner seg innen disse verdiene: 0,05-0,9 MPa. Bruk en 

trykkreduserer dersom trykket er høyere. 
     

2.  Koble kaldtvannsslangen (blå skrukobling) til kaldtvannskranen med en ¾ gas gjenget 
tilkobling. Stram godt til for å hindre lekkasjer. Vanntilførselssslangen må ikke være 
brettet eller klemt, og må ikke endres eller kuttes. Gjengede tilkoblinger må kun 
strammes for hånd. 

 

3.  Dersom apparatet kan kobles til varmtvannet, må temperaturen på  tilførelsvannet ikke 
overstige 60 °C og slangen med den røde skrukoblingen må kobles til varmtvannskranen. 

 

Advarsel! 
•  Dersom koblingen gjøres til nye rør, eller rør som ikke er brukt over lengre tid, la vannet renne en stund før du 

kobler til tilførselsslangen. Dette hindrer at sand eller annet smuss tetter filtrene som er montert i apparatet 
for å beskytte vanntilførselsventilene. 

• Du må bruke den nye vanntilførselsslangen som er vedlagt apparatet, og ikke den gamle. 
 
2.4 TILKOBLING TIL AVLØPET 
 

1.     Sett enden av avløpsslangen inn i et avløpsrør som har en innvendig diameter på minst 4 cm, minst 50 til 90 
cm over gulvnivået, eller fest den godt (med det buede slangefestet i plast) til en utslagsvask eller et badekar. 

 

   
 

2.    I alle tilfeller må du kontrollere at enden av avløpsslangen er godt festet for å hindre at den repulsive kraften av 
vannet skyver den ut av posisjon. 

 

Advarsel! 
•     Unngå å brette eller klemme slangen for å sikre effektiv tømming. 
•     Eventuelle skjøter på avløpsslangen må ikke være lengre enn 1 meter lange, med samme diameter og uten 

sammenklemminger. 
 

• Enden av slangen må ikke være under vann. 
 
 

2.5 ELEKTRISK TILKOBLING 
  

Før du setter støpselet inn i stikkontakten må du påse at: 
 

1. Strømspenningen er den samme som den som er oppgitt på typeplaten foran på apparatet, synlig når 
døren er åpen. Nominell strøm og nødvendige sikringer er spesifisert på typeplaten. 

2. Måleren, sikkerhetsbryterne, strømledningen og stikkontakten kan tåle den maksimale belastningen som 
er oppgitt på typeplaten. 

3. Stikkontakten og støpselet på apparatet er kompatible uten bruk av adaptere, doble stikkontakter og 
skjøteledninger som kan forårsake overoppheting eller sviing. 
Dersom stikkontakten ikke passer til støpselet på apparatet, må stikkontakten skiftes ut med en av 
passende type. 

 
Advarsel 
•  Støpselet må være tilgjengelig også etter at apparatet er installert. 
•     Det er absolutt nødvendig å jorde apparatet. Koble støpselet til en stikkontakt med en effektiv jording. 
 

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på personer eller ting som 
skyldes manglende eller defekt jording. Korrekt elektrisk tilkobling garanterer maksimal sikkerhet. 
  

•  Dette apparatet er i samsvar med kravene til EU-direktivet 89/336 av 3.5.89 (inkludert tilleggsdirektivet 
92/31/EØS) om fjerning av radiofrekvensforstyrrelser. 

•     Dersom strømledningen skades, må den kun skiftes ut med en original reservedel, tilgjengelig hos 
ettersalgsservice. 

•     Ikke koble støpselet til/fra stikkontakten med våte hender. 
•  Trekk støpselet ut av stikkontakten ved å dra i selve støpselet, aldri ved å trekke i ledningen. 

 

 



                    NO 
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3. BESKRIVELSE AV BETJENINGENE  
 

3.1 BETJENINGSPANEL 
 
Alle apparatets betjeninger og displayer er plassert på frontpanelet. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Programvelger 
For å slå av og på 
vaske/tørkemaskinen og velge 
programmer. Kan dreies i begge 
retninger. Kan ikke dreies når 
programmet er i gang. 

Start/Pause-knapp: 
For å starte og stoppe 
pågående sykluser. 

Display: viser innstillingene (sentrifugehastighet, syklus-status, flexi time, maks. anbefalt vekt, 
tørkenivåer, barnesikring, rengjøringsprogram). Innstillingene kan endres med knappene nedenfor. 

Knapper (fra venstre til høyre): 
Valg av sentrifugehastighet 
Valg av tilleggsfunksjon 
Bekreft tilleggsfunksjon 
Timer for utsatt start 
Tørking 
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4. BRUKE APPARATET SOM VASKEMASKIN 
 
4.1 FORBEREDE TØYET TIL VASKING 
 
1.     Del tøyet som skal vaskes etter tekstiltype og fargefasthet. 
2.     Vask hvitt og farget tøy hver for seg. Nytt farget tøy bør vaskes separat første gang. Vanligvis har tøyet 

etiketter med vaskeinstruksjoner. Nedenfor finner du en kort beskrivelse av symbolene som brukes på disse 
etikettene. 

 

VASKING BLEKING 

 
Maskinvask på maks. 90 °C 

 
Maskinvask på maks. 60 °C  

Kan blekes 
 

Skal ikke blekes 

  STRYKING 

 
Maskinvask på maks. 40 °C 

 
Maskinvask på maks. 30 °C 

 
Ekstra 
varmt 

strykejern 

 
Varmt strykejern 

 
Kaldt stryke-

jern 

 
Skal ikke strykes 

  TØRRENS 

 
Maskinvask, skånsom syklus 
på maks. 60 °C 

 
Maskinvask, skånsom syklus 
på maks. 40 °C 

 
Maskinvask, skånsom syklus 
på maks. 30 °C 

 
Alle løse-
midler 

 
Alle løsemidler 
unntatt triklore-

tylen 

 
Petroleumslø-
semiddel og 

R113 

 
Må ikke tørrenses 

  TØRKING 

 
Håndvask 

 
Må ikke vaskes 

 
Høy tempe-

ratur 

 
Lavere enn 60 °C 

 
Må ikke tørkes i 
tørketrommel 

 

Advarsel! 
•     Ikke vask plagg som ikke har sydd fall eller har revner da de kan frynses opp. 
•     Løse gjenstander kan skade plaggene eller deler av vaske/tørkemaskinen. Derfor må du: tømme lommene 

og vrenge dem, fjerne ringer fra gardiner eller legge dem i en nettingpose. 
•     Vask veldig små gjenstander (belter, lommetørklær, sokker, vatterte BH-er osv.) i en hvit lerretspose. Lukk 

trykknapper og glidelåser og sy fast løse knapper.  
•     Bruk av moderne vaskemidler og korrekt vasketemperatur er vanligvis tilstrekkelig til å fjerne flekker fra 

tekstilene. Imidlertid bør noen vanskelige flekker som f. eks. gress, frukt, egg, blod, rust, kulepenn osv. 
behandles før vask. Det finnes en lang rekke flekkfjernere i handelen avhengig av typen tekstil.  I alle 
tilfeller bør flekkene vaskes eller bløtlegges straks; desto eldre de blir, desto vanskeligere er det å 
fjerne dem. •     Dersom vaskesymbolene ikke følges, kan det føre til at tøyet blir ødelagt. 

 

Ull – Kun ull merket som ren ny ull, med  merket, eller merket som "krympefri, maskinvaskbar" kan vaskes i 
vaskemaskinen på det spesielle programmet; andre ulltyper må vaskes for hånd eller tørrenses. 

 
4.2 ÅPNE DØREN 
 
Apparatet er utstyrt med en sikkerhetsinnretning som gjør at døren ikke kan åpnes når programmet er i gang. 
 

1.     Kontroller at alt vannet er tømt fra maskinen og at trommelen står stille. 
 

Advarsel! 
•  Dersom vaskeprogrammet avbrytes, vil det ta 3 til 15 minutter før døren kan åpnes, avhengig av temperaturen 

inne i apparatet. 
 

Advarsel! 
Vannet kan være kokvarmt dersom vasken ble utført ved høy temperatur. 
Ikke åpne døren hvis det fremdeles er vann i trommelen! 
 
 

4.3 VASKEMENGDER 
 
Så sant det er mulig, er det mer økonomisk å vaske en full vaskemaskin med de forskjellige tekstiltypene 
for å spare på strømmen. Rist vasketøyet før du legger det i vaskemaskinen, og legg inn store og små plagg 
vekselvis. Det anbefales å veie tøymengden de første gangene. Deretter kan du stole på erfaringen din. Som en 
retningslinje finner du en liste nedenfor med gjennomsnittlig vekt på vanlig tøy: 



                    NO 
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4.4 LEGGE I VASKETØYET 
 

1. Åpne døren og legg inn vasketøyet. Fordel det jevnt i trommelen, med tøyet spredd ut og ikke for 
sammenpakket; om mulig skal store og små plagg blandes. 

2. Vaskemaskinen som omhandles i denne bruksanvisningen kan ta opptil 6 kg vasketøy i hver vask. 
Dersom det legges i mer, vil vaskeresultatene bli dårlige og apparatet kan fungere feil. 

3. For å spare på strømmen er det mer økonomisk å vaske en  full vaskemaskin med de forskjellige 
tekstiltypene. Følg retningslinjene om tøymengder i "Programtabellen" i denne bruksanvisningen. 

4. Lukk døren ved å trykke mot rammen til du hører at den klikker. Pass på at tøyet ikke blir klemt mellom 
døren og gummipakningen. 

 

Advarsel! 
• Dersom døren ikke er skikkelig lukket, vil en sikkerhetsinnretning hindre at vaske/tørkemaskinen starter. 
• Ikke legg i mer tøy enn den maksimale kapasiteten: for mye tøy har en negativ innvirkning på 

vaskeresultatet. 
 

4.5 FYLLE VASKEMIDDEL OG TILLEGGSMIDDEL 
 

Den innvendige skuffen har tre beholdere som er merket med symbolene  

 vaskemiddel til forvask 
 

    vaskemiddel til hovedvask 
 

for tøymykner, stivelse, tilleggsmidler osv. (pleieprodukter). Tilleggsmidlene fylles automatisk i 
vaskemaskinen under siste skylling. 
 

Vaskemiddelbeholderen for hovedvask har en klaff for bruk av flytende vaskemiddel. Trekk den framover og senk 
den ned når du ønsker å bruke den. 

Følg anbefalingene i "Programtabellen" i denne bruksanvisningen og 
fyll vaskemiddel og eventuelle tilleggsmidler i skuffen før du starter 
programmet. 
 
Ikke fyll flytende midler over maks. nivået; ellers vil beholderne 
tømmes for fort. 
 

Før du heller tyktflytende tilleggsmidler i beholderen, tynn dem ut med 
litt vann for å hindre at de tetter utløpet.  
 

Bruk kun lavtskummende vaskemidler beregnet på bruk i en 
vaske/tørkemaskin. 
 

Mengden av vaskemiddel må kalkuleres i forhold til 
vannhardheten, tøytype og -mengde, og hvor skittent tøyet er. 
Dette vil gi ønsket effekt med optimalt vaskemiddelforbruk. 

På vaskemiddelpakningen er anbefalte doser oppgitt for 4 vannhardhetsnivåer og for 4-5 kg gjennomsnittlig 
skittent vasketøy. 
Be om informasjon om vannhardheten fra kommunen/vannverket. 
 

Vannhardhet 
 

Vannhardhetsnivå Franske grader fH Tyske grader dH 

Bløtt Inntil 15° Inntil 8° 

Middels 15° - 25° 8° - 14° 

Hardt 25° - 40° 14° - 22° 

Meget hardt Over 40° Over 22° 
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4.6 DOSERING AV VASKEMIDDEL I PULVERFORM  
 

Normalt skittent tøy 
1.     Velg et program uten forvask. 
2.  Hell hele mengden av vaskemiddel som oppgitt på pakningen i beholderen for hovedvask i 

vaskemiddelskuffen. 
Veldig skitten tøy 
1.     Velg et program med forvask. 
2.     Hell ¼ av anbefalt vaskemiddelmengde i beholderen for forvask i vaskemiddelskuffen og ¾ av vaskemiddelet 

i beholderen form hovedvask. 
 

Advarsel! 
•  Dersom det ikke er oppgitt anbefalte doser for delikat tøy i syntetiske fibre, bruker du ½ til 2/3 av anbefalt dose 

for vasking av robuste bomullsstoffer. 
•     I ullprogrammet må det kun brukes nøytrale vaskemidler beregnet på ull. 
•     Bruk de vaskemiddelmengdene som anbefales av produsenten. 
 

4.7 DOSERING AV FLYTENDE VASKEMIDDEL  
 

1.     Hell anbefalt dose i målebegeret som følger med flasken med flytende vaskemiddel og sett det inn i 
trommelen, eller bruk beholderen for hovedvask i vaskemiddelskuffen, etter at du har satt inn klaffen. 

2.     Merket på den røde klaffen er ment som en hjelp til å bestemme dosen med flytende vaskemiddel. 
 

Advarsel! 
•  Flytende vaskemidler kan brukes, med de dosene som anbefales av produsenten, kun for hovedvask, dvs. i 

alle programmene uten forvask. 
 

4.8 AVKALKNINGSMIDLER 
 
Avkalkningsmidler kan tilsettes i beholderne for forvask og hovedvask alt etter hva som er anbefalt av 
produsenten. 
Fyll først vaskemiddel i beholderne og deretter avkalkningsmiddel. 
 
4.9 PROGRAMMER OG FUNKSJONER 
 
For råd om valg av program i forhold til tekstiltypen, se "Programtabellen" i denne bruksanvisningen. 
 
4.10 SLÅ PÅ APPARATET OG VELGE VASKEPROGRAM 
 
Gå fram som følger for å slå på apparatet og velge program: 
 
1.     Drei programbryteren i hvilken som helst retning. Bryterne på vaske/tørkemaskinen. 
2.     Velg vaskeprogram. Tiden som er igjen til programslutt og maks. anbefalt vekt for det valgte programmet 

vises vekselvis på displayet. Symbolene på displayet tennes for å identifisere vist informasjon. 
3.     Standard sentrifugehastigheter vises. De opprinnelige innstillingene kan endres med knappen under rekken 

med sentrifugehastigheter.  

4.  Dersom sentrifugehastigheten  er innstilt, vil det ikke være noen sentrifugesyklus og apparatet vil 
stanse uten å tømme trommelen for vann. Dersom denne verdien er innstilt, utfører ikke apparatet siste 
sentrifugering og vaskeprogrammet slutter med vann i trommelen. 

 

 
 
 
 
 

Timer for u-

Maks. anbefalt vekt 

Valg av sentrifugehasti-
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4.11 VELGE OG BEKREFTE TILLEGGSFUNKSJONER 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Knappen for valg av tilleggsfunksjon kan brukes for å velge følgende tilleggsfunksjoner i rekken (fra 

toppen og nedover): 
Forvask: en tilleggsfase før hovedvasken som varer cirka 20 minutter med en temperatur på 35 °C. 
Egnet for tøy som er spesielt skittent. 
Intensiv: Maks. temperaturen endres til 60 °C og vaskesyklusen forlenges for å øke 
vaskemiddelenzymenes virkning. Egner seg til delikat men skittent tøy. 
Strykelett: gir tøy som er mindre krøllet og lettere å stryke. 
Vann pluss: økt vannmengde under vask og skylling. 
Eller Ekstra skylling: denne tilleggsfunksjonen tilføyer en skylling til det valgte vaskeprogrammet. 
Flexi Time: reduserer syklusens varighet. Symbolet lyser med den opprinnelige varigheten på det valgte 
programmet. Når tilleggsfunksjonen er valgt kan syklusens varighet reduseres ytterlig til en 
mellominnstilling og en minimumsinnstilling og deretter tilbake til den opprinnelige varigheten med 
gjentatte trykk på innstillingsknappen 
Eller Hurtig: reduserer vaskesyklusens varighet. Egner seg for små mengder med lite skittent tøy. 
Lydsignal: stiller inn eventuelt lydsignal ved syklusslutt. Apparatet leveres med lydsignalet "på". 

2. For å bekrefte valgt tilleggsfunksjon, trykker du ganske enkelt på knappen Bekreft tilleggsfunksjon og 
lysindikatoren for tilleggsfunksjonen fortsetter å lyse. 

3. For å slette en valgt tilleggsfunksjon, går du ganske enkelt tilbake til tilleggsfunksjonen med Valgknappen 
og trykker på knappen Bekreft tilleggsfunksjon. For å annullere alle tilleggsfunksjonene som er valgt 
tidligere i en enkel operasjon, holder du ganske enkelt inne knappen Bekreft tilleggsfunksjon i 4 
sekunder. 

4. Lydsignalet beholder sin status med "på eller "av" i etterfølgende sykluser.  Det slås automatisk over til 
"av" kun når nattvask-programmet velges. 

Valg av tilleggsfunksjon Bekreft tilleggsfun-

Tilleggsfunksjoner 

Start Pause 
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4.12 RESTTID 
 

 
 
 
 

1. Timeren for utsatt start kan trykkes gjentatte ganger for å velge etter hvilket tidspunkt vaskeprogrammet 
skal slutte. Tiden som gjenstår til syklusens slutt beregner den opprinnelige varigheten på vaske-
/tørkesyklusen, utførte innstillinger (temperatur, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner) som kan 
forkorte eller forlenge syklusens opprinnelige varighet, og den utsatte starten som brukeren vil legge til 
før syklusen starter. 

2. Etter at timerfunksjonen for utsatt start er innstilt, lyser symbol på displayet fast. 

3. For å annullere timerfunksjonen for utsatt start, trykker du gjentatte ganger på knappen til displayet viser 
0. 

4. Start/Pause-symbolet blinker til syklusen starter. Når syklusen starter, lyser symbolet fast. 
 
4.13 STARTE VASKEPROGRAMMET  
 

1. Trykk på Start/Pause-knappen  for å starte vaskeprogrammet etter at du har gjort dine personlige 
innstillinger. 

2. Når syklusen har startet viser displayet tiden som gjenstår til syklusens slutt og Start Pause symbolet på 
displayet lyser fast. 

3. Under vaske-/tørkeprogrammet, tennes symbolene for de forskjellige fasene: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Knapp for utsatt start  

Symbol for utsatt start 

Start Pause 

Start/pause-symbol 

Symboler for syklusfasene: Forvask, hovedvask, skyllinger, siste sentrifugering og tørking. 
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4.14 AVBRYTE ELLER ENDRE VASKEPROGRAMMET 
 

Et pågående vaskeprogram kan avbrytes når som helst: 
1. Trykk på "Start/Pause"-knappen i cirka 3 sekunder: displayet viser ordet PAUS (i 1 sekund) vekselvis 

med tiden som er igjen til syklusslutt (i 1 sekund). Indikatorlyset for Start/Pause blinker. 
Programmene kan også avbrytes ved å dreie på bryteren for program-/temperaturinnstilling når syklusen 
pågår. 

2. For å endre vaskeprogrammet dreier du ganske enkelt på programbryteren for å velge et nytt program. 
Det er ikke nødvendig å sette apparatet på pause. Hele den nye syklusen vil utføres fra starten av. 
Dersom vaskemaskinen allerede er blitt fylt med vann under den tidligere syklusen, vil vanninntaksfasen 
utelates fra det nye programmet. 

3. Trykk på Start/Pause-knappen for å starte syklusen på nytt.  
 
 

4.15 PROGRAMSLUTT 
 

Vaske-/tørkeprogrammene fullføres automatisk. Ordet END vises på displayet og lysindikatoren for  "Resttid" 
slukker. 

 

1. Slå av maskinen ved å dreie programbryteren til AV  
2. Ta vasken ut av trommelen. 
3. La døren stå på gløtt, slik at vaske/tørkemaskinen tørker innvendig. 
4. Steng vannkranen. 

 

Dersom det under første innstilling av sentrifugehastighet velges modusen "ingen sentrifugering" og stopp uten å 

tømme vannet  (sentrifugehastighet innstilt på 0), vil ordet STOP vises på displayet ved slutten av 
vaskeprogrammet, vekselvis med ---- (sentrifugehastighet på 0) og indikatorlyset for sentrifuge lyser. 
 
 
Trykk på knappen for valg av sentrifuge to ganger for å fortsette med utpumping og sentrifuge. Apparatet starter 
syklusen på nytt med utpumping og sentrifuge. For å velge ønsket sentrifugehastighet trykker du på knappen til 
valgt hastighet vises. For å pumpe ut vannet i vaskemaskinen uten å sentrifugere trykker du på knappen for valg 
av sentrifuge til displayet viser hastigheten 0: utpumping utføres uten sentrifugering.  
 

4.16 BARNESIKRING 
 

1. Når denne funksjonen er aktivert er det ikke mulig å utføre endringer på tilleggsfunksjoner, temperaturer, 
sentrifugehastigheter og vaske-/tørkesyklusene når syklusen pågår. 

 

 
 
 
 
 

2. For å aktivere barnesikringen trykker du på knappen for valg av tilleggsfunksjoner og holder den inne. 
Trykk også på knappen for Bekreft tilleggsfunksjoner innen 3 sekunder. 

3. Barnesikringssymbolet tennes for å vise at funksjonen er aktivert. 
4. Gjenta samme prosedyre for å deaktivere funksjonen. 

 

Barnesikringssymbol 
1 2 
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4.17 ÅPNE MASKINEN I ET NØDSTILFELLE 
 
Ved strømbrudd kan døren åpnes ved hjelp av den mekaniske 
utløserinnretningen som aktiveres med håndtaket nede på 
apparatet: 

• Drei bryteren til Av og trekk støpselet ut av 
stikkontakten. 

• Tøm ut vannet (se punkt 6.4) 
• Trekk håndtaket ned og åpne døren. 

 
Advarsel, skåldingsfare: Før du åpner døren må du 
kontrollere at apparatet ikke inneholder kokvarmt vann og 
vaskemiddel som kan renne ut og forårsake personskader når 
døren åpnes. 
Advarsel: Ikke åpne døren med nødutløserhåndtaket når 
trommelen roterer. 
 

 

 



                    NO 
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5. BRUKE APPARATET SOM TØRKEMASKIN 
 

5.1 GENERELL INFORMASJON 
 

Under tørkesyklusene må vannavløpet stå åpent og avløpsslangen må være korrekt plassert. 
Dette apparatet kan innstilles til å utføre kun vask, kun tørk og vask-og-tørk programmer. 
I vask-og-tørk programmet, går apparatet over fra vasking til tørking automatisk, uten behov for å bruke 
betjeningene (etter vasken) for å fullføre hele syklusen. 
 

Merk 
• Kun tørt tøy eller plagg som er vasket i vannløsninger er egnet til trommeltørking. 
• Ikke tørk tekstiler som er tørrenset eller har fått flekker fjernet med kjemiske løsemidler, ull eller 

ullblandinger som vil krympe pga. varmen, svært delikate tekstiler som f. eks. silke og syntetiske 
gardiner, tekstiler som lett kan miste tråder som f. eks. ullgarn, vattinnlegg og langhårede tepper, eller 
artikler som inneholder skumgummi eller lignende elastomere. 

• Tøymengden som skal tørkes i vaske/tørkemaskinen må ikke overstige 4 kg. Vaske/tørkemaskinen 
er konstruert for å gi best resultat med en tøymengde som ikke overstiger 4 kg med tørr vask. 

• Når det stilles inn vaskeprogrammer for robuste tekstiler, tørkes tøyet automatisk på 90 °C (normal 
tørking). 

• I vaskeprogrammer for delikate tekstiler, tørkes tøyet automatisk på 60 °C (skånsom tørking). I 
automatisk vask-og-tørk programmer vil derfor tørkeprogrammet avhenge av hvilket vaskeprogram som 
er valgt. 

• I programmer med kun tørking må tøyet først vært vasket og sentrifuge-tørket. 
• Etter tørking av spesielt loende tøy som f. eks. nye frottehåndklær, bør det utføres et skylleprogram for å 

forsikre seg om at all loen fra tekstilene fjernes, og ikke legger seg på tøyet i neste vask. 
 

Viktig – Ikke tørk delikate tekstiler som ikke vil tåle en temperatur på 60 °C eller tekstiler som ikke vil tåle den 
valgte temperaturen. 
 

5.1.1 EKSTRA TØRKING 
Dersom tøyet fremdeles er for fuktig etter programslutt, kan du stille inn et kort tørkeprogram. 
Advarsel!: Ikke tørk tøyet for mye da dette kan føre til at plaggene blir krøllete eller krymper.  

 
 

5.2 VASK-OG-TØRK  PROGRAM 
 

Automatisk vasking og tørking kan utføres med programmene for robuste tekstiler (bomull og farget tøy) og 
syntetiske/delikate tekstiler. Hvis du velger ullvask-programmer kan du ikke stille inn automatisk tørking etter 
vasking. 
I automatiske vaske- og tørkeprogrammer må tøymengden ikke overstige 4 kg med bomull eller 2 kg med 
syntetiske tekstiler.  
Hvis tøymengden som skal vaskes og tørkes overstiger mengdene nevnt ovenfor, anbefales det derfor ïkke å 
bruke et vask-tørk program; mengden må halveres etter vask og tørkes i to omganger. 
Gå fram som følger for å stille inn et vask-og-tørk program: 
1.  Velg vaskeprogram og gjør eventuelt endringer på standardparametrene. 
2.     Trykk på tørkeknappen for å stille inn ønsket tørketid. Displayet viser først maks. tiden som kan innstilles 

(2t:40’), og som trinnvis kan reduseres til 0t:00’ 
 
 

 
 
 
 
Om tørking skjer ved normal temperatur (90 °C) eller ved temperaturen for delikate tekstiler (60 °C) avhenger 
av vaskeprogrammet som er innstilt tidligere. 
Når tørketiden er innstilt blinker symbol på displayet; det lyser fast når syklusen begynner tørkefasen. 

Tørkesymbol 

Tørkeknapp 
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5.3 KUN TØRKEPROGRAM 
 

1.     Slå av apparatet ved å dreie bryteren for valg av vaske-/tørkeprogram til AV. 
2.     Drei bryteren til ønsket tørkeprogram: Intensiv tørking: for normal tørking (90 °C), eller skånsom tørking: for 

delikate tekstiler (60 °C). For å finne ut hvilket symbol som tilsvarer hvert tørkeprogram, se programtabellen 
som er vedlagt apparatet. 

3.     Trykk på tørkeknappen gjentatte ganger for å stille inn ønsket tørketid (se forrige punkt).  
4.     Trykk på "Start-Pause"-knappen for å starte tørkeprogrammet. Displayet viser resttid og indikatorlyset for 

tørkesymbolet tennes. 
 

Merk 
•     Siden det ikke er valgt noe vaskeprogram tidligere, er det ikke noen begrensninger for valg av 

tørkeprogrammet (normalt eller skånsomt). Husk at normal tørking anbefales for bomull og farget tøy, og 
skånsom tørking for syntetisk og delikat tøy. 

•  For å oppnå gode tørkeresultater må tøymengden ikke overstige 4 kg med bomull eller 2 kg med syntetiske 
tekstiler. 

 
5.4 AVBRYTE ELLER ENDRE TØRKEPROGRAMMET 
 

1.  Tørkeprogrammet kan avbrytes på samme måte som vaskeprogrammet. 
2.     For å avslutte programmet og ta ut tøyet, er det best å vente til det er avkjølt. Bruk valgknappen for å stille inn 

en tørketid på 20 minutter. Start apparatet på nytt som beskrevet ovenfor og tøyet vil være klart til å tas ut. 
 
5.5 RENGJØRINGSPROGRAM 
 

For at apparatet skal fortsette å fungere med topp ytelser over lengre tid, har det et RENGJØRINGsprogram for 
regelmessig rengjøring av tørkekretsen for å fjerne loet. 
 
1. Etter et bestemt antall tørkesykluser, tennes symbolet for RENGJØRING på displayet for å varsle deg om at 

dette programmet må utføres. Varsellyset vil fortsette å lyse til RENGJØRINGsprogrammet er utført. Lyset vil 
slukke ved programmets slutt. 

2. Gå fram som følger for å utføre RENGJØRINGsprogrammet: 
a. Påse at trommelen er helt tom og lukk døren. 
b. Drei bryteren til RENGJØRINGsprogrammet (se programtabellen for nøyaktig plassering av bryteren) 
c. Trykk på START/PAUSE-knappen 

 
RENGJØRINGsprogrammet kan også utføres selv om lyset på displayet ikke er på. 
 

 
 
 
 
 Symbol for RENGJØRINGsprogram 
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6. RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD 
 
Viktig – Før du utfører rengjøring eller vedlikehold, må du trekke støpselet ut av stikkontakten. 
 
6.1 RENGJØRE VASKEMASKINEN UTVENDIG 
 

• Regelmessig, grundig rengjøring vil få apparatet ditt til å se bra ut. 
• Rengjør utsiden på apparatet kun med såpe og vann. Deretter tørker du godt med en myk klut. 
• Delene i plast bør kun tørkes over med en fuktig klut. 
• Ikke skrap med spisse gjenstander, og ikke bruk løsemidler eller produkter som inneholder skuremidler 

da de kan skade overflatene. 
• Av sikkerhetsmessige hensyn må du aldri sprute vann på vaske/tørkemaskinen. 

 

6.2 RENGJØRING AV TROMMELEN 
 

• Fjern eventuelle rustflekker i trommelen med et rengjøringsmiddel for rustfritt stål, eller veldig fint 
sandpapir i spesielt vanskelige tilfeller. 

• For avkalkning av vaske/tørkemaskinen må du kun bruke kjente avkalkningsmidler som inneholder et 
antirustmiddel for vaskemaskiner. 

• Følg alltid produsentens instruksjoner angående bruk og dosering. 
• Etter avkalkning eller fjerning av rust i trommelen må du kjøre et par skyllesykluser for å fjerne 

alle syrerester som kan skade apparatet. Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder løsemidler. 
Det er en risiko for dannelse av damp som kan ta fyr og eksplodere.  

 
6.3 RENGJØRING AV DØRPAKNINGEN 
 
Kontroller regelmessig at det ikke finnes nåler, knapper, spiker eller lignende i foldene på dørpakningen. 

 
 
6.4 RENGJØRING AV TØMMEPUMPEN 
 

Tømmepumpen trenger kun rengjøring dersom den er blokkert av knapper, nåler eller lignende gjenstander og 
vannet ikke pumpes ut. 
I dette tilfellet gjør du som følger. 
 
1. Trekk støpselet ut for å koble apparatet fra strømnettet. 
 
2. Gjør som følger, avhengig av modellen: 

Innebygd/helt skjult modell – Bruk en liten skrutrekker 
som en vektstang for å fjerne pluggene som vises 
her. Drei sokkelen nedover og du har tilgang til pum-
pen. 

   
 
Frittstående modell – Sett en liten skrutrekker i 
slissene foran på sokkelen. Skyv skrutrekkeren 
nedover for å løsne toppen på sokkelen fra apparatet. 
Tipp sokkelen litt forover og trekk den oppover for å 
fjerne den fullstendig. 
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3. Ta ut dreneringsslangen ”A”. 
Advarsel: Dersom slangen er varm, er vannet varmt eller kokvarmt. Sett en 
lav beholder på gulvet og fjern pluggen “B” for å tømme ut vannet. 
Det kan være nødvendig å tømme beholderen flere ganger, avhengig av hvor 
mye vann det er i apparatet. 
Når det ikke kommer ut mer vann, lukker du slangen igjen ved å skyve 
pluggen “B” godt på plass igjen. 

 
 
 

 
 

4. Skru løs dekselet over pumpen “D” ved å dreie det mot venstre. 
Rengjør pumpen og fjern alle fremmedlegemer. 
Kontroller også innsiden “E”, og påse at impelleren dreier fritt; alle 
fremmedlegemer som sitter fast i den må fjernes. 

 
 

 
 
 
 

5. Skru dekselet tilbake på plass over pumpen.  
Fest dreneringsslangen ved å låse pluggen tilbake på plass "C". 
Sett sokkelen på plass som følger, avhengig av modellen: 
Innebygd/helt skjult modell – Fest underkanten av sokkelen først. Skyv den mot vaskemaskinen og sett 
pluggene tilbake på plass.   
Frittstående modell – Fest underkanten av sokkelen først og skyv den deretter mot vaskemaskinen til den 
knepper på plass. 

 

 
6.5 RENGJØRING AV VASKEMIDDELSKUFFEN  
 

 
Vaskemiddelskuffen må holdes ren og alle faste avleiringer fjernes. 
For å forenkle denne operasjonen fjerner du vaskemiddelskuffen fullstendig 
(trekk skuffen helt ut og trykk på området merket med PUSH og fjern den 
deretter fullstendig). 
 
Fjern vannlåsen "A" og rengjør alle delene med varmt vann. 
Sett vannlåsen inn igjen og fjern eventuelle vaskemiddelavleiringer før du 
setter skuffen tilbake på plass. 
 

 
. 
 
6.6 RENGJØRING AV FILTRENE PÅ VANNINNTAKET  
 

Maskinen er utstyrt med et filter som beskytter vanntilførselsventilene. 
 
Filteret befinner seg i koblingen på tilførselsslangen som er festet til kranen  
 
Filteret må rengjøres hvis vaske/tørkemaskinen ikke tar inn vann eller vannmengden er 
utilstrekkelig. 
Gjør som følger for å rengjøre det: 

• Trekk støpselet ut for å koble apparatet fra strømnettet. 
• Steng vannkranen. 
• Skru løs inntakets slangekobling fra kranen. 
• Fjern filteret fra inntakets slangekobling. 
• Rengjør filteret med vann og en liten børste. 
• Når du skrur slangekoblingen på igjen må du kontrollere at filteret plasseres riktig. 
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7. FEILSØKING 
 

Dette produktet er i samsvar med gjeldende forskrifter om sikkerheten ved elektrisk utstyr. Av sikkerhetsmessige 
hensyn må alle tekniske kontroller eller reparasjoner utføres av kvalifisert personell, for å unngå risiko for 
brukeren. 
 

Dersom apparatet ikke virker, og før du kontakter ettersalgsservice, kan du selv kontrollere om operasjonene som 

er listet i denne feilsøkingstabellen er blitt utført.. 
 

1 Apparatet starter ikke 

 

Kontroller om: 

- støpselet er satt skikkelig inn i stikkontakten 

- døren er skikkelig lukket 

- “Start/Pause”-knappen er trykket inn 

2 Maskinen tar ikke inn vann  

 

Kontroller om: 

- støpselet er satt skikkelig inn i stikkontakten 

- døren er skikkelig lukket 

- vannavløpet er åpent 

- filtrene på vanntilførselslangen er tette  

- vanntilførselsslangen er inneklemt eller brettet 

3 Vannet er ikke synlig i 
vasketrommelen 

Dette er ingen feilfunksjon. 

Vannivået er under glasset i døren fordi nye apparater bruker veldig lite 
vann for å oppnå de samme vaske- og skylleresultatene. 

4 Vannet pumpes ikke ut 

 

Kontroller om: 

- det er knekk på avløpsslangen  

- avløpsslangen er tett  

5 Vannet pumpes ikke ut 
etter siste skylling i 
vaskeprogrammene 

 

Dette er ikke en feilfunksjon: En pause er innprogrammert i 
vaskeprogrammet for å hindre at tøyet krøller seg. 

For å pumpe ut vannet går du fram som beskrevet i punktet 
"Programmslutt". 

6 Maskinen tar inn og 
pumper ut vann 
kontinuerlig  

Kontroller at enden på avløpsslangen ikke er for langt nede.  

 

7 Sterk vibrering under sen-
trifugering 

 

Kontroller om: 

- apparatet er skikkelig oppvatret 

- vaske/tørkemaskinen står for nær vegger eller kjøkkenenheter 

- innvendig enhet på de fleksible koblingene er låst i posisjon 

8 For mye skum i maskinen 
og det flyter ut av skuffen  

 

Kontroller om: 

- vaskemiddelet som brukes er beregnet for automatiske 
vaskemaskiner og ikke for håndvask 

- mengden tilsvarer den som er oppgitt i bruksanvisningen og ikke mer. 

9 Vann på gulvet 

 

Kontroller om: 

- koblingen på vanntilførselsslangen er løs 

- enden på avløpsslangen er korrekt plassert 

10 Hele mengden av 
tøymykner er ikke brukt 
eller for mye vann igjen i 
kammeret 

Kontroller at vannlåsene i vaskemiddelskuffen er riktig montert og ikke 
tette.  
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11 Apparatet sentrifugerer 
ikke 

 

Sikkerhetsinnretningen for ubalanse er utløst fordi tøyet ikke er jevnt 
fordelt i trommelen. Dersom tøyet fremdeles er vått ved syklusens slutt, 
fordeler du det på nytt for hånd inne i trommelen og gjentar kun 
sentrifugeprogrammet. 

 

12 Tømme vannet i trommelen 

 

I tilfelle strømbrudd eller feil på apparatet, kan vannet i trommelen 
tømmes ved å bruke nødsprosedyren. 

 

13 Tøyet er ikke skikkelig 
sentrifugert 

Store plagg pakker seg sammen og er ikke jevnt fordelt i trommelen. Vask 
alltid en blanding av store og små plagg samtidig.  

14 Spor av vaskemiddel på 
tøyet 

Mange fosfatfrie vaskemidler inneholder substanser med liten 
oppløselighet i vann.  

Velg mellom å kjøre et skylleprogram eller børste tøyet. 

15 Tøyet er ikke tørt Kontroller om: 

- vannavløpet er åpent 

- tøymengden er for stor 

- tørketiden er lang nok 

- det er valgt egnet tørketid  

Dersom apparatet fremdeles ikke tørker tøyet, ring serviceavdelingen for 
å få fjernet lo fra viften og tørkerørene. 

16 Vaskeresultatene er 
utilfredsstillende 

- Det er muligens brukt for lite vaskemiddel eller uegnet 
vaskemiddel 

- Vanskelige flekker er ikke behandlet før vask 

- Det er ikke innstilt riktig temperatur   

- For mye tøy i trommelen. 

   

 
 

FEILVISNING 
 
Ved en feilfunksjon vil apparatet identifisere problemet ved å vise en feilkode på displayet. 
  

Feilkode Mulig årsak 

 
Døren er ikke skikkelig lukket. Lukk døren skikkelig. 

 
Vannstopp-innretningen er utløst. Koble fra strømmen, steng vannkranen og kontakt 
nærmeste service-verksted. 

 
Maskinen tar ikke inn vann ved vasking. Se punkt 2 i feilsøkingstabellen. 

 
Vannet er ikke pumpet ut. Se punkt 4 i feilsøkingstabellen. 

 

For alle de andre feilkodene som vises; koble fra strømmen, steng vannkranen og kontakt nærmeste service-
verksted.  
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Apparatet er mærket  i henhold til rådsdirektiv 2002/96/EØF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE). 
Direktivet indeholder de bestemmelser, der gælder for indsamling og genanvendelse af kasseret udstyr 
overalt i Den europæiske Union. 
Når der er et symbol med en overstreget affaldsbeholder på et apparat eller dets emballage, betyder det, at 
produktet skal bortskaffes særskilt fra andet affald, når det ikke skal bruges længere. Dermed er brugeren 
forpligtet til at aflevere kasserede apparater på særlige indsamlingssteder for elektrisk og elektronisk affald 
eller returnere hvert enkelt apparat til forhandleren, når der købes et tilsvarende nyt apparat. 
Når du afleverer apparatet på rette sted, hvor det kan genanvendes, behandles og bortskaffes på en 
miljømæssigt forsvarlig måde, bidrager du til at forebygge negative miljø- og sundhedsmæssige virkninger 
og fremmer samtidig genbrug og/eller genanvendelse af de materialer, som apparatet består af. 
Hvis apparatet bortskaffes på ulovlig vis, kan brugeren retsforfølges i henhold til gældende lov. 
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LÆS VEJLEDNINGERNE 
Bemærk! 
Det anbefales at læse alle vejledninger i brugerhåndbogen grundigt igennem. Her kan du 
læse om de rette betingelser for at bruge vaske-tørremaskinen korrekt og sikkert. 
Det er meget vigtigt at opbevare brugerhåndbogen sammen med apparatet, så du kan slå 
efter i den. 
I tilfælde af salg eller overdragelse skal du altid lade brugerhåndbogen følge med 
apparatet, så den nye ejer får de nødvendige oplysninger om brugen. 

 
 

1. FORHOLDSREGLER OMKRING SIKKERHED OG BRUG  
 

Bemærk! 
Disse forholdsregler gives af sikkerhedshensyn. 
Dette afsnit skal læses grundigt igennem før installation og brug.  
 

Bortskaffelse af emballagen 

• Opbevar aldrig rester af emballagen i hjemmet uden opsyn. Sortér emballagematerialerne efter 
type, og aflevér dem på nærmeste genbrugscentral. 

• Emballagemateriale (plastposer, flamingo osv.) skal opbevares utilgængeligt for børn. 
 

Bortskaffelse af kasserede apparater 

• Når et apparat ikke mere skal bruges, skal det gøres ubrugeligt: Ødelæg låsen på lugen (det 
hindrer, at børn kan smække sig inde under leg, så de kommer i livsfare), og klip 
netledningen af, når stikket er taget ud af stikkontakten. 
Apparatet skal afleveres på en genbrugsstation. 

 

Beskyttelse af miljøet 

• Udnyt apparatets anbefalede maksimumskapacitet. Overskrid aldrig det tilladte maksimum. 
• Brug ikke forvask til let eller normalt snavsede ting. 
• Brug den mængde vaskemiddel, som producenten anbefaler på pakken. 
• Brug det højeste centrifugeringstrin, der er tilladt for den pågældende type stof. Hurtig centrifuger-

ing nedsætter tørretiden og energiforbruget. 
 

Sikkerhedsregler 

• Apparatet er beregnet til brug i private husholdninger og opfylder de gældende direktiver 
72/23/EØF og 89/336/EØF (herunder direktiverne 92/31/EØF og 93/68/EØF). 

• Læs alle anvisninger i brugerhåndbogen grundigt før installation og brug.  
• Kontrollér, at tromleenheden er løsnet før brug (se vejledning). Hvis tromleenheden ikke er løsnet, 

kan det medføre skader på vaske-tørremaskinen og de tilstødende skabe eller apparater under 
centrifugeringen. 

• Denne brugerhåndbog er en del af apparatet: Den skal altid opbevares sammen med apparatet. 
Installationen skal udføres af autoriserede montører og med overholdelse af gældende lovgivning. 
Apparatet er konstrueret til at udføre følgende funktioner: vask og tørring af tøj eller stoffer, der 
ifølge producentens mærkning er egnet til vask i vaskemaskine. Enhver anden brug betragtes som 
forkert. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for andre anvendelser end de 
ovennævnte. 

• Typeskiltet med tekniske specifikationer, serienummer og mærke sidder på den del, der er synlig, 
når lugen er blevet åbnet. Typeskiltet må aldrig fjernes. 

• Det nødvendige el- og vvs-arbejde i forbindelse med installationen må kun udføres af 
faguddannede montører. 

• Apparatet skal ekstrabeskyttes i overensstemmelse med Stærkstrømsbekendtgørelsen. 
Producenten fralægger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på personer, dyr 
eller ting, der hidrører fra ikke-eksisterende eller mangelfuld tilslutning til jord. 

• I tilfælde af, at apparatet ikke tilsluttes med et stik, skal der opsættes en flerpolet afbryder med en 
kontaktåbning på mindst 3 mm. 

• Det stik, der monteres på netkablet og den pågældende kontakt skal være af samme type og 
overholde de gældende bestemmelser. Kontrollér, at netspændingen og -frekvensen svarer til 
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angivelserne på typeskiltet. Brug af adaptere eller forlængerledninger anbefales ikke. Tag aldrig 
stikket ud ved at trække i netledningen. 

• Apparatet er kun koblet fra lysnettet, hvis stikket er taget ud af stikkontakten, eller der er 
slukket på gruppeafbryderen. Netstikket skal være tilgængeligt, efter at apparatet er in-
stalleret. 

• Ved apparatets installation skal der bruges nye slangesæt (følger med apparatet). Gamle 
slangesæt bør ikke genbruges. 

• Sørg for, at apparatet ikke står oven på netledningen. 
• Vaske-tørremaskinen må aldrig bruges i biler, ombord på skibe eller fly eller i omgivelser med 

risiko for f.eks. eksplosion eller tæring (pulvere, dampe og gasser) eller eksplosive og/eller 
ætsende væsker. 

• Installér ikke vaske-tørremaskinen et sted, hvor der er risiko for frostgrader. Frosne rør kan 
sprænges af trykket. 

• Sørg for, at den afløbsslange, der er forbundet med vasken, er gjort godt fast og ikke kan flytte 
sig. 

• Hvis den ikke er fastgjort på placeringen, kan vandtrykket skubbe den af vasken, så der er risiko 
for oversvømmelse. 

• Når slangen sluttes til en vask, skal det også kontrolleres, at vandet løber hurtigt ud, da 
vasken ellers kan løbe over. 

• Overfyld ikke apparatet. 
• Brug aldrig vaskemidler, der indeholder opløsningsmidler eller kemikalier, til vask i vaske-

tørremaskinen. De kan beskadige apparatet og danne giftige dampe. Disse dampe kan også 
bryde i brand og eksplodere. 

• Tøj, der er gennemvædet med benzin, petroleum og lignende, må ikke vaskes i vaskemaskinen. 
Kontrollér før vask, at tøjet ikke indeholder brandfarlige ting (f.eks. lightere, tændstikker og 
lignende). 

• Hvis der brugt flygtige rensemidler, skal du sørge for, at de er fjernet fra tøjet, før det lægges i 
maskinen. 

• Sørg for at tømme lommer, knappe knapper og lukke lynlåse, før tøjet lægges i maskinen. 
• Vask ikke trevlede eller lasede beklædningsgenstande. 
• Under vask ved høj temperatur bliver lugeglasset meget varmt. 
• Kontrollér, at alt vand er pumpet ud af maskinen, før du åbner lugen. 
• Hvis der er vand i maskinen: Pump det ud, før du åbner lugen. Hvis du er i tvivl: Læs 

brugerhåndbogen. 
• Vandet i maskinen er ikke egnet til at drikke! 
• Indtagelse af maskinvaskemiddel kan give skader i mund og svælg. 
• Kontrollér, at tromlen er standset helt, før du tager tøjet ud af maskinen. 
• Sluk altid efter brug for at spare på strømmen. 
• Lad lugen stå på klem mellem vaskene. Det skåner pakningen. 
• Forsøg aldrig selv at reparere apparatet i tilfælde af funktionsfejl. Kobl apparatet fra lysnettet, og 

luk for vandhanen. Kontakt derefter en autoriseret tekniker. Reparationer må kun udføres af 
autoriserede teknikere. 

• Apparatet er beregnet til at bruges af voksne. Lad ikke børn pille ved vaske-tørremaskinens 
knapper eller lege med den, og lad ikke børn opholde sig i nærheden, mens et program kører. 

• Små kæledyr eller småbørn kan kravle ind i vaske-tørremaskinen. 
• Se altid efter i tromlen før brug, og lad ikke børn lege med maskinen. 
• Hold børn væk fra maskinen, når lugen eller sæbeskuffen er åben. Maskinen kan indeholde 

sæberester, der kan give varige skader i øjne, mund og svælg eller endda forårsage kvælning. 
• Maskinen er ikke beregnet til at blive brugt af børn eller personer, der er fysisk, sensorisk eller 

mentalt funktionshæmmede, eller som har manglende erfaring og viden, medmindre disse 
personer er under opsyn eller er oplært i brugen af maskinen af en person med ansvar for deres 
sikkerhed. 

• Brug ikke tørretumbleren, hvis der har været anvendt industrikemikalier til rensning. 
• Der må ikke ophobes fnug og trevler rundt om tørretumbleren. 
• Tør aldrig tøj, der ikke er vasket, i tørretumbleren. 
• Tøj, der er snavset til af madolie, acetone, benzin, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og 

voksfjernere skal vaskes i varmt vand med noget ekstra vaskemiddel, før det tørres i 
tørretumbleren. 

• Emner af f.eks. skumgummi (latexskum), badehætter, vandfaste tekstiler, gummibeklædte artikler 
samt tøj eller puder med skumgummi må ikke tørres i tørretumbleren. 
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• Skyllemidler og tilsvarende produkter skal bruges i overensstemmelse med producentens 
anvisninger. 

• Den sidste del af tørringen foregår uden varme (afkøling) for at sikre, at alle emner får en 
temperatur, der sikrer, at de ikke tager skade. 

• Tørretumbleren må aldrig standses, før tørringen er færdig, medmindre alle emner fjernes hurtigt 
og bredes ud, så varmen kan fordampe. 

• Opbevar aldrig brændbare væsker i nærheden af maskinen. 
 
Ved længere tids stilstand 

• Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, skal den kobles fra lysnettet og vandforsyningen, og 
lugen skal stå på klem for at undgå, at der opstår dårlig lugt indvendig. 

 
 
 

Vigtigt! 
Apparatet er let at bruge. 
Dog får du de bedste resultater ved at læse brugerhåndbogen grundigt igennem før ibrugtagningen og 
følge alle dens anvisninger. 
Brugerhåndbogen indeholder de nødvendige oplysninger om installation, brug og vedligeholdelse, og 
giver desuden nyttige råd. 
 

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting, der 
skyldes manglende overholdelse af ovenstående bestemmelser, eller at der er pillet ved 
blot en enkelt del af apparatet, eller er anvendt uoriginale reservedele. 
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2. INSTALLATIONSVEJLEDNING   
 

Vigtigt! 
Apparatet skal installeres af en autoriseret installatør og i overensstemmelse med gældende lovgivning. 
Vaske-tørremaskinen er tung. Pas på, når du løfter den. 

 
2.1 UDPAKNING 
 

Under transporten er vaske-tørremaskinens fleksibelt ophængte del fastspændt med skruer (A) bag på maskinen, 
med tilhørende afstandsklodser (B) af plast. Når skruerne er fjernet, kan netledningen bruges. 
 

 
 

1. Løsn alle skruerne med en 10 mm fastnøgle. 
2. Fjern alle skruerne (A) fra bagsiden. 
3. Fjern alle plastikafstandsklodserne (B). 
 

                 
 
4. Isæt alle de medfølgende plastikpropper (C)  for at hindre, at vandsprøjt 
kan trænge ind i apparatet og komme i kontakt med strømførende dele.   

 

 
 
Advarsel! 
• Sæt ikke apparatet på hovedet, og læg det ikke ned på siden.  
• Alle transportbeslagene bør opbevares et sikkert sted. De skal monteres igen, hvis der skal flyttes rundt på 

apparatet senere. 

A+B 

A 

B 

C  
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2.2 OPSTILLING OG NIVELLERING 
 

1.     Stil apparatet det valgte sted. 
2.     Niveller apparatet 

omhyggeligt i alle retninger. 
Brug et vaterpas og indstil 
eventuelt højden på fødderne. 
Når det er gjort, låses 
fødderne med de 
medfølgende låsemøtrikker. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Specielt for apparater med indstillelige fødder bagtil: Bemærk, at apparatets bagende hviler på glideklodser og 

ikke på fødderne. Før du sætter apparatet på plads mellem skabsmodulerne, skal du se efter, at de bageste 
fødder er skruet helt ind, så de ikke laver skader, når der flyttes på det. 

 
 

Når apparatet er kommet på plads, skal de bageste fødder indstilles i højden, så apparatet ikke længere står 
på glideklodserne. Når de bageste fødder er indstillet, nivelleres apparatet, og de forreste fødder låses fast i 
den ønskede højde. 
 

  
 
For at lette installationen kan tilløbs- og afløbsslange monteres venstre- eller højrevendt. 
 

Advarsel! 
•  Denne del af installationen skal udføres med omhu for at sikre, at vaske-tørremaskinen ikke vibrerer, 

flytter sig eller støjer unødvendigt under drift. 
•     Hvis vaske-tørremaskinen opstilles på et tæppebelagt gulv, skal det sikres, at tæppet ikke blokerer 

åbningerne i bunden af maskinen. 
•     Kontrollér også, at vaske-tørremaskinen ikke hviler mod vægge, skabsmoduler og lignende, når den arbejder. 
• Apparatet må ikke opstilles bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør, der er hængslet i den modsatte side. 
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2.3 TILSLUTNING TIL VANDFORSYNING 
 
1.     Kontrollér, at vandtrykket ligger inden for følgende område: 0,05-0,9 MPa. Hvis vand-

trykket er højere, skal der bruges en reduktionsventil. 
     

2.  Slut tilløbsslangen til koldt vand (blå omløber) til koldtvandshanen med en forskruning 
med ¾ tommers udvendigt gevind, og spænd den godt til for at undgå utæthed. 
Tilløbsslangen må ikke være klemt eller snoet, og den må ikke udskiftes eller skæres 
over. Gevindsamlinger må kun strammes med hånden. 

 

3.  Hvis apparatet forsynes med varmt vand, må indløbstemperaturen ikke være over 60 
°C, og slangen med rød omløber skal sluttes til varmtvandshanen. 

 

Advarsel! 
•  Hvis der sluttes til nymonterede rør, eller hvis rørene har været ude af brug i længere tid: Lad rigelligt vand 

løbe ud, før tilløbsslangen sluttes til. Det forebygger, at sand eller andet snavs sætter sig i de indbyggede 
filtre, der beskytter tilløbsventilerne. 

• Brug den nye tilløbsslange, der følger med apparatet. Den gamle tilløbsslange må ikke bruges. 
 

2.4 TILSLUTNING TIL AFLØB 
 

1.     Sæt enden af afløbsslangen i et afløbsrør med en diameter på mindst 4 cm, i en højde på mindst 50 cm og 
højst 90 cm over gulv, eller montér den fast (med plastikfittingen på slangebøjningen) på en vask eller et 
badekar. 

 

   
 

2.    Sørg altid for, at enden af afløbsslangen er gjort godt fast, så vandtrykket ikke kan få den til at rykke sig. 
 

Advarsel! 
•     Undgå snoning og afklemning for at sikre effektiv tømning. 
•     Hvis der sættes forlænger på afløbsslangen, må den højst være 1 meter lang, og den skal have samme 

diameter og må ikke begrænses på nogen måde. 
 

• Enden af afløbsslangen må aldrig lægges i vand. 
 

2.5 TILSLUTNING TIL LYSNET 
  

Før tilslutning til lysnet skal det sikres, at: 
 

1. Lysnettets spænding er den samme som opgivet på typeskiltet forrest på apparatet, på den del, der er 
synlig, når lugen er åben. Mærkespænding og sikringstype fremgår af typeskiltet. 

2. Måler, sikkerhedsafbrydere, netledning og stikkontakt er normeret til at tåle den maksimale belastning, 
der er angivet på typeskiltet. 

3. Stikkontakten og det monterede stik er kompatible uden brug af spændingsbegrænsere, multistik, 
adaptere og forlængerledninger, der kan forårsage overophedning eller svidning. 
Hvis stikkontakten ikke passer til det medfølgende stik, skal kontakten udskiftes med den pågældende 
type. 

 

Advarsel 
•  Netstikket skal være tilgængeligt, efter at apparatet er installeret. 
•     Det er helt afgørende, at apparatet ekstrabeskyttes med jord. Sæt stikket i en stikkontakt med en 

jordforbindelse, der er i orden. 
 

Producenten fralægger sig ethvert ansvar for direkte eller indirekte skader på personer, dyr eller ting, der 
hidrører fra ikke-eksisterende eller mangelfuld tilslutning til jord. Korrekt tilslutning til lysnettet garanterer 
maksimal sikkerhed under drift. 
  

•  Apparatet opfylder kravene i EU-direktiv 89/336 af 3.5.89 (herunder ændringsdirektiv 92/31/EØF) vedrørende 
radiofrekvent støj (EMC-direktivet). 

•     Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes med en original reservedel, der bestilles hos 
kundeservice. 

•     Stikket må ikke sættes i kontakten eller tages ud af kontakten med våde hænder 
•  Tag kun netstikket ud af kontakten ved at holde på selve stikket, aldrig ved at trække i ledningen. 
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3. BESKRIVELSE AF BETJENINGSKNAPPER  
 

3.1 BETJENINGSPANEL 
 
Alle dele til betjening og overvågning af apparatet sidder samlet på frontpanelet. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Programvælger 
Til at tænde/slukke for vaske-
tørremaskinen og vælge 
program. Kan drejes i begge 
retninger. Drejes ikke, mens et 
program er i gang. 

Knappen Start/Pause: 
Til at starte og standse 
et igangværende 
program. 

Display: viser indstillingerne (centrifugeringshastighed, programtrin, flexi-tid, maksimal fyldning, 
tørhedsgrad, børnesikring, renseprogram). Indstillingerne kan ændres med knapperne nedenunder. 

Knapper (fra venstre mod højre): 
Valg af centrifugeringshastighed 
Valg af ekstrafunktion 
Bekræft ekstrafunktion 
Udskudt start 
Tørring 
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4. BRUG TIL VASK 
 
4.1 KLARGØRING AF VASKETØJ 
 
1.     Sortér vasketøjet efter stoftype og farveægthed. 
2.     Vask hvidt og kulørt hver for sig. Nyt kulørt tøj bør vaskes separat første gang. Normalt fremgår 

vaskeanvisning af mærket i tøjet. Følgende er en kort beskrivelse af de symboler, der forekommer på disse 
mærker. 

 

VASK BLEGNING 

 
Maskinvask ved højst 90 °C 

 
Maskinvask ved højst 60 °C  

Tåler klor 
 

Tåler ikke klor 

  STRYGNING 

 
Maskinvask ved højst 40 °C 

 
Maskinvask ved højst 30 °C 

 
Meget 
varmt 

strygejern 

 
Varmt strygejern 

 
Lunkent 
strygejern 

 
Må ikke stryges 

  RENSNING 

 
Maskinvask, finvaskeprogram 
ved højst 60 °C 

 
Maskinvask, finvaskeprogram 
ved højst 40 °C 

 
Maskinvask, finvaskeprogram 
ved højst 30 °C 

 
Alle oplø-
sningsmi-

dler 

 
Alle opløsnin-
gsmidler undta-
gen triklorætylen 

 
Rensemiddel 
udvundet af 
mineralsk olie 
samt R113 

 
Tåler ikke kemisk 

rensning 

  TØRRING 

 
Håndvask 

 
Tåler ikke vask 

 
Høj tempe-

ratur 

 
Under 60 °C 

 
Må ikke tørres i 
tørretumbler 

 

Advarsel! 
•     Vask ikke usømmet stof eller laset tøj, der kan trevle. 
•     Hvis der kommer uvedkommende ting med i vasken, kan de beskadige tøjet eller dele af vaske-

tørremaskinen. Derfor: Tøm lommerne og vend dem på vrangen. Tag løbere af gardinbånd eller læg 
gardinerne i vaskepose. 

•     Vask meget små ting (bælter, lommetørklæder, sokker, bh'er med indlæg og lignende) i en hvid lærredspose. 
Luk trykknapper og lynlåse, og sy løse knapper fast.  

•     I reglen er de moderne vaskemidler og en korrekt vasketemperatur tilstrækkeligt til at fjerne pletter på stof. 
Nogle vanskelige pletter, som f.eks. græs, frugt, æg, blod, rust, kuglepenneblæk, skal dog helst forbehandles 
før vask. Alt efter stoftypen findes der en mængde forskellige pletfjernere på markedet.  Under alle 
omstændigheder skal pletter helst renses af eller opblødes straks, for jo ældre de er, jo sværere er de 
at fjerne. 

•     Hvis symbolerne på vaskemærkerne ikke følges, kan det føre til, at tøjet tager skade under vask. 
 

Uld – Kun uld mærket som "Ren ny uld", med  mærke eller mærket "krympefri, tåler maskinvask" kan vaskes 
i en vaskemaskine på specialprogrammet. Andre uldtyper skal håndvaskes eller kemisk renses. 

 
4.2 ÅBNING AF LUGEN 
 
Apparatet har en sikkerhedsanordning, der hindrer, at lugen kan åbnes, når et program er i gang. 
 

1.     Kontrollér, at alt vand er pumpet ud af maskinen, og at tromlen står helt stille. 
 

Advarsel! 
•  Hvis vaskeprogrammet afbrydes, går der mellem 3 og 15 minutter, før lugen kan åbnes, alt efter den 

indvendige temperatur i maskinen. 
 

Advarsel! 
Vandet kan stadig være kogende varmt, hvis der blev vasket ved en høj temperatur. 
Åbn ikke lugen, hvis der stadig står vand i tromlen! 
 
 

4.3 FYLDNINGSGRAD 
 
For at spare strøm er det mest økonomisk at vaske en hel vask med den pågældende type vasketøj. Ryst 
tøjet løst, før det lægges i, og bland store og små stykker. Det er bedst at veje vasketøjet de første gange, så du 
får en fornemmelse af, hvor meget du kan fylde i maskinen. Den følgende liste giver et fingerpeg om, hvad nogle 
almindelige ting i gennemsnit vejer: 
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4.4 ILÆGNING AF VASKETØJ 
 

1. Åbn lugen, og læg tøjet i. Fordel det ensartet i tromlen, så de enkelte ting er åbnet og ikke er viklet 
sammen. Bland så vidt muligt store og små ting godt. 

2. Den vaskemaskine, som denne håndbog beskriver, rummer op til 6 kg tøj i hver vask. Hvis denne vægt 
overskrides, forringer det vaskens kvalitet, og der kan forekomme funktionsfejl. 

3. For at spare strøm er det mest økonomisk at vaske en hel vask med den pågældende type vasketøj. 
Følg vejledningen vedr. mængde i brugerhåndbogens "Programtabel". 

4. Luk lugen ved at trykke mod rammen, til du hører låsen gå i indgreb med et klik. Pas på, at der ikke 
kommer tøj i klemme mellem lugen og lugepakningen. 

 

Advarsel! 
• Hvis lugen ikke er rigtigt lukket, hindrer en sikkerhedsanordning, at vaske-tørremaskinen kan starte. 
• Overskrid ikke den maksimale fyldningsgrad: Overfyldning giver dårligere vaskeresultat. 
 

4.5 PÅFYLDNING AF VASKEMIDDEL OG TILSÆTNINGSMIDDEL 
 

Den indvendige bakke har tre rum, mærket med symbolerne  

 vaskemiddel til forvask 
 

    vaskemiddel til hovedvask 
 

til skyllemiddel, stivelse, tekstilplejemidler og lignende (f.eks. midler til efterbehandling). 
Tilsætningsmidlerne tilsættes automatisk til vaskekarret under slutskylningen. 
 

Vaskemiddelrummet til hovedvask har en rumopdeler til brug ved flydende vaskemiddel. Den sættes i ved at 
trække den fremad og derefter sænke den. 

Hæld vaskemiddel og eventuelle tilsætningsmidler i skuffen, før 
programmet startes. Følg her anbefalingerne i brugerhåndbogens 
"Programtabel". 
 
Fyld aldrig væske i over maks.-mærket; ellers tømmes rummene 
for hurtigt. 
 

Opløs kompakte tilsætningsmidler i lidt vand, før de hældes i 
beholderen, så de ikke tilstopper udløbet.  
 

Brug kun lavtskummende vaskemiddel beregnet til vaske-
tørremaskine. 
 

Mængden af vaskemiddel afhænger af vandets hårdhedsgrad, 
arten og mængden af vasketøj, og hvor snavset det er. 
Det giver den ønskede virkning med den optimale mængde 

vaskemiddel. 
På vaskemiddelpakker angives den anbefalede dosis for 4 hårdhedsgrader og for en vask på 4-5 kg vasketøj med 
gennemsnitlig grad af tilsmudsning. 
Du kan få oplyst vandets hårdhedsgrad hos det lokale vandværk. 
 

Vandhårdheder 
 

Hårdhedsgrad Fransk hårdhed, fH Tysk hårdhed, dH 

Blødt Op til 15° Op til 8° 

Middel 15° - 25° 8° - 14° 

Hårdt 25° - 40° 14° - 22° 

Meget hårdt Over 40° Over 22° 
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4.6 DOSERING AF VASKEPULVER  
 

Normalt snavset vask 
1.     Vælg et program uden forvask. 
2.  Hæld hele den portion vaskemiddel, der er angivet på pakken, i sæbeskuffens rum til hovedvask. 
Meget snavset vask 
1.     Vælg et program med forvask. 
2.     Hæld ¼ af den anbefalede portion vaskemiddel i sæbeskuffens rum til forvask, og hæld ¾ af vaskemidlet i 

rummet til hovedvask. 
 

Advarsel! 
•  Hvis der ikke er opgivet en anbefalet dosis til sart tøj af syntetisk materiale, bruges mellem ½ og 2/3 af den 

anbefalede dosis til vask af kraftigt bomuldsstof. 
•     Til uldprogrammet bør der kun bruges neutralt vaskemiddel anbefalet til uld. 
•     Følg den anbefalede dosering på produktets emballage. 
 

4.7 DOSERING AF FLYDENDE VASKEMIDDEL  
 

1.     Hæld den nødvendige dosis i målehætten på det flydende vaskemiddel, og hæld den i tromlen, eller brug 
sæbeskuffens rum til hovedvask efter at have sat den medfølgende rumopdeler i. 

2.     Skalaen på den røde rumopdeler er beregnet som hjælp til at dosere flydende vaskemiddel. 
 

Advarsel! 
•  Flydende vaskemiddel - i de doser, som producenten anbefaler - må kun bruges til hovedvask, dvs. i alle 

programmer uden forvask. 
 

4.8 BLØDGØRINGSMIDLER 
 
Der kan tilsættes blødgøringsmiddel i rummet til forvask og hovedvask, som anbefalet af de pågældende 
producenter. 
Hæld først vaskemiddel i rummene, og derefter blødgøringsmiddel. 
 
4.9 PROGRAMMER OG FUNKTIONER 
 
I "Programtabel" finder du vejledning om, hvilket program der bruges til de enkelte typer stof. 
 
4.10 TÆNDE FOR MASKINEN OG VÆLGE VASKEPROGRAM 
 
Sådan tænder du for maskinen og vælger program: 
 
1.     Drej programknappen den ene eller anden vej. Så er der tændt for vaske-tørremaskinen. 
2.     Vælg vaskeprogram. Displayet skifter mellem at vise programmets resttid og den anbefalede vægt af tøjet i 

det valgte program. Symbolerne på displayet lyser for at markere, hvilke oplysninger der vises. 
3.     Standardindstillingen for centrifugeringshastighed vises. De forvalgte indstillinger kan ændres med knappen 

under rækken af centrifugeringshastigheder.  

4.  Hvis centrifugeringshastigheden  indstilles, udelades centrifugeringen, og maskinen standser uden at 
pumpe vandet ud af maskinen. Hvis denne indstilling er valgt, udføres slutcentrifugeringen ikke, og 
vaskeprogrammet ender med vand i vaskekarret (flydestop). 

 

 
 
 
 

Udskudt start 

Maks. anbefalet 
vægt 

Valg af centrifugeringsha-
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4.11 VALG OG BEKRÆFTELSE AF EKSTRAFUNKTIONER 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Knappen til valg af ekstrafunktion bruges til at vælge ekstrafunktioner, i følgende rækkefølge (oppefra og 

ned): 
Forvask: Tilføjer et trin før hovedvasken, der varer ca. 20 minutter ved en temperatur på 35 °C. Egnet til 
en portion vask med ekstra snavset tøj. 
Intensiv: Den maksimale temperatur ændres til 60 °C, og vasketrinnet forlænges for at sikre, at 
enzymerne i vaskemidlet virker bedst muligt. Egnet til sart, men snavset tøj. 
Strygelet: Giver en vask, der er mindre krøllet og nemmere at stryge. 
Ekstra vand: Øger vandmængden ved vask og skylning. 
I alternativ Ekstra skyl: Denne ekstrafunktion føjer en skylning til det valgte vaskeprogram. 
Flexi-tid: Nedsætter programmets varighed. Symbolet lyser helt op med den forvalgte varighed for det 
valgte program. Når ekstrafunktionen er valgt, kan programmets varighed sættes yderligere ned til en 
mellemindstilling og en minimumsindstilling og derefter sættes tilbage til den oprindelige varighed ved at 
trykke en eller flere gange på Indstil-knappen. 
I alternativ Kort: Nedsætter vaskeprogrammets varighed. Egnet til små portioner vasketøj, der kun er let 
snavset. 
Summer: Indstiller, om summeren lyder, når programmet er slut. Ved leveringen er summer-funktionen 
slået til. 

2. Bekræft den valgte ekstrafunktion ved at trykke på Bekræft ekstrafunktion-knappen. Lampen ud for ek-
strafunktionen lyser konstant. 

3. Fortryd en valgt ekstrafunktion ved at vende tilbage til ekstrafunktionen med vælgerknappen og trykke på 
Bekræft ekstrafunktion-knappen. Fortryd alle tilvalgte ekstrafunktioner på en gang ved at holde Bekræft 
ekstrafunktion-knappen nede i 4 sekunder. 

4. Summer-funktionen bliver ved med at være slået "til" eller "fra" i de efterfølgende programmer.  Den slås 
kun automatisk fra, hvis du vælger vaskeprogrammet "Natprogram". 

Valg af ekstrafunktion Bekræft ekstrafun-

Ekstrafun-
ktioner 

Start Pause 
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4.12 RESTTID 
 

 
 
 
 

1. Tryk en eller flere gange på Udskudt start for at vælge det tidspunkt, hvor vaskeprogrammet skal slutte. 
Programmets resttid beregnes ud fra, hvor længe vaske- og tørreprogrammet normalt varer, de valgte 
indstillinger (temperatur, centrifugeringshastighed og ekstrafunktioner), der evt. kan afkorte eller forlænge 
programmets oprindelige varighed, og den tid brugeren vil udskyde programmets start. 

2. Når funktionen Udskudt start er indstillet, lyser symbolet på displayet konstant. 

3. Fortryd Udskudt start ved at trykke en eller flere gange på knappen, til displayet viser 0. 

4. Start Pause-symbolet tændes og slukkes skiftevis, indtil programmet starter. Når programmet er startet, 
lyser symbolet konstant. 

 
4.13 STARTE ET VASKEPROGRAM  
 

1. Når du har valgt dine egne indstillinger, starter du vaskeprogrammet ved at trykke på Start Pause-
knappen. 

2. Når programmet er startet, viser displayet programmets resttid, og Start Pause-symbolet i displayet lyser 
konstant. 

3. Mens et vaske-/tørreprogram er i gang, lyser symbolerne ud for de forskellige programtrin: 
 
 
 
 
 
 

 
 

Udskudt start-knap  

Udskudt start-symbol 

Start Pause 

Start pause-symbol 

Symboler for programtrin: Forvask, vask, skyl, slutcentrifugering og tørring. 
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4.14 AFBRYDE ELLER ÆNDRE ET VASKEPROGRAM 
 

Du kan når som helst afbryde et vaskeprogram efter start: 
1. Tryk på “Start/Pause”-knappen i ca. 3 sekunder: Displayet viser skiftevis ordet PAUS (i 1 sekund) og 

resttiden til programmet er slut (i 1 sekund). Start/Pause-lampen tændes og slukkes skiftevis. 
Et program kan også afbrydes ved at dreje program-/temperatur-vælgeren, mens programmet kører. 

2. Du ændrer vaskeprogram ved at dreje programvælgeren hen på det nye program. Det er ikke nødvendigt 
at sætte maskinen på pause. Hele det nye program udføres, lige fra starten. Hvis der er blevet fyldt vand 
i maskinen under det foregående program, springes trinnet vandindtag over i det nye program. 

3. Genstart programmet ved at trykke på Start-Pause-knappen igen.  
 
 

4.15 PROGRAMSLUT 
 

Vaske-/tørreprogrammer afsluttes automatisk. Displayet viser ordet END, og lampen for resttid slukkes. 
 

1. Sluk for maskinen ved at sætte programvælgeren på OFF.  
2. Tag tøjet ud af tromlen. 
3. Lad lugen stå på klem, så tromlen kan tørre. 
4. Luk for vandhanen. 

 

Hvis der under indstillingen af centrifugeringshastighed er valgt "no spin" med flydestop  
(centrifugeringshastigheden er sat til 0), viser displayet ordet STOP, når programmet er slut, skiftevis med ---- 
(centrifugeringshastigheden 0), og lampen for centrifugering lyser. 
 
 
Tryk to gange på vælgerknappen til centrifugering for at pumpe vandet ud og centrifugere. Maskinen genstarter 
programmet med at pumpe ud og centrifugere. Vælg centrifugeringshastighed ved at trykke på knappen, til 
displayet viser den ønskede centrifugeringshastighed. Pump vandet ud af maskinen uden centrifugering ved at 
trykke på vælgerknappen til centrifugering, til displayet viser hastigheden 0: Maskinen tømmes uden 
centrifugering.  
 

4.16 BØRNESIKRING 
 

1. Når denne funktion er slået til, kan der ikke ændres ekstrafunktion, temperatur, centrifugeringshastighed 
og vaske-/tørreprogram, mens programmet er i gang. 

 

 
 
 
 
 

2. Slå børnesikringen til ved at trykke på vælgerknappen til ekstrafunktioner og holde den nede. Tryk desuden 
på Bekræft ekstrafunktion-knappen inden 3 sekunder. 

3. Symbolet for børnesikring tændes for at vise, at funktionen er slået til. 
4. Brug samme fremgangsmåde for at slå funktionen fra. 

 

Symbol for børnesi-
1 2 
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4.17 NØDÅBNING 
 
I tilfælde af strømafbrydelse kan lugen åbnes med en 
mekanisk udløser, der betjenes med vippearmen nederst på 
maskinen: 

• Sæt knappen på Off, og tag stikket ud af 
stikkontakten. 

• Tøm vandet ud (se pkt. 6.4). 
• Træk vippearmen ned, og åbn lugen. 

 
Advarsel - risiko for skoldning: Kontrollér før lugen åbnes, 
at maskinen ikke indeholder kogende varmt vand og 
vaskemiddel, der kan løbe ud, så nogen kan komme til skade, 
når lugen åbnes. 
Advarsel: Åbn ikke lugen med vippearmen til nødåbning, 
mens tromlen drejer rundt. 
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5. BRUG TIL TØRRING 
 

5.1 GENERELT 
 

Under tørring skal vandhanen være lukket, og afløbsslangen skal være rigtigt placeret. 
Maskinen kan indstilles til kun at vaske, kun at tørre og til kombinerede vaske-tørreprogrammer. 
Under vaske-tørreprogrammer skifter maskinen automatisk fra vask til tørring, uden at du behøver at bruge 
betjeningsknapperne (når vasken er slut) til at vælge et fuldt program. 
 

Bemærk 
• Tør kun maskinvasket tøj eller tøj vasket med vand, og kun tøj, der tåler tørring i tumbler. 
• Tør ikke stoffer, der er kemisk renset eller er blevet pletrenset med kemiske opløsningsmidler, uld eller 

uldblandinger, der krymper i varme, meget sarte stoffer (f.eks. silke og syntetiske gardiner), stoffer, der 
"fælder" meget (f.eks. uldgarn, indlæg og måtter med luv) eller gensstande, der indeholder skumgummi 
eller lignende elastisk materiale. 

• Den mængde tøj, der lægges til tørring i vaske-tørremaskinen, må ikke veje mere end 4 kg. Vaske-
tørremaskinen er konstrueret, så resultatet bliver bedst, når tøjet i tør tilstand højst vejer 4 kg. 

• Når der er valgt vaskeprogrammer til robuste stoffer, sker tørringen automatisk ved 90 °C (normal 
tørring). 

• Ved vaskeprogrammer til sarte stoffer sker tørringen automatisk ved 60 °C (skånsom tørring). Det vil 
sige, at ved kombinerede vaske-tørreprogrammer afhænger tørreprogrammet af det valgte 
vaskeprogram. 

• I rene tørreprogrammer skal tøjet forinden være vasket og centrifugeret. 
• Efter tørring af ting, der fnugger ekstra meget (f.eks. nye frottehåndklæder) bør man køre programmet 

"Skyl" for at sikre, at eventuelle belægninger fra stoffet bliver fjernet, så det ikke sætter sig i tøjet ved 
næste vask. 

 

Vigtigt – Tør ikke sarte stoffer, der ikke tåler en temperatur på 60 °C, eller andre stoffer, der ikke tåler den valgte 
temperatur. 
 

5.1.1 EKSTRA TØRRING 
Hvis tøjet stadig er for fugtigt ved programmets afslutning, indstilles et kort tørreprogram på tid. 
Advarsel!: Overtør ikke tøjet - det kan få tøjet til at krølle eller krympe.  

 
 

5.2 KOMBINERET VASKE-/TØRREPROGRAM 
 

Automatisk vask og tørring kan udføres med programmerne til robuste stoffer (bomuld og kulørt) og 
programmerne til syntetisk/finvask. Hvis der vælges et uldvaskeprogram, kan der ikke vælges automatisk tørring 
efter vask. 
Til automatisk vask og tørring må tøjmængden ikke overstige 4 kg bomuld eller 2 kg syntetiske stoffer.  
Med andre ord: Hvis der skal vaskes og tørres en portion tøj, der vejer mere end det nævnte, kan et kombineret 
vaske-/tørreprogram ikke anbefales. Portionen skal deles efter vask og tørres ad to gange. 
Du indstiller et kombineret vaske-/tørreprogram på følgende måde: 
1.  Vælg vaskeprogram og foretag eventuelt ændringer i standardindstillingerne. 
2.     Tryk på tørreknappen for at indstille tørretiden. Først viser displayet den længste tid, der kan vælges (2h:40’), 

og den reduceres så gradvis til 0h:00’. 
 
 

 
 
 
 
Dit valg af vaskeprogram bestemmer, om tørringen sker ved normal temperatur (90 °C) eller ved 
temperaturen for sarte stoffer (60 °C). 
Når tørretiden er indstillet, blinker symbolet på displayet. Det lyser konstant, når programmet skifter til 
tørretrinnet. 

Symbol for tør-
ring 

Knap til tørring 
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5.3 PROGRAMMET KUN TØRRING 
 

1.     Sluk for maskinen ved at dreje programvælgeren til vask/tørring på OFF. 
2.     Drej knappen hen på det ønskede tørreprogram: Intensiv tørring: til normal tørring (90 °C), eller Skånsom 

tørring: til sarte stoffer (60 °C). I den medfølgende programtabel kan du se symbolerne for de enkelte 
tørreprogrammer. 

3.     Tryk en eller flere gange på knappen Tørring for at indstille den ønskede tørretid (se foregående punkt).  
4.     Tryk på "Start-Pause”-knappen for at starte tørreprogrammet. Displayet viser resttiden, og lampen for tørre-

symbolet tændes. 
 

Bemærk 
•     Da der ikke i forvejen er indstillet et vaskeprogram, er der ingen begrænsninger i valg af tørreprogram 

(normalt eller skånsomt). Husk, at normal tørring anbefales til bomuld og kulørt, og skånsom tørring til 
syntetiske stoffer og finvask. 

•  For at sikre god tørring må tøjets vægt ikke overstige 4 kg bomuld og 2 kg syntetiske stoffer. 
 
5.4 AFBRYDE ELLER ÆNDRE ET TØRREPROGRAM 
 

1.  Et tørreprogram kan afbrydes på samme måde som et vaskeprogram. 
2.     Når du vil afslutte programmet og tage tøjet ud, skal tøjet helst afkøles først. Indstil med vælgerknappen en 

tørretid på 20 minutter. Genstart maskinen som tidligere beskrevet. Så er tøjet klart til at tage ud. 
 
5.5 RENSEPROGRAM 
 

For at sikre, at maskinen virker optimalt på længere sigt, har den renseprogram til regelmæssig rensning af 
tørrekredsløbet for eventuelle belægninger af fnug og trevler. 
 
1. Når der er kørt et antal tørreprogrammer, lyser RENS-symbolet på displayet for at advare om, at du skal køre 

dette program. Advarselslampen forbliver tændt, indtil RENS-programmet bliver udført. Lampen slukkes, når 
programmet er slut. 

2. Gør følgende for at udføre RENS-programmet: 
a. Kontrollér, at tromlen er helt tom, og luk lugen. 
b. Drej knappen hen på RENS-programmet (se programmets placering på knappen i programtabellen). 
c. Tryk på START/PAUSE-knappen 

 
RENS-programmet kan også udføres, selv om lampen på displayet ikke lyser. 
 

 
 
 
 
 Symbol for RENS-program 
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6. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 
 
Vigtigt – Tag stikket ud af stikkontakten, før du udfører nogen form for rengøring eller vedligeholdelse. 
 
6.1 UDVENDIG RENGØRING 
 

• Regelmæssig grundig rengøring bevarer apparatets pæne udseende. 
• Brug kun vand og sæbe til udvendig rengøring, og tør grundigt efter med en blød klud. 
• Plastikdelene skal kun tørres af med en fugtig klud. 
• Skrab ikke med spidse genstande, og brug ikke midler tilsat skuremidler eller opløsningsmidler, der kan 

skade de udvendige flader. 
• Af sikkerhedsgrunde må der aldrig sprøjtes vand på vaske-tørremaskinen. 

 

6.2 RENSNING AF TROMLEN 
 

• Fjern eventuelle rustpletter i tromlen med rensemiddel til rustfrit stål eller meget fint sandpapir til særlig 
genstridige tilfælde. 

• Til afkalkning af vaske-tørremaskinen må kun bruges mærkevare-afkalker, der indeholder et 
antirustmiddel til vaskemaskiner. 

• Følg altid producentens vejledning vedr. brug og dosering. 
• Efter afkalkning eller rustfjerning i tromlen køres nogle få skylninger for at fjerne alle 

syrebelægninger, der evt. kan skade maskinen. Brug aldrig rensemiddel, der indeholder 
opløsningsmiddel. Der er risiko for, at der dannes dampe, der kan antændes og eksplodere.  

 
6.3 RENGØRING AF LUGEPAKNING 
 
Se jævnligt efter, at der ikke ligger brocher, knapper, søm eller knappenåle i lugepakningens folder. 

 
 
6.4 RENSNING AF PUMPE 
 

Pumpen skal kun renses, hvis den er blokeret af knapper, brocher eller lignende genstande, og vandet ikke bliver 
pumpet ud. 
I så fald går du frem som beskrevet nedenfor. 
 
1. Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til lysnettet. 
 
2. Gå frem på flg. måde, afhængig af model: 

Indbygget/helt skjult model – Brug en lille 
skruetrækker til at vrikke de her viste propper fri, og 
vip soklen ned, så du får adgang til pumpen. 

   
 
Fritstående model – Sæt en lille skruetrækker 
gennem spalterne forrest på soklen, og vip så opad 
med skruetrækkeren, til toppen af soklen slipper 
kabinettet. 
Vip soklen let fremefter, og træk op i den, til den kan 
tages helt af. 
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3. Træk tømmeslangen ”A” ud. 
Advarsel: Hvis slangen er varm, er vandet meget varmt eller kogende. Sæt en 
flad skål på gulvet, og tag proppen “B” ud for at tappe vandet af. 
Måske skal beholderen tømmes flere gange, afhængig af hvor meget vand 
der er i maskinen. 
Når der ikke løber mere vand ud, lukkes slangen igen ved at trykke proppen 
“B” godt i igen. 

 
 
 

 
 

4. Skru pumpedækslet “D” ud ved at dreje det mod venstre. 
Rens pumpen, og fjern eventuelle fremmedlegemer. 
Kontrollér også indvendig i “E”, så du er sikker på, at pumpehjulet løber frit. 
Fjern eventuelle fremmedlegemer i rummet. 

 
 

 
 
 
 

5. Skru pumpedækslet på igen.  
Fastgør afløbsslangen ved at sætte proppen "C" på plads. 
Sæt soklen på igen, afhængig af modellen: 
Indbygget/helt skjult model – Sæt først bunden af soklen på. Tryk den mod kabinettet, og sæt propperne i igen.   
Fritstående model – Sæt først bunden af soklen i, og tryk den så mod kabinettet, til den klikker på plads. 

 

 
6.5 RENGØRING AF SÆBESKUFFE  
 

 
Sæbeskuffen bør holdes ren, og alle fastsiddende belægninger skal fjernes. 
Det gøres lettest ved at tage sæbeskuffen ud (træk skuffen helt ud, tryk på 
området mærket PUSH, og tag den så helt ud). 
 
Fjern dysen "A", og rengør alle delene i varmt vand. 
Sæt dysen helt i igen, og fjern eventuelle belægninger af vaskemiddel, før du 
sætter skuffen på plads. 
 

 
. 
 
6.6 RENGØRING AF FILTRE I VANDINDTAG  
 

Maskinen er forsynet med et filter, der beskytter ventilerne i vandindtaget. 
 
Filteret sidder i omløberen på tilløbsslangen, der er sluttet til vandhanen.  
 
Filteret skal renses, hvis vaske-tørremaskinen ikke tager vand ind, eller hvis 
vandmængden er utilstrækkelig. 
Det renses på følgende måde: 

• Tag stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til lysnettet. 
• Luk for vandhanen. 
• Skru tilløbsslangens omløber af hanen. 
• Tag filteret ud af tilløbsslangens omløber. 
• Rens med vand og en lille børste. 
• Se efter, at filteret sidder rigtigt, når tilløbsslangens omløber skrues på igen. 
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7. FEJLFINDING 
 

Produktet opfylder gældende sikkerhedsbestemmelser for el-apparater. Af hensyn til sikkerheden skal eventuelt 
teknisk eftersyn eller reparation udføres af en autoriseret montør for at forebygge enhver risiko for brugeren. 
 

Hvis apparatet ikke virker: Ring først til kundeservice, når du selv har kontrolleret, at alle anvisninger i denne 
fejlfindingstabel er fulgt. Så undgår du unødvendige udgifter. 
 

1 Apparatet starter ikke 

 

Kontrollér at: 

- stikket er sat rigtigt i stikkontakten 

- lugen er rigtigt lukket 

- der er trykket på “Start/Pause”-knappen. 

2 Tager ikke vand ind  

 

Kontrollér at: 

- stikket er sat rigtigt i stikkontakten 

- lugen er rigtigt lukket 

- der er åbnet for vandhanen 

- filtrene i tilløbsslangen ikke er snavsede.  

- tilløbsslangen ikke er klemt eller snoet. 

3 Intet synligt vand i tromlen Ingen fejlfunktion. 

Vandet står lavere end lugeglasset, fordi nye apparater bruger meget lidt 
vand til at opnå de samme vaske- og skylleresultater. 

4 Vandet pumpes ikke ud 

 

Kontrollér at: 

- afløbsslangen ikke er snoet 

- pumpen ikke er tilstoppet.  

5 Vandet pumpes ikke ud 
efter sidste skyl i 
programmer til vask af 
sarte stoffer og 
uldprogrammer 

 

Det er ikke en fejlfunktion: Pausen er indlagt i vaskeprogrammet for at 
hindre, at tøjet bliver krøllet. 

Pump vandet ud som beskrevet under "Programslut". 

6 Maskinen tager hele tiden 
vand ind og pumper det ud 

 

Kontrollér at enden på afløbsslangen ikke sidder for lavt.  

 

7 Kraftige vibrationer under 
centrifugering 

 

Kontrollér at: 

- apparatet står helt i vater 

- vaske-tørremaskinen ikke står for tæt på vægge eller skabsmoduler 

- den indvendige fleksibelt ophængte enhed er fastlåst. 

8 Der dannes for meget skum 
i vaskekarret, og det løber 
ud af sæbeskuffen  

 

Kontrollér at: 

- det anvendte vaskemiddel er anbefalet til automatiske vaskemaskiner 
og ikke er beregnet til håndvask 

- der er brugt den mængde, som er angivet i brugerhåndbogen - ikke 
mere. 

9 Vand på gulvet 

 

Kontrollér at: 

- omløberen på tilløbsslangen ikke sidder løst 

- enden af afløbsslangen stadig sidder på rette sted. 

10 Noget af skyllemidlet bliver 
ikke brugt, eller der står for 
meget vand i rummet 

Kontrollér at vandlåsene i sæbeskuffen er sat rigtigt i og ikke er snavsede.  
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11 Maskinen centrifugerer 
ikke 

 

En sikkerhedsanordning mod ubalance er blevet udløst, fordi tøjet ikke er 
jævnt fordelt i tromlen. Hvis tøjet stadig er vådt, når programmet er slut, 
fordeles det manuelt i tromlen, hvorefter kun centrifugeringsprogrammet 
gentages. 

 

12 Udtømning af vand fra 
tromlen 

 

I tilfælde af strømafbrydelse eller svigt i maskinen kan du bruge 
nødproceduren til at tømme tromlen for vand. 

 

13 Tøjet er ikke ordentligt 
centrifugeret 

Store ting har viklet sig sammen og er ikke jævnt fordelt i tromlen. Vask 
altid en blanding af store og små ting.  

14 Sæberester på vasketøjet Mange fosfatfri vaskemidler indeholder stoffer, der er tungtopløselige i 
vand.  

Vælg skylleprogrammet, eller børst tøjet af. 

15 Tøjet bliver ikke tørt Kontrollér at: 

- der er åbnet for vandhanen 

- der ikke er lagt for meget tøj i 

- tørretiden er lang nok 

- der er valgt en passende tørretid. 

Hvis maskinen stadig ikke tørrer tøjet: Kontakt kundeservice for at få 
blæser og tørrekanaler renset for eventuelle belægninger af fnug. 

16 Utilfredsstillende vaskere-
sultater 

- Sandsynligvis er der brugt for lidt vaskemiddel eller et uegnet 
middel 

- Vanskelige pletter blev ikke forbehandlet før vasken 

- Der er ikke valgt den rette temperatur 

- Overfyldning. 

   

 
 

FEJLDISPLAY 
 
I tilfælde af funktionsfejl vises problemets art med en fejlkode på displayet. 
  

Fejlkode Løsning 

 
Lugen er ikke rigtigt lukket. Prøv at lukke den igen. 

 
Overløbssikringen er udløst. Afbryd strømmen, luk for vandhanen, og kontakt 
nærmeste servicecenter. 

 
Maskinen tager ikke vand ind ved vask. Se pkt. 2 i fejlfindingstabellen. 

 
Vandet pumpes ikke ud. Se pkt. 4 i fejlfindingstabellen. 

 

Ved alle de andre viste fejlkoder: Afbryd strømmen, luk for vandhanen, og kontakt nærmeste servicecenter.  
 
 

 



 1 

Sisällys 
1. Turvallisuutta ja käyttöä koskevat varotoimet 2    
2. Asennusohjeet 5    
3. Kytkimien kuvaus 8    
4. Koneen käyttäminen pyykin pesuun 9    
5. Koneen käyttäminen pyykin kuivaamiseen 16    
6. Huolto ja puhdistus 18    
7. Vianetsintä 20    
 

Tässä laitteessa on merkki  sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätystä säätelevän WEEE-direktiivin 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) 2002/96/EY mukaisesti. 
Direktiivi sisältää käytöstä poistettujen laitteiden keräystä ja kierrätystä koskevat määräykset koko EU:n    
alueella. 
Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva jäteastian merkki, jonka päällä on rasti, osoittaa, että tuote täytyy 
hävittää sen käyttöiän päätyttyä erillään muista jätteistä. Käyttäjän on toimitettava romutettavat laitteet 
erityisiin sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyskeskuksiin tai palautettava ne jälleenmyyjälle uutta laitetta 
ostettaessa, yksi vanha laite yhtä uutta kohden. 
Laitteen toimittaminen asianmukaiseen, ympäristön suhteen vastuulliseen kierrätykseen, käsittelyyn ja 
jätehuoltoon auttaa välttämään ympäristö- ja terveyshaittoja ja edistää laitteen materiaalien uusiokäyttöä 
ja/tai kierrätystä. 
Laitteen laiton romuttaminen johtaa käyttäjän asettamisen syytteeseen sovellettavan lain mukaisesti. 
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LUE OHJEET 
Huomio! 
Lue kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet huolellisesti. Opas antaa tietoja kuivaavan 
pesukoneen oikeasta ja turvallisesta käytöstä. 
On hyvin tärkeää säilyttää tämä käyttöopas koneen kanssa tulevaa käyttöä varten. 
Jos kone myydään tai luovutetaan muille, varmista, että käyttöopas seuraa laitteen 
mukana. Se antaa tarvittavat tiedot koneen käyttämistä varten. 

 
 

1. TURVALLISUUTTA JA KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROTOIMET  
 

Huomio! 
Nämä varotoimet kuvataan turvallisuuttasi varten. 
Lue tämä osa huolellisesti ennen koneen asennusta ja käyttöä.  
 

Pakkauksen hävittäminen 

• Älä koskaan jätä pakkauksen osia kotiin ilman valvontaa. Erottele pakkausmateriaalit tyypin 
mukaan ja toimita ne lähimpään kierrätyskeskukseen. 

• Pakkausmateriaaleja (muovipusseja, polystyreenipaloja jne.) ei saa jättää lasten ulottuville. 
 

Käytetyn koneen hävittäminen 

• Kun kone poistetaan käytöstä, se täytyy tehdä käyttökelvottomaksi: poista luukun lukko 
käytöstä (näin lapset eivät leikkiessään voi jäädä laitteen sisään) ja leikkaa virtajohto 
irrotettuasi pistokkeen pistorasiasta. 
Kone on toimitettava kierrätyskeskukseen. 

 

Ympäristönsuojelu 

• Käytä konetta aina suositellulla enimmäistäyttömäärällä. Älä koskaan ylitä suositeltua 
enimmäistäyttöä. 

• Älä käytä esipesutoimintoa vähän likaiselle tai normaalilikaiselle pyykille. 
• Noudata pesuaineen valmistajan annosteluohjeita. 
• Käytä korkeinta kuitutyypin sallimaa linkousnopeutta. Korkea linkousnopeus lyhentää kuivausaikaa 

ja energian kulutusta. 
 

Turvallisuusohjeet 

• Tämä kone on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja se täyttää voimassa olevien direktiivien 72/23/ETY 
ja 89/336/ETY (direktiivit 92/31/ETY JA 93/68/ETY mukaan lukien) vaatimukset. 

• Lue kaikki tämän käyttöoppaan ohjeet huolellisesti ennen koneen asennusta ja käyttöä.  
• Tarkista, että rumpukokoonpano on vapautettu ennen käyttöä (katso ohjeita). Ellei rumpua 

vapauteta, kuivaava pesukone ja ympäröivät huonekalut tai kodinkoneet voivat vahingoittua 
linkousjakson aikana. 

• Tämä käyttöopas on koneen olennainen osa: se täytyy aina säilyttää yhdessä koneen kanssa. 
Asennuksen saa tehdä vain pätevä henkilökunta ja se on tehtävä sovellettavien määräysten 
mukaisesti. Kone on valmistettu suorittamaan seuraavat toiminnot: Vaatteiden tai sellaisten 
kuitujen peseminen ja kuivaamineen, jotka valmistajan hoito-ohjemerkintä osoittaa konepesuun 
sopiviksi. Kaikki muu käyttö on väärinkäyttöä. Valmistaja ei vastaa yllä kuvatusta 
käyttötarkoituksesta poikkeavasta käytöstä. 

• Arvokilpi, jossa näkyvät tekniset tiedot, sarjanumero ja merkki, sijaitsee kohdassa, joka näkyy 
luukun ollessa avattu. Arvokilpeä ei koskaan saa irrottaa. 

• Koneen asentamisen vaatimat sähkö- ja putkityöt saa tehdä vain pätevä henkilökunta. 
• Kone täytyy maadoittaa sähköjärjestelmien turvallisuusmääräysten mukaisesti. Valmistaja ei 

vastaa tapaturmista tai vahingoista, joka suoraan tai välillisesti johtuvat puuttuvasta tai 
viallisesta maadoituksesta. 

• Mikäli konetta ei liitetä sähköverkkoon pistokkeella, on asennettava moninapainen katkaisin, jonka 
koskettimien väli on ainakin 3 mm. 

• Virtajohdon pistokkeen ja pistorasian on oltava samaa tyyppiä, ja niiden on täytettävä 
sovellettavien määräysten vaatimukset. Tarkista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat 
arvokilvessä näkyviä tietoja. Jakorasioiden tai jatkojohtojen käyttäminen ei ole suositeltavaa. Älä 
koskaan irrota pistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. 
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• Kone on irti sähköverkosta vain kun pistoke on irrotettu pistorasiasta tai sähköjärjestelmän 
pääkytkin on kytketty irti. Pistokkeen on oltava saavutettavissa koneen asentamisen 
jälkeen. 

• Kone on asennettava käyttäen uusia letkua (toimitettu koneen mukana). Älä käytä vanhoja letkuja. 
• Varmista, ettei kone seiso virtajohdon päällä. 
• Kuivaavaa pesukonetta ei saa koskaan käyttää ajoneuvoissa, laivoissa tai lentokoneissa tai 

vaarallisessa ympäristössä, jossa on esimerkiksi räjähdys- tai syöpymisvaara (jauheet, höyryt tai 
kaasut) tai räjähtäviä ja/tai syövyttäviä nesteitä. 

• Älä asenna kuivaavaa pesukonetta tilaan, jossa se voi jäätyä. Jäätyneet letkut voivat paineen 
alaisina haljeta. 

• Varmista, että tyhjennysletku on kiinnitetty pesualtaaseen turvallisesti eikä se pääse 
liikkumaan. 

• Jos sitä ei ole kiinnitetty paikalleen, veden voima saattaa työntää sen pois pesualtaasta aiheuttaen 
vesivahinkojen vaaran. 

• Kiinnittäessäsi letkua pesualtaaseen tarkista myös, että vesi valuu pois nopeasti, muuten allas 
voi täyttyä liikaa. 

• Älä täytä konetta liikaa. 
• Älä koskaan käytä pesuaineita, jotka sisältävät liuottimia tai kemikaaleja. Ne saattavat 

vahingoittaa konetta ja kehittää myrkyllisiä höyryjä. Höyryt voivat myös syttyä palamaan ja 
räjähtää. 

• Öljytuotteisiin kastuneita vaatteita ei saa pestä pesukoneessa. Tarkista ennen pesua, että 
pyykissä ei ole mitään syttyvää (esimerkiksi savukkeensytyttimiä, tulitikkuja tms.) 

• Jos käytät haihtuvia puhdistusnesteitä, varmista, että ne on poistettu vaatteista ennen niiden 
laittamista koneeseen. 

• Tarkista ennen vaatteiden laittamista koneeseen, että taskut ovat tyhjät ja napit ja vetoketjut kiinni. 
• Älä pese kuluneita tai repeytyneitä vaatteita. 
• Kun pesussa käytetään korkeaa lämpötilaa, luukun lasi tulee hyvin kuumaksi. 
• Tarkista ennen luukun avaamista, että kaikki vesi on tyhjentynyt koneesta. 
• Jos koneessa on vettä, tyhjennä se ennen luukun avaamista. Jos et ole varma, katso 

käyttöohjeita. 
• Koneen vesi ei sovellu juomavedeksi! 
• Pesukoneen pesuaineiden nieleminen voi vahingoittaa suuta ja kurkkua. 
• Ennen pyykin ottamista koneesta varmista, että rumpu on pysähtynyt. 
• Katkaise koneen virta jokaisen käytön jälkeen turhan sähkön kulutuksen välttämiseksi. 
• Jätä luukku raolleen kun konetta ei käytetä, näin tiiviste pysyy kunnossa. 
• Toimintahäiriön sattuessa älä koskaan yritä itse korjata konetta. Kytke kone irti sähköverkosta 

ja sulje vesihana. Ota yhteys pätevään korjaajaan. Vain pätevä henkilökunta saa tehdä         
korjauksia. 

• Kone on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten koskea kuivaavan pesukoneen 
kytkimiin tai leikkiä sillä, äläkä anna lasten olla koneen lähellä ohjelman ollessa käynnissä. 

• Nuoret lemmikkieläimet tai pikkulapset saattavat kiivetä koneeseen. 
• Katso aina rumpuun ennen koneen käyttämistä äläkä anna lasten leikkiä koneella. 
• Pidä lapset etäällä koneesta kun pesuainelokero on auki. Koneessa saattaa olla pesuaineen 

jäänteitä ja ne voivat aiheuttaa pysyviä vammoja silmille, suulle ja kurkulle tai jopa aiheuttaa 
tukehtumisen. 

• Laitetta ei ole tarkoitettu fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai 
taitamattomien henkilöiden (ei myöskään lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan 
vastaava henkilö valvo heitä laitteen käytössä. 

• Älä käytä kuivausrumpua, jos olet käyttänyt puhdistamiseen teollisuuskemikaaleja 
• Älä anna nukan kerääntyä kuivausrummun ympärille. 
• Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä vaatteita 
• Vaatekappaleet, joissa on ruokaöljy-, asetoni-, alkoholi-, bensiini-, kerosiini-, tahranpoistoaine-, 

tärpätti-, vaha- tai vahanpoistoaineläiskiä, täytyy pestä kuumassa vedessä tavallista suuremmalla 
pesuainemäärällä ennen niiden kuivaamista kuivausrummussa. 

• Älä kuivaa kuivausrummussa vaahtokumia (lateksia), suihkuhuppuja, vedenpitäviä tekstiileitä, 
kumia sisältäviä esineitä ja vaatteita tai vaahtokumipehmusteisia tyynyjä 

• Huuhteluaineita ja vastaavia tuotteita tulee käyttää niiden valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
• Kuivausohjelman viimeisessä vaiheessa ei käytetä lämpöä (jäähdytysvaihe). Näin varmistetaan, 

että pyykki jää rummussa lämpötilaan, jossa se ei vahingoitu. 
• Älä koskaan pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausohjelman päättymistä, ellet ota vaatteita heti 

pois koneesta ja levitä niitä narulle, jotta lämpö haihtuu. 
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• Älä säilytä tulenarkoja nesteitä laitteen läheisyydessä. 
 
Jos kone on pitkään käyttämättä. 

• Jos konetta ei käytetä pitkään aikaan, se on paras kytkeä irti sähkö- ja vesijohtoverkosta ja luukku 
on hyvä jättää raolleen, jotta koneen sisään ei muodostu pahaa hajua. 

 
 
 

Tärkeää! 
Tämä kone on helppokäyttöinen. 
Parhaan tuloksen aikaansaamiseksi on kuitenkin tärkeää lukea huolellisesti tämä käyttöopas ja 
noudattaa kaikkia ohjeita ennen koneen käyttämistä. 
Oppaassa annetaan ohjeet koneen asennusta, käyttöä ja huoltoa varten sekä hyödyllisiä neuvoja. 
 
 

Valmistaja ei vastaa tapaturmista tai vahingoista, jotka johtuvat yllä mainittujen ohjeiden 
laiminlyönnistä tai vaikka vain yhden koneen osan peukaloinnista ja sellaisten varaosien 
käyttämisestä, jotka eivät ole valmistajan hyväksymiä. 
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2. ASENNUSOHJEET   
 

Tärkeää! 
Koneen saa asentaa vain pätevä teknikko ja se on tehtävä sovellettavien määräysten mukaisesti. 
Kuivaava pesukone on painava. Ole varovainen nostaessasi sitä. 

 
2.1 PAKKAUKSEN PURKAMINEN 
 

Joustavien tukien varassa oleva yksikkö on kuljetusta varten kiinnitetty paikalleen ruuveilla (A) pesukoneen 
takana, sekä muovisilla välikappaleilla (B). Kun ruuvit on irrotettu, virtajohtoa voidaan käyttää. 
 

 
 

1. Avaa kaikki ruuvit 10 mm ruuviavaimella 
2. Poista kaikki ruuvit (A) koneen takaosasta 
3. Poista kaikki muoviset välikappaleet (B) 
 

                 
 
4. Aseta paikoilleen kaikki toimitetut muovitulpat (C), jotta vesiroiskeet 
eivät pääse koneen sisään ja vahingoita jännitteessä olevia osia.   

 

 
 
Varoitus! 
• Älä käännä konetta ylösalaisin tai toiselle sivulle.  
• Kaikki kuljetuksessa käytetyt kiinnitysosat on laitettava talteen turvalliseen paikkaan, ne täytyy kiinnittää 

uudelleen, jos konetta joudutaan kuljettamaan. 

A+B 

A 

B 

C  
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2.2 SIJOITTAMINEN JA TASAPAINOTUS 
 

1.     Sijoita kone valittuun 
paikkaan. 

2.     Tasapainota kone huolellisesti 
joka suunnassa vesivaa'an 
avulla. Säädä tarvittaessa 
jalkojen korkeutta. Kun se on 
tehty, lukitse jalat toimitetuilla 
muttereilla. 

 
 
 
 
 
 
 
3.     Huomaa, että koneissa, joissa on säädettävät takajalat, takaosa lepää tukien eikä jalkojen päällä. Ennen 

koneen sijoittamista keittiökalusteiden väliin tarkista, että takajalat on ruuvattu kiinni, jotta vältetään vahingot 
kun kone työnnetään paikalleen. 

 
 

Kun kone on paikallaan keittiössä, takajalkojen korkeutta täytyy lisätä niin, että kone ei enää ole tukien päällä. 
Kun takajalat on säädetty, tasapainota kone ja säädä etujalat vaaditulle korkeudelle. 
 

  
 
Veden otto- ja tyhjennysletkut voidaan asennusta varten sijoittaa oikealle tai vasemmalle. 
 

Varoitus! 
•     Toimenpide on tehtävä varovasti, jotta estetään kuivaavan pesukoneen täriseminen, liikkuminen tai 

liika melu käytön aikana. 
•     Jos kone asennetaan maton päälle on varmistettava, että kuivaavan pesukoneen pohjan aukot eivät 

ole tukossa. 
•     Tarkista myös, että kuivaava pesukone ei käytön aikana ole kiinni seinissä, keittiökalusteissa tms. 
• Konetta ei saa asentaa lukittavan oven, liukuoven tai sellaisen oven taakse, jonka sarana on koneen 

saranoiden suhteen vastakkaisella puolella. 

 



                    FI 
 

 7 

 

2.3 VESILIITÄNNÄT 
 
1.     Tarkista, että syöttöveden paine on seuraavalla alueella: 0,05 - 0,9 MPa. Jos paine on 

korkeampi, käytä paineenalenninta. 
     

2.     Liitä kylmän veden ottoletku (sininen ruuvirengas) kylmän veden hanaan, jossa on ¾ 
putkikierreliitin. Muista kiristää kunnolla vuotojen välttämiseksi. Veden ottoletku ei saa 
olla mutkalla tai puristuksissa eikä sitä saa vaihtaa tai leikata. Kierreliitokset kiristetään 
vain käsin. 

 

3.     Kun koneeseen otetaan lämmintä vettä, syöttöveden lämpötila ei saa olla yli 60 °C ja 
letku, jossa on punainen ruuvirengas, liitetään lämpimän veden hanaan. 

 

Varoitus! 
•    Jos liitäntä tehdään uusiin putkiin tai putkiin, jotka ovat olleet pitkään käyttämättä, anna veden juosta pitkään 

ennen ottoletkun kiinnittämistä. Näin hiekka tai muut epäpuhtaudet eivät pääse tukkimaan koneeseen 
vedenottoventtiilien suojaksi asennettuja suodattimia. 

• On käytettävä koneen mukana toimitettua uutta ottoletkua. Vanhaa veden ottoletkua ei saa käyttää. 
 
2.4 VIEMÄRILIITÄNTÄ 
 

1.     Laita tyhjennysletkun pää viemäriputkeen, jonka sisähalkaisija on ainakin 4 cm ja joka on vähintään 50 - 90 cm 
lattian yläpuolella, tai kiinnitä se tukevasti pesualtaaseen tai ammeeseen (käytä letkun mutkassa olevaa 
muoviosaa). 

 

   
 

2.    Tarkista joka tapauksessa, että tyhjennysletkun pää on kunnolla kiinni, jotta tyhjentyvän veden voima ei työnnä 
sitä pois paikaltaan. 

 

Varoitus! 
•     Kunnollisen tyhjentymisen varmistamiseksi vältä mutkia ja puristumiskohtia. 
•     Mahdollisen jatkoletkun pituus ei saa olla yli 1 m, sen halkaisijan täytyy olla sama kuin alkuperäisessä letkussa 

eikä siinä saa olla mitään puristuskohtia. 
 

• Tyhjennysletkun päätä ei saa koskaan laittaa veteen. 
 
 

2.5 SÄHKÖLIITÄNTÄ 
  

Ennen pistokkeen kiinnittämistä pistorasiaan varmista, että: 
 

1. Sähköverkon jännite vastaa koneen arvokilvessä näkyvää jännitettä. Arvokilpi on näkyvissä luukun 
ollessa auki. Nimellisteho ja vaaditut sulakkeet näkyvät arvokilvessä. 

2. Mittarin, turvakatkaisimien, syöttöjohdon ja pistorasian luokituksen täytyy vastata arvokilvessä mainittua 
vaadittua enimmäiskuormitusta. 

3. Pistorasian ja koneeseen asennetun pistokkeen tulee olla yhteensopivia ilman haaroittimia, jakorasioita, 
adaptereita tai jatkojohtoja, jotka saattavat aiheuttaa ylikuumentumista tai palamista. 
Mikäli pistorasia ei sovi toimitetulle pistokkeelle, vaihda pistorasia sopivan tyyppiseen. 

 
Varoitus 
•     Pistokkeen on oltava saavutettavissa koneen asentamisen jälkeen. 
•     Kone on ehdottomasti liitettävä maadoitukseen. Laita pistoke pistorasiaan, jossa on toimiva maadoitus. 
 

Valmistaja ei vastaa tapaturmista tai vahingoista, joka suoraan tai välillisesti johtuvat puuttuvasta tai 
viallisesta maadoituksesta. Oikein tehty sähköliitäntä takaa parhaan turvallisuuden. 
  

•     Tämä laite täyttää direktiivin 89/336/ETY päivätty 3.5.89 (muutosdirektiivi 92/31/ETY mukaan lukien) 
sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. 

•     Jos virtajohto vahingoittuu, se täytyy vaihtaa alkuperäiseen varaosaan, joka on saatavissa huoltopalvelusta. 
•     Älä kytke tai irrota pistoketta märin käsin. 
•     Irrota pistoke aina pistorasiasta ottamalla kiinni pistokkeesta, älä koskaan vedä johdosta. 
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3. KYTKIMIEN KUVAUS  
 

3.1 KÄYTTÖPANEELI 
 
Kaikki koneen hallinta- ja valvontalaitteet ovat etupaneelissa. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ohjelmanvalitsin 
Kuivaavan pesukoneen kytkentä 
toimintaan ja pois toiminnasta 
sekä ohjelmien valinta. Voidaan 
kääntää molempiin suuntiin. Ei 
käänny ohjelmien ollessa käyn-
nissä. 

Käynnistys-
/pysäytyspainike: 
Jaksojen käynnistys ja 
pysäytys. 

Näyttö: Näyttää asetukset (linkousnopeus, jakson tila, flexi time, suurin suositeltu paino, 
kuivaustasot, lapsilukko, puhdistusohjelma). Asetuksia voi muuttaa painikkeilla. 

Painikkeet (vasemmalta oikealle): 
Linkousnopeuden valinta 
Lisätoimintojen valinta 
Lisätoimintojen vahvistus 
Ajastin 
Kuivaus 
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4. KONEEN KÄYTTÄMINEN PYYKIN PESUUN 
 
4.1 PYYKIN VALMISTELU PESUA VARTEN 
 
1.     Lajittele pyykki kuitutyypin ja värin kestävyyden mukaan. 
2.     Pese valkoiset ja värilliset erikseen. Uudet värilliset vaatteet on paras pestä erikseen ensimmäisen kerran. 

Tavallisesti vaatteissa on hoito-ohjemerkinnät. Seuraa lyhyt kuvaus hoito-ohjeissa olevista merkeistä. 
 

PESU VALKAISU 

 
Konepesu enintään 90 °C 

 
Konepesu enintään 60 °C 

 
Valkaisu sallittu 

 
Ei valkaisua 

  SILITYS 

 
Konepesu enintään 40 °C 

 
Konepesu enintään 30 °C 

 
Kuuma  
silitys 

 
Lämmin silitys 

 
Haalea silitys 

 
Ei silitystä 

  KUIVAPESU 

 
Konepesu, hellävarainen, 
enintään 60 °C 

 
Konepesu, hellävarainen, 
enintään 40 °C 

 
Konepesu, hellävarainen, 
enintään 30 °C 

 
Mikä 

tahansa 
liuotin 

 
Mikä tahansa 
liuotin paitsi   

kloori 

 
Öljyliuotin ja 

R113 

 
Ei kemiallista     

pesua 

  KUIVAUS 

 
Käsinpesu 

 
Ei vesipesua 

 
Korkea 
lämpötila 

 
Alle 60 °C 

 
Ei rumpukuivausta 

 

Varoitus! 
•     Älä pese päärmäämättömiä tai repeytyneitä vaatteita, ne voivat rispaantua. 
•     Irtonaiset esineet pyykissä voivat vahingoittaa vaatteita tai kuivaavan pesukoneen osia. Siis: tyhjennä taskut 

ja käännä ne nurin, irrota verhoista ripustimet tai laita ne pesupussiin. 
•     Pese hyvin pienet esineet (vyöt, nenäliinat, sukat, rintaliivit jne.) valkoisessa pesupussissa. Sulje painonapit 

ja vetoketjut ja ompele kiinni irtoamaisillaan olevat napit.  
•     Uudenaikaisten pesuaineiden käyttäminen ja oikea pesulämpötila yleensä riittävät tahrojen poistamiseen. 

Jotkut vaikeat tahrat, kuten ruoho, hedelmät, kananmuna, veri, mustekynä jne., on kuitenkin hyvä käsitellä 
ennen pesemistä. Markkinoilla on paljon erilaisia tahranpoistoaineita eri kuitutyyppejä varten. Joka 
tapauksessa tahrat on hyvä puhdistaa tai liottaa heti, mitä vanhempia ne ovat sitä vaikeammin ne 
lähtevät pois. 

•     Hoito-ohjeiden noudattamisen laiminlyöminen voi aiheuttaa vahinkoa pyykille. 
 

Villa – Vain villa, jossa on merkki Puhdasta Uutta Villaa  tai jossa lukee kutistumaton, konepestävä, voidaan 
pestä koneessa erikoisohjelmalla, muuntyyppinen villa on pestävä käsin tai kuivapesussa. 

 
4.2 LUUKUN AVAAMINEN 
 
Koneessa on turvalaite, joka estää luukun avaamisen ohjelman ollessa käynnissä. 
 

1.     Tarkista ennen luukun avaamista, että kaikki vesi on tyhjentynyt koneesta ja että rumpu on 
pysähtynyt. 

 

Varoitus! 
•     Jos pesuohjelma keskeytetään, kestää 3 - 15 minuuttia ennen kuin luukku aukeaa. Aika riippuu koneen 

sisällä olevasta lämpötilasta. 
 

Varoitus! 
Vesi saattaa olla kiehuvaa, jos pesulämpötila oli korkea. 
Älä avaa luukkua, jos rummussa on vielä vettä! 
 
 

4.3 PYYKIN PAINO 
 
Täysien koneellisten peseminen eri kuitutyyppien mukaan, silloin kun se on mahdollista, säästää energiaa. 
Ravistele pyykkiä ennen koneeseen laittamista ja lisää vuorotellen isoja ja pieniä vaatekappaleita. Ensimmäisillä 
kerroilla pyykki on hyvä punnita, myöhemmin voit luottaa kokemukseen. Ohjeeksi seuraa luettelo vakiovaatteiden 
keskimääräisestä painosta: 
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4.4 PYYKIN LAITTAMINEN KONEESEEN 
 

1. Avaa luukku ja laita pyykki koneeseen, jaa se tasaisesti rumpuun niin, että vaatteet on avattu eivätkä ne 
ole mytyssä. Sekoita isoja ja pieniä vaatekappaleita, jos mahdollista. 

2. Pesukoneeseen, jota tämä käyttöopas koskee, voidaan laittaa enintään 6 kg pyykkiä yhtä pesukertaa 
kohden. Jos tämä painoraja ylitetään, pesutulos on heikko ja kone saattaa toimia huonosti. 

3. Energian säästämiseksi kannattaa pestä täysiä koneellisia eri kuitutyyppien mukaan, katso tämän 
käyttöoppaan mukana toimitetussa ohjelmataulukossa näkyviä täyttömääriä. 

4. Sulje luukku työntämällä sitä kunnes se naksahtaa. Varo jättämästä pyykkiä luukun ja kumitiivisteen 
väliin. 

 

Varoitus! 
• Jos luukku ei ole kunnolla kiinni, turvalaite estää kuivaavan pesukoneen käynnistymisen. 
• Älä ylitä enimmäistäyttömäärää: ylikuormittaminen heikentää pesutulosta. 
 

4.5 PESUAINE JA LISÄAINEET 
 

Pesuainelokerossa on kolme osastoa, joissa on merkit  

        esipesuaine 
 

    varsinaisen pesun pesuaine 
 

 huuhteluaine, tärkki, lisäaineet (esimerkiksi käsittelyaineet). Lisäaineet lisätään pesutilaan 
automaattisesti loppuhuuhtelun aikana. 
 

Varsinaisen pesun lokerossa on kieleke, joka sallii nestemäisen pesuaineen käyttämisen. Se laitetaan paikalleen 
vetämällä sitä eteenpäin ja laskemalla sitten alas. 

Laita pesuaine ja lisäaineet lokerikkoon tämän käyttöoppaan 
ohjelmataulukon suositusten mukaisesti ennen ohjelman 
käynnistämistä. 
 
Älä koskaan täytä nesteitä yli maksimimerkin, muuten lokerot 
tyhjentyvät liian nopeasti. 
 

Ennen paksujen pesuaineiden kaatamista lokeroon laimenna niitä 
vähän vedellä, jotta ne eivät tuki ulostuloa.  
 

Käytä vain vähän vaahtoavia kuivaavalle pesukoneelle sopivia 
pesuaineita. 
 

Pesuaineen määrä on päätettävä veden kovuuden, pyykin tyypin 
ja määrän sekä likaisuuden mukaan. 
Näin saadaan haluttu tulos optimaalisella pesuaineen kulutuksella. 

Pesuainepakkauksissa suositeltu määrä osoitetaan neljälle veden kovuustasolle ja 4 - 5 kg pyykkimäärälle 
keskitason likaisuusasteella. 
Kysy paikalliselta vesilaitokselta tietoja alueen veden kovuudesta. 
 

Veden kovuus 
 

Kovuustaso 
Ranskalaiset asteet 

fH 
Saksalaiset asteet 

dH 

Pehmeä alle 15° alle 8° 

Normaali 15° - 25° 8° - 14° 

Kova 25° - 40° 14° - 22° 

Erittäin kova yli 40° yli 22° 
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4.6 PESUJAUHEET  
 

Normaalilikainen pyykki 
1.     Valitse ohjelma ilman esipesua. 
2.     Kaada pakkauksen ohjeen mukainen määrä pesuainetta varsinaisen pesun lokeroon. 
Hyvin likainen pyykki 
1.     Valitse ohjelma esipesulla. 
2.     Laita ¼ suositellusta pesuainemäärästä esipesun lokeroon ja ¾ pesuaineesta varsinaisen pesun lokeroon. 
 

Varoitus! 
•     Ellei suositeltuja annoksia ole, käytä aroille tekokuiduille 1/2 - 2/3 valkoiselle puuvillalle suositellusta 

määrästä. 
•     Käytä villaohjelmissa vain villalle suositeltuja neutraaleja pesuaineita. 
•     Käytä pesuaineen valmistajan suosittelema määrä pesuainetta. 
 

4.7 NESTEMÄISET PESUAINEET  
 

1.     Kaada annos pesuainepullon mukana toimitettuun pesupalloon ja laita se rumpuun tai käytä 
pesuainelokerikon varsinaisen pesun lokeroa asetettuasi paikalleen toimitetun lisäosan. 

2.     Punaisen osan mitta-asteikkoa voi käyttää apuna pesuainemäärän mittaamiseen. 
 

Varoitus! 
•  Nestemäisiä pesuaineita voi käyttää valmistajan suosittelemissa määrissä vain varsinaisessa pesussa, siis 

ohjelmissa ilman esipesua. 
 

4.8 KALKINPOISTOAINEET 
 
Kalkinpoistoaineita voidaan lisätä esipesun tai varsinaisen pesun lokeroon valmistajan ohjeiden mukaisesti. 
Laita lokeroon ensin pesuaine ja sitten kalkinpoistoaine. 
 
4.9 OHJELMAT JA TOIMINNOT 
 
Neuvoja ohjelmien valitsemiseen kuitutyypin mukaan löytyy tämä käyttöoppaan mukana toimitetusta 
ohjelmataulukosta. 
 
4.10 KONEEN KYTKENTÄ TOIMINTAAN JA PESUOHJELMAN VALINTA 
 
Kone kytketään toimintaan ja ohjelma valitaan seuraavalla tavalla: 
 
1.     Käännä ohjelmanvalitsinta jompaankumpaan suuntaan. Kuivaava pesukone kytkeytyy toimintaan. 
2.     Valitse pesuohjelma. Ohjelman päättymiseen jäljellä oleva aika ja valitun ohjelman suositeltu enimmäistäyttö 

näkyvät vuorotellen näytössä. Kuvakkeet näytössä syttyvät ja niistä näet tiedot. 
3.     Näytössä näkyy oletusarvoinen linkousnopeus. Voit muuttaa alkuasetuksia linkousnopeuden arvojen alla 

olevalla painikkeella.  

4.  Jos on asetettu linkousnopeus , linkousjaksoa ei ole ja kone pysähtyy allas täynnä. Jos asetetaan tämä 
arvo, kone ei suorita loppulinkousta ja pesuohjelma päättyy vesi altaassa. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ajastin 

Suositeltu enimmäi-
spaino 

Linkousnopeuden valinta 
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4.11 LISÄTOIMINTOJEN VALINTA JA VAHVISTUS 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Lisätoimintojen valintapainiketta voidaan käyttää seuraavien lisätoimintojen valitsemiseen (ylhäältä alas): 

Esipesu: Lisää vaiheen ennen varsinaista pesua. Vaihe kestää noin 20 minuuttia lämpötilassa 35 °C. 
Sopii erityisen likaiselle pyykille. 
Tehopesu: Ylimmäksi lämpötilaksi tulee 60 °C ja pesuvaihe pitenee pesuaineen sisältämien entsyymien 
tehon lisäämiseksi. Sopii aralle, mutta likaiselle pyykille. 
Rypistymisen esto: Vaatteet rypistyvät vähemmän ja ne on helpompi silittää. 
Water plus: Lisää pesussa ja huuhtelussa käytettävää vesimäärää. 
Vaihtoehtoisesti Lisähuuhtelu: Tämä lisätoiminto lisää huuhtelun valittuun pesuohjelmaan. 
Flexi Time: Lyhentää jakson kestoa. Kuvake palaa näytössä valitun ohjelman aloitusvaiheessa. Kun 
lisätoiminto on valittu, jakson kestoa voidaan lyhentää keskiasetukseen tai minimiasetukseen ja sitten 
palata alkuperäiseen kestoon painamalla useamman kerran asetuspainiketta. 
Vaihtoehtoisesti Pika: Lyhentää pesujakson kestoa. Sopii pienelle pyykkimäärälle, joka ei ole kovin 
likainen. 
Merkkiääni: Asettaa tai poistaa jakson loppumisen merkkiäänen. Kone toimitetaan merkkiäänitoiminto 
toiminnassa. 

2. Valittu lisätoiminto vahvistetaan painamalla vahvistuspainiketta ja toiminnon merkkivalo jää palamaan. 
3. Valittu lisätoiminto voidaan peruuttaa palaamalla sen kohdalle valintapainikkeella ja painamalla 

vahvistuspainiketta. Kaikkien valittujen lisätoimintojen peruuttamiseksi pidä painettuna 
vahvistuspainiketta 4 sekunnin ajan. 

4. Merkkiäänen tila siirtyy kohdasta On kohtaan Off ja takaisin.  Se siirtyy automaattisesti kohtaan Off, jos 
valitaan yöpesutoiminto. 

Lisätoimintojen valinta Lisätoimintojen 

Lisätoiminnot 

Käynnistys 
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4.12 JÄLJELLÄ OLEVA AIKA 
 

 
 
 
 

1. Ajastinta voidaan painaa useamman kerran kun halutaan valita aika, jolloin pesuohjelman tulee päättyä. 
Jakson päättymiseen jäljellä oleva aika laskee pesu- ja kuivausjakson alkuperäisen keston ja tehdyt 
asetukset (lämpötila, linkousnopeus ja lisätoiminnot), jotka voivat lyhentää tai pidentää jakson kestoa, 
sekä käyttäjän asettaman viiveajan ennen jakson käynnistymistä. 

2. Kun ajastin on asetettu, kuvake näytössä jää palamaan. 

3. Ajastintoiminto peruutetaan painamalla painiketta, kunnes näyttöön tulee 0. 

4. Käynnistys-/pysäytyskuvake vilkkuu, kunnes jakso käynnistyy. Jakson käynnistyttyä kuvake palaa 
jatkuvasti. 

 
4.13 PESUOHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN  
 

1. Kun olet tehnyt asetukset, käynnistä pesuohjelma painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta. 
2. Jakson käynnistyttyä näytössä näkyy jakson päättymiseen jäljellä oleva aika ja näytössä palaa jatkuvasti 

käynnistys-/pysäytyskuvake. 
3. Pesu- ja kuivausohjelman toiminnan aikana eri kuvakkeet näyttävät ohjelman vaiheet syttymällä: 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ajastinpainike  

Ajastinkuvake 

Käynnistys 
pysäytys 

Käynnistys-
/pysäytyskuvake 

Jakson eri vaiheiden kuvakkeet: Esipesu, pesu, huuhtelut, loppulinkous ja kuivaus. 
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4.14 PESUOHJELMAN KESKEYTTÄMINEN TAI MUUTTAMINEN 
 

Käynnissä oleva pesuohjelma voidaan keskeyttää milloin tahansa: 
1. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta noin 3 sekuntia: näyttöön tulee PAUS (1 sekunti) vuorotellen jakson 

päättymiseen jäljellä olevan ajan kanssa (1 sekunti). Käynnistys-/pysäytysmerkkivalo vilkkuu. 
Ohjelma voidaan pysäyttää myös kääntämällä ohjelman/lämpötilan valitsinta jakson ollessa käynnissä. 

2. Pesuohjelmaa voidaan muuttaa kääntämällä ohjelman valitsin uuden ohjelman kohdalle. Konetta ei 
tarvitse välillä pysäyttää. Uusi jakso suoritetaan kokonaan, alusta alkaen. Jos allas oli jo aikaisemman 
jakson aikana täytetty, uuden ohjelman vedenottovaihe jää pois. 

3. Käynnistä jakso uudelleen painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta.  
 
 

4.15 OHJELMAN PÄÄTTYMINEN 
 

Pesu- ja kuivausohjelmat päättyvät automaattisesti. Näyttöön tulee END ja jäljellä olevan ajan merkkivalo 
sammuu. 

 

1. Kytke kone pois toiminnasta viemällä ohjelmanvalitsin asentoon OFF.  
2. Ota pyykki rummusta. 
3. Jätä luukku raolleen, jotta koneen sisäosa pääsee kuivumaan. 
4. Sulje vesihana. 

 

Jos asetusten aikana oli valittu Ei linkousta (linkousnopeus 0) ja pysähtyminen ilman veden tyhjennystä , 
pesuohjelman päättyessä näyttöön tulevat vuorotellen STOP ja ---- (linkousnopeus 0), ja linkouksen merkkivalo 
palaa. 
 
 
Käynnistä veden tyhjennys ja linkous painamalla linkousnopeuden valintapainiketta kaksi kertaa. Kone jatkaa 
jaksoa veden tyhjennyksellä ja linkouksella. Valitse linkousnopeus painamalla painiketta, kunnes näyttöön tulee 
haluamasi nopeus. Veden tyhjentämiseksi altaasta ilman linkousta paina linkousnopeuden valintapainiketta, 
kunnes näytössä näkyy nopeus 0: vesi tyhjentyy ilman linkousta.  
 

4.16 LAPSILUKKO 
 

1. Kun tämä toiminto valitaan, lisätoimintojen, lämpötilan, linkousnopeuden ja pesu-/kuivausjakson 
muuttaminen ei ole mahdollista jakson toiminnan aikana. 

 

 
 
 
 
 

2. Lapsilukko aktivoidaan painamalla ja pitämällä painettuna lisätoimintojen valintapainiketta. Paina myös 
lisätoimintojen vahvistuspainiketta 3 sekunnin kuluessa. 

3. Lapsilukkokuvake syttyy osoittaen, että toiminto on aktivoitu. 
4. Toimi samalla tavoin kun haluat poistaa toiminnon käytöstä. 

 

Lapsilukkokuvake 
1 2 
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4.17 KONEEN AVAAMINEN HÄTÄTILASSA 
 
Sähkökatkon sattuessa luukun voi avata mekaanisella 
vapautuslaitteella käyttämällä koneen pohjassa olevaa vipua: 

• Käännä valitsin asentoon Off ja irrota pistoke 
pistorasiasta. 

• Tyhjennä vesi (katso kohtaa 6.4) 
• Vedä vipu alas ja avaa luukku. 

 
Varoitus, palovammavaara: Tarkista ennen luukun 
avaamista, että koneessa ei ole kiehuvan kuumaa vettä ja 
pesuainetta,  jotka voivat valua ulos ja aiheuttaa tapaturman 
kun luukku avataan. 
Varoitus: Älä avaa luukkua hätävapautusvivulla rummun 
pyöriessä. 
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5. KONEEN KÄYTTÄMINEN PYYKIN KUIVAAMISEEN 
 

5.1 YLEISTÄ 
 

Kuivausjaksojen aikana vesihanan täytyy olla auki ja tyhjennysletkun oikein paikallaan. 
Tämä kone voidaan asettaa niin, että se tekee vain pesun, vain kuivauksen tai pesu- ja kuivausohjelman. 
Pesu- ja kuivausohjelmassa kone siirtyy automaattisesti pesusta kuivaukseen ilman kytkimien käyttämistä (pesun 
lopussa) suorittaen täyden jakson. 
 

Huomio 
• Kuivaa vain vedellä pestyä pyykkiä, joka sopii rumpukuivaukseen. 
• Älä kuivaa kemiallisesti pestyjä tai kemiallisilla liuottimilla käsiteltyjä vaatteita; villaa tai villasekoitteita, 

jotka saattavat kuumassa kutistua; hyvin arkoja kuituja, kuten silkkiä tai tekokuituverhoja; kuituja, joista 
lähtee helposti lankoja, kuten villalanka-, toppa- tai nukkapintaisia tekstiileitä tai tekstiilejä, joissa on 
vaahtokumia tai vastaavia elastomeerejä. 

• Älä laita kuivaavaan pesukoneeseen pyykkimääriä, jotka painavat yli 4 Kg. Kuivaava pesukone on 
valmistettu antamaan parhaan tuloksen pyykkimäärillä, joiden kuivapaino ei ole yli 4 kg. 

• Kun pyykille on valittu kestävien kuitujen ohjelma, kuivaus tapahtuu automaattisesti lämpötilassa 90 °C 
(normaalikuivaus). 

• Arkojen kuitujen ohjelmissa kuivaus tapahtuu automaattisesti lämpötilassa 60 °C (hellävarainen kuivaus). 
Automaattisissa pesu- ja kuivausohjelmissa kuivausjakso siis riippuu valitusta pesuohjelmasta. 

• Pelkissä kuivausohjelmissa pyykki on ensin pestävä ja lingottava. 
• Erityisen nukkaisten tekstiilien, kuten froteepyyhkeiden, kuivausjakson jälkeen on hyvä käynnistää 

huuhteluohjelma, joka poistaa koneesta siihen jääneen nukan, jottei ei se tartu seuraavaan pyykkiin. 
 

Tärkeää – Älä kuivaa arkoja kuituja, jotka eivät kestä lämpötilaa 60 °C, tai mitään tekstiilejä, jotka eivät kestä 
valittua lämpötilaa. 
 

5.1.1 LISÄKUIVAUS 
Mikäli pyykki ohjelman päättyessä on vielä liian kosteaa, aseta lyhyt kuivausohjelma. 
Varoitus!: Älä kuivaa liikaa, se aiheuttaa rypistymistä tai vaatteiden kutistumista.  

 
 

5.2 PESU- JA KUIVAUSOHJELMA 
 

Automaattinen pesu- ja kuivausohjelma voidaan suorittaa kestävien kuitujen (puuvilla ja värilliset) sekä 
tekokuitujen/arkojen kuitujen ohjelmilla. Jos valitset villaohjelman, et voi valita automaattista kuivausta pesun 
jälkeen. 
Automaattista pesua ja kuivausta varten pyykkimäärä ei saa ylittää 4 kg puuvillaa tai 2 kg tekokuituja.  
Jos pesun ja kuivauksen täyttömäärä ylittää yllä mainitut arvot, pesu- ja kuivausohjelman käyttäminen ei ole 
suositeltavaa. Pyykit täytyy pesun jälkeen jakaa ja kuivata kahdessa erässä. 
Aseta pesu- ja kuivausohjelma seuraavalla tavalla: 
1.     Valitse pesuohjelma ja tee haluamasi säädöt oletusarvoparametreihin. 
2.     Valitse vaadittu kuivausaika painamalla kuivauspainiketta. Näytössä näkyy aluksi pisin valittavissa oleva aika 

(2h:40’), joka sitten lyhenee arvoon 0h:00’ 
 
 

 
 
 
 
Kuivauksen tapahtuminen normaalilämpötilassa (90 °C) tai arkojen kuitujen lämpötilassa (60 °C) riippuu 
asetetusta pesuohjelmasta. 
Kun kuivausaika on asetettu, näytön kuvake vilkkuu. Se palaa jatkuvasti kun jakso siirtyy kuivausvaiheeseen. 

Kuivauskuvake 

Kuivauspainike 
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5.3 VAIN KUIVAUSOHJELMA 
 

1.     Kytke kone pois toiminnasta viemällä ohjelmanvalitsin asentoon OFF. 
2.     Käännä valitsin haluamasi kuivausohjelman kohdalle: Tehokuivaus: normaalia kuivausta varten (90 °C) tai 

Hellävarainen kuivaus: arkoja kuituja varten (60 °C). Katso koneen mukana toimitettua ohjelmataulukkoa, 
josta näet kutakin kuivausohjelmaa vastaavan kuvakkeen. 

3.     Paina kuivauspainiketta useamman kerran vaaditun kuivausajan asettamiseksi (katso edellistä kohtaa).  
4.     Käynnistä kuivausohjelma painamalla käynnistys-/pysäytyspainiketta. Näytössä näkyy jäljellä oleva aika ja 

kuivauskuvake syttyy. 
 

Huomio 
•     Koska pesuohjelmaa ei ole valittu, kuivausohjelman valinnassa ei ole rajoituksia (normaali tai hellävarainen). 

Muista, että normaalia kuivausta suositellaan puuvillalle ja värilliselle ja hellävaraista kuivausta tekokuiduille ja 
aroille kuiduille. 

•     Hyvän kuivaustuloksen takaamiseksi pyykkimäärä ei saa ylittää 4 kg puuvillaa tai 2 kg tekokuituja. 
 
5.4 KUIVAUSOHJELMAN KESKEYTTÄMINEN TAI MUUTTAMINEN 
 

1.     Kuivausohjelma pysäytetään kuten pesuohjelma. 
2.     Ohjelman päättämiseksi ja pyykin ottamiseksi koneesta anna pyykin ensin jäähtyä. Aseta valintapainikkeella 

kuivausaika 20 minuuttia. Käynnistä kone uudelleen kuten yllä kuvataan ja sitten voit ottaa pyykin koneesta. 
 

5.5 PUHDISTUSOHJELMA 
 

Koneen pitämiseksi aina moitteettomassa kunnossa siihen kuuluu puhdistusohjelma kuivauspiirin säännöllistä 
puhdistamista ja nukkajäänteiden poistamista varten. 
 
1. Määrätyn kuivausjaksojen määrän jälkeen näyttöön tulee puhdistuskuvake, joka osoittaa, että ohjelma täytyy 

suorittaa. Varoitusvalo palaa, kunnes puhdistusohjelma suoritetaan. Valo sammuu ohjelman päättyessä. 
2. Puhdistusohjelma käynnistetään seuraavalla tavalla: 

a. Varmista, että rumpu on tyhjä, ja sulje luukku. 
b. Käännä valitsin puhdistusohjelman kohdalle (ohjelmataulukossa näkyy valitsimen asento). 
c. Paina käynnistys-/pysäytyspainiketta. 

 
Puhdistusohjelma voidaan suorittaa, vaikka näytön valo ei palaisi. 
 

 
 
 
 
 Puhdistusohjelman kuvake 
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6. HUOLTO JA PUHDISTUS 
 
Tärkeää – Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen minkään puhdistus- tai huoltotoimenpiteen 
aloittamista. 
 
6.1 KONEEN ULKOPINNAN PUHDISTAMINEN 
 

• Säännöllinen ja huolellinen puhdistaminen pitää koneen ulkopinnat kunnossa. 
• Puhdista ne vain saippualla ja vedellä ja kuivaa huolellisesti pehmeällä liinalla. 
• Pyyhi muoviosat kostealla liinalla. 
• Älä naarmuta pintoja terävillä esineillä äläkä käytä liuottimia tai hankaavia aineita sisältäviä tuotteita, 

jotka voivat vahingoittaa pintoja. 
• Turvallisuussyistä kuivaavaa pesukonetta ei saa ruiskuttaa vedellä. 

 

6.2 RUMMUN PUHDISTAMINEN 
 

• Poista rummusta mahdolliset ruostejäljet ruostumattoman teräksen puhdistusaineella tai erityisen 
vaikeissa tapauksissa hyvin hienolla hiekkapaperilla. 

• Käytä kuivaavassa pesukoneessa vain tunnettuja kalkinpoistoaineita, jotka sisältävät pesukoneen 
korroosionestoaineita. 

• Noudata aina valmistajan käyttö- ja annosteluohjeita. 
• Suorita kalkin- tai ruosteenpoiston jälkeen muutama huuhtelujakso poistaaksesi happamat 

jäänteet, jotka saattavat vahingoittaa konetta. Älä koskaan käytä liuottimia sisältäviä 
puhdistusaineita. On olemassa vaara, että höyryt syttyvät palamaan ja räjähtävät.  

 
6.3 LUUKUN TIIVISTEEN PUHDISTAMINEN 
 
Tarkista säännöllisesti, että luukun tiivisteen poimuissa ei ole rintaneuloja, nappeja, nauloja tai neuloja. 

 
 
6.4 TYHJENNYSPUMPUN PUHDISTAMINEN 
 

Tyhjennyspumppu täytyy puhdistaa vain jos nappi, rintaneula tai vastaava esine on tukkinut sen, eikä vesi 
tyhjenny. 
Siinä tapauksessa toimi kuten alla kuvataan. 
 
1. Kytke kone irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta. 
 
2. Toimi seuraavalla tavalla, mallista riippuen: 

Upotettu/täysin kalusteen sisällä oleva malli – Käytä 
pientä ruuvitalttaa vipuna ja irrota kuvassa näkyvät 
tulpat, käännä jalkalista alas ja pääset käsiksi 
pumppuun. 

   
 
Vapaasti seisova malli – Aseta pieni ruuvitaltta 
jalkalistan etuosan aukkojen sisään ja vipua 
jalkalistan yläosa irti koneesta. 
Käännä jalkalistaa vähän eteenpäin ja vedä ylös, jotta 
se irtoaa kokonaan. 
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3. Ota esiin tyhjennysletku A. 
Varoitus: Jos letku on kuuma, vesi on kuumaa tai kiehuvan kuumaa. Aseta 
matala astia lattialle ja poista tulppa B veden tyhjentämiseksi. 
Astiaa täytyy ehkä tyhjentää useamman kerran koneessa olevasta 
vesimäärästä riippuen. 
Kun vettä ei enää tule, sulje letku työntämällä tulppa B kunnolla takaisin 
paikalleen. 

 
 
 

 
 

4. Ruuvaa auki pumpun D kansi kääntämällä sitä vasemmalle. 
Puhdista pumppu ja poista kaikki vieraat esineet. 
Tarkista myös sisäosa E varmistaen, että juoksupyörä pyörii vapaasti. Jos siinä 
on vieraita esineitä, ne täytyy poistaa. 

 
 

 
 
 
 

5. Ruuvaa kansi takaisin pumppuun.  
Aseta tyhjennysletku paikalleen ja laita takaisin tulppa C. 
Laita jalkalista paikalleen seuraavalla tavalla, mallista riippuen: 
Upotettu/täysin kalusteen sisällä oleva malli – Laita jalkalistan alaosa ensin paikalleen. Työnnä sitä 
kalusteeseen päin ja laita tulpat paikoilleen.   
Vapaasti seisova malli – Laita jalkalistan alaosa ensin paikalleen ja työnnä sitä sitten kalusteeseen päin, kunnes 
se naksahtaa paikalleen. 

 

 
6.5 PESUAINELOKERON PUHDISTAMINEN  
 

 
Pesuainelokero täytyy pitää puhtaana, siitä on poistettava kaikki kiinteät 
jäänteet. 
Toimenpiteen helpottamiseksi ota koko pesuainelokero pois (vedä laatikko 
täysin ulos, paina kohtaa jossa lukee PUSH ja irrota se kokonaan). 
 
Irrota lappo A ja puhdista kaikki osat kuumalla vedellä. 
Aseta lappo paikalleen ja poista kaikki pesuaineen jäänteet ennen lokeron 
sijoittamista paikalleen. 
 

 
. 
 
6.6 VEDENOTTOSUODATTIMIEN PUHDISTAMINEN  
 

Koneessa on suodatin, joka suojaa vedenottoventtiileitä. 
 
Suodatin on veden ottoletkun liittimessä, joka on kiinni hanassa.  
 
Suodatin täytyy puhdistaa, jos kuivaava pesukone ei ota vettä tai jos vesimäärä ei ole 
riittävä. 
Toimi seuraavalla tavalla: 

• Kytke kone irti sähköverkosta irrottamalla pistoke pistorasiasta. 
• Sulje vesihana. 
• Ruuvaa ottoletku irti hanasta. 
• Irrota ottoletkun suodatin. 
• Puhdista suodatin vedellä, käytä apuna pientä harjaa. 
• Tarkista, että suodatin on oikein paikallaan kun ruuvaat ottoletkun takaisin. 
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7. VIANETSINTÄ 
 

Tämä tuote täyttää sovellettavien sähkölaitteiden turvallisuutta koskevien määräysten vaatimukset. 
Turvallisuussyistä, käyttäjää uhkaavien vaarojen välttämiseksi, teknisiä tarkistuksia tai korjauksia saa tehdä 
ainoastaan pätevä henkilökunta. 
 

Mikäli kone ei toimi, tarkista ennen huoltopalvelun kutsumista turhien kulujen välttämiseksi, että 

vianetsintätaulukossa luetellut toimenpiteet on tehty. 
 

1 Kone ei käynnisty 

 

Tarkista, että: 

- pistoke on kunnolla pistorasiassa 

- luukku on kunnolla kiinni 

- käynnistys-/pysäytyspainiketta on painettu 

2 Vettä ei tule  

 

Tarkista, että: 

- pistoke on kunnolla pistorasiassa 

- luukku on kunnolla kiinni 

- vesihana on auki 

- veden ottoletkun suodattimet eivät ole tukossa  

- veden ottoletku ei ole puristuksissa tai mutkalla 

3 Rummussa ei näy vettä Ei ongelmaa. 

Veden taso on luukun lasin alapuolella, koska uudet koneet käyttävät 
vähemmän vettä saman pesu- ja huuhtelutuloksen saavuttamiseen. 

4 Vesi ei tyhjenny 

 

Tarkista, että: 

- tyhjennysletku ei ole mutkalla 

- tyhjennyspumppu ei ole tukossa  

5 Vesi ei tyhjenny 
loppuhuuhtelun jälkeen 
arkojen kuitujen ja villan 
ohjelmassa 

 

Kyseessä ei ole toimintahäiriö: tauko kuuluu pesuohjelmaan kuitujen 
rypistymisen välttämiseksi. 

Tyhjennä vesi kohdassa Ohjelman päättyminen kuvatulla tavalla. 

6 Kone ottaa ja tyhjentää 
vettä jatkuvasti 

 

Tarkista, että tyhjennysletkun pää ei ole liian alhaalla.  

 

7 Kova tärinä linkouksen 
aikana 

 

Tarkista, että: 

- kone on tasapainotettu oikein 

- kuivaava pesukone ei ole liian lähellä seiniä tai muita keittiökalusteita 

- joustavien tukien varassa oleva yksikkö ei ole lukittu paikalleen 

8 Altaassa on liikaa vaahtoa 
ja sitä vuotaa 
pesuainelokerosta  

 

Tarkista, että: 

- käytetty pesuaine on tarkoitettu automaattipesukoneille eikä 
käsinpesuun 

- käytetty määrä vastaa käyttöoppaan ohjeita eikä pesuainetta ole 
liikaa 

9 Vettä lattialla 

 

Tarkista, että: 

- veden ottoletkun liitokset eivät ole löysällä 

- tyhjennysletkun pää on sijoitettu oikein 

10 Kaikkea huuhteluainetta ei 
ole käytetty tai lokerossa 
on liikaa vettä 

Tarkista, että pesuainelokeron lapot ovat oikein paikoillaan eivätkä ne ole 
tukossa.  
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11 Kone ei linkoa 

 

Epätasapainon turvalaite on käynnistynyt, koska pyykki ei ole jakautunut 
tasaisesti rumpuun. Jos pyykki on vielä märkää jakson päättyessä, 
järjestele se käsin rumpuun ja toista vain linkousjakso. 

 

12 Veden tyhjentäminen 
rummusta 

 

Sähkökatkon tai toimintahäiriön sattuessa veden voi tyhjentää 
hätätilamenettelyllä. 

 

13 Pyykki ei ole kunnolla 
lingottu 

Isot vaatekappaleet ovat mytyssä eivätkä jakautuneet tasaisesti rumpuun. 
Pese aina isoja ja pieniä vaatekappaleita yhdessä.  

14 Pyykissä on jälkiä 
pesuaineesta 

Monet fosfaatittomat pesuaineet sisältävät aineita, jotka eivät helposti 
liukene veteen.  

Valitse huuhteluohjelma tai harjaa vaatteet. 

15 Pyykki ei ole kuivattu Tarkista, että: 

- vesihana on auki 

- pyykkiä ei ole liikaa 

- kuivausaika on tarpeeksi pitkä 

- oikea kuivausohjelma on valittu 

Mikäli kone ei vieläkään kuivaa pyykkiä, kutsu huoltopalvelu 
puhdistamaan puhallin ja kuivauskanavat niihin jääneestä nukasta. 

16 Pesutulos ei ole tyydyttävä - Todennäköisesti pesuainetta oli liian vähän tai se oli vääränlaista 

- Vaikeita tahroja ei ole käsitelty ennen pesua 

- Lämpötila ei ollut oikea 

- Kone liian täynnä. 

   

 
 

VIKANÄYTTÖ 
 
Toimintahäiriön sattuessa kone tunnistaa vian ja näyttöön tulee vikakoodi. 
  

Vikakoodi Ongelma 

 
Luukku ei ole kunnolla kiinni. Sulje se uudelleen. 

 
Aqua stop -laite on käynnistynyt. Katkaise virta, sulje vesihana ja ota yhteys 
lähimpään huoltopalveluun. 

 
Kone ei ota pesuvettä. Katso vianetsintätaulukon kohtaa 2. 

 
Pesuvesi ei poistu. Katso vianetsintätaulukon kohtaa 4. 

 

Jos näyttöön tulee joku muu vikakoodi, katkaise virta, sulje vesihana ja ota yhteys lähimpään huoltopalveluun.  
 
 

 



PROGRAMTABELL

Program Temp.                 

(°C)

Max. 

centrifu-

gering 

(varv/minut

)

Max. 

tvättmängd 

(kg)

Max. tork-

tumlings-

mängd (kg)

Förtvätt Huvud-

tvätt

Sköljmedel Förtvätt Intensiv Skrynkel-fritt Extra-

sköljning

Flexi 

Time

Torktumling 

efter 

tvättning 

(tillval)

Beskrivning av tvättprogram

Lätt smutsad 

fintvätt/kulörtvätt
30° Max. 6 4 � � � � � � � � Normal

Tvättning på 30 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Normalt smutsad 

fintvätt/kulörtvätt
40° Max. 6 4 � � � � � � � � Normal

Tvättning på 40 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Normalt smutsad 

slitstark kulörtvätt
60° Max. 6 4 � � � � � � � � Normal

Tvättning på 60 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal (normal tvätt med val av endast 

funktionen intensiv)

Hårt smutsad slitstark 

kulörtvätt
90° Max. 6 4 � � � � � � � � Normal

Tvättning på 90 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Lätt smutsad 

vittvätt/syntettvätt
30° 1200 3 3 � � � � � � � � Skonsam

Tvättning på 30 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Handtvätt 800 2 - - � � - - - - - -
Kalltvätt, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Ull och silke 30° 800 2 - - � � - - - - - -
Tvättning på 30 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

- Max. 6 - - - - - - � - - -
Endast tömning, eller tömning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Lätt smutsade plagg 30° 800 3 3 � � � � � - � � Skonsam
Tvättning på 30 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Normalt smutsade 

plagg
40° 800 3 3 � � � � � - � � Skonsam

Tvättning på 40 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Normalt smutsad kläder 

tålig
60° 800 3 3 � � � � � - � � Skonsam

Tvättning på 60 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Ljus bomull eller 

ömtåliga material för att 

uppdatera
30° 800 2 - - � � - � - � � Skonsam

Tvättning på 30 °C, sköljning och slutcentrifugering på valt 

centrifugeringsvarvtal

Skonsam 60° Max. - 3 - - - - - - - - - Skonsam torktumling för syntettvätt och fintvätt

Normal 90° Max. - 4 - - - - - - - - - Normal torktumling för vittvätt

Clean - - - - - - - - - - - - - Rengöringsprogram för torktumlingssystem

����: Funktionen går att välja

: Funktioner som inte kan väljas samtidigt

Tvättmedelslådans fack Funktioner

Code 19392005301



PROGRAMOVERSIKT

Programmer Temp.                 

(°C)

Maks. 

sentrifugeh

astighet 

(opm)

Maks. 

vaskemeng

de (kg)

Maks. 

tørkemengd

e (kg)

Forvask Hovedvas

k

Tøymykner Forvask Intensiv Strykelett Ekstra 

skylling

Flexi 

Time

Tørking etter 

vask dersom 

det er valgt

Beskrivelse av vaskeprogram 

Lite skittent delikat 

farget tøy
30° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normal

Vask på 30°C, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet

Normalt skittent delikat 

farget tøy
40° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normal

Vask på 40°C, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet

Normalt skittent robust 

farget tøy
60° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normal

Vask på 60?, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet (Standard syklus med kun tilleggsfunksjonen 

"intensiv" valgt)

Svært skittent robust 

farget tøy
90° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normal

Vask på 90?, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet

Lite skitten bomull og 

syntetisk tøy
30° 1200 3 3 � � � � � � � � Finvask 

Vask på 30?, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet

Håndvask 800 2 - - � � - - - - - - Kald vask, skyllinger og siste sentrifugering på valgt hastighet

Ull og silke 30° 800 2 - - � � - - - - - -
Vask på 30?, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet

- Maks. 6 - - - - - - � - - -
Kun utpumping, eller utpumping og siste sentrifugering på 

valgt hastighet

Lite skittent tøy 30° 800 3 3 � � � � � - � � Finvask 
Vask på 30?, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet

Normalt skittent tøy 40° 800 3 3 � � � � � - � � Finvask 
Vask på 40?, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet

Svært skittent tøy 60° 800 3 3 � � � � � - � � Finvask 
Vask på 60?, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet

Oppfrisking av lett 

bomullstøy eller delikate 

tekstiler
30° 800 2 - - � � - � - � � Finvask 

Vask på 30?, skyllinger og siste sentrifugering på valgt 

hastighet

Tørking 60° Maks. - 3 - - - - - - - - - Skånsom tørking av syntetisk og delikat tøy

Intensiv tørking 90° Maks. - 4 - - - - - - - - - Normal tørking av bomullstøy

Rengjøring av 

trommelen - - - - - - - - - - - - - Rengjøringssyklus for tørkekretsen

����: Tilgjengelig tilleggsfunksjon

: Tilleggsfunksjoner som ikke kan velges samtidig

Beholderne i vaskemiddelskuffen Tilleggsfunksjoner

Code 19392005301



PROGRAMTABEL

Programmer Temp.                 

(°C)

Maks. 

centr. 

hastighed 

(o/m)

Maks. 

fyldning, 

vask (kg)

Maks. 

fyldning, 

tørring (kg)

Forvask Vask Skyllemiddel Forvask Intensiv Strygelet Ekstra skyl Flexi-tid

Tørring efter 

vask, hvis 

valgt

Beskrivelse af vaskeprogram

Sart kulørt, let snavset 30° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normal
Vask ved 30 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed

Sart kulørt, normalt 

snavset
40° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normal

Vask ved 40 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed

Robust kulørt, normalt 

snavset
60° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normal

Vask ved 60 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed (Standardprogram, kun med ”Intensiv” som 

ekstrafunktion)

Robust kulørt, meget 

snavset
90° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normal

Vask ved 90 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed

Bomuld og syntetisk, let 

snavset
30° 1200 3 3 � � � � � � � � Skånsom

Vask ved 30 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed

Håndvask 800 2 - - � � - - - - - - Kold vask, skyl og slutcentrifugering ved den valgte hastighed

Uld og silke 30° 800 2 - - � � - - - - - -
Vask ved 30 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed

- Maks. 6 - - - - - - � - - -
Kun tømning, eller tømning og slutcentrifugering ved den 

valgte hastighed

Let snavset tøj 30° 800 3 3 � � � � � - � � Skånsom
Vask ved 30 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed

Normalt snavset tøj 40° 800 3 3 � � � � � - � � Skånsom
Vask ved 40 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed

Meget snavset tøj 60° 800 3 3 � � � � � - � � Skånsom
Vask ved 60 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed

Opfriskning af let 

bomuld eller sarte 

stoffer
30° 800 2 - - � � - � - � � Skånsom

Vask ved 30 °C, skyl og slutcentrifugering ved den valgte 

hastighed

Tørring 60°
Maks. - 3 - - - - - - - - - Til skånsom tørring af syntetiske og sarte stoffer

Intensiv tørring 90°
Maks. - 4 - - - - - - - - - Normal tørring af bomuld

Rensning af tromle - - - - - - - - - - - - - Renseprogram til tørrekredsløbet

����: Funktionen kan tilvælges

: Funktioner, der ikke kan tilvælges sammen

Rum i sæbeskuffen Ekstrafunktioner

Code 19392005301



OHJELMATAULUKKO

Ohjelmat Lämp.                 

(°C)

Maks. 

linkous 

(kierr./min)

Maks. täyttö 

pesu 

(kg)

Maks. täyttö 

kuivaus (kg)

Esipesu Pesu Huuhteluaine Esipesu Tehopesu Rypistymisen 

esto

Lisä-

huuhtelu

Flexi 

Time

Kuivaus 

pesun jälkeen, 

jos valittu

Pesuohjelman kuvaus

Arat värilliset, vähän 

likaiset
30° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normaali

Pesu lämpötilassa 30 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella

Arat värilliset, 

normaalilikaiset 
40° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normaali

Pesu lämpötilassa 40 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella

Kestävät värilliset, 

normaalilikaiset 
60° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normaali

Pesu lämpötilassa 60 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella (Vakiojakso vain lisätoiminto Tehopesu valittuna)

Kestävät värilliset, hyvin 

likaiset
90° Maks. 6 4 � � � � � � � � Normaali

Pesu lämpötilassa 90 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella

Puuvilla ja tekokuidut, 

vähän likaiset
30° 1200 3 3 � � � � � � � � Hellävarainen

Pesu lämpötilassa 30 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella

Käsinpesu 800 2 - - � � - - - - - - Kylmä pesu, huuhtelut ja loppulinkous valitulla nopeudella

Villa ja silkki 30° 800 2 - - � � - - - - - -
Pesu lämpötilassa 30 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella

- Maks. 6 - - - - - - � - - -
Vain tyhjennys tai tyhjennys ja loppulinkous valitulla 

nopeudella

Vähän likainen pyykki 30° 800 3 3 � � � � � - � � Hellävarainen
Pesu lämpötilassa 30 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella

Normaalilikainen pyykki 40° 800 3 3 � � � � � - � � Hellävarainen
Pesu lämpötilassa 40 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella

Hyvin likainen pyykki 60° 800 3 3 � � � � � - � � Hellävarainen
Pesu lämpötilassa 60 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella 

Kevyt puuvilla tai arat 

kuidut - raikastus
30° 800 2 - - � � - � - � � Hellävarainen

Pesu lämpötilassa 30 °C, huuhtelut ja loppulinkous valitulla 

nopeudella

Kuivaus 60° Maks. - 3 - - - - - - - - - Hellävarainen kuivaus tekokuiduille ja aroille kuiduille

Tehokuivaus 90° Maks. - 4 - - - - - - - - - Normaalikuivaus puuvillalle

Rummun 

puhdistus - - - - - - - - - - - - - Kuivauspiirin puhdistusjakso

����: Lisätoiminto käytettävissä

: Lisätoiminnot, joita ei voi valita samanaikaisesti

Pesuainelokerot Lisätoiminnot

Code 19392005301
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