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Læs denne vejledning, inden du tager produktet i brug!
Kære Kunde,
Vi håber, at dette produkt, der er fremstillet i en moderne fabrik og gennemgået en streng 
kvalitetskontrol, vil give dig meget gode resultater.
Vi råder dig til at læse denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i anvendelse, og at du 
gemmer den for senere opslag.

Denne brugsvejledning vil
• Hjælpe dig med at bruge maskinen på en hurtig og sikker måde.
• Læs venligst denne brugsvejledning, inden du installerer og starter produktet.
• Følg især instruktionerne, der omhandler sikkerhed.
• Gem denne brugsvejledning, så du nemt kan få fat i den til senere opslag. 
• Læs venligst alle yderligere dokumenter, der er leveret med dette produkt.
Husk, at denne brugsvejledning også gælder for mange andre modeller. 

Forklaring på symboler
I denne brugsvejledning er følgende symboler anvendt:

A Vigtig sikkerhedsinformation. Advarsel om farlige situationer hvad angår liv og ejendom.

B  Forsigtig; Advarsel om forsyningsspænding.

  Forsigtig; Advarsel om brandfare.

  Forsigtig; Advarsel om varme overflader.
 

  Læs vejledningen.

C  Brugbar information. Vigtige informationer eller nyttige tips omkring anvendelsen.

Dette produkt bærer symbolet for selektiv sortering af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE).
Det betyder, at dette produkt skal håndteres i henhold til det Europæiske Direktiv 2002/96/EC 
for at blive genanvendt eller afmonteret for at minimere påvirkningen af miljøet. For yderligere 
information bedes du kontakte de lokale myndigheder.
Elektroniske produkter, der ikke er omfattet af den selektive sorteringsproces, er potentielt 
farlige for miljøet og menneskets sundhed pga. af tilstedeværelsen af farlige substanser.
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1   Vigtig sikkerhedsinformation
Dette afsnit indeholder sikkerhedsoplysninger, 
der vil hjælpe med at beskytte mod risiko for 
personlige eller materielle skader. Hvis disse 
anvisninger ikke overholdes, vil enhver form for 
garanti og løfter om funktionssikkerhed bliver 
ugyldige.
Generel sikkerhed
• Maskinen må aldrig placeres på et gulvtæppe, 

da den manglende luftstrøm under maskinen 
kan resultere i overophedning af elektriske 
dele. Det kan forårsage problemer for din 
maskine.

• Hvis strømkablet eller netstikket er 
beskadiget, skal du ringe til den autoriserede 
serviceagent for reparation.

• Produktet bør ikke sluttes til stikkontakten 
under installation, vedligeholdelse og 
reparation. Sådanne opgave bør altid udføres 
af teknisk service. Producenten vil ikke blive 
holdt ansvarlig for skader, der opstår fra 
operationer udført af uautoriserede personer.

• Slut produktet til en stikkontakt, der er 
beskyttet af en sikring med egnet kapacitet, 
som angivet i tabellen med tekniske 
specifikationer.

• Brug produktet ved temperaturer mellem 
+5°C og +35°C.

• Elektriske enheder må ikke anvendes i 
produktet.

• Produktets luftudgang må ikke sluttes 
til skorstenshuller, som bruges til 
udstødningsgasser fra enheder, der bruger 
gas eller andre typer brændstof.

• Der skal være tilstrækkelig ventilation for at 
forhindre gasser, der udstødes fra enheder, 
som bruger andre typer brændstof, herunder 
åben ild, i at ophobe sig i rummet på grund af 
tilbagetændingseffekt.

• Fnuller-filteret skal altid rengøres før eller efter 
hver indfyldning.

• Tørretumbleren må aldrig betjenes, hvis 
fnuller-filteret ikke er isat.

• Der må ikke ophobes fibre, støv og snavs 
omkring udstødningsudgangen og tilstødende 
områder.

• Strømkabelstikket skal være inden for let 
rækkevidde efter installation.

• Undlad at bruge forlængerledninger, stikdåser 
eller adaptere til at tilslutte tørretumbleren til 
strøm for at reducere risikoen for brand eller 
elektrisk stød.

• Undlad at foretage ændringer til det 
medfølgende stik. Hvis det ikke passer 
til stikkontakten, bør du få en kvalificeret 
elektriker til at udskifte kontakten med en 
passende.

• Genstande, der rengøres eller vaskes med 
dieselolie, renseopløsningsmider og andre 

brændbare eller eksplosive materialer samt 
genstande, der er forurenet eller plettet 
med sådanne materialer, bør ikke tørres i 
produktet, eftersom de udsender brændbare 
eller eksplosive dampe. 

• Genstande, der er renset med industrielle 
kemikalier, må ikke tørres i tørretumbleren.

• Tør ikke uvaskede genstande i 
tørretumbleren.

• Genstande, der er blevet tilsnavset med 
madlavningsolie, acetone, alkohol, dieselolie, 
petroleum, pletfjernere, terpentiv, voks og 
voksfjernere, bør vaskes i varmt vand med en 
ekstra mængde vaskepulver, inden de tørres i 
tørretumbleren.

• Klædningsstykker eller puder, der er udstyret 
med skumgummi (latex foam), badehætter, 
vandbestandige stoffer, materialer med 
gummiforing og gummipuder bør ikke tørres i 
tørretumbleren.

• Undlad at bruge skyllemiddel eller produkter til 
at fjerne statisk elektricitet, medmindre det er 
anbefalet af producenten af skyllemidlet eller 
af tumbleren.

• Dette produkt skal være jordforbundet. 
Jordtilslutningen mindsker risikoen for 
elektrisk stød, da der åbnes en sti med lav 
modstand for elektricitetsstrømmen i tilfælde 
af en funktionsfejl eller et driftssvigt. Dette 
produkts el-ledning er udstyret med en leder 
og et jordstik, der gør det muligt at jordtilslutte 
produktet. Dette stik skal installeres korrekt 
og sættes i en kontakt, som er jordet i 
overensstemmelse med de lokale love og 
regler.

• Produktet må ikke installeres bag en dør 
med en lås, en skydedør eller en dør med et 
hængsel mod tørretumblerens hængsel.

• Dette produkt må ikke installeres eller 
efterlades steder, hvor det vil blive udsat for 
udendørs forhold.

• Pil ikke ved betjeningerne.
• Undlad at udføre reparationer eller 

deludskiftninger på produktet, selv hvis du 
ved, hvordan man gør, eller har evnen til 
at udføre procedurerne, med mindre det 
anbefales udtrykkeligt i betjeningsvejledningen 
eller den trykte servicevejledning.

• Produktets inderside og udluftningskanal 
skal jævnligt rengøres af kvalificeret 
servicepersonale.

• En forkert tilslutning af produktets jordleder 
kan resultere i elektrisk stød. Hvis du har 
mistanke om jordtilslutningen, bør du få 
den kontrolleret af en kvaliceret elektriker, 
servicerepræsentant eller servicepersonale. 

• Ræk ikke ind i maskinen, når tromlen snurrer.
• Tag maskinen ud af stikket, når den ikke er i 
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brug.
• Vask aldrig maskinen med vand! Der er fare 

for elektrisk stød! Tag altid maskinen ud af 
stikkontakten inden rengøring.

• Berør aldrig stikket med våde hænder. Tag 
aldrig stikket ud ved at trække i ledningen, 
men træk kun i selve stikket. Anvend ikke 
maskinen, hvis strømkablet eller stikket er 
beskadiget!

• Forsøg aldrig at reparere maskinen selv, da 
du ellers kan udsætte dit og andres liv for 
fare.

• Fejlfunktioner, der ikke kan løses ved at følge 
oplysningerne i sikkerhedsvejledningen:

 Sluk for maskinen, tag stikket ud af 
kontakten, luk for vandhanen og kontakt en 
autoriseret servicemand.

• Undlad at standse tørretumbleren, inden 
tørringen er afsluttet, med mindre du vil 
fjerne alt vasketøj hurtigt fra tørretumbleren 
for at lægge dem ud, så varmen fjernes.

• Fjern lågen fra tørrerummet, før produktet 
deaktiveres eller bortskaffes.

•  Det sidste trin i tørringen (nedkøling) 
udføres uden varmetilførsel for at sikre, at 
genstandene efterlades ved en temperatur, 
der ikke beskadiger dem.

• Skyllemiddel eller lignende produkter 
bør bruges i overensstemmelse med 
instruktionerne på skyllemidlet.

• Undertøj, der indeholder metalafstivere, 
bør ikke puttes i en tørretumbler. 
Det kan beskadige tørretumbleren, 
hvis metalafstiverne bliver løse under 
tørringsprocessen.

• Kontroller alle klædningsstykker, om 
der skulle være glemte lightere, mønter, 
metalstykker, nåle el.lign., inden de fyldes i 
vaskemaskinen. 

• På tidspunkter, hvor tørretumbleren ikke er 
i brug, eller når vasketøjet er taget ud efter 
en tørreproces, slukkes tumbleren ved brug 
af Tænd/Sluk knappen.  I tilfælde, hvor 
Tænd/Sluk knappen er tændt (når tumbleren 
er aktiveret), skal tumblerens låge holdes 
lukket.

Tilsigtet anvendelse
• Dette produkt er beregnet til hjemmebrug. 

Det bør ikke bruges til andre formål.
• Produktet må kun bruges til at tørre tøj, der 

er mærket i overensstemmelse hermed.
• Tør kun de artikler i dit produkt, der er 

angivet i denne vejledning.
• Dette produkt er ikke beregnet til brug 

af personer med reducerede fysiske, 
følelsesmæssige eller mentale evner, eller der 
har mangel på viden eller erfaring (herunder 
børn), med mindre de er under overvågning 
af en person, som vil være ansvarlig for 
deres sikkerhed, eller som vil vejlede dem i 

korrekt brug af produktet.
Børnesikkerhed
• Elekriske apparater er farlige for børn. Hold 

børn væk fra maskinen, når den kører. Lad 
dem ikke piller ved maskinen. 

• Emballage er farlig for børn. Hold 
emballagen væk for børns rækkevidde eller 
bortskaf den i henhold til affaldsdirektiverne.

• Lad ikke børn sidde/kravle på eller gå ind i 
produktet.

• Små børn bør overvåges for at sikre, at de 
ikke leger med produktet.

• Luk for indfyldningslågen, når du forlader 
området, hvor produktet står.
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2  Installation
Henvend dig til den nærmeste autoriserede 
serviceagent angående installationen af 
produktet.
C Det er kundens ansvar at klargøre stedet og 

den elektriske installation af produktet.
B Installation og elektriske tilslutninger skal 

udføres af kvalificeret personale.
A Se efter, om produktet har fejl, inden 

installationen. Hvis det har, bør du ikke få 
det installeret. Beskadigede produkter kan 
udgøre en risiko for din sikkerhed.

Passende installationssted
• Installer produktet et sted, hvor der ikke 

er risiko for frost, og i en stabil og plan 
position.

• Produktet skal betjenes et sted med god 
ventilation og støvfri omgivelser.

• Bloker ikke luftkanalerne foran og under 
produktet med materialer som f.eks. 
langluvede tæpper og træskinner.

• Undlad at placere produktet på et langluvet 
tæppe eller lignende overflader.

• Produktet må ikke installeres bag en dør 
med lås, en skydedør eller en dør med 
hængsel, som kan ramme produktet.

• Når produktet er installeret, bør det forblive 
på det samme sted, hvor dets tilslutninger 
er blevet udført. Når produktet installeres, 
skal du sørge for, at dens bagside ikke rører 
noget (vandhane, kontakt, osv.), og vær 
også opmærksom på, at du bør installere 
produktet, hvor det vil forblive permanent.

B Undlad at placere produktet oven på 
strømkablet.

• Hold en afstand på mindst 1,5 cm til andre 
møblers sider.

Således fjernes 
transportsikkerhedsmaterialet
AFjern transportsikkerhedsmaterialet før 

produktet tages i brug første gang.
1. Åbn indfyldningslågen.
2. Der er en nylontaske inden i trummen der 

indeholder et stykke skumplast. Hold det i 
den del der er markeret med XX.

3. Træk nylonen mod dig selv og fjern 
transportsikkerhedsmaterialet.

ASørg for at du har fjernet 
transportsikkerhedsmaterialet (nylon + 
skumplaststykker) før produktet tages i brug 
første gang. Efterlad ikke nogen dele inden 
i trummen.

Installation under en disk
• En speciel del (Del nr. 297 360 0100), 

der erstatter den øverste pynteliste skal 
leveres og installers af den autoriserede 
serviceagent for at kunne bruge maskinen 
under et bord eller i et skab. Den bør aldrig 
betjenes uden toplisten.

• Efterlad mindst 3 cm frirum mellem 
produktets side- og bagvægge og bordets/
skabets vægge, når den installeres under et 
bord eller i et skab.

Montering over en vaskemaskine
• Der skal bruges et forbindelsesstykke 

mellem de to maskiner, før tumbleren 
installeres oven på en vaskemaskine. 
Bærejernet (Del nr. 297 720 0200 hvid/297 
720 0500 grå skal installeres af den 
autoriserede serviceagent.

• Placer produktet på et hårdt gulv. Hvis den 
skal placeres over en vaskemaskine, må 
den samlede vægt af begge maskiner ikke 
overstige 180 kg med fuldt læs. Derfor skal 
gulvet skal kunne bære vægten!

Tilslutning til vandafløb (Produkter 
med en kondensator);
I produkter, der er udstyret med en 
kondensatorenhed, samles vandet, der 
akkumuleres under tørrecyklussen, i 
vandtanken. Du skal tømme det akkumulerede 
vand efter hver tørrecyklus.
Du kan tømme det akkumulerede vand direkte 
ud gennem vandafløbsslangen, der er leveret 
med produktet, i stedet for jævnlig tømning af 
vandet, der er samlet i vandtanken.
Tilslutning af vandafløbsslangen:
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1.  Træk slangen ud ved enden for at fjerne den 
fra produktet. Brug ikke noget værktøj til at 
tage slangen ud. Fastgør afløbsslangens 
mellemstykke til enden af denne slange.

2.  Forbind den specielle afløbsslange, der 
er leveret med produktet, til montering af 
slangens mellemstykke

3.  Slut den anden ende af afløbsslangen direkte 
til afløbsvandets afløb eller til vaskekummen. 
Monteringen bør altid sikres i hver type 
tilslutning. Dit hjem kan blive oversvømmet, 
hvis slangen kommer ud af kabinettet under 
tømning af vand.

Vigtigt:
•  Slangen skal fastgøres i en højde af højst 80 

cm.
•  Kontroller, at slangen ikke er klemt sammen 

eller bøjet.
•  Enden af slangen må ikke være bøjet, den 

må ikke trædes på og skal ikke være foldet 
mellem afløb og produkt. 

Justering af fødder
For at maskinen kører mere støjsvagt og 
vibrationsfrit, skal den stå jævnt og balanceret 
på fødderne.  Balancer maskinen ved at justere 
fødderne.
Drej fødderne, maskinen står plant og fast.
C Skru aldrig de justerbare fødder fra hylstrene.

Elektrisk forbindelse
Slut maskinen til en stikkontakt, der er beskyttet 
af en sikring med egnet kapacitet, som angivet i 
tabellen med tekniske specifikationer. Vort firma 
kan ikke gøres ansvarligt for eventuelle skader, 
der kan være opstået som følge af anvendelse af 
maskinen med en kredsløb, der ikke er jordet.
• Tilslutningen skal overholde de nationale 

regulativer.
• Hvis sikringerne eller afbryderen hos dig er 

under 16 ampere, bør du få en kvalificeret 
elektrikere til at installere en sikring på 16 
ampere.

• Strømkabelstikket skal være inden for let 
rækkevidde efter installation.

• Spændingen og den tilladte sikrings- eller 
afbryderbeskyttelse er specificeret i afsnittet 
om ”Tekniske specifikationer”.

• Den angivne spænding skal svare til din 
forsyningsspænding.

• Undlad at foretage tilslutninger med 
forlængerledninger eller stikdåser.

•  Hovedsikringen og hovedafbryderne skal 
have en kontaktafstand på mindst 3 mm.

B En beskadiget el-ledning skal udskiftes af en 
autoriseret elektriker.

B Produktet må ikke betjenes, medmindre det 
er repareret, hvis det er i stykker! Der er fare 
for elektrisk stød!

Første anvendelse
• For at gøre produktet klar til brug, inden 

der ringes efter en autoriseret serviceagent, 
skal du sørge for, at dets placering og 
strømforsyningsintallationer er egnede. Hvis 
de ikke er det, skal du ringe til en autoriseret 
elektriker for at få udført de nødvendige 
foranstaltninger.

• Sørg for, at produktets strømforsyninger er i 
overensstemmelse med instruktionerne i de 
relevante kapitler af denne vejledning. 



7 DA

Bortskaffelse af emballage
Emballage er farlig for børn. Opbevar 
emballage et sikkert sted uden for børns 
rækkevidde. Dit produkts emballage er 
produceret af genbrugsmaterialer. Sorter 
og borskaf det i overensstemmelse med 
instruktionerne om genbrugsaffald. Bortskaf 
det ikke sammen med det almindelige 
husholdningsaffald.
Transport af maskinen
1. Fjern maskinens stik fra netspændingen.
2. Fjern vandafløbet (hvis det er noget) og 

skorstensforbindelser.
3. Tøm det tilbageværende vand i maskinen 

helt inden transporten.
Bortskaffelse af den gamle maskine
Bortskaf din gamle maskine på en miljøvenlig 
måde.
Kontakt den lokale genbrugsstation for at 
finde ud af, hvor maskinen bortskaffes.
Før du bortskaffer den gamle maskine, 
skal du fjerne strømkabelstikket og gøre 
indfyldningslågen ubruglig for at undgå farlige 
forhold for børn.

Tekniske specifikationer
DA 2

Højde (justerbar) 84.6 cm

Bredde 59.5 cm

Dybde 53 cm

Kapacitet (maks.) 7 kg

Vægt (netto) 36 kg

Spænding

Nominel indgangseffekt Se typemærkat

Modelkode

Typemærkat findes bag ved indlæsningslågen.
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Ting, der kan gøres for at spare på 
energien:
• Sørg for, at du bruger produktet ved dets 

fulde kapacitet, men pas på ikke at overstige 
den.

• Centrifuger dit vasketøj ved den højest 
mulige hastighed, når du vasker det. Dermed 
forkortes tørretiden, og energiforbruget 
mindskes.

• Vær opmærksom på at tørre samme type 
vasketøj sammen.

• Følg anvisningerne til programvalg i 
brugsvejledningen.

• Sørg for, at der er tilstrækkelig friareal til 
luftcirkulation foran og bag tørretumbleren. 
Undlad at blokere risten på produktets 
forside.

• Unlad at åbne maskinens låge under 
tørringen, med mindre det er nødvendigt. 
Hvis du er nødt til at åbne lågen, skal du 
passe på ikke at have den åben i for lang tid.

• Undlad at tilføje nyt (vådt) vasketøj under 
tørringen.

• Papirstøv og fibre, der afgives fra vasketøjet 
til luften under tørrecyklussen, samles i 
”fnuller-filteret”. Sørg for at rengøre filtrene 
inden og efter hver tørring.

• I modeller med kondensator skal du sørge 
for at rengøre kondensatoren jævnligt 
mindst én gang om måneden eller efter 30 
tørrecyklusser.

• I afluftede modeller skal du følge reglerne for 
tilslutning til skorsten i brugsvejledningen, 
og vær opmærksom på rengøring af 
skorstenen.

• Udluft rummet, hvor tørretumbleren er 
placeret, godt under tørringen.

•   ”For strømsparetiltag i modeller med lamper, 
skal lågen på tidspunkter, hvor tumbleren 
ikke er i brug, holdes lukket, hvis Tænd/Sluk 
knappen er trykket ind (hvis tumbleren er 
aktiveret).”

Vasketøj, der er egnet til tørring i 
maskinen.
C Følg altid anbefalingerne på 

vasketøjsmærkaterne. Tør kun det vasketøj, 
der har en mærkat, hvorpå der står, at det er 
egnet til tørring i en tørretumbler, og sørg for 
at vælge det passende program.

Vasketøj, der ikke er egnet til 
tørring i maskinen
• Vasketøj med metalpåsætninger som f.eks. 

messing, bæltespænder og metalknapper 
kan ødelægge tørretumbleren.

• Tør ikke beklædningsstykker som f.eks. 
uld, silkebeklædning og nylonstrømper, 
sarte broderede tekstiler, vasketøj med 
metalpåsætninger og stykker som f.eks. 
soveposer i tørretumbleren.

• Vasketøj, der er lavet af sarte og værdifulde 
tekstiler samt blondegardiner kan blive 
krøllet. Undlad at tørre dem i tørretumbleren!

• Tør ikke stykker, der er lavet af hermetisk 
fibre så som puder og dundyner i 
tørretumbleren.

• Vasketøj lavet af skum eller gummi kan blive 
deformeret.

• Tør ikke vasketøj, der indeholder gummi, i 
tørretumbleren.

• Tør ikke vasketøj, der har været udsat for 
petroleum, olie, brændbare eller eksplosive 
stoffer i tørretumbleren, selv om de er vasket 
forinden.

• Meget vådt vasketøj eller vasketøj, 
der drypper af vand, må ikke komme i 
tørretumbleren.

• Genstande, der rengøres eller vaskes med 
dieselolie, renseopløsningsmider og andre 
brændbare eller eksplosive materialer samt 
genstande, der er forurenet eller plettet 
med sådanne materialer, bør ikke tørres i 
produktet, eftersom de udsender brændbare 
eller eksplosive dampe. 

• Genstande, der er renset med industrielle 
kemikalier, må ikke tørres i tørretumbleren.

3  Indledende forberedelser til tørring
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• Tør ikke dit uvaskede vasketøj i 
tørretumbleren.

• Genstande, der er blevet tilsnavset 
med madlavningsolie, acetone, alkohol, 
dieselolie, petroleum, pletfjernere, 
terpentiv, voks og voksfjernere, bør 
vaskes i varmt vand med en ekstra 
mængde vaskepulver, inden de tørres i 
tørretumbleren.

• Klædningsstykker eller puder, der 
er udstyret med skumgummi (latex 
foam), badehætter, vandbestandige 
stoffer, materialer med gummiforing 
og gummipuder bør ikke tørres i 
tørretumbleren.

• Undlad at bruge skyllemiddel eller 
produkter til at fjerne statisk elektricitet, 
medmindre det er anbefalet af 
producenten af skyllemidlet eller af 
tumbleren.

• Undlad at tørre undertøj med metalliske 
dele i tørretumbleren. Hvis disse 
metaldele river sig løs eller går i stykker 
under tørringen, vil de beskadige din 
tørretumbler.

Klargøring af vasketøj til tørring
• Kontroller alt vasketøj, før du lægger 

dem ind i produktet, for at kontrollere, 
at der ikke er nogen lightere, mønter, 
metalgenstande, nåle osv. i deres lommer 
eller på nogen del af dem.

• Skyllemidler og lignende produkter 
skal bruges i overensstemmelse med 
anvisningerne fra producenten af de 
relevante produkter.

• Alt vasketøj skal centrifugeres ved 
højst mulige antal omdrejninger, som 
vaskemaskinen tillader til den type 
vasketøj.

• Vasketøj kan blive sammenfiltret efter vask. 
Adskil vasketøjet, inden det kommer i 
tørretumbleren.

• Sorter vasketøj efter type og tykkelse. Tør 
samme type vasketøj sammen. F.eks.: 
tynde køkkenhåndklæder og duge tørrer 
hurtigere end de tykke badehåndklæder.

Korrekt indfyldningskapacitet

A Følg informationerne i “Programvælger 
tabellen”. Start altid programmet i 
overensstemmelse med den maksimale 
indfyldningskapacitet.

C Det anbefales ikke at fylde mere vasketøj 
i maskinen, end det er vist i figuren. 
Tørreresultaterne vil blive dårligere, 
hvis maskinen er overfyldt. Desuden vil 
tørretumbleren og vasketøjet måske blive 
beskadiget.

C Placer vasketøjet løst i tromlen, så de ikke 
filtrer ind i hinanden.

Følgende vægtangivelser er givet som 
eksempler.

Hjemmeartikler Omtrentlige 
vægte (g)

Bomuldsdynebetræk (dobbelt) 1500

Bomuldsdynebetræk (enkelt) 1000

Lagner (dobbelt) 500

Lagner (enkelt) 350

Store bordduge 700

Små bordduge 250

Dækkeservietter 100

Badehåndklæder 700

Håndklæder 350

Beklædningsstykker Omtrentlige 
vægte (g)

Bluser 150

Bomuldsskjorter 300

Skjorter 200

Bomuldskjoler 500

Kjoler 350

Cowboybukser 700

Lommetørklæder (10 stykker) 100

T-shirt 125

Indfylning
• Åbn indfyldningslågen.
• Placer vasketøjsstykkerne løst i 

tørretumbleren.
• Skub indfyldningslågen i. Sørg for, at der 

ikke sidder nogen dele fast i lågen.
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4   Valg af program og betjening af maskinen
Kontrolpanel

1. Advarselslys om filterrensning
 Advarselslyset bliver tændt, når filteret er 

fuldt.
2. Programopfølgningsindikator
 Bruges til opfølgning af det aktuelle 

programs status.
3. Annullering af lydadvarsel
 Bruges til at annullere lydadvarslen, der 

udsendes i slutningen af programmet.
4. Tænd/sluk-knap
 Bruges til at tænde og slukke for maskinen.

5. Programvælgerknap
    Bruges til at vælge et program.
6. Start/pause/annuller-knap
 Bruges til at starte, pause eller annullere 

programmet.
7. Advarselslys for vandtank*
 Advarselslyset bliver tændt, når vandtanken 

er fuld.
8. Knap til valg af tidsforsinkelse*
 Bruges til at indstille tidsforsinkelsen.
*i henhold til din maskines model

Daglig

Slut/Anti-
krøl

Timer
program

mer 

Bomuld Syntetiske Ventilation Anti-krøl Skal
stryges

Tørre
niveau

Tørringstid

Annuller 
lyd 

advarslen

Tænd Sluk Start
pause

annuller

Rengøring 
af filteret

Børne-låsVandtank

Express
 35’

Cowboy
bukser

Skjorter

Sportstøj Centrifuge
ring

Blandet Sart tøjTørrestativAf 
tidsforsin

kelse

Ekstra
tørt

Klar til
brug

Klar til
brug+

Uld genop
friskning

BabyBeskyt.

1 2 3 4

678 5
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Tænd for maskinen
Du kan gøre maskinen klar til programvalg ved 
at trykke på “Tænd/sluk” knappen.
C  At trykke på ”Tænd/sluk” knappen 

betyder ikke nødvendigvis, at programmet 
er startet. Tryk på ”start/pause/annuller” 
knappen for at lade maskinen starte 
programmet.

Programvalg
Bestem det egnede program ud fra tabellen 
nedenfor, der også inkluderer tørretemperatur 
i grader. Vælg det ønskede program med 
programvælgerknappen.

Ekstra tørt  

Tør kun bomuldsvasketøjet 
ved høje temperaturer. Tykt 
vasketøj og vasketøj med 
flere lag (f.eks.: håndklæder, 
linned, cowboybukser) 
tørres, så de ikke kræver 
strygning, inden de kommer 
ind i skabet.

Klar til brug  

Normalt vasketøj (f.eks.: 
bordduge, undertøj) 
tørres, så de ikke kræver 
strygning, inden de kommer 
i skufferne..

Klar til brug  +

Normalt vasketøj (f.eks.: 
bordduge, undertøj) 
tørres, så de ikke kræver 
strygning, inden de kommer 
i skufferne..

Skal stryges
Normalt vasketøj (F.eks. 
skjorter, kjoler) tørres 
strygeklart.

CFor yderligere programdetaljer, se 
”Programvalg tabel”

Hovedprogrammer
Afhængigt af tekstiltype er følgende 
hovedprogrammer til rådighed:
•Bomuld
Du kan tørre det slidbestandige tøj på dette 
program. Tørrer ved en højere temperatur. Det 
anbefales at bruge dette program til bomuldstøj 
(som lagner, dynebetræk, undertøj osv.).
•Syntetiske stoffer
Du kan tørre det mindre slidbestandige 
tøj på dette program. Det tørrer ved en 
lavere temperatur sammenlignet med 
bomuldsprogrammet. Det anbefales til 
syntetiske tekstiler (som f.eks. skjorter, bluser, 
syntetisk-/bomuldsblandet tøj osv.).
CTør ikke gardiner og blonder i maskinen.
•Anti-krøl
Et 2 timers anti-krøl program, der forhindrer 
vasketøjet i at krølle, vil blive aktiveret, hvis du 

ikke tager vasketøjet ud, efter programmet er 
afsluttet. Dette program roterer vasketøjet i 60 
sekunders intervaller for at forhindre krølning.
Specialprogrammer 
For særlige tilfælde er der også ekstra 
programmer til rådighed:
C Ekstra programmer kan variere i henhold til 

din vaskemaskines faciliteter.
Express 35
Du kan bruge dette program til at tørre dit 
bomuldstøj, der er blevet centrifugeret ved 
en høj hastighed i din vaskemaskine. Dette 
program tørrer 2 kg bomuldstøj (2 skjorter / 5 
t-shirts) på 35 minutter.
C For at opnå bedre resultater fra din 

tørretumbler skal dit vasketøj vaskes ved 
passende programmer og centrifugeres ved 
de anbefaledede centrifugeringshastigheder 
i vaskemaskinen.

Skjorter 
Dette program tørrer skjorterne mere følsomt og 
krøller dem mindre, hvilket gør det nemmere at 
stryge dem.
CDer kan være en lille smule fugtighed tilbage 

i skjorterne ved programmets afslutning. Vi 
anbefaler ikke, at du lader skjorterne bliver i 
tørretumbleren.

Cowboybukser 
Du kan bruge dette program til at tørre dine 
cowboybukser, der er blevet centrifugeret ved 
en høj hastighed i din vaskemaskine.
CSe det relevante afsnit i programtabellen.
•Sart tøj
Du kan tørre dit meget sarte vasketøj 
(silkebluser, fint lingeri osv.), der egner sig 
til tørring i tørretumbler, eller vasketøjet, der 
tilrådes vask i hånden, ved en lavere temperatur. 
•Ventilation
Kun ventilation udføres i 10 minutter uden at 
blæse varm luft. Du kan lufte dit tøj, der har 
været opbevaret i lukkede omgivelser i lang 
tid, takket være dette program, for at fjerne 
ubehagelige lugte.
• Timer programmer
Du kan vælge et af timer programmerne 
10 min., 20 min., 40 min. og 60 min. for at 
opnå det ønskede sluttørringsniveau ved lave 
temperaturer. Programmet tørrer ved den valgte 
tid uanset tørretemperaturen.
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* : Energimærkningsprogram (EN 61121:2012)
Alle værdier, der står i tabellen, er fastsat i henhold til EN 61121:2012 Standarden. Disse 
værdier kan afvige fra tabellen i henhold til vasketøjstype, centrifugeringshastighed, omgivende 
betingelser og spændingsudsving.

Programvælger og forbrugstabel

DA 8

Programmer Kapacitet 
(kg)

Spinhastighed 
i vaskemaskine 

(rpm)

Omtrentlig 
mćngde af 
resterende 
fugtighed

Třrringstid 
(minutter)

Bomuld / Farvet

A  Klar til brug 7 1000 % 60 116

A Klar til brug + 7 1000 % 60 120

A  Skal stryges 7 1000 % 60 90

Express 35 2 1200 % 50 35

Skjorter 1.5 1200 % 50 40

Cowboybukser 4 1200 % 50 80

Sart tøj 1.75 600 % 40 40

Syntetiske stoffer

B  Klar til brug 3.5 800 % 40 45

Vćrdier for energiforbrug

Programmer Kapacitet 
(kg)

Spinhastighed 
i vaskemaskine 

(rpm)

Omtrentlig 
mćngde af 
resterende 
fugtighed

Vćrdier for 
energiforbrug i 

kWh

Bomuldslinned Klar til brug* 7 1000 % 60 4.15

Bomuld der skal stryges 7 1000 % 60 3.25

Kunststof Klart til at tage på 3.5 800 % 40 1.42
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Ekstra funktioner
Annuller lydadvarslen
Maskinen vil udsende en lyd, når programmet 
slutter. Hvis du ikke vil høre denne brummen, 
skal du trykke på knappen “Annuller 
lydadvarsel”.  Det relevante lys til lyse op, når der 
trykkes på denne knap, og der vil ikke blive givet 
en lyd, når programmet slutter.
Advarselsindikatorer
C Advarselsindikatorer kan variere i henhold til 

tørretumblermodel.
Rengøring af filteret
Et advarselslys vil lyse op for at minde om 
rengøring af filteret, når programmet er slut.
C Hvis advarslen for rengøring af filter lyser 

konstant, så læs venligst i ”Forslag til løsning 
af problemer”.

Vandtank
Advarselslys vil begynde at blinke, når tanken er 
fyldt med vand. Maskinen standser driften, hvis 
der tændes et advarselslys, når et program er i 
gang. Tøm vandet i vandtanken for at genstarte 
tørretumbleren. Tryk på “Start/pause/annuller” 
knappen for at starte programmet, efter du har 
tømt vandtanken. Advarselslyset går ud, og 
programmet genoptager funktionen.
Tidsforskydning
Hvis du ønsker at tørre tøjet senere, kan du 
med tidsforskydningsfunktionen forsinke 
programstarten op til 3 timer, 6 timer eller 9 
timer.
1. Åbn indfyldningslågen og læg vasketøj i.
CSørg for at alle luftudgange er åbne, at 

luftfilteret er rengjort, og at vandtanken er 
tom.

2. Indstil tørreprogrammet og ekstrafunktioner 
efter behov.

3. Når tidsprogrammeringsknappen trykkes 
ned en gang, vælges der en 3 timers 
forskydning, og den relevante lampe lyser. 
Når den samme knap trykkes igen, 6 
timer, og hvis den trykkes en gang mere, 
vælges der 9 timers forskydning. Hvis 
tidsprogrammeringsknappen trykkes en gang 
mere, annulleres tidsforskydningsfunktionen. 
Indstil tidsforskydning efter behov.

4. Forsinket start af det valgte program startes 
ved at trykke på ”Start/pause/annuller” 
knappen efter valg af tidsforskydning. 

CDer kan fyldes mere vasketøj i eller tages ud i 
løbet af tidsforskydningsperioden.

CI løbet af tidsforskydningsperioden roterer 
vasketøjet i 4 sekunder hvert 10. minut for at 
forhindre krølning.

Annullering af tidsforskydning
Hvis du ønsker at annullere nedtællingen til 
tidsforskydning og starte programmet:
1. Tryk på ”start/pause/annuller” knappen i 3 

sekunder. 

2. Tryk på ”start/pause/annuller” knappen for at 
starte programmet med det samme.

Start af programmet
1. Tryk på ”start/pause/annuller” knappen for at 

starte programmet.
2. ”Start/pause/annuller” knappen vil lyse for at 

angive, at programmet er startet.
Programforløb Programforløb
Programforløbet for et kørende program vises 
via programopfølgningsindikatoren.
Ved starten af hvert programtrin vil den relevante 
indikatorlampe lyse, og lyset for de udførte trin vil 
blive slukket.
”Tørring”.
- Tørreniveauet vil være oplyst under hele 
tørringsprocessen, indtil tørregraden når 
”strygetør”.
”Strygetørt”:
- Begynder at lyse, når tørhedsgraden når 
”strygetør”-niveauet, og forbliver oplyst indtil 
næste trin.
”Skabstørt”:
- Begynder at lyse, når tørhedsgraden når 
”skabstørt” trinnet, og forbliver oplyst indtil 
næste trin.
 ”Slut/Anti-krøl”:
- Oplyser når programmet slutter, og anti-krøl 
funktionen er aktiveret.
C Hvis der lyser mere end et lys eller 

blinker simultant, betyder det, at der er 
en fejlfunktion eller en fejl (se ”Forslag til 
løsninger af problemer”).

Skift af programmet, efter det er 
begyndt
Du kan bruge denne egenskab til at tørre dit tøj 
ved højere eller lavere temperaturer, efter din 
tørretumbler er startet.
For eksempel;
1. Tryk og hold ”Start/pause /annuller”-

knappen nede i 3 sekunder for at ”Annullere” 
programmet for at vælge programmet 
”Ekstra tørt” i stedet for programmet 
”Strygetør”. 

2. Vælg programmet ”Ekstra tørt” ved at dreje 
programknappen.

3. Tryk på ”start/pause/annuller” knappen for at 
starte programmet.

CTryk på “Start/Pause/Annuller”-knappen i 
3 sekunder for at annullere programmet, 
eller drej programvælgerknappen hen til 
slutningen af programmet, mens maskinen 
kører. Vandtanken og filterrensnings 
advarselslys tænder for at advare brugeren, 
når programmet annulleres ved at trykke 
på “Start/Pause/Annuller”-knappen i 3 
sekunder. Men advarselslyset tænder ikke, 
når programmet annulleres ved at dreje på 
programvælgerknappen. Kun de tørrende lys 
tænder, og maskinen forbliver på hold, indtil 
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der vælges et nyt program, og der trykkes på 
start knappen. Maskinens børnesikringslås 
må ikke være aktiv ved udførelsen af disse to 
funktioner. Hvis børnesikringslåsen er aktive, 
skal den deaktiveres, før disse funktioner 
udføres.

Således tilføjes/fjernes vasketøj i 
standby
Sådan tilføjes eller fjernes vasketøj, efter 
programmet starter:
1. Tryk på ”Start/pause/annuller” knappen for 

at sætte tørretumbleren over på ”Pause”. 
Tørreprocessen vil stoppe.

2. Åbn lågen ved “Pause”-position og luk den 
igen, efter der er tilføjet eller fjernet vasketøj.

3. Tryk på ”start/pause/annuller” knappen for at 
starte programmet.

C  Vasketøj, der tilføjes, efter tørreprocessen 
er startet, kan forårsage, at det tørrede 
tøj i maskinen blander sig med vådt tøj, 
og resultatet vil være vådt vasketøj, efter 
tørreprocessen er færdig.

C Der kan tilføjes eller tages vasketøj 
ud, så meget som det ønskes under 
en tørreproces, men denne proces vil 
forlænge programmets varighed og forøge 
energiforbruget, da tørringen vil blive afbrudt 
kontinuerligt. Derfor anbefales det at tilføje 
vasketøj, inden tørreprogrammet startes.

Børnelås
Der er en børnelås for at forhindre 
programafbrydelse som følge af tryk på 
knapperne, mens programmet er i gang. 
Indfyldningslågen og alle knapperne undtagen 
”Tænd/sluk” knappen på panelet er deaktiveret, 
når børnelåsen er aktiv.
Tryk på “start/pause/annuller” og ”Lydadvarsel” 
knapperne samtidigt i 3 sekunder for at aktivere 
børnelåsen. 
For at kunne starte et nyt program, når 
programmet er slut, eller for at kunne skride 
ind i programmet skal børnelåsen deaktiveres. 
Tryk på de samme knapper i 3 sekunder for at 
deaktivere børnesikringslåsen.
CBørnesikringslåsen deaktiveres, når maskinen 

genstartes ved at trykke på Tænd/Sluk 
knappen.

C Tryk på de relevante knapper i 3 sekunder for 
at aktivere børnesikringslåsen. Der vil kunne 
høres et langt, dybt bip, og børnesikringslåsen 
vil være aktiveret. Der vil kunne høres et 
dobbeltbip, hvis du trykker på en knap 
eller drejer på programvælgerknappen, 
mens børnesikringslåsen er aktiv. Tryk på 
de relevante knapper i 3 sekunder for at 
deaktivere børnesikringslåsen. Der vil kunne 
høres et enkelt bip, og børnesikringslåsen vil 
blive deaktiveret.

ADer vil lyde et dobbeltbip, hvis du drejer 
programvælgerknappen, når maskinen 
kører og børnesikringslåsen er aktiv. Hvis du 
deaktiverer børnesikringslåsen ud at sætte 
programvælgerknappen tilbage til den forrige 
position, vil programmet blive afsluttet, da 
programvælgerknappens position er ændret. 
De tørrende lys tænder, og maskinen forbliver 
på hold, indtil der vælges et nyt program, og 
der trykkes på start knappen.

Afslutning ved annullering af 
programmet
For annullering af et valgt program;
Tryk på ”start/pause/annuller” knappen i 3 
sekunder. ”Filter rengøring”, ”Vandtank” og 
”Slut/anti-krøl” advarselslysene vil lyse op ved 
slutningen af denne periode som en påmindelse.
A Da tørretumbleren indvendigt vil være 

meget varm, når du annullerer et 
program, mens tørretumbleren kører, skal 
ventilationsprogrammet aktiveres for at køle 
den ned.

Programslut
Lampen “Slut/Anti-krøl”, “Filter rengøring” 

og “Vandtank” advarselslyset på 
programopfølgnings-indikatoren vil lyse, når 
programmet er slut. Lågen kan åbnes, og 
maskinen bliver klar til en ny vaskeproces.

Tryk på ”Tænd/Sluk” knappen for at slukke for 
tørretumbleren.

CDet sidste trin af tørringscyklusen 
(afkølingstrin) udføres uden varmetilførsel for 
at holde genstandene ved en temperatur, der 
ikke skader dem.

CEt 2 timers anti-krøl program, der forhindrer 
vasketøjet i at krølle, vil blive aktiveret, hvis du 
ikke tager vasketøjet ud, efter programmet er 
afsluttet.

CHvis du ikke straks tager vasketøjet ud, bør 
du ikke standse tørretumbleren, før processen 
er afsluttet.

CRengør filteret efter hver tørring (se ”Filter 
rengøring”).

CTøm vandtanken efter hver tørring (se under 
Vandtank).
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5   Vedligeholdelse og rengøring
Filter kassette / Lågens inderste 
overflade
Papirstøv og fibre, der afgives fra vasketøjet 
til luften under tørrecyklussen, samles i 
”Filterkassetten”. 

C Sådanne fibre og papirstøv dannes generelt 
ved slid og vask.

C Rengør altid filteret og dækslet inderste 
overflader efter hver tørreproces.

C Du kan rengøre filteret og filterområdet med 
en støvsuger.

For rengøring af filteret:
1. Åbn indfyldningslågen.
2. Tag dækfilteret ud ved at trække det op og 

åbn filteret.
3. Rengør papirstøv, fibre og bomuldstrævler 

med hånden eller med en blød klud.
4. Luk filteret og sæt det tilbage på plads.
C Der kan opstå tilstopning på filterets 

overflade efter at have brugt maskinen i 
nogen tid; hvis dette sker, skal filteret vaskes 
med vand og tørres, inden det bruges igen.

C Rengør hele dækslets inderste overflade og 
lågepakningen.

Sensor

Der er fugtsensorer i tørretumbleren, der 
opdager, om vasketøjet er tørt eller ej.
For rengøring af sensoren: 
1. Åbn tørretumblerens indfyldningslåge.
2. Lad maskinen køle ned, hvis der har været 

udført en tørring.
3. Aftør metalsensorerne med en blød klud, 

fugtet med eddike, og tør dem.
C Rengør metalsensorerne 4 gange om året.
A Brug aldrig opløsningsmidler, rensemidler 

eller lignende substanser ved rengøring, 
da disse materialer kan forårsage ild og 
eksplosion! 
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Vandtank;
Fugten i det fugtige vasketøj tages ud af 
vasketøjet og kondenseres. Tøm vandtanken 
efter hver tørrecyklus eller under tørring, når 
”Vandtank” advarselslyset tændes.
A Kondensvand er ikke drikkevand!
A Tag aldrig vandtanken ud, når programmet 

kører!
Hvis du glemmer at tømme vandtanken, vil 
tørretumbleren stoppe under den følgende 
tørrecyklus, når vandtanken er fuld, og 
“Vandtank” advarselslyset vil lyse. Hvis det 
er tilfældet, trykkes ”Start/pause/annuller” 
knappen ind for at genoptage tørrecyklussen, 
efter vandtanken er tømt.
For at tømme vandtanken:
1. Fjern forsigtigt vandtanken ved at åbne 

sparkepladedækslet/trække skuffen ud.

2. Tøm vandet ud ved at åbne vandtankens 
dæksel.

3. Hvis der har samlet sig støv i vandtankens 
dæksel, skal det rengøres og trykkes i for 
at lukke. 

4. Placer vandtanken på plads.

For kondensatoren;
Varm og fugtig luft i kondensatoren afkøles 
med den kolde luft fra rummet. Således 
kondenseret den fugtige luft, der cirkulerer i 
tørretumbleren, og derefter pumpes det ind i 
tanken.
C Rengør kondensatoren efter 30 

tørrecyklusser eller en gang om måneden.
For rengøring af kondensatoren:
1. Hvis der har været udført en tørreproces, 

skal maskinens låge åbnes, og derefter 
skal man vente, til den køler ned.

2. Åbn de 2 kondensator låse efter åbning af 
sparkepladen. 

3. Træk kondensatoren ud.
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4. Rengør kondensatoren med vand under 
tryk med et bruserarmatur og vent til 
vandet tømmes.

5. Placer kondensatoren i sit cabinet. Fastgør 
de 2 låse og sørg for, at de er placeret 
korrekt.

6. Luk sparkepladedækslet.
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6 Foreslåede løsninger på problemer

Tørreprocessen tager for lang tid

• Filterets trådnet kan blive tilstoppet. Vask med vand

Der er vådt vasketøj efter en tørreproces.

• Filterets trådnet kan blive tilstoppet. Vask med vand.
• Der kan være fyldt for meget vasketøj ind. Overfyld ikke maskinen.

Maskinen tænder ikke, eller programmet starter ikke. Maskinen aktiveres ikke, når den 
indstilles.

• Den er måske ikke sat i stikkontakten. Sørg for, at maskinens stik er sat i kontakten.
• Indfyldningslågen kan stå på klem. Sørg for, at maskinens låge er lukket rigtigt.
• Programmet er måske ikke blevet indstillet, eller "Start/pause/annuller"-knappen er måske 

ikke trykket ind. 
Sørg for, at programmet er blevet indstillet og at det ikke er i "Pause" tilstand.
• Børnelåsen er måske blevet aktiveret. Deaktiver børnesikringslåsen.

Programmet er blevet afbrudt uden årsag.

• Indfyldningslågen kan stå på klem. Sørg for, at maskinens låge er lukket rigtigt.
• Strømmen kan være afbrudt. Tryk på "start/pause/annuller"-knappen for at starte 

programmet. 
• Vandet kan være fuldt. Tøm vandet ud af vandtanken.

Vasketøjet er krympet, blevet filtret eller forringet.

• Der er måske anvendt et program, der ikke egnede sig til den type vasketøj. Tør kun det 
vasketøj, der er

 egnet for tørring i maskinen efter at have checket mærkaterne på tøjet. 
• Vælg et program til tørring af tøjet, der har en passende lav temperatur for den type 

vasketøj.

Tromlens lys tændes ikke. (For modeller udstyret med en lampe)

• Maskinen er måske ikke blevet startet ved brug af Tænd/Sluk-knappen. Sørg for, at 
maskinen er tændt.

• Pæren er måske sprunget. Ring til autoriseret service for at få skiftet pæren.

"Slut/Anti-krøl"-lyset blinker.

• Det 2-timers anti-krøl program, der skal forhindre tøjet i at krølle, er måske blevet aktiveret. 
Sluk for tørretumbleren og tag vasketøjet ud.

"Slut/Anti-krøl"-lyset er tændt.

• Programmet er slut. Sluk for tørretumbleren og tag vasketøjet ud.

Lyset for "Tørring" blinker.

• Der er opstået en fejl i varmesensoren. Maskinen afslutter programmet uden varme. Sluk 
for tørretumbleren 

og tag vasketøjet ud. Ring efter autoriseret service.

Lyset for "Filter rengøring" er tændt.

• Filteret er måske ikke gjort rent. Rengøring af dækfiltret.

"Der kommer vand ud af dækslet"

• Rengør hele dækslets inderste overflade og lågepakningen.

"Dækslet åbner spontant."

• Skub det indtil du kan høre, det er lukket.
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For produkter med en kondensator:

”Vandtank”-advarselslyset er tændt.

• Vandet kan være fuldt. Tøm vandet ud af vandtanken.

Lyset for "Kondensator rengøring" er tændt.

• Kondensatoren er måske ikke blevet rengjort. Rengør filtrene i kondensatoren under 
sparkepladen.

A Ring til autoriseret service, hvis problemet fortsætter.
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Garanti

Der ydes 2 års reklamationsret på fabrikations- og materialefejl 
på Deres nye produkt, gældende fra den dokumenterede 
købsdato. Garantien omfatter materialer, arbejdsløn og kørsel. 
Ved henvendelse om service bør De oplyse produktets navn og 
serienummer. Disse oplysninger findes på typeskiltet. Skriv 
evt. oplysningerne ned her i brugsanvisningen, så De har dem 
ved hånden. Det gør det lettere for servicemontøren at finde de 
rigtige reservedele 

Garantien dækker ikke: 
Fejl og skader, som ikke skyldes fabrikations- og materialefejl 
Hvis der er brugt uoriginale reservedele 
Hvis anvisningerne i brugsanvisningen ikke er fulgt 
Hvis ikke installationen er sket som anvist 
Hvis ikke-faglærte har installeret eller repareret produktet 

Transportskader
En transportskade, der konstateres ved forhandlerens levering 
hos kunden, er udelukkende en sag mellem kunden og 
forhandleren. I tilfælde, hvor kunden selv har stået for 
transporten af produktet, påtager leverandøren sig ingen 
forpligtelse i forbindelse med evt. transportskade. Evt. 
transportskader skal anmeldes omgående og senest 24 timer 
efter, at varen er leveret. I modsat fald vil kundens krav blive 
afvist. 



Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttöottoa!
Hyvä asiakas
Toivomme, että nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa valmistettu, ankarat 
laadunvarmistustoimenpiteet läpäissyt tuotteemme palvelee sinua mahdollisimman hyvin.
Kehotamme sinua lukemaan tämän käyttöoppaan huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja 
säilyttämään oppaan myöhempää käyttöä varten.

Tämä käyttöopas
• Auttaa käyttämään konetta nopeasti ja turvallisesti.
• Lue käyttöopas ennen tuotteen asennusta ja käyttöönottoa.
• Noudata erityisesti turvallisuutta koskevia ohjeita.
• Säilytä käyttöopas helposti saatavilla. 
• Lue kaikki muut laitteen mukana toimitetut oppaat.
Ota huomioon, että tämä käyttöopas saattaa kattaa useita muitakin malleja. t

Merkkien selitykset
Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:

A Tärkeitä turvallisuustietoja. Varoitus henkeä ja omaisuutta vaarantavista tilanteista.

B Vaaratilanne; Varoitus käyttöjännitteestä.

 Vaaratilanne; Varoitus tulipalovaarasta.

 Vaaratilanne; Varoitus kuumista pinnoista.
 

 Lue ohjeet.

C  Hyödyllisiä tietoja. Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä käyttövihjeitä.

Tässä tuotteessa on sähköisten ja elektronisten laitteiden jätteiden (WEEE) valikoivan lajittelun 
symbolimerkintä.
Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta pitää käsitellä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/96/EY:n mukaisesti, jotta sitä voidaan kierrättää ja purkaa minimoiden 
ympäristövaikutukset. Saat lisätietoja paikallisilta tai alueellisilta viranomaisilta.
Elektroniset laitteet, jotka eivät ole mukana valikoivassa lajittelussa ovat potentiaalisesti vaarallisia 
ympäristölle ja ihmisen terveydelle, koska ne sisältävät vaarallisia aineita.
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1   Tärkeitä turvallisuustietoja
Tässä osassa on turvaohjeita, jotka 
auttavat suojautumaan henkilövahinkoja tai 
omaisuusvahinkoja aiheuttavilta vaaratekijöiltä. 
Näiden ohjeiden noudattamatta jättämine 
saattaa aiheuttaa takuun ja laitteen 
luotettavuustakuun raukeamisen.
Yleinen turvallisuus
• Älä koskaan aseta konetta kattialle maton 

päälle, sillä ilmavirran puute koneen 
alla voi aiheuttaa elektronisten osien 
ylikuumenemisen. Se aiheuttaa koneessa 
toimintahäiriöitä.

• Jos sähköjohto tai virtapistoke on 
vahingoittunut, on otettava yhteys 
valtuutettuun huoltoon.

• Tuotetta ei saa kytkeä verkkovirtaan 
asennuksen, huollon tai korjaustöiden 
aikana. Tällaiset työt on aina jätettävä 
teknisen huoollon tehtäväksi. Valmistajaa 
ei vastaa vahingoista, jotka syntyvät 
valtuuttamattomien henkilöiden toimenpiteistä 
johtuvista vahingoista.

• Liitä tuote kapasiteetiltaan sopivalla, teknisten 
tietojen taulukossa määritetyllä sulakkeella 
suojattuun maadoitettuun pistorasiaan.

• Käytä tuotetta lämpötilavälillä +5°C - +35°C.
• Älä käytä tuotteessa sähkölaitteita.
• Älä liitä tuotetta savupiipun hormeihin, joita 

käytetään kaasulla tai muun tyyppisillä 
polttoaineilla käyvien laitteiden pakokaasujen 
poistoon.

• Sinun on varattava riittävä tuuletus, jotta 
estetään takatuli-ilmiön johdosta syntyvien 
kaasujen kertyminen huoneeseen laitteista, 
jotka käyvät muun tyyppisillä polttoaineilla, 
mukaan lukien avotuli.

• Puhdista aina nukkasuodatin ennen tai 
jälkeen jokaisen täytön.

• Älä koskaan käytä kuivaaja, jos 
nukkasuodatinta ei ole asennettu.

• Älä anna kuitujen, pölyn ja lian kertyä 
poistoaukoon ja sen lähelle.

•  Sähköpistokkeen on oltava helposti saatavilla 
asennuksen jälkeen.

•  Älä käytä jatkojohtoja, jakopistorasioita 
tai sovittimia kuivaajan liittämiseen 
virtalähteeseen vähentääksesi sähköiskun 
vaaraa.

•  Älä tee mitään muutoksia tuotteen 
toimitukseen kuuluvaan pistokkeeseen. Jos 
se ei ole yhteensopiva pistorasian kanssa, 
pyydä sähköteknikkoa vaihtamaan se 
sopivaan.

•  Esineitä, jotka on puhdistettu tai pesty 
bensiinillä, polttoöljyllä, kuivapesulikuottimella 
tai muilla syttyvillä tai räjähtävillä materiaaleilla 
sekä esineitä, jotka ovat likaantuneet tai 
tahriintuneet tällaisilla aineilla, ei saa kuivat 
tuotteessa, sillä niistä pääsee syttyviä tai 
räjähtäviä höyryjä.

•  Älä kuivaa kuivausrummussa kohteita, jotka 
on puhdistettu teollisilla kemikalioilla.

•  Älä kuivaa pesemättömiä tekstiilejä 
kuivausrummussa.

•  Tekstiilit, jotka ovat tahriintuneet ruokaöljystä, 
asetonista, alkoholista, bensiinistä, 
paloöljystä, tahranpoistoaineista, tärpätistä, 
parafiinista ja parafiininpoistajista, on pestävä 
kuumassa vedessä runsaa pesuainemäärän 
kanssa ennen kuin ne voi kuivata 
kuivausrummussa.

•  Verhoja tai tyynyjä, joissa on 
vaahtokumipehmustus (lateksikumi), 
suihkulakkeja, vedenpitäviä tekstiilejä, 
kumivahvisteisia materiaaleja ja 
vaahtokumityynyjä ei saa kuivata 
kuivausrummussa.

•  Älä käytä pehmennysaineita sähköisyyden 
poistamiseen, jollei tuotteen tai tekstiilien 
pehmennysaineen valmistaja sitä suosittele.

•  Laite on maadoitettava. Maadoitus 
pienentää sähköiskun vaaraa avaamalla 
pienivastuksisen reitin sähkövirralle 
toimintahäiriön tai vian ilmetessä. Tämän 
tuotteen virtakaapeli on varustettu johtimella 
ja maadoituspistokkeella, joka mahdollistaa 
tuotteen maadoituksen. Tämä pistoke on 
asennettava asianmukaisesti ja liitettävä 
pistorasiaan, joka on maadoitettu paikallisten 
lakien ja säädösten mukaisesti.

•  Älä asenna tuotetta lukittavan oven taakse, 
liukuovan taakse tai oven taakse, jonka 
saranat ovat kuivausrummun saranapuolella.

•  Älä asenna tai jätä tätä tuotetta paikkoihin, 
joissa se altistuu ulkoilman olosuhteille.

•  Älä peukaloi ohjaimia.
•  Älä suorita mitään korjauksia tai vaihda 

tuotteeseen varaosia vaikka tietäisit osaavasi 
tehdä sen, jollei sitä ole selvästi ehdotettu 
käyttöohjeessa tai julkaistussa huolto-
oppaassa.

•  Valtuutetun huollon on puhdistettava laitteen 
sisäosa ja poistokanava säännöllisin väliajoin.

•  Väärä laitteen maadoitusjohtimen liitäntä 
voi johtaa sähköiskun vaaraan. Jos epäilet 
maadoitusliitäntää, anna ammattitaitoisen 
sähköteknikon, huoltoedustajan tai 
huoltohenkilökunnan tarkistaa se. 

•  Älä yritä avata kuivausrumpua rummun 
pyöriessä.
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• Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole 
käytössä.

• Älä koskaan pese laitetta vedellä! 
Sähköiskun vaara! Irrota aina pistoke 
verkkovirrasta ennen puhdistusta.

• Älä koske pistotulppaan märillä käsillä. 
Älä irrota vetämällä johdosta, irrota aina 
vetämällä pistokkeesta. Älä käytä laitetta, jos 
virtajohto tai pistoke on vahingoittunut!

• Älä yritä korjata konetta itse, muuten 
vaarannat oman henkesi ja muiden ihmisten 
hengen.

• Jos ilmenee toimintahäiriö, jota ei voi 
ratkaista noudattamalla turvaohjeissa 
annettuja tietoja:

 Sammuta kone, irrota se pistorasiasta, 
sulje vesihana ja soita valtuutetulle 
huoltoedustajalle.

• Älä sammuta kuivausrumpua ennen jakson 
päättymistä, jollet poista nopeasti koko 
pyykkiä kuivausrummusta levittääksesi ne ja 
antaaksesi lämmön haihtua.

• Poista kuivausosaston luukkuu ennen 
tuotteen purkamista tai hävittämistä.

•  Kuivausjakson viimeinen vaihe 
(jäähdytysjakso) tapahtuu ilman lämmitystä, 
jotta varmistetaan pyykin pysyminen 
lämpötilassa, jossa ne eivät vahingoitu.

•  Pyykin pehmennysaineita ja vastaavia 
tuotteita on käytettävä tuotteen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

•  Metallivahvisteita sisältäviä alusasuja 
ei saa laittaa kuivausrumpuun. Jos 
metallivahvisteet irtoavat kuivauksen aikana, 
ne voivat vahingoittaa kuivausrumpua.

•  Tarkista kaikki vaatteet unohtuneiden 
sytyttimien, kolikoiden, metallikappaleiden, 
neulojen jne. varalta, ennen kuin laitat ne 
kuivausrumpuun.

• Sammuta laite Päälle/Pois-painikkeella. 
kun kuivaaja ei ole käytössä tai pyykki on 
otettu pois siitä kuivauksen jälkeen. Siinä 
tapauksessa, että Päälle/Pois-painike 
on päällä (kun kuivaaja saa virtaa), pidä 
kuivaajan luukku suljettuna.

Tarkoitettu käyttö
• Tuote on suunniteltu kotitalouskäyttöön. Sitä 

ei saa käyttää muihin tarkoituksiin.
• Käytä laitetta vain koneellisesti kuivattavaksi 

merkittyjen tekstiilien kuivaamiseen.
• Kuivaa kuivausrummussa vain niitä tuotteita, 

jotka on ilmoitettu tässä käyttöoppaassa.
• Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten 

henkilöiden käyttöön (mukaan lukien 
lapset), joiden fyysinen, aistimuksellinen tai 
henkinen kapasiteetti on rajoittunut, tai joilta 
puuttuu kokemus ja tuntemus, jollei heidän 
turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö 
ole läsnä tai ohjaa laitteen käytössä.

Lasten turvallisuus
• Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille. 

Pidä lapset loitolla koneesta sen ollessa 
käynnissä. Älä anna heidän sormeilla 
konetta. 

• Pakkausmateriaalit ovat lapsille vaarallisia. 
Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten 
ulottuvilta tai hävitä ne jätedirektiivien 
luokitusten mukaisesti.

• Älä anna lasten istua tuotteen päällä, kiivetä 
sille tai mennä sen sisään.

• Pieniä lapsia on valvottava, jotta 
varmistetaan, etteivät he leiki tuotteella.

• Muutoin saattaa aiheutua henkilövahinkojen 
tai aineellisten vahinkojen vaara.
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2   Asennus
Ota yhteys lähimpään valtuutettuun 
huoltoedustajaan tuotteen asentamiseksi.
C Tuotteen sijaintipaikan valmistelu ja 

sähköasennusten tekeminen on asiakkaan 
vastuulla.

BAsennuksen ja sähköliitännät saa tehdä 
vain pätevä henkilöstö.

ATarkista tuote silmämääräisesti ennen 
asennusta havaitaksesi mahdolliset viat. 
Jos vikoja ilmenee, älä anna asentaa 
tuotetta. Vahingoittunut tuote on vaaraksi 
turvallisuudellesi.

Sopiva asennuspaikka
• Asenna kone vakaaseen ja tasaiseen 

asentoon ympäristössä, jossa ei ole 
jäätymisvaaraa.

• Käytä tuotetta hyvin ilmastoidussa, 
pölyttömässä ympäristössä.

• Älä peitä ilma-aukkoja tuotteen edessä ja 
alla esimerkiksi mattokasalla tai puulevyillä.

• Älä aseta konetta pitkänukkaiselle matolle 
tai vastaaville pinnoille.

• Älä asenna tuotetta lukittavan oven taakse, 
liukuovan taakse tai saranallisen oven 
taakse, joka voi osua kuivausrumpuun.

• Kun tuote on asennettu, sen on pysyttävä 
samassa paikassa, johon sen liitännät on 
tehty. Varmista konetta asennettaessa, että 
sen takaseinä ei kosketa mihinkään (hana, 
pistorasia, jne.) ja kiinnitä huomiota, että 
tuote asennetetaan paikaan, johon se jää 
pysyvästi.

BÄlä asta tuotetta virtakaapelin päälle.
• Jätä vähintään 1,5 cm:n etäisyys seinämiin.
Kuljetuksen varmistuskokoonpanon 
irrottaminen
AIrrota kuljetuksen varmistuskokoonpano 

ennen laitteen käyttöönottoa.
1. Avaa täyttöluukku.
2. Rummun sisällä on nailonpussi, jonka 

sisällä on styroksia. Pidä siitä kiinni XX:llä 
merkitystä kohdasta.

3. Vedä nailonpussia itseesi päin ja irrota 
kuljetuksen varmistuskokoonpano.

AVarmista, että olet irrottanut kuljetuksen 
varmistuskokoonpanon (nailonpussin 
ja styroksinpalat) ennen laitteen 
käyttöönottoa. Älä jätä rumpuun mitään 
esineitä.

Tason alle asennus
• Erikoisosan (osanro: 297 360 0 100, joka 

tulee yläosan tilalle, saa varustaa ja asentaa 
ainoastaan valtuutettu huoltohenkilö 
koneen käyttämiseksi työtason alla tai 
kaapissa. Konetta ei saa koskaan käyttää 
ilman yläosaa.

• Jätä vähintään 3 cm tilaa laitteen sivu- ja 
takaseinämien ja tason/komeron seinien 
väliin, kun tuote asennetaan tason alle tai 
komeroon.

Kiinnitys pesukoneen päälle
• Pesukoneen päälle asennettaessa 

on kahden koneen välissä käytettävä 
sovitinta. Pidikkeen (osanro 297 720 0200 
valkoinen/297 720 0500 harmaa) saa 
asentaa vain valtuutettu huoltoedustaja.

• Aseta tuote lujalle lattialle. Jos se asetetaan 
pesukoneen päälle, koneiden yhteispaino 
saattaa olla noin 180 kg, kun ne ovat 
täynnä. Sen vuoksi lattian on kyettävä 
kantamaan kuormaa!
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Liitäntä vedenpoistoon (tuotteissa, 
joissa on lauhdutin ja lämpöpumppu)
Tuotteissa, joissa on lauhdutinyksikkö, 
kuivauskierrossa kertynyt vesi kootaan 
vesisäiliöön. Kertynyt vesi on poistettava 
jokaisen kuivausjakson jälkeen.
Voit ohjata kertyneen veden suoraan ulos 
toimitukseen kuuluvalla vedenpoistoputkella 
sen sijaan, että poistaisit säännöllisesti 
vesisäiliöön kertyneen veden.

Vedentyhjennysletkun liittäminen:
1.  Irrota laitteen letku vetämällä sitä päästä.  

Älä käytä työkaluja letkun irrottamiseen. 
2.  Liitä koneen toimitukseen kuuluva 

erikoispoistoletku letkun kiinnikkeeseen.
3.  Poistoputken toisen pään on oltava 

liitetty suoraan vedenpoistoputkeen tai 
pesualtaaseen. Kiinnitys on aina kiristettävä 
kaikentyppisissä liitännöissä. Talossasi 
saattaa tapahtua vesivahinko, jos letku 
irtoaa kotelostaan vedenpoiston aikana.

Tärkeää:
•  Poistoletku on asennettava enintään 80 

cm:n korkeudelle.
•  Varo puristamasta tai taivuttamasta letkua. 
•  Letkun pää ei saa olla taipunut, sen päälle 

ei saa astua, eikä sitä saa taivuttaa viemärin 
ja laitteen välissä.

Jalkojen säätäminen
Laitteen hiljaisemman ja tärinättömän käynnin 
varmistamiseksi sen on oltava tasaisesti ja 
tasapainoissa jaloillaan.   Tasapainota kone 
jalkoja säätämällä.
Säädä jalkoja, kunnes laite on tukevasti ja 
vakaasti vaakatasossa.
C Älä koskaan ruuvaa säädettäviä jalkoja irti 

koteloistaan.

Sähköliitännät
Liitä kone kapasiteetiltaan sopivalla, teknisten 
tietojen taulukossa määritetyllä sulakkeella 
suojattuun maadoitettuun pistorasiaan. 
Yrityksemme ei ota vastuuta mistään 
mahdollisista vahingoista, joiden syy on 
koneen käyttäminen maadoittamattomalla 
virtapiirillä.
• Sähköliitäntöjen on noudatettava paikallisia 

säädöksiä.
• Jos sulakkeen tai katkaisijan arvo on 

alle 16 ampeeria, pyydä valtuutettua 
sähköteknikkoa asentamaan 16 ampeerin 
sulake.

• Sähköpistokkeen on oltava helposti 
saatavilla asennuksen jälkeen.

• Käyttöjännite ja sallitut sulaketiedot tai 
katkaisusuojaus on määritelty luvussa 
”Tekniset tiedot”.

• Määritetyn jännitteen on oltava sama kuin 
sähköverkossa.

• Älä tee liitäntöjä jatkojohdoilla tai 
jakopistorasioilla.

•  Pääsulakkeella ja kytkimillä on oltava 
vähintään 3 mm:n kontaktietäisyys.

BVaurioituneen sähköjohdon saa vaihtaa vain 
valtuutettu sähköasentaja.

BTuotetta ei saa käyttää, ennen kuin se on 
korjattu! Sähköiskun vaara!

Ensimmäinen käyttö
• Ennen kuin soitat valtuutetulle 

huoltoedustajalle tuotteen saamiseksi 
käyttövalmiiksi, varmista, että sen 
sijaintipaikka ja virransyöttöasennukset 
ovat asianmukaisia. Jollei ole, soita 
valtuutetulle sähköteknikolle ja sovi 
välttämättömättömistä järjestelyistä.

• Varmista, että tuotteen virtaliitännät ovat 
tämän käyttöoppaan asianmukaisissa 
kappaleissa annettujen ohjeiden mukaisia. 
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Pakkausmatteriaalin hävittäminen
Pakkausmateriaalit ovat lapsille vaarallisia. 
Säilytä pakkausmateriaaleja turvallisessa 
paikassa lasten ulottumattomissa. 
Tuotteen pakkausmateriaali on valmistettu 
kierrätettävistä materiaaleista. Lajittele ja hävitä 
ne kierrätettävän jätteen ohjeiden mukaisesti. 
Älä hävitä niitä kotitalousjätteen mukana.
Koneen kuljetus
1. Irrota kone verkkovirrasta.
2. Tyhjennä vedentyhjennys (jos on) ja 

hormiliitännät.
3. Tyhjennä vesi kokonaan koneesta ennen 

kuljetusta.
Vanhan koneen hävittäminen
Hävitä vanha kone ympäristöystävällisellä 
tavalla.
Jos haluat tietoja koneen hävittämisestä, ota 
yhteys paikalliseen edustajaan tai paikalliseen 
kiinteän jätteen keräyspisteeseen.
Ennen vanhan koneen hävittämistä leikkaa 
virtapistoke irti ja hajoita latausluukun lukko, 
jottei siitä koidu vaaraa lapsille.
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Toimenpiteet energian 
säästämiseksi:
• Varmista, että käytät tuotetta sen täydellä 

kapasiteetilla, mutta huolehdi, ettet ylitä sitä.
• Pyöritä pyykkiä suurimmalla nopeudella 

pestessäsi sitä. Tällöin kuivausaika lyhenee ja 
energiankulutus vähenee.

• Kuivaa samantyyppinen pyykki yhdessä.
• Noudata ohjelman valinnassa käyttöoppaan 

ohjeita.
• Varmista että kuivausrummun etu- ja 

takapuolella on riittävä välys ilman kierron 
varmistamiseksi. Älä tuki säleikköä tuotteen 
etupuolella.

• Älä avaa koneen luukkua kesken kuivauksen, 
jollei ole pakko. Jos sinun on pakko avata 
luukku, älä pidä sitä auki pitkää aikaa.

• Älä lisää uutta (märkää) pyykkiä kuivauksen 
aikana.

• Pyykistä kuivausjakson aikana ilmaan 
vapautunut nukka ja kuidut kerätään 
”Nukkasuodattimeen”. Varmista, että 
puhdistat suodattimet ennen tai jälkeen 
jokaisen kuivauksen.

• Varmista malleissa, joissa on lauhdutin, 
että puhdistat lauhduttimen säännöllisesti 
vähintään kerran kuukaudessa tai joka 30 
kuivausjakso.

• Tuulettimella varustetuissa malleissa noudata 
käyttöoppaan hormiliitäntäsääntöjä ja kiinnitä 
huomioita hormin puhdistukseen.

• Tuuleta kuivauksen aikana hyvin huone, jossa 
kuivausrumpu sijaitsee.

•    “Lampulla varustetut virtaa säästävät mallit: 
pidä luukkua suljettuna, kun kuivaaja ei 
ole käytössä mutta Päälle/Pois-painike on 
painettuna (kun kuivaaja saa virtaa).”

Laitteessa kuivattavaksi soveltuvat 
tekstiilit
C Noudata aina pyykin pesuohjemerkintöjä. 

Kuivaa tällä kuivausrummulla vain pyykkiä, 
jossa on merkintä, että sen voi kuivata 
kuivaajalla ja varmista, että valitset sopivan 
ohjelman.

Pyykki, joka ei sovi kuivattavaksi 
koneessa
• Pestävät kohteet, joissa on metalliosia, kuten 

vyönsoljet ja metallinapit, voivat vahingoittaa 
kuivausrumpua.

• Älä kuivaa kuivausrummussa kohteita, 
kuten villa- tai silkkiasusteita, sukkahousuja, 
hienosti kirjailtuja kankaita, vaatteita, joissa on 
metalliosia, kuten makuupussi. 

• Vaatteet, jotka on valmistettu hienosta 
ja arvokkaasta kankaasta sekä 
pitsiverhot, voivat rypistyä. Älä kuivaa niitä 
kuivausrummussa!

• Älä kuivaa kuivausrummussa tekstiileitä, jotka 
on tehty ilmanpitävistä kuiduista, kuten tyynyt 
ja peitteet.

• Vaatteet, joissa on käytetty vaahtomuovia tai 
kumia saattavat muuttaa muotoa.

• Älä kuivaa kuivausrummussa kumia sisältäviä 
vaatteita.

• Älä kuivaa kuivausrummussa vaatteita, jotka 
ovat altistuneet bensiinille, öljylle, tulenaroille 
tai räjähtäville aineille, vaikka ne olisivat ensin 
pesty.

• Liian märkää pyykkiä tai pyykkiä, josta tippuu 
vettä, ei saa laittaa koneeseen.

• Esineitä, jotka on puhdistettu tai pesty 
bensiinillä, polttoöljyllä, kuivapesulikuottimella 
tai muilla syttyvillä tai räjähtävillä materiaaleilla 
sekä esineitä, jotka ovat likaantuneet tai 
tahriintuneet tällaisilla aineilla, ei saa kuivat 
tuotteessa, sillä niistä pääsee syttyviä tai 
räjähtäviä höyryjä.

• Älä kuivaa kuivausrummussa kohteita, jotka 
on puhdistettu teollisilla kemikaleilla.

• Älä kuivaa kuivausrummussa pesemättömiä 
vaatteita.

3   Kuivauksen alkuvalmistelut
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• Tekstiilit, jotka ovat tahriintuneet 
ruokaöljystä, asetonista, 
alkoholista, bensiinistä, paloöljystä, 
tahranpoistoaineista, tärpätistä, 
parafiinista ja parafiininpoistajista, on 
pestävä kuumassa vedessä runsaa 
pesuainemäärän kanssa ennen kuin ne voi 
kuivata kuivausrummussa.

• Verhoja tai tyynyjä, joissa on 
vaahtokumipehmustus (lateksikumi), 
suihkulakkeja, vedenpitäviä tekstiilejä, 
kumivahvisteisia materiaaleja ja 
vaahtokumityynyjä ei saa kuivata 
kuivausrummussa.

• Älä käytä pehmennysaineita sähköisyyden 
poistamiseen, jollei tuotteen tai tekstiilien 
pehmennysaineen valmistaja sitä suosittele.

• Älä kuivaa kuivausrummussa metalliosilla 
vahvistettuja alusasuja. Jos nämä 
metalliosat irtoavat ja rikkoutuvat 
kuivauksen aikana, ne vahingoittavat 
kuivausrumpua.

Pyykin valmistelu kuivausta 
varten
• Tarkista ennen pyykin lataamista 

kuivausrumpuun, ettei niiden taskuissa tai 
muissa osissa joudu mukaan sytyttimiä, 
kolikoita, metalliesineitä, neuljoja yms.

• Pyykin pehmennysaineita ja vastaavia 
tuottteita on käytettävä tuotteen valmistajan 
ohjeiden mukaisesti.

• Kaikki pyykki on lingottava suurimmalla 
pesukoneen tekstiilityypille sallimalla 
kierrosnopeudella.

• Pyykki saattaa olla pesun jälkeen 
sotkeutunut. Erottele pyykki, ennen kuin 
asetat sen kuivaajaan.

• Lajittele pyykki tyypin ja paksuuden 
mukaan. Kuivaa samantyyppinen pyykki 
yhdessä. Esimerkiksi: hienot keittiöliinat ja 
pöytäliinat kuivuvat nopeammin kuin paksut 
kylpypyyhkeet.

Oikea täyttökapasiteetti

AOta huomioon Ohjelmavalintataulukossa 
annetut tiedot. Aloita ohjelma aina 
maksimikuormituskapasiteetin mukaisesti.

C Pyykin lisääminen koneeseen yli kuvassa 

näytetyn tason ei ole suositeltavaa. 
Kuivaustulos heikkenee, jos kone on 
ylikuormitettu. Lisäksi kuivausrumpu ja 
vaatteet voivat vahingoittua.

C Aseta vaatteet rumpuun löysästi, jolloin ne 
eivät sotkeennu.

Seuraavat painot on annettu esimerkkeinä.

Kotipyykki Likimääräiset 
painot (gr)

Puuvillaiset päiväpeitteet 
(kaksois-) 1500

Puuvillaiset päiväpeitteet 
(yksittäiset) 1000

Lakanat (kaksois-) 500

Lakanat (yksittäiset) 350

Suuret pöytäliinat 700

Pienet pöytäliinat 250

Lautasliinat 100

Kylpypyyhkeet 700

Käsipyyhkeet 350

Vaatteet Likimääräiset 
painot (gr)

Puserot 150

Puuvillapaidat 300

Paidat 200

Puuvillaleningit 500

Leningit 350

Farkut 700

Nenäliinat (10 kpl) 100

T-paidat 125

Täyttö
• Avaa täyttöluukku.
• Aseta pyykki löysästi kuivausrumpuun.
• Sulje täyttöluukku työntämällä. Varmista, 

ettei vaatekappaleita jää kiinni luukkuun.
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4  Ohjelman valinta ja laitteen käyttö
Ohjauspaneeli

1. Suodattimen puhdistuksen 
varoitusvalo
 Varoitusvalo syttyy, kun suodatin on täysi.
2. Ohjelman kulun ilmaisin
 Käytetään parhaillaan käynnissä olevan 

ohjelman edistymisen seurantaan.
3. Peruuta merkkiääni
 Käytetään ohjelman lopussa annettavan 

merkkiäänen peruuttamiseen.
4. On/Off (Päälle/Pois) -painike
 Käytetään koneen kytkemiseen päälle ja 

pois päältä.

5. Ohjelman valitsin
 Käytetään ohjelman valitsemiseen.
6. Käynnistys/Tauko/Peruutus-
painike
 Käytetään ohjelman käynnistämiseen, 

keskeyttämiseen tai peruuttamiseen.
7. Vesisäiliön varoitusvalo*
 Varoitusvalo syttyy, kun vesisäiliö on täysi.
8. Aikaviiveen valintapainike*
 Käytetään aikaviiveen asettamiseen.
* Se voi vaihdella laitteesi ominaisuuksien 

mukaan

Päivittäin

Loppu/Ryp
istymisen 

esto

Ajastinohj
elmat

Puuvilla Synteettiset Tuuletus Rypistymi
sen esto

Kuivaust
aso

Kuivaus
aika

Lisä-
toiminnot

On/Off
Painiketta

Lapsilu 
kko

Säiliö
täysi

Pika 35’

Farkut Paidat

Urheiluva-
atteet

Linkous Arat 
tekstiilit

Kuivauste
line

Aikaviive

Silitysval
mis

Ekstra
kuiva

Käyttöva
lmis

Käyttöva
lmis +

Suodattimi
en

puhdistus

Käynnisty
s/Tauko-
painike

Sekoitete
kstiilit

Villan 
raikastus

Vauvasuoja

1 2 3 4

678 5
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Laitteen käyttöönottovalmistelut
1. Liitä pyykinpesukone verkkovirtaan. 
2. Aseta pyykki pesukoneeseen. 
3. Paina On/Off-painiketta.
C On/Off-painikkeen painaminen ei välttämättä 

tarkoita, että ohjelma on käynnistynyt. 
Käynnistä ohjelma painamalla koneen 
Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta.

Ohjelman valinta
Päätä sopiva ohjelma alla olevasta taulukosta, 
jossa on myös kuivauslämpötila asteina 
merkittynä. Valitse haluttu ohjelma ohjelman 
valintapainikkeella.

Ekstrakuiva

Korkeassa lämpötilassa 
saa kuivata vain 
puuvillapyykkiä. Paksu ja 
monikerroksinen pyykki 
(esim. pyyhkeet, lakanat, 
farkut) kuivataan tavalla, 
jossa ei tarvita silitystä 
ennen vaatekaappiin 
siirtämistä.

 Käyttövalmis

Normaali pyykki (esim. 
pöytäliinat, alusvaatteet) 
kuivataan tavalla, 
jossa ei tarvita silitystä 
ennen vaatekomeroon 
asettamista.

 Käyttövalmis + 

Normaali pyykki (esim. 
pöytäliinat, alusvaatteet) 
kuivataan tavalla, 
jossa ei tarvita silitystä 
ennen vaatekomeroon 
asettamista.

 Silitysvalmis
Normaali pyykki (esim. 
paidat, leningit) on kuivattu 
valmiiksi silitettäväksi.

C Lisätietoja ohjelmista katso Ohjelman 
valintataulukko.

Pääohjelmat
Käytettävissä on seuraavat pääohjelmat 
tekstiilityypin mukaan:
•Puuvillat
Kestävät tekstiilit voi kuivata tällä ohjelmalla. 
Kuivaus korkeassa lämpötilassa. Suositellaan 
puuvillatekstiileille (esim. lakanoille, 
päiväpeitteille, alusvaatteille jne.).
•Synteettiset
Vähemmän kestävät tekstiilit voi kuivata tällä 
ohjelmalla. Ohjelma kuivaa alhaisemmalla 
lämpötilalla verrattuna puuvillaohjelmaan. 
Suositellaan synteettisille tekstiileille (paidat, 
puserot, synteettiset/puuvillasekoitteiset vaatteet 
jne.).
C Älä kuivaa verhoja ja pitsejä koneessasi.

•Rypistymisen esto
Kaksituntinen rypistymisen esto-ohjelma pyykin 
rypistymisen estämiseksi käynnistyy, jollet ota 
pyykkiä ulos ohjelman loppumisen jälkeen. 
Tämä ohjelma pyörittää pyykkiä 10 minuutin 
välein rypistymisen estämiseksi.
Erikoisohjelmat 
Erikoistapauksia varten käytettävissä on 
erikoisohjelmia:
C Lisäohjelmat voivat olla hieman erilaisia 

pyykinpesukoneen mallista riippuen.
•Pika 35
Voit kuivata tällä ohjelmalla puuvillapyykin, jonka 
olet lingonnut pesukoneen suurilla nopeuksilla. 
Tämä ohjelma kuivaa 2 kg puuvillapyykkiä (2 
paitaa / 5 T-paitaa) 35 minuutissa.
C Saadaksesi parhaat tulokset kuivausrummulla 

pyykki on pestävä niille sopivilla ohjelmilla 
ja lingottava pesukoneessa suositelluilla 
linkousnopeuksilla.

•Paidat 
Tämä ohjelma kuivaa paidat herkemmin ja 
rypistää niitä vähemmän, mikä helpottaa 
vaatteiden silittämistä.
C Paidoissa voi olla jäljellä vähän kostetutta 

ohjelman päätyttyä. Suosittelemme, että et 
jätä paitoja kuivausrumpuun.

•Farkut 
Voit kuivata tällä ohjelmalla farkut, jonka olet 
lingonnut pesukoneen suurilla nopeuksilla.
C Lue asiaankuuluva luku ohjelmataulukossa.
•Arat tekstiilit
Voit kuivata alemmissa lämpötiloissa hyvin 
herkkää pyykkiä (silkkipuserot, hienot 
alusvaatteet, jne.), joka on sopivaa kuivattavaksi 
tai pyykkiä, jota suositellaan käsipestäväksi.
C Vaatepussin käyttöä suositellaan, jotta vältetään 

herkkien asusteiden ja pyykin rypistyminen tai 
vaurioituminen. Ota vaatteet pois kuivaajasta 
välittömästi ja ripusta ne ohjelman päätyttyä 
niiden rypistymisen estämiseksi.

•Tuuletus
Ainoa tuuletus kestää 10 minuuttia ilman 
kuuman ilman puhallusta. Voit tuulettaa 
tämän ohjelman avulla epämiellyttävät hajut 
vaatteistasi, jos niitä on säilytetty suljetuissa 
ympäristöissä pitkiä aikoja.
•Ajastinohjelmat
Voit valita yhden 10 min., 20 min., 40 min. 
ja 60 min. ajastusohjelmista saavuttaaksesi 
halutun kuivaustason matalilla lämpötiloilla. 
Ohjelma kuivaa valitun ajan riippumatta 
kuivauslämpötilasta.
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* : Energiaa säästävä vakio-ohjelma (EN 61121:2012)
Kaikki alla olevassa taulukossa annetut arvot on määrätty EN 61121:2012 -standardin mukaan. 
Nämä arvot voivat poiketa taulukossa annetuista pyykin tyypin, pyykin pyörimisnopeuden, 
ympäristöolosuhteiden ja jännitteen vaihtelun vuoksi.

Ohjelman valinta ja kulutustaulukko

FI 11

Pesuohjelmat Kuormitus 
(kg)

Pyykinpesukoneen 
linkousnopeus (rpm)

Jäljelle jäävän 
kosteuden arvioitu 

määrä

Kuivausaika 
(minuutteina)

Puuvilla / värilliset

A  Käyttövalmis 7 1000 % 60 116

A Käyttövalmis + 7 1000 % 60 120

A  Silitysvalmis 7 1000 % 60 90

Pika 35 2 1200 % 50 35

Paidat 1.5 1200 % 50 40

Farkut 4 1200 % 50 80

Arat tekstiilit 1.75 600 % 40 40

Synteettiset

B  Käyttövalmis 3.5 800 % 40 45

Energiankulutusarvot

Pesuohjelmat Kuormitus 
(kg)

Pyykinpesukoneen 
linkousnopeus (rpm)

Jäljelle jäävän 
kosteuden arvioitu 

määrä

Energiankulutusarvo 
kWh

Silittämättä siistit 
puuvillatekstiilit*

7 1000 % 60 4.15

Silitysvalmiit puuvillatekstiilit 7 1000 % 60 3.25

Heti käyttövalmiit synteettiset 
tekstiilit

3.5 800 % 40 1.42
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Lisätoiminto
Peruuta äänimerkki
Kuivaaja antaa varoitusäänimerkin, kun ohjelma 
loppuu. Jos et halua kuulla varoitusäänimerkkiä, 
paina “Peruuta äänimerkki” -painiketta. Vastaava 
merkkivalo syttyy, kun tätä painiketta on painettu 
eikä äänimerkkiä anneta, kun ohjelma loppuu.
C Voit valita tämän toiminnon joko ennen tai 

jälkeen ohjelman alkamisen. 
Varoitusmerkkivalot
C Varoitusmerkkivalot voivat olla hieman erilaisia 

koneen mallista riippuen.
Suodattimen puhdistus
Varoitusvalo syttyy muistuttamaan suodattimen 
puhdistuksesta ohjelman loppumisen jälkeen.
C Jos suodattimen puhdistuksen varoitusvalo 

palaa jatkuvasti, katso neuvoa luvusta 
“Ongelmien ratkaisuehdotuksia”.

Vesisäiliö
Varoitusvalo alkaa vilkkua, kun säiliö täytetään 
vedellä. Kuivaaja pysähtyy, jos varoitusvalo syttyy 
ohjelman ollessa käynnissä. Tyhjennä vesisäiliön 
vesi, jolloin kuivaaja voidaan käynnistää 
uudelleen. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-
painiketta käynnistääksesi koneen, kun olet 
tyhjentänyt vesisäiliön. Varoitusvalo sammuu ja 
ohjelma jatkaa kulkuaan.

Aikaviive
Jos haluat kuivata vaatteesi myöhemmin, voit 
aikaviivetoiminnon avulla viivästyttää ohjelman 
alkamista 3, 6 tai 9 tuntia.
1. Avaa lastausluukku ja laita pyykki sisään.
C Varmista, että kaikki ilmanpoistoaukot ovat 

avoinna, luukunsuodatin on puhdistettu ja 
vesisäiliö on tyhjä.

2. Valitse kuivausohjelma ja valitse tarvittavat 
lisätoiminnot.

3. Kun ajastusohjelmoinnin painiketta painetaan 
kerran, valitaan 3 tunnin viive. Painettaessa 
samaa painiketta uudelleen valitaan 6 tunnin 
viive, ja vielä kerran painettaessa valitaan 9 
tunnin viive. Jos ajastustoiminnon painiketta 
painetaan vielä kerran, aikaviivetoiminto 
peruuntuu. Aseta aikaviive tarpeesi mukaan.

4. Valitun ohjelman aikaviive alkaa painamalla 
”Käynnisty/Tauko/Peruutus”-painiketta 
aikaviiveen valitsemisen jälkeen. 

C Aikaviiveen aikana pyykkiä voi lisätä / ottaa pois.
C Aikaviiveen aikana pyykkiä pyöritetään 

rummussa neljän sekunnin ajan 10 minuutin 
välein rypistymisen estämiseksi.

Aikaviiveen peruuttaminen
Jos haluat peruuttaa aikaviiveen laskennan 
aikana ja käynnistää ohjelman:
1. Paina ”Käynnistys/Tauko/Peruutus-”painiketta 

noin 3 sekunnin ajan. 
2. Paina ”Käynnistys/Tauko/Peruutus”-painiketta 

ohjelman käynnistämiseksi heti.

Ohjelman käynnistys
1. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta 

käynnistääksesi ohjelman.
2. “Käynnistys/Tauko/Peruutus”-painikkeen valo 

syttyy ohjelman käynnistymisen merkiksi.
Ohjelman kulku
Käynnissä olevan ohjelman kulku näkyy 
ohjelman seurannasta.
Kunkin ohjelmavaiheen alussa vastaava 
merkkivalo syttyy ja valmiin vaiheen merkkivalo 
sammuu.
”Kuivaus”:
- Kuivaustason valo palaa koko kuivausprosessin 
ajan, kunnes kuivaustaso saavuttaa Silityskuiva-
tason.
”Silityskuiva”:
- Valo syttyy, kun kuivaustaso saavuttaa 
“Silityskuiva”-tason, ja pysyy päällä seuraavaan 
vaiheeseen saakka.
”Vaatekaappikuiva”:
- Valo syttyy, kun kuivaustaso saavuttaa 
Vaatekaappikuiva-tason, ja pysyy päällä 
seuraavaan vaiheeseen saakka.
 ”Loppu/Rypistymisen esto”:
- Valo syttyy, kun ohjelmaa tulee loppuun ja 
rypistymisen estotoiminto aktivoituu.
C Useamman kuin yhden LED-valon syttyminen 

tai vilkkuminen samanaikaisesti merkitsee 
toimintahäiriötä tai vikaa (katso kohta 
“Ongelmien ratkaisuehdotuksia”).

Ohjelman muuttaminen ohjelman 
käynnistymisen jälkeen
Voit käyttää tätä toimintoa, kun kone on 
aloittanut vaatteiden kuivaamisen korkeammissa 
tai matalammissa lämpötiloissa.
Esimerkiksi:
1. Pidä ”Käynnistys/Tauko/Peruutus”-painiketta 

painettuna noin 3 sekunnin ajan ohjelman 
peruuttamiseksi (”Cancel”), jos haluat 
valita ”Ekstrakuiva”-ohjelman ”Silityskuiva”-
ohjelman asemesta. 

2. Valitse “Ekstrakuiva”-ohjelma kiertämällä 
ohjelman valitsinpainiketta.

3. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta 
käynnistääksesi ohjelman.

C Paina käynnistyspainiketta kolmen sekunnin 
ajan ohjelman peruuttamiseksi tai käännä 
ohjelmavalitsinta johonkin suuntaan ohjelman 
päättämiseksi laitteen ollessa käynnissä. 
Vesisäiliön ja suodattimen puhdistuksen 
varoitusvalot syttyvät varoittamaan käyttäjää, 
kun ohjelma peruutetaan painamalla 
“Käynnistys/Tauko/Peruutus”-painiketta kolmen 
sekunnin ajan. Varoitusvalo ei kuitenkaan syty 
silloin, kun ohjelma peruutetaan kääntämällä 
ohjelmavalitsinta. Vain kuivauksen merkkivalo 
syttyy ja laite pysyy valmiustilassa, kunnes uusi 
ohjelma valitaan ja “Käynnistys/Tauko/Peruutus”-
painiketta painetaan. Laitteen lapsilukko ei saa 
olla käytössä, jos nämä toimenpiteet halutaan 
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suorittaa. Jos lapsilukko on aktiivinen, deaktivoi 
se ennen näiden toimintojen suorittamista.

Pyykin lisääminen/poistaminen valmiustilassa
Lisää pyykkiä tai ota pyykkiä pois ohjelman 
käynnistyttyä:
1. Paina “Käynnistys/Tauko/Peruutus”-painiketta 

koneen kytkemiseksi “Tauko”-tilaan. 
Kuivausprosessi keskeytyy.

2. Avaa luukku “Tauko”-asennossa ja sulje se 
uudelleen pyykin lisäämisen tai poistamisen 
jälkeen.

3. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-painiketta 
käynnistääksesi ohjelman.

C Kuivausprosessin alkamisen jälkeen lisätty 
pyykki voi aiheuttaa koneessa olevien 
jo kuivuneiden vaatteiden sekoittumisen 
märkien vaatteiden kanssa, jolloin tuloksena 
kuivausprosessin jälkeen on märkä pyykki.

C Pyykkiä voidaan kuivausprosessin aikana lisätä 
tai ottaa pois niin paljon kuin halutaan, mutta 
koska se keskeyttää kuivaamisen toistuvasti, 
ohjelman kesto pitenee ja energiankulutus 
kasvaa. Siksi on suositeltavaa lisätä pyykkiä 
ennen kuivausohjelman käynnistymistä.

Lapsilukko
Koneessa on lapsilukko estämään ohjelmien 
keskeyttämisen painiketta painamalla ohjelman 
ollessa käynnissä. Täyttöluukku ja kaikki 
painikkeet, lukuun ottamatta ohjauspaneelin 
“On/Off”-painiketta ovat deaktivoituja, kun 
lapsilukko on aktiivinen.
Paina lapsilukon aktivoimiseksi “Käynnistys/
Tauko/Peruutus”- sekä “Peruuta äänimerkki” 
-painiketta samanaikaisesti kolmen (3) sekunnin 
ajan. 
Jos haluat aloittaa uuden ohjelman edellisen 
loputtua tai keskeyttää ohjelman, lapsilukko 
on deaktivoitava. Paina samoja painikkeita 
uudelleen kolmen sekunnin ajan lapsilukon 
deaktivoimiseksi.
C Lapsilukko deaktivoidaan, kun laite 

käynnistetään uudelleen painamalla On/Off-
painiketta.

C Paina vastaavia painikkeita kolmen 
sekunnin ajan lapsilukon aktivoimiseksi. Pitkä 
merkkiääni kuuluu ja lapsilukko on aktivoitu. 
Kaksoismerkkiääni kuuluu jos painat jotain 
painiketta tai käännät ohjelmavalitsinta 
lapsilukon ollessa aktiivinen. Paina 

painikkeita kolmen sekunnin ajan lapsilukon 
deaktivoimiseksi. Yksi merkkiääni kuuluu ja 
lapsilukko on deaktivoitu.

A Kaksoismerkkiääni kuuluu jos käännät 
ohjelmavalitsinta laitteen ollessa käynnissä ja 
lapsilukon ollessa aktiivinen. Jos deaktivoit 
lapsilukon kääntämättä ohjelmavalitsinta 
edelliseen sijaintiinsa, ohjelma päättyy, 
koska ohjelmavalitsimen sijainti muuttui. Vain 
kuivauksen merkkivalo syttyy ja laite pysyy 
valmiustilassa, kunnes uusi ohjelma valitaan 
ja “Käynnistys/Tauko/Peruutus”-painiketta 
painetaan.

Lopettaminen peruuttamalla ohjelma
Minkä tahansa valitun ohjelman peruuttaminen:
Paina ”Käynnistys/Tauko/Peruutus-”painiketta 
noin 3 sekunnin ajan. “Suodattimen puhdistus”-, 
“Vesisäiliö”- ja “Loppu/Rypistymisen esto” 
-varoitusvalot syttyvät muistutukseksi tämän 
vaiheen lopussa.
A Koska kuivaajan sisäosa on erittäin kuuma, 

kun peruutat ohjelman kuivaajan ollessa 
käynnissä, aktivoi tuuletusohjelma koneen 
jäähdyttämiseksi.

Ohjelman päättyminen
“Loppu/Rypistymisen esto”-, “Suodattimen 
puhdistus”- ja “Vesisäiliö” -varoitusvalot 
Ohjelman seurannassa syttyvät, kun ohjelma 
on päättynyt. Luukku voidaan avata ja kone on 
valmis toiseen jaksoon.
Paina On/Off-painiketta, jolloin pesukone 
sammuu.
C Kuivausjakson viimeinen vaihe (jäähdytysvaihe) 

suoritetaan ilman lämpöä, jotta tekstiilit ovat 
lämpötilassa joka ei vahingoita niitä.

C Kaksituntinen rypistymisen esto-ohjelma 
käynnistyy estämään pyykin rypistymisen, jollet 
ota pyykkiä ulos ohjelman loppumisen jälkeen.

C Jos et halua ottaa pyykkiä pois heti, älä 
sammuta kuivajaa, ennen kuin kuivausprosessi 
on valmis.

C Puhdista suodatin jokaisen kuivauskerran 
jälkeen (katso kohta Suodattimen 
puhdistaminen).

CTyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivauskerran jälkeen 
(katso kohta Vesisäiliö).
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Tekniset tiedot 
FI 2

Korkeus (säädettävä) 84.6 cm

Leveys 59.5 cm

Syvyys 53 cm

Kuormitus (kg) 7 kg

Paino (netto) 36 kg

Jännite

Määritelty virrankulutus Katso tyyppimerkinnät

Model code

Tyyppimerkinnät sijaitsevat lastausoven takana.
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5   Huolto ja puhdistus
Suodatinpatruuna / täyttöluukun 
sisäpuoli
Pyykistä kuivausjakson aikana ilmaan 
vapautunut nukka ja kuidut kerätään 
”suodatinpatruunaan”. 

C Käytössä ja pesussa muodostuu yleensä 
kuituja ja nukkaa.

C Puhdista aina suodatin ja luukun sisäpinnat 
jokaisen kuivausjakson jälkeen.

C Voit puhdistaa suodattimen ja suodatinalueen 
pölyimurilla.

Suodattimen puhdistaminen:
1. Avaa täyttöluukku.
2. Poista kannen suodatin vetämällä se ylös ja 

avaa suodatin.
3. Puhdista nukka, kuidut ja purkaantunut 

puuvilla käsin tai pehmeällä liinalla.
4. Sulje suodatin ja aseta se takaisin paikalleen.
C Suodattimen pinta voi tukkeutua, kun laitetta 

on käytetty jonkin aikaa. Jos näin käy, 
pese suodatin vedellä ja kuivaa se ennen 
seuraavaa käyttöä.

C Puhdista luukun koko sisäpinta ja luukun 
tiiviste.

Tunnistin 

Koneessa on kosteustunnistimia, jotka 
havaitsevat milloin pyykki on kuivaa.
Tunnistimen puhdistaminen: 
1. Avaa kuivaajan täyttöluukku.
2. Anna koneen jäähtyä, jos kuivaus on juuri 

suoritettu.
3. Pyyhi metallitunnistimet etikalla kostutetulla 

pehmeällä liinalla ja kuivaa ne. 
C Puhdista metalliset tunnistimet 4 kertaa 

vuodessa.
AÄlä koskaan käytä puhdistukseen liuottimia, 

puhdistusaineita tai vastaavia aineita, 
sillä nämä saattavat aiheuttaa tulipalon ja 
räjähdyksen! 
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Vesisäiliö:
Märän pyykin kosteus kerätään talteen 
pyykistä ja kondensoidaan. Tyhjennä vesisäiliö 
jokaisen kuivauskerran jälkeen tai kuivauksen 
aikana, kun “Vesisäiliö”-varoitusvalo syttyy.
AKondenssivesi ei ole juotavaa!
AÄlä koskaan irrota vesisäiliötä ohjelman 

ollessa käynnissä!
Jos unohdat tyhjentää vesisäiliön, kone 
pysähtyy seuraan kuivauskerran aikana, kun 
säiliö on täynnä ja “Vesisäiliö”-varoitusvalo 
palaa. Jos näin tapahtuu, paina Käynnistys/
Tauko/Peruutus-painiketta palauttaaksesi 
kuivauskierron, kun vesisäiliö on tyhjennetty.
Vesisäiliön tyhjennys:
1. Irrota vesisäiliö varovasti avaamalla 

suojalevyn kansi / vetämällä vetolaatikosta.

2. Avaa vesisäiliön kansi ja poista vesi.

3. Jos vesisäiliön kannessa on nukkajäämiä, 
puhdista se ja sulje painamalla. 

4. Aseta vesisäiliö paikalleen.

Lauhdutin :
Lauhduttimessa oleva kuuma ja kostea 
ilma jäähdytetään huoneen kylmällä 
ilmalla. Kuivaajassa kiertävä kostea ilma 
kondensoidaan ja pumpataan säiliöön.
C Puhdista lauhdutin aina 30 nen 

kuivauskerran jälkeen tai kerran 
kuukaudessa.

Lauhduttimen puhdistaminen:
1. Jos kuivausprosessi on juuri suoritettu, avaa 

laitteen luukku ja odota kunnes laite on 
jäähtynyt.

2. Avaa lauhduttimen 2 lukkoa suojalevyn 
avaamisen jälkeen. 

3. Vedä lauhdutin irti.
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4. Puhdista suihkuttamalla lauhdutin 
painevedellä ja odota, että vesi tyhjentyy.

5. Aseta lauhdutin takaisin paikoilleen sivu, 
jossa on merkintä “Ylös”, ylöspäin. Lukitse 
lauhduttimen 2 lukkoa. Varmista, että 
punainen lukko oikeassa yläkulmassa on 
kiinnitetty tiukasti.

6. Sulje suojalevyn kansi.
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6 Ratkaisuja ongelmatilanteisiin
Kuivatus vie liikaa aikaa
• Suodattimen verkon silmät saattavat olla tukkeutuneet. Pese vedellä.
Pyykki on märkää kuivatuksen jälkeen.
• Suodattimen verkon silmät saattavat olla tukkeutuneet. Pese vedellä.
• Koneeseen on ehkä laitettu liikaa pyykkiä. Älä ylikuormita pyykinkuivaajaa.
Pyykinkuivaaja ei kytkeydy päälle tai ohjelma ei käynnisty.
Pyykinkuivaaja ei aktivoidu asetusten jälkeen.
• Laitetta ei ole ehkä kytketty verkkovirtaan. Varmista, että laite on kytketty sähköverkkoon.
• Täyttöluukku saattaa olla raollaan. Varmista, että täyttöluukku on kunnolla kiinni.
• Ohjelma ei ehkä ole asetettu tai «Käynnistys/Tauko/Peruutus»-painiketta ei ehkä ole painettu.
     Varmista, että ohjelma-asetus on tehty ja ettei laite ole ”Tauko”-tilassa.
• ”Lapsilukko” on ehkä aktivoitu. Ota lapsilukko pois päältä.
Ohjelma keskeytyy ilman syytä.
• Täyttöluukku saattaa olla raollaan. Varmista, että täyttöluukku on kunnolla kiinni.
• Sähköt ovat ehkä katkenneet. Käynnistä ohjelma painamalla «Käynnistys/Tauko/Peruutus»
    -painiketta. 
• Säiliö saattaa olla täysi. Tyhjennä vesisäiliöstä vesi.
Pyykki on kutistunut, nukkaantunut tai vaurioitunut.
• A Pyykkityypille sopimatonta ohjelmaa on ehkä käytetty.
    Kuivaa vain pyykkiä, joka soveltuu kuivattavaksi pyykinkuivaajassa tarkistettuasi vaatteiden
    merkinnät. 
• Valitse ohjelma, jonka lämpötila on riittävän alhainen ja soveltuu vaatteiden kuivattamiseen.
Rummun valo ei syty. (malleissa, joissa on valo)
• Pyykinkuivaajaa ei ehkä ole käynnistetty «On/Off»-painikkeesta. Varmista, että pyykinkuivaaja
    päällä (On).
• Lamppu on ehkä palanut. Pyydä valtuutettua huoltoa vaihtamaan lamppu.
”Loppu/Rypistymisen esto” -merkkivalo vilkkuu.
• Pyykin rypistymistä estävä kahden tunnin ohjelma on ehkä aktivoitu.Sammuta pyykinkuivaaja
     ja ota pyykki pois.
”Loppu/Rypistymisen esto” -merkkivalo palaa.
• Ohjelma on päättynyt. Sammuta pyykinkuivaaja ja ota pyykki pois.
”Kuivaus”-merkkivalo vilkkuu.
• Havaittu lämpötunnistimen vika. Kuivaaja päättää ohjelman ilman lämmitystä.
     Sammuta pyykinkuivaaja ja ota pyykki pois. Kutsu valtuutettu huolto.
”Suodattimen puhdistus” -merkkivalo palaa.
• Suodatinta ei ehkä ole puhdistettu. Puhdista kansisuodatin.
"Kannesta vuotaa vettä"
• Puhdista kannen ja luukun tiivisteen sisäpinta kokonaan.
"Kansi avautuu itsestään".
• Paina sitä, kunnes kuulet sen sulkeutuvan.
Laitteet, joissa on lauhdutin:
“Vesisäiliö” -varoitusvalo palaa.
• Säiliö saattaa olla täysi. Tyhjennä vesisäiliöstä vesi.
”Lauhduttimen puhdistus” -merkkivalo palaa.
• Lauhdutinta ei ehkä ole puhdistettu. Puhdista suojalevyn takana olevat lauhduttimen
    suodattimet.

        A Kutsu valtuutettu huolto, jos ongelma jatkuu.
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Huolto
VM Trade OY
Vuoripojankatu 16
P.O. Box 9, 15101 Lahti
Finland
Tfn: +358-3-875410
Fax: +358-3-8754150

Takuu
Uudelle laitteelle myönnetään 2 vuoden takuu. Se kattaa valmistus- ja materiaalivirheet ja 
on voimassa laitteen dokumentoidusta ostopäivästälukien. Takuuseen sisältyvät tarvikkeet, 
työpalkka ja ajo. Huoltoapua pyydettäessä on mainittava laitteen nimi ja sarjanumero, jotka 
löytyvät laitteen tyyppikilvestä.
Tyyppikilven tiedot on hyvä kirjoittaa käyttöohjeeseen. Tietojen avulla huoltoteknikon on myös 
helpompi löytää tarvittavat varaosat.

Takuu ei päde, jos:
· vikoihin ja vaurioihin on syynä muu kuin valmistus- tai materiaalivirhe.
· laitteessa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.
· asiaa tuntematon henkilö on asentanut laitteen tai korjannut sitä.
· tämän käsikirjan käyttöohjeita ei ole noudatettu.
· laitteen asennuksessa ei ole noudatettu annettuja ohjeita.

Kuljetusvauriot
Mahdollisista kuljetusvaurioista ON TEHTÄVÄ ilmoitus välittömästi, javiimeistään 24 tunnin 
kuluessa laitteen vastaanottamisesta. Muussatapauksessa asiakkaan vaatimukset voidaan 
hylätä.Kuljetusvaurio, joka todetaan jälleenmyyjän toimittaessa laitteenasiakkaalle, on ensisi-
jaisesti asiakkaan ja jälleenmyyjän välinen asia.Mikäli asiakas itse huolehtii laitteen kuljetuk-
sesta, laitetoimittaja ei olevelvoitettu korvaamaan mahdollisia kuljetusvaurioita.

Turhat huoltokäynnit
Jos osoittautuu, että olisit voinut itse korjata vian noudattamalla tä-män käyttöohjeen neuvoja 
tai vaihtamalla sulakkeen, joudut maksamaanpaikalle kutsumasi huoltoteknikon käynnin, 
koska takuu kattaa AINOASTAAN valmistusvirheet.

Ammattikäyttö
Ammattikäyttö tarkoittaa laitteen käyttöä muualla kuin yksityistaloudessa(ravintola, kahvio, 
ruokala jne.) tai laitteen vuokraamista yhdentai useamman henkilön käyttöön. Jos laite hanki-
taan ammattikäyttöön,sille EI MYÖNNETÄ takuuta, koska tämä tuote on tarkoitettu ainoasta-
annormaaliin kotitalouskäyttöön.





Les denne håndboken før første gangs bruk av produktet!
Kjære kunde,
vi håper at produktet ditt, som er produsert ved moderne anlegg og har gjennomgått en streng 
kvalitetskontrollprosedyre, vil gi deg de beste resultatene.
Vi anbefaler deg å lese nøye gjennom denne veiledningen før du bruker produktet og beholde 
denne for fremtidig bruk.

Denne bruksanvisningen skal
• hjelpe deg til å bruke maskinen på en hurtig og sikker måte.
• Vennligst les bruksanvisningen før du installerer og bruker produktet.
• Du må se til å følge sikkerhetsinstruksene ekstra nøye.
• Oppbevar denne bruksanvisningen lett tilgjengelig, for fremtidig bruk. 
• Vennligst les alle ekstra dokumenter som medfølger produktet.
Vennligst merk at denne bruksanvisningen også gjelder for flere andre modeller. 

Symbolforklaringer
I denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:

A   Viktig sikkerhetsinformasjon. Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og   
 eiendom.

B Forsiktig; Advarsel om forsyningsspenning.

  Forsiktig; Advarsel om brannfare.

  Forsiktig; Advarsel om varme overflater.
 

  Les anvisningene.

C  Nyttig informasjon. Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.

Dette produktet har utvalgt sorteringssymbol for avfall elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).
Dette betyr at dette produktet må håndteres etter EU-direktivet 2002/96/EC for å resirkuleres 
eller demonteres for å redusere virkningen på miljøet. For ytterligere informasjon, vennligst ta 
kontakt med lokale eller regionale myndigheter.
Elektroniske produkter som ikke er inkludert i utvalgt sorteringsprosess er potensielt farlige for 
miljøet og menneskers helse pga. tilstedeværelse av farlige substanser.
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1  Viktig sikkerhetsinformasjon
Dette avsnittet inkluderer sikkerhetsinformasjon 
som vil hjelpe til å beskytte mot farer for 
personskader eller materielle skader. Hvis disse 
instruksjonene ikke følges, kan garantien og 
pålitelighetserklæringen bli ugyldig.
Generell sikkerhet
• Plasser aldri maskinen på et teppegulv, da 

mangel på luftstrømning under maskinen kan 
føre til at elektriske deler overopphetes. Dette 
kan forårsake problemer med maskinen.

• Hvis strømledningen eller pluggen er 
skadet, må du ta kontakt med en autorisert 
serviceagent for reparasjon.

• Produktet skal ikke plugges inn under 
installasjon, vedlikehold og reparasjon. Slikt 
arbeid skal alltid gjøres av teknisk service. 
Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for 
skader som oppstår fra prosesser som 
utføres av uautoriserte personer.

• Tilkople produktet til et jordet uttak, beskyttet 
av en sikring med riktig kapasitet, slik som 
oppgitt i tabellen over tekniske spesifikasjoner.

• Bruk produktet ved temperaturer mellom 
+5°C og +35°C.

• Ikke bruk elektriske innretninger i produktet.
• Ikke koble til luftutgangen på produktet til 

pipens hull som brukes til utslippsrøyk fra 
innretninger som bruker gass eller annen type 
drivstoff.

• Du må sørge for tilstrekkelig ventilasjon for å 
unngå at gasser kommer ut av innretninger 
som brukes med andre typer drivstoff, 
inkludert åpne flammer som samler seg i 
rommet på grunn av tilbakevirkningseffekt.

• Rengjør alltid lofilteret før eller etter hver 
omgang.

• Bruk aldri tørketrommelen uten lofilteret 
installert.

• Ikke la fibre, støv og smuss samle seg opp 
rundt utslippet og de tilgrensende områdene.

• Strømledningens støpsel skal være lett 
tilgjengelig etter installasjon.

• Ikke bruk skjøteledninger, flerstikkontakter 
eller adaptere for å koble tørketrommelen 
til strømforsyningen for å redusere faren for 
elektrisk støt.

• Ikke gjør noen endringer på pluggen som 
medfølger produktet. Hvis den ikke er 
kompatibel med kontakten, få en kvalifisert 
elektriker til å skifte stikkontakten med en 
som passer.

• Tøy som er rengjort eller vasket med bensin/
drivstoffolje, renseløsemidler eller andre 
brennbare eller eksplosive materialer, samt 
tøy som er kontaminert eller flekket med slike 
materialer, skal ikke tørkes i produktet, siden 
de kan avgi antennelig eller eksplosiv damp.

• Ikke tørk tøy som er rengjort med industrielle 
kjemikalier i tørketrommelen.

• Ikke legg uvaskede plagg i tørketrommelen.
• Gjenstander som er tilsmusset med kokeolje, 

aceton, alkohol, bensin, kerosen, flekkfjerner, 
terpentin, parafin og parafinfjernere skal 
vaskes i varmt vann med ekstra såpemiddel 
før de tørkes i tørketrommelen.

• Plagg eller puter som er polstret med 
skumgummi (lateksskum), dusjhetter, 
vannfaste tekstiler, gummibeskyttede 
materialer og puter med skumgummipolstring 
skal ikke tørkes i tørketrommelen.

• Ikke bruk tøymyknere eller produkter for å 
eliminere statisk elektrisitet, med mindre dette 
anbefales av produsenten av tøymykneren 
eller produktet.

• Dette produktet må jordes. Jordinstallasjon 
reduserer faren for elektrisk støt ved å åpne 
en bane med lav resistens for strømflyt 
ved feilfunksjon eller svikt. Strømkabel for 
dette produktet er utstyrt med en leder og 
en jordingsplugg som gjør det mulig med 
jording av produktet. Pluggen må installeres 
riktig og settes inn i et uttak som er jordet 
i overensstemmelse med lokale regler og 
forskrifter.

• Ikke installer produktet bak en dør med en 
lås, skyvedør eller en dør som har hengsler 
mot hengslene på tørketrommelen.

• Ikke installer eller la dette produktet stå på 
plasser det vil utsettes for utendørsforhold.

• Ikke tukle med kontrollinnretningene.
• Ikke utfør reparasjoner eller deleutskiftninger 

på produktet selv om du kjenner eller har 
evne til å utføre dem, med mindre dette er 
tydelig foreslått i bruksanvisningen eller den 
utgitte servicehåndboken.

• Innsiden av produktet og utslippskanalen 
må rengjøres regelmessig av kvalifisert 
servicepersonale.

• Feil tilkobling av jordleder på produktet 
kan forårsake elektrisk støt. Hvis du har 
noen mistanke om jordtilkoblingen, få 
den undersøkt av en kvalifisert elektriker, 
servicerepresentant eller servicepersonale. 

• Ikke stikk hånden inn i maskinen når 
trommelen beveger seg.

• Kople fra maskinen når den ikke er i bruk.
• Vask aldri innretningen med vann! Det er fare 

for elektrisk sjokk! Før rengjøring, kople alltid 
fra strømtilkoplingen ved å trekke ut støpselet.

• Berør aldri støpselet med våte hender. 
Kople aldri fra ved å trekke i ledningen, trekk 
alltid ved å ta tak i kun støpselet. Ikke bruk 
maskinen hvis strømledningen eller støpselet 
er ødelagt!
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• Gjør aldri forsøk på å reparere maskinen selv, 
da dette kan sette ditt eget og andres liv i 
fare.

• For feilfunksjoner som ikke kan løses 
ved å følge informasjonen som finnes i 
sikkerhetsinstruksjonene:

 Slå av maskinen, trekk ut støpselet, lukk 
vannkranen og ta kontakt med en autorisert 
serviceagent.

• Ikke stopp tørketrommelen før 
tørketrommelen slutter, med mindre du 
ønsker å ta ut all vasken fra tørketrommelen 
hurtig for å legge dem ut og slippe ut 
varmen.

• Fjern døren på tørkedelen før du tar 
produktet ut av bruk eller skroter det.

• Det endelige trinnet i tørkesyklusen 
(nedkjølingssyklus) oppstår uten å bruke 
varme for å sikre at gjenstandene bringes 
til en temperatur som sikrer at de ikke vil 
skades.

• Tøymyknere eller lignende produkter skal 
brukes slik som spesifisert i tøymyknerens 
instruksjoner.

• Undertøy som inneholder 
metallforsterkninger skal ikke plasseres i 
en tørketrommel. Det kan føre til skade på 
tørketrommelen hvis metallforsterkninger 
løsner under tørking.

• Kontroller alle plagg for glemte lightere, 
mynter, metalldeler, nåler osv. før de legges 
inn. 

• Når tørketrommelen ikke er i bruk eller etter 
at vasken er tatt ut etter tørkesyklusen er 
ferdig, slå av ved bruk av på/av-knappen. 
I tilfeller der på/av-knappen er på (mens 
tørketrommelen er aktiv), hold døren på 
tørketrommelen lukket.

Formålsmessig bruk
• Dette produktet er designet for hjemmebruk. 

Det skal ikke bruks til andre formål.
• Bruk kun produktet til å tørke vasken som er 

merket på tilsvarende måte.
• Tørk kun de artiklene som er nevnt i denne 

håndboken i produktet.
• Dette produktet er ikke beregnet til bruk 

av personer med fysiske, sensoriske eller 
mentale forstyrrelser eller personer som ikke 
er opplært eller ikke har erfaring (inkludert 
barn), med mindre det holdes under 
oppsyn av personer som er ansvarlige for 
deres sikkerhet eller som vil instruere dem 
tilstrekkelig i bruk av produktet.

Sikkerhet for barn
• Elektriske apparater er farlige for barn. Hold 

barn på avstand fra maskinen når den er i 
bruk. Ikke la barn tukle med maskinen. 

• Innpakningsmaterialer er farlige for barn. 
Hold pakkematerialer utilgjengelig for barn 
eller kast dem ved sortering ved å følge 
søppelforskrifter.

• Ikke la barn sitte/klatre på eller gå inn i 
produktet.

• Barn må passes for å sikre at de ikke leker 
med produktet.

• Lukk lastedøren når du forlater stedet 
maskinen er plassert.

Tekniske spesifikasjoner
NO 2

Høyde (justerbar) 84.6 cm

Bredde 59.5 cm

Dybde 53 cm

Kapasitet (maks.) 7 kg

Vekt (netto) 36 kg

Spenning

Nominell strøminngang Se typeskilt

Modellkode

Typeskiltet befinner seg bak lastedøren.
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2   Installering
Oppsøk nærmeste autoriserte 
serviceleverandør for installering av produktet.
C Klargjøring av plassering og elektrisk 

installasjon av produktet er kundens 
ansvar.

B Installasjon og elektriske tilkoblinger må 
utføres av kvalifisert personale.

A Før installasjon, kontroller visuelt om 
produktet har noen defekter. Hvis dette 
er tilfelle, må det ikke installeres Skadede 
produkter vil utgjøre potensielle farer for 
din sikkerhet.

Riktig installasjonssted
• Installer produktet i et miljø der det ikke 

er fare for frysing og i stabil og vannrett 
posisjon.

• Bruk produktet kun i godt ventilerte, 
støvfrie rom.

• Ikke blokker luftrørene foran og under 
produktet med materialer som f.eks. 
langhårede tepper eller trelister.

• Ikke plasser produktet på et teppe med 
lange hår eller lignende overflate.

• Ikke installer produktet bak en dør med en 
lås, skyvedør eller hengslet dør som kan 
treffe produktet.

• Når produktet er installert, skal det stå på 
samme plass der tilkoblingene er foretatt. 
Ved installering av produktet, se til at 
bakveggen ikke berører noe sted (kran, 
kontakt osv.) og pass også på at produktet 
installeres på et sted der det skal stå 
permanent.

B Ikke plasser produktet oppå 
strømledningen.

• Hold en avstand på minst 1,5 cm til 
veggene på annet inventar.

Fjerne transportsikkerhetsenhet
AFjern transportsikkerhetsenheten før 

produktet brukes for første gang.
1. Åpne lastedøren.
2. Det finnes en nylonpose inne i trommelen 

som inneholder et stykke isopor. Hold det 
fra delen merket med XX.

3. Trekk nylonposen mot deg og ta ut 
transportsikringsenheten.

ASe til at du har fjernet 
transportsikkerhetsenheten (nylong + 
isoporstykker) før produktet brukes for 
første gang. Ikke la noen gjenstander ligge 
igjen i trommelen.

Installasjon under benken
• En spesiell del (delenr. 297 360 0100) 

som erstatter topplaten må leveres og 
installeres av autorisert service for å kunne 
bruke maskinen under en benk eller i et 
skap. Den skal aldri brukes uten topplaten.

• La det være igjen minst 3 cm avstand 
mellom side- og bakveggene på produktet 
og veggene på benken/skapet ved 
installering av produktet under en benk 
eller i et skap.

Montering over en vaskemaskin
• En monteringsinnretning skal brukes 

mellom de to maskinene ved installasjon 
over en vaskemaskin. Braketten (delenr. 
297 720 0200 hvit/297 720 0500 
grå) må installeres av den autoriserte 
serviceagenten.

• Plasser produktet på et solid gulv. Hvis 
den skal plasseres oppå en vaskemaskin, 
kan den omtrentlige vekten på begge 
maskinene nå 180 kg når de er fulle. 
Derfor må gulvet være i stand til å bære 
lasten av disse!

Tilkobling til vannavløp;
For produkter som er utstyrt med en 
kondensatorenhet, samles vannet fra 
tørkesyklusen opp i vanntanken. Du må 
tømme oppsamlet vann etter hver tørkesyklus.
Du kan direkte sende oppsamlet vann ut 
gjennom vanntømmingsslangen som leveres 
med maskinen i stedet for periodisk tømming 
av vannet som er oppsamlet i vanntanken.
Tilkopling av vanntømmingsslangen:
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1. Fjern slangen på maskinen ved å trekke 
den ut fra enden.  Ikke bruk verktøy for å ta 
ut slangen. 

2. Tilkople den spesielle tømmeslangen som 
leveres med maskinen til rørmonteringen.

3. Den andre enden av avløpslangen 
kan koples direkte til avløpet eller 
utslagsvasken. Monteringssystemet skal 
alltid være sikret på alle typer tilkoplinger. 
Huset kan oversvømmes hvis slangen 
løsner fra festet under vanntømmingen.

Viktig:
•  Slangen skal festes i en høyde på maks. 80 

cm.
•  Du må være forsiktig å ikke klemme eller 

bøye slangen. 
•  Enden av slangen skal ikke bøyes, den skal 

ikke tråkkes på og må ikke bøyes mellom 
avløpet og maskinen.

Justere føtter
Maskinen din må stå i vater og balansert 
på føttene for å kunne brukes stille og 
vibrasjonsfritt.  Balanser maskinen ved å 
justere føttene.
Roter føttene for å justere dem inntil maskinen 
står i vater og stødig.

C Skru aldri løs de justerbare føttene fra 
huset.

Elektrisk tilkopling
Tilkople apparatet til et jordet uttak, beskyttet 
av en sikring med riktig kapasitet, slik som 
oppgitt i tabellen over tekniske spesifikasjoner. 
Selskapet vil ikke være ansvarlig for noen 
skader som oppstår hvis maskinen brukes på 
en krets uten jording.

• Tilkoplingen skal være i overensstemmelse 
med nasjonale forskrifter.

• Hvis strømverdien på sikringen eller 
bryteren i huset er mindre enn 16 ampere, 
få en kvalifisert elektriker til å installere en 
sikring på 16 ampere.

• Strømledningens støpsel skal være lett 
tilgjengelig etter installasjon.

• Spenning og tillatt sikrings- eller brytervern 
er spesifisert i avsnittet “Tekniske 
spesifikasjoner”.

• Oppgitt spenning må tilsvare spenningen i 
strømnettet ditt.

• Ikke foreta tilkoblinger via skjøteledninger 
eller flerstikksinnretninger.

•  Hovedsikringen og bryterne må ha 
kontaktavstand på minst 3 mm.

B En ødelagt strømledning skal kun skiftes ut 
av en kvalifisert elektriker.

B Hvis produktet er defekt, må det ikke 
brukes før det er reparert! Det er fare for 
elektrisk sjokk!

Første gangs bruk
• For å gjøre produktet klart til 

bruk før du ringer en autorisert 
serviceagent, se til at plasseringen og 
strømforsyningsinstallasjonene er riktige. 
Hvis disse ikke stemmer, ring en kvalifisert 
elektriker for å få utført nødvendige 
ordninger.

• Se til at strømtilkoblingene til produktet er 
i overensstemmelse med instruksjonene 
som er gitt i de relevante kapitlene i denne 
håndboken. 

Bortskaffing av emballasjen
Innpakningsmaterialer er farlige for barn. 
Behold innpakningsmaterialene på et trygt 
sted utilgjengelig for barn. Pakkematerialer 
for produktet er produsert av resirkulerbare 
materialer. Sorter og kast dem i 
overensstemmelse med instruksjoner for 
resirkulering av avfall. Ikke kast dem sammen 
med normalt husholdningsavfall.
Transport av maskinen
1. Koble apparatet fra strømforsyningen.
2. Fjern vannavløpet (hvis det finnes) og 

pipetilkoblingene.
3. Tøm vannet som fortsatt finnes i maskinen 

helt før transport.
Deponering av den gamle maskinen
Kast den gamle maskinen på en miljøvennlig 
måte.
Du kan forhøre deg med den lokale agenten 
eller faste avfallssorteringssentre i nærheten 
for å få informasjon om riktig bortskaffing av 
maskinen.
Før bortskaffing av den gamle maskinen skal 
strømstøpselet kuttes av og dørlåsen gjøres 
ubrukelig, for å unngå faresituasjoner for barn.
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3   Forberedelse før tørking
Ting å gjøre for å spare energi:
• Se til at du utnytter produktets fulle 

kapasitet, men sørg for at den ikke 
overskrides.

• Sentrifuger vasken ved høyest mulig 
hastighet når du vasker. Dermed forkortes 
tørketiden, og energiforbruket reduseres.

• Se til at du tørker samme type tøy 
samtidig.

• Følg instruksjonene i brukerhåndboken for 
programvalg.

• Pass på at det er nok plass foran og bak 
tørketrommelen til luftsirkulering. Ikke 
blokker gitteret på fremsiden av produktet.

• Ikke åpne døren på maskinen under 
tørking, med mindre dette er nødvendig. 
Hvis du absolutt må åpne døren, se til at 
du ikke holder den åpen over lang tid.

• Ikke legg inn nytt (vått) tøy under 
tørkingen.

• Lo og fibre som frigjøres fra vasken til 
luften under tørkesyklusen samles opp i 
“Lofilteret”. Sørg for at du rengjør filtrene 
før eller etter hver tørking.

• I modeller med kondensator, se til at du 
rengjør kondensatoren regelmessig, minst 
én gang hver måned eller etter hver 30 
tørkesyklus.

• På ventilasjonsmodeller, følg 
pipeforbindelsesreglene i 
brukerhåndboken, og vær oppmerksom 
på piperengjøringen.

• Luft ut rommet der tørketrommelen er 
plassert god i løpet av tørkingen. 

•   “For strømsparing i modeller med lamper: 
Når tørketrommelen ikke er i bruk skal 
døren holdes lukket hvis på/av-knappen er 
trykket (hvis tørketrommelen er aktiv).”

Tøy som egner seg for tørking i 
maskinen
C Følg alltid forslagene på 

vaskemerkelappene. Tørk kun klær som er 
merket at de tåler tørketrommel og se til at 
du velger riktig program.

Tøy som ikke egner seg for tørk-
ing i maskinen
• Tøy med metalltilbehør, som f.eks. 

beltespenner og metallknapper, kan 
ødelegge tørketrommelen.

• Ikke tørk gjenstander slik som ullplagg, 
silkeplagg og nylonstrømper, delikate 
broderte stoffer, plagg med metalltilbehør 
og gjenstander som f.eks. soveposer i 
tørketrommelen.

• Tøy som er laget av delikate og verdifulle 
stoffer, samt kniplingsgardiner, kan krølles. 
Ikke tørk disse i tørketrommelen!

• Ikke tørk gjenstander som er laget av 
hermetiske fibre, slik som puter og tepper i 
tørketrommelen.

• Tøy som er laget av skum eller gummi vil 
deformeres.

• Ikke tørk tøy som inneholder gummi i 
tørketrommelen.

• Ikke tørk klær som er eksponert for 
bensin, olje, brennbare eller eksplosive 
midler i tørketrommelen, selv om de er 
vasket på forhånd.

• Svært våt vask eller vask som drypper 
vann skal ikke legges i tørketrommelen.

• Tøy som er rengjort eller vasket med 
bensin/drivstoffolje, renseløsemidler 
eller andre brennbare eller eksplosive 
materialer, samt tøy som er kontaminert 
eller flekket med slike materialer, skal 
ikke tørkes i produktet, siden de kan avgi 
antennelig eller eksplosiv damp.

• Ikke tørk tøy som er rengjort med 
industrielle kjemikalier i tørketrommelen.

• Ikke tørk uvasket tøy i tørketrommelen.
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• Gjenstander som er tilsmusset med 
kokeolje, aceton, alkohol, bensin, 
kerosen, flekkfjerner, terpentin, parafin og 
parafinfjernere skal vaskes i varmt vann 
med ekstra såpemiddel før de tørkes i 
tørketrommelen.

• Plagg eller puter som er polstret 
med skumgummi (lateksskum), 
dusjhetter, vannfaste tekstiler, 
gummibeskyttede materialer og puter med 
skumgummipolstring skal ikke tørkes i 
tørketrommelen.

• Ikke bruk tøymyknere eller produkter 
for å eliminere statisk elektrisitet, med 
mindre dette anbefales av produsenten av 
tøymykneren eller produktet.

• Ikke tørk tøy som har støtter med 
metalldeler i tørketrommelen. Det kan 
føre til skade på tørketrommelen hvis 
metallforsterkninger løsner og ødelegges 
under tørking.

Forberede vask til tørking
• Kontroller alt tøy før det legges i produktet 

for å sørge for at det ikke finnes lightere, 
mynter, metallgjenstander, nåler osv. i 
lommene eller på noen del av dem.

• Tøymyknere og lignende produkter 
skal brukes i overensstemmelse med 
instruksjonene til produsenten av de 
relevante produktene.

• All vask skal sentrifugeres ved høyeste 
sentrifugeringshastighet som maskinen 
tillater for tekstiltypen.

• Vasken kan være sammenviklet etter 
vask. Skill vasken før den plasseres i 
tørketrommelen.

• Sorter vasken etter type og tykkelse. Tørk 
samme type vask sammen. F.eks.: fine 
kjøkkenhåndklær og duker tørker hurtigere 
enn tykke badehåndklær.

Riktig lastkapasitet

A Vær oppmerksom på informasjonen 
som gis i "Programtabell". Start alltid 
programmet i overensstemmelse med 
maks. lastekapasitet.

C Det anbefales ikke å legge inn mer 
vask enn det som vises på figuren. 

Tørkeresultater vil forringes hvis maskinen 
fylles for mye. Videre kan tørketrommelen 
og klærne bli ødelagt.

C Plasser plaggene løst i trommelen, slik at 
de ikke vikles opp.

Følgende vekter er gitt som eksempler.

Hjemartikler Ca. vekt (g)

Bomullsteppedeksler 
(dobbelt) 1500

Bomullsteppedeksler 
(enkelt) 1000

Sengelaken (dobbelt) 500

Sengelaken (enkelt) 350

Store duker 700

Liten bordduk 250

Teservietter 100

Badehåndklær 700

Håndklær 350

Plagg Ca. vekt (g)

Bluser 150

Bomullsskjorter 300

Skjorter 200

Bomullskjoler 500

Kjoler 350

Dongeri 700

Lommetørklær (10 stk.) 100

T-skjorter 125

Laster
• Åpne lastedøren.
• Legg tøyet løst inn i tørketrommelen.
• Skyv lastedøren for å lukke den. Se til at 

ingen tekstiler sitter fastklemt i døren.
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4   Velge et program og bruke maskinen
Kontrollpanel

1. Varslingslys for filterrengjøring
 Varsellyset tennes når filteret er fullt.
2. Programoppfølgingsindikator
      Brukes til å følge opp fremskrittet til det 

aktuelle programmet.
3. Avbryt lydalarm
      Brukes til å avbryte lydvarslingen som 

avgis på slutten av programmet.
4. På/av-knapp
 Brukes til å slå på og av maskinen.

5. Programvelger
 Brukes til å velge et program.
6. Start/pause/avbryt-knapp
 Brukes til å starte, stille programmet på 

pause eller avbryte programmet.
7. Varsellys for vanntank*
 Varsellyset tennes når vanntanken er full.
8. Velgerknapp for tidsforsinkelse*
 Brukes til å stille inn tidsforsinkelse.
* Det kan endres etter funksjonene på  

produktet.

Daglig

Avslutning
/Anti-krøll

Timer
program

mer 

Ventilasjon Anti-krøll

Tørrhets
nivå

Tørking

Start
pause
knapp

Filter-
rengjøring

BarnelåsFull
vanntank

Ekspress
 35’

Dongeri Skjorter

Barnesik
ring

Sentrifuger
ing

Mixed FinvaskTørking
Rack

Tidsforsin
kelse

Bomulls
offer

Syntetis
ke

stoffer
Stryketørt Ekstra

tørt
Skaptørt Skaptørt+

Tilleggsf
unksjoner

På/av-
knapp

Ulloppfrisk-
ning

Sportstøy

1 2 3 4

678 5
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Klargjøre maskinen
1. Plugg inn maskinen. 
2. Plasser tøyet i maskinen. 
3. Trykk på på/av-knappen.
CTrykking på på/av-knappen betyr ikke 

nødvendigvis at programmet startes. Trykk på 
start/pause/avbryt-knappen på maskinen for 
å starte programmet.

Programvalg
Finn passende program fra tabellen nedenfra 
som inkluderer tørketemperaturer i grader. Velg 
ønsket program med programvelgeren.

Ekstra tørt

Tørk ved høy temperatur kun 
for bomullsvask. Tykke tekstiler 
og tekstiler med flere lag (f.eks. 
håndklær, sengeklær, dongeri), 
tørkes på en måte slik at de ikke 
krever stryking før de legges i 
skapet.

Skaptørt

Normal vask (f.eks. bordduker, 
undertøy) tørkes på en måte slik 
at de ikke krever stryking før de 
legges i skap.

Skaptørt +

Normal vask (f.eks. bordduker, 
undertøy) tørkes på en måte slik 
at de ikke krever stryking før de 
legges i skap.

Stryketørt Normal vask (f.eks. skjorter, 
kjoler) tørkes klar til stryking.

CFor flere programdetaljer, se 
"Programvalgtabell"

Hovedprogrammer
Avhengig av tøytype finnes følgende 
hovedprogrammer:
•Bomullstoffer
Du kan tørke det holdbare tøyet med dette 
programmet. Tørking ved høy temperatur. Det 
anbefales brukt til bomullstøy (f.eks. laken, 
dynetrekk, undertøy osv.).
•Syntetiske stoffer
Du kan tørke det mindre holdbare tøyet 
med dette programmet. Det tørker ved 
lavere temperatur sammenlignet med 
bomullsprogrammet. Det anbefales til syntetisk 
tøy (som f.eks. skjorter, bluser, syntetiske/
bomullsstoffer/blandet tøy osv.).
CIkke tørk gardiner og kniplinger i maskinen 

din.
•Anti-krøll
Et 2-timers antikrøllprogram for å forhindre at 
vasken krøller seg aktiveres dersom du ikke 
tar ut vasken etter at programmet er avsluttet. 
Dette programmet roterer tøyet i 10-minutters 
intervaller for å forhindre krølling.

Spesialprogrammer 
For spesielle tilfeller finnes det også ekstra 
programmer:
C Ekstra programmer kan være forskjellig 

etter maskinmodellen.
•Ekspress 35
Du kan bruke dette programmet til å tørke 
bomullsvasken som du har sentrifugert 
ved høy hastighet i vaskemaskinen. Dette 
programmet tørker 2 kg bomullsvask (2 
skjorter / 5 T-skjorter) på 35 minutter.
CFor å oppnå bedre resultater fra 

tørketrommelen, må tøyet vaskes på 
passende programmer og sentrifugeres 
ved anbefalt sentrifugeringshastighet i 
vaskemaskinen.

•Skjorter 
Dette programmet tørker skjortene mer 
skånsomt og krøller dem mindre og hjelper 
dermed til å gjøre strykingen lettere.
C Det kan være litt fuktighet på skjortene 

dine på slutten av programmet. Vi 
anbefaler at du ikke lar skjortene ligge i 
tørketrommelen.

•Dongeri 
Du kan bruke dette programmet til å tørke 
dongeri som du har sentrifugert ved høy 
hastighet i vaskemaskinen.
C Gjennomgå den relevante delen i 

programtabellen.
•Finvask
Du kan tørke de svært delikate plaggene ved 
lavere temperatur (silkebluser, fint undertøy 
osv.) som egner seg til tørking av vask som 
anbefales håndvasket.
CDet anbefales å bruke en klespose for å 

unngå at bestemte delikate plagg og vask 
krølles eller skades. Ta ut vasken straks 
når den er ferdig og heng den opp etter at 
programmet er slutt for å unngå krølling.

•Ventilasjon
Kun ventilasjon utføres i 10 minutter uten 
å blåse varm luft. Du kan lufte klærne som 
har blitt holdt i lukket miljø over lang tid og 
lufte ut ubehagelige lukter takket være dette 
programmet.
•Timerprogrammer
Du kan velge ett av timerprogrammene på 10 
min., 20 min., 40 min. og 60 min. for å oppnå 
endelig tørkenivå ved lave temperaturer. 
Programmet tørker til valgt tid uansett 
tørketemperatur.
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* : Energimerkingsstandardprogram (EN 61121:2012)
Alle verdier i tabellen er fastsatt etter EN 61121:2012-standarden. Disse verdiene kan avvike fra 
tabellen etter type vask, sentrifugeringshastighet, miljøbetingelser og spenningssvingninger.

Programvalg og forbrukstabell

NO 15

Programmer Kapasitet 
(kg)

Sentrifugeringshastighet i 
vaskemaskin (o/min)

Omtrentlig mengde 
resterende 
fuktighet

Třrketid (minutter)

Bomullstoffer / kulřrt

A  Skaptørt 7 1000 % 60 116

A Skaptørt + 7 1000 % 60 120

A  Stryketørt 7 1000 % 60 90

Ekspress 35 2 1200 % 50 35

Skjorter 1.5 1200 % 50 40

Dongeri 4 1200 % 50 80

Finvask 1.75 600 % 40 40

Syntetiske stoffer

B  Skaptørt 3.5 800 % 40 45

Energiforbruksverdier

Programmer Kapasitet 
(kg)

Sentrifugeringshastighet i 
vaskemaskin (o/min)

Omtrentlig mengde 
resterende 
fuktighet

Energiforbruksverdi 
kWh

Bomull lintøy Skaptørt* 7 1000 % 60 4.15

Bomull Stryketørt 7 1000 % 60 3.25

Syntetisk Skaptørt 3.5 800 % 40 1.42
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Tilleggsfunksjon
Avbryt lydalarm
Tørketrommelen avgir en lydalarm når 
programmet er ferdig. Hvis du ikke ønsker å 
høre lydvarselet, trykk på “Avbryt lydalarm”-
knappen. Relevant lys vil tennes når denne 
knappen trykkes, og en lydalarm vil ikke høres 
når programmet er ferdig.
CDu kan velge denne funksjonen enten før eller 

etter at programmet starter. 
Varsellamper
CVarsellampene kan være forskjellig etter 

tørketrommelens modell.
Filterrengjøring
Et varsellys vil tennes for å minne om 
filterrengjøring etter at programmet er ferdig.
CHvis varsellampen for filterrengjøring lyser 

kontinuerlig, vennligst se "Løsningsforslag for 
problemer".

Vanntank
Varsellampen begynner å blinke når tanken er 
fylt med vann. Tørketrommelen stopper driften 
hvis varsellampen tennes i løpet av et program. 
Tøm ut vannet fra vanntanken for å starte 
tørketrommelen på nytt. Trykk på start/pause/
avbryt-knappen for å starte programmet igjen 
etter at du har tømt vanntanken. Varsellampen 
slås av, og programmet fortsetter.

Tidsforsinkelse
Hvis du ønsker å tørke klærne dine 
på et senere tidspunkt, takket være 
tidsforsinkelsesfunksjonen, kan du forsinke 
programmets starttid med 3, 6, eller 9 timer.
1. Åpne døren og legg inn vasken.
CSe til at alle luftutganger er åpne, dørfilteret er 

rengjort og at vanntanken er tom.
2. Still inn tørkeprogrammet og tilleggsfunksjoner 

ved behov.
3. Hvis tidsprogrammeringsknappen trykkes 

én gang, vil forsinkelsen være på 3 timer 
og relevant lampe lyser. Hvis knappen 
trykkes igjen, vil dette bety 6 timer, og enda 
et trykk vil forsinke starten 9 timer. Hvis 
tidsprogrammeringsknappen trykkes enda en 
gang, kanselleres tidsforsinkelsesfunksjonen. 
Still inn tidsforsinkelse etter ønske.

4. Forsinket drift av valgt program startes ved å 
trykke start/pause/avbryt-knappen etter å ha 
valgt tidsforsinkelse. 

CMer vask kan legges inn eller tas ut i løpet av 
forsinkelsesperioden.

CI løpet av tidsforsinkelsesperioden roteres 
vasken i 4 sekunder hvert 10. minutt for å 
forhindre krølling.

Avbryte tidsforsinkelsen.
Hvis du ønsker å avbryte 
tidsforsinkelsesnedtellingen og starte 
programmet:

1. Trykk på start/pause/avbryt-knappen i ca. 3 
sekunder. 

2. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å 
starte programmet med en gang.

Starte programmet
1. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å 

starte programmet.
2. Lyset til start/pause/avbryt-knappen vil 

tennes for å vise at programmet har startet.
Programforløp
Forløpet til et program vises gjennom 
programoppfølgingsindikatoren.
På begynnelsen av hvert programtrinn vil 
relevant indikator tennes, og lyset til det fullførte 
trinnet vil slukke.
Tørking:
- Tørkenivå tennes i løpet av hele 
tørkeprosessen inntil tørkingen når “stryketørt”.
“Stryketørt”:
- Tennes når tørkenivået når “stryketørt” og 
holder seg tent inntil neste trinn.
“Skaptørt”:
- Tennes når tørkenivået når “skaptørt” og holder 
seg tent inntil neste trinn.
 “Avslutning/ Anti-krøll”:
- Tennes når programmet er ferdig og 
antikrøllfunksjonen aktiveres.
CHvis mer enn en LED lyser eller blinker 

kontinuerlig, betyr dette feil eller feilfunksjon 
(vennligst se avsnitt om løsningsforslag for 
problemer).

Endre programmet etter at det har 
startet
Du kan bruke denne funksjonen til å tørke 
klærne ved høyere eller lavere temperatuer etter 
at tørketrommelen har startet.
For eksempel:
1. Trykk og hold nede start/pause/avbryt-

knappen i ca. 3 sekunder for å avbryte 
programmet for å kunne velge “Ekstra 
tørt”-programmet i stedet for “Stryketørt”-
programmet. 

2. Velg “Ekstra tørt”-programmet ved å dreie på 
programvelgeren.

3. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å 
starte programmet.

CTrykk på start/pause/avbryt-knappen i 3 
sekunder for å avbryte programmet, eller vri 
programvelgeren i hvilken som helst retning 
for å avslutte programmet mens maskinen 
kjører. Varsellamper for vanntanks- og 
filterrengjøring tennes for å advare brukeren 
om når programmet avbrytes ved å trykke på 
start/pause/avbryt-knappen i 3 sekunder. Men 
varsellampene tennes ikke når programmet 
avbrytes ved å vri programvelgeren. Kun 
tørkelampen tennes og maskinen stilles på 
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vent inntil et nytt program velges og start/
pause/avbryt-knappen trykkes. Barnelåsen 
på maskinen skal ikke være aktiv når disse 
to operasjonen utføres. Hvis barnelåsen er 
aktiv, må den deaktiveres ved å utføre disse 
operasjonene.

Legge til/fjerne vask i standbymodus
For å kunne legge til eller ta ut vask etter 
oppstart av programmet:
1. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for 

å sette tørketrommelen i pausemodus. 
Tørkeprosessen vil stoppe.

2. Åpne døren i pausestilling, og lukk den igjen 
etter du har lagt inn eller tatt ut vask.

3. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å 
starte programmet.

CAll vask som legges til etter at tørkeprosessen 
har blitt startet, kan gjøre at klær som er 
tørre i maskinen blandes med våte klær, og 
resultatet blir vått tøy etter at tørkeprosessen 
er ferdig.

CVask kan legges til eller tas ut etter ønske i 
løpet av en tørkeprosess, men siden denne 
prosessen vil forlenge programmets varighet 
og øke energiforbruket, siden tørkingen 
forstyrres kontinuerlig. Derfor anbefales det å 
legge til vask før tørkeprogrammet startes.

Barnelås
Det finnes en barnelås for å forhindre 
programforstyrrelse pga. trykking av knapper 
mens programmet kjører. Lastedøren og 
alle knappene unntatt “På/av”-knappen på 
kontrollpanelet er deaktiveres når barnelåsen er 
aktiv.
For å aktivere barnelåsen, trykk på start/pause/
avbryt-knappen og “Avbryt lydalarm” samtidig i 
3 sekunder. 
For å starte et nytt program etter at programmet 
er ferdig, eller for å avbryte programmet, må 
barnelåsen deaktiveres. Trykk på knappene i 3 
sekunder igjen for å deaktivere barnelåsen.
CBarnelåsen deaktiveres når maskinen startes 

på nytt ved å trykke på på/av-knappen.

C For å aktivere barnelåsen, trykkes de 
relevante knappene i 3 sekunder. En lang 
pipelyd høres, og barnelåsen aktiveres. En 
dobbelt pipelyd vil høres hvis du trykker på 
en knapp eller vrir programvelgeren mens 

barnelåsen er aktiv. Trykk på knappene i 3 
sekunder for å deaktivere barnelåsen. En 
enkelt pipelyd vil høres, og barnelåsen vil 
deaktiveres.

A En dobbelt pipelyd vil høres hvis du 
vrir programvelgeren når maskinen er 
i gang og barnelåsen er aktiv. Hvis du 
deaktiverer barnelåsen uten å returnere 
programvelgeren til den forrige posisjonen, 
vil programmet avsluttes, siden posisjonen 
på programvelgeren er endret. Tørkelampen 
tennes og maskinen stilles på vent inntil et 
nytt program velges og start/pause/avbryt-
knappen trykkes.

Avslutte ved å avbryte programmet
For å avbryte et valgt program:
Trykk på start/pause/avbryt-knappen i ca. 
3 sekunder. “Filterrengjøring”, “Vanntank” 
og “Slutt/antikrøll” lyser på slutten av denne 
perioden for påminnelse.
A Siden innsiden av tørketrommelen er 

svært varm når du avbryter et program 
mens maskinen er i gang, aktiver 
ventilasjonsprogrammet for å kjøle ned.

Programslutt
“Slutt/antikrøll”, “Filterrengjøring” og “Vanntank” 
tennes på programoppfølgingsindikatoren når 
programmet er ferdig. Døren kan åpnes, og 
maskinen er klar for en ny syklus.
Trykk på på/av-knappen for å slå av 
tørketrommelen.
C Det endelige trinnet i tørkesyklusen 

(nedkjølingstrinnet) utføres uten å bruke 
varme for å holde plaggene ved en 
temperatur som ikke er skadelig for klærne.

C Et 2-timers antikrøllprogram for å forhindre 
at vasken krøller seg aktiveres dersom du 
ikke tar ut vasken etter at programmet er 
avsluttet.

C Hvis du ikke har tenkt å ta ut vasken med en 
gang, må du ikke stoppe tørketrommelen før 
tørkeprosessen er fullført.

C Rengjør filteret etter hver tørkesyklus 
(vennligst se Filterrengjøring).

C Tøm vanntanken etter hver tørkesyklus 
(vennligst se Vanntank).
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5 Vedlikehold og rengjøring

Filterpatron/indre døroverflate
Lo og fibre som frigjøres fra vasken til 
luften under tørkesyklusen samles opp i 
“Filterpatronen”. .

C Slike fibre og lo dannes generelt sett i løpet 
av slitasje og vasking.

C Rengjør alltid filteret og de indre overflatene 
på dekselet etter hver tørkesyklus.

C Du kan rengjøre filteret og filterområdet med 
støvsuger.

Rengjøring av filteret:
1. Åpne lastedøren.
2. Fjern dekselfilteret ved å trekke det opp og 

åpne filteret.
3. Fjern lo, fibre og bomull for hånd eller med 

en myk klut.
4. Lukk filteret, og sett det tilbake på plass.
C Det kan oppstå tilstopping på filteroverflaten 

etter bruk av maskinen over tid; hvis dette 
skjer, vask filteret med vann og tørk det før 
bruk igjen.

C Rengjør hele den indre overflaten på 
dekselet og dørpakningen.

Sensor

Det er fuktighetssensorer i tørketrommelen som 
oppdager om vasken er tørr eller ikke.
Rengjørin av sensoren: 
1. Åpne døren til tørketrommelen.
2. La maskinen kjøle seg ned hvis tørkingen har 

blitt utført.
3. Tørk av metallsensorene med en myk klut 

fuktet med eddik og tørk dem.
C Rengjør metallsensorer 4 ganger i året.
A Bruk aldri løsemidler, rengjøringsmidler eller 

lignende stoffer ved rengjøring, da disse kan 
forårsake brann og eksplosjon! 
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Vanntank;
Fuktigheten i den fuktige vasken trekkes ut 
og kondenseres. Tøm vanntanken etter hver 
tørkesyklus eller under tørking når “Vanntank”-
varsellampen tennes.
A Kondensert vann er ikke drikkevann!
A Ta aldri ut vanntanken mens programmet 

er i gang!
Hvis du glemmer å tømme vanntanken, 
vil tørketrommelen stoppe under følgende 
tørkesyklus hvis vanntanken er full og 
varsellampen for vanntanken tennes. Hvis 
dette skjer, trykk på knappen “Start/pause/
avbryt” for å gjenoppta tørkingen etter 
tømming av vanntanken.
Tømme vanntanken:
1. Fjern forsiktig vanntanken ved å åpne 

sparkeplatedekselet/trekke ut skuffen.

2. Tøm ut vannet ved å åpne vanntankens 
deksel.

3. Hvis det er samles opp lo i 
vanntankdekselet, rengjør dette og trykk 
for å lukke.

4. Plasser vanntanken tilbake på plass.

For kondensator ;
Varm og fuktig luft i kondensatoren kjøres 
ned med kald luft fra rommet. Dermed 
kondenseres den fuktige luften som sirkulerer i 
tørketrommelen og pumpes inn i tanken.
C Rengjør kondensatoren etter hver 30. 

tørkesyklus eller én gang i måneden.
Slik rengjøres kondensatoren:
1. Hvis en tørkeprosess har blitt utført, åpne 

døren på maskinen og vent til den kjøles 
ned.

2. Lås opp de 2 kondensatorlåsene etter 
åpning av sparkeplaten.

 
3. Trekk ut kondensatoren.
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4. Rengjør kondensatoren ved å bruke 
trykkvann med dusjarmatur og vent til 
vannet tømmes.

5. Plasser kondensatoren i huset. Fest de 2 
låsene og se til at de sitter godt.

6. Lukk sparkeplatedekselet.
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6  Løsningsforslag for problemer
Tørkeprosessen tar for lang tid.

• Nettingen på filteret kan være tilstoppet. Vask med vann.

Vasken kommer ut våt på slutten av tørketiden.

• Nettingen på filteret kan være tilstoppet. Vask med vann.
• Ekstra vask har blitt lagt inn. Ikke overbelast tørketrommelen.

Tørketrommelen slås ikke på eller programmet starter ikke. Tørketrommelen aktiveres ikke 
når

den stilles inn.

• Den er kanskje ikke tilkoblet strømforsyningen. Se til at maskinen er tilkoplet.
• Døren står kanskje på gløtt. Se til at døren er lukket riktig.
• Programmet er kanskje ikke innstilt eller "start/pause/avbryt"-knappen har kanskje blitt 

trykket.
    Se til at programmet er stilt inn og ikke står på "pause".
• "Barnelås" er kanskje aktivert. Deaktiver barnelåsen.

Programmet har blitt avbrutt uten noen årsak.

• Døren står kanskje på gløtt. Se til at døren er lukket riktig.
• Strømtilførselen er brutt. Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å starte programmet. 
• Vanntanken er full. Tøm ut vannet fra tanken.

Vasken har krympet, blitt filtet eller ødelagt.

• Et program som ikke egnet seg for typen vask er blitt brukt. Tørk kun tøy som egner seg 
for

    tørking i trommel etter kontroll av merkelappene på klærne. 
• Velg et program med egnet temperatur for den aktuelle typen tøy til tørking.

Trommelbelysningen tennes ikke. (På modeller med lys)

• Tørketrommelen er kanskje ikke startet ved bruk av på/av-knappen.
    Se til at tørketrommelener slått på.
• Pæren har gått. Vennligst ring autorisert service for å skifte pæren.

"Avslutning/ Anti-krøll"-lyset blinker.

• Det 2-timers programmet for antikrøll som hindrer at vasken blir krøllet, har blitt aktivert. 
Slå

    av tørketrommelen og ta ut vasken.

"Avslutning/ Anti-krøll"-lyset er på.

• Programmet er ferdig. Slå av tørketrommelen og ta ut vasken.

Indikatoren "Tørker" blinker.

• En varmesensorfeil har oppstått. Tørketrommelen avslutter programmet uten varme. Slå 
av

    tørketrommelen og ta ut vasken. Ring autorisert service.

"Filter-rengjøring"-lyset er på.

• Kanskje filteret ikke er rengjort. Rengjør dekselfilteret.

Venn kommer ut av dekselet.

• Rengjør hele den indre overflaten på dekselet og dørpakningen.

Dekselet åpnes spontant.

• Skyv inntil du hører at det lukkes.
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For produkter utstyrt med en kondensator:

Varslings-LED for full vanntank

• Vanntanken er full. Tøm ut vannet fra tanken.

"Kondensator-rengjøring"-lyset er på.

• Kondensatoren er kanskje ikke rengjort. Rengjør filtrene i kondensatoren under 
sparkeplaten.

  A Ring autorisert service hvis problemet fortsetter.
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Garanti

Det ytes 2 års garanti på fabrikasjons- og materialfeil på 
apparatet fra dokumentert kjøpedato. Garantien omfatter 
materialer, arbeidslønn og kjørsel. Ved henvendelser og service 
ber vi deg opplyse produktets navn og serienummer. Disse 
opplysninger kan du finne på produktets typeskilt. Skriv dem 
eventuelt ned i denne bruksanvisningen slik at du har dem for 
hånden. Det gjør det lettere for serviceteknikeren å finne de 
riktige reservedelene.

Garantien dekker ikke
Feil og skader som ikke skyldes fabrikasjons- og materialfeil
Hvis det har blitt brukt uoriginale reservedeler
Hvis ufaglærte har installert eller reparert apparatet
Hvis anvisningene i bruksanvisningen ikke har blitt fulgt
Hvis installasjonen ikke er utført som anvist.

Transportskader
Eventuelle transportskader SKAL anmeldes omgående og 
senest 24 timer etter at varen er levert. Hvis ikke kundens krav 
kunne avvises.
En transportskade som konstateres ved levering fra 
forhandleren til kunden, er primært en sak mellom kunden og 
forhandleren. Dersom kunden har stått for transporten av
produktet selv, påtar leverandøren seg ikke noen forpliktelse i 
forbindelse med en eventuell transportskade

Service
ServiceCompaniet AS, Gladengveien 8, 0661 Oslo.

Postboks 6469 – Etterstad, 0605 Oslo.

Telefon: 23 89 72 66

Faks: 22 68 54 00

Mail: info@servicecompaniet.no



Läs den här bruksanvisningen innan du börjar använda produkten!
Bästa kund,
Vi hoppas att din produkt som har tillverkats i moderna anläggningar och genomgått en strikt 
kvalitetskontroll kommer att ge bästa resultat.
Därför rekommenderar vi att du läser igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du 
använder produkten och att du behåller den för framtida referens.

Den här bruksanvisningen hjälper dig att
• Använda din maskin på ett snabbt och säkert sätt.
• Läs bruksanvisningen innan du installerar och startar produkten.
• Följ anvisningarna gällande säkerhet särskilt noggrant.
• Förvara bruksanvisningen lättillgängligt för framtida referens. 
•  Läs all ytterligare dokumentation som medföljer maskinen.
Observera att bruksanvisningen kan gälla för flera olika modeller. 

Förklaring av symboler
I den här bruksanvisningen används följande symboler:

A  Viktig säkerhetsinformation Varning för farliga situationer med hänsyn till liv och   
 egendom.

B  Varning för strömtillförsel.

  Varning för brandrisk.

  Varning för heta ytor.
 

  Läs instruktionerna.

C   Användbar information. Viktig information eller råd om användning.

Den här produkten är försedd med symbolen för källsortering av elektriskt och elektroniskt 
material (WEEE).
Detta innebär att produkten måste hanteras i enlighet med EU-direktivet 2002/96/EC för 
att återvinnas eller återanvändas och därmed minimera påverkan på miljön. För ytterligare 
information, kontakta din lokala kommun.
Elektroniska produkter som inte inkluderas i källsortering är potentiellt farliga för miljön och den 
personliga hälsan, på grund av farliga substanser.
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1   Viktig säkerhetsinformation
Det här avsnittet innehåller säkerhetsinformation 
som hjälper till att skydda från risker för 
personskada och materialskador. Om du 
underlåter att följa de här anvisningarna gör 
det att garantin blir ogiltig och att du inte kan 
förvänta dig full funktion från produkten.
Allmän säkerhet
• Placera aldrig maskinen på ett golv med 

matta. Det kan leda till att det blir för lite luft 
under maskinen och göra att elektriska delar 
överhettas. Detta kan ge stora problem med 
maskinen.

• Om strömsladden eller kontakten är skadad 
måste du tillkalla en behörig fackman för 
reparation.

• Produkten får inte kopplas in under 
installation, service och reparationer. Sådana 
arbeten skall alltid utföras av tekniker. 
Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för några 
skador som uppkommer till följd av att 
arbeten utförs av obehöriga personer.

• Anslut produkten till ett jordat uttag som är 
skyddat av en säkring för den effekt som 
anges i de tekniska specifikationerna.

• Använd produkten i temperaturer som ligger 
mellan +5°C och +35°C.

• Använd inte elektriska apparater i produkten.
• Anslut inte luftutsläppet för produkten till ett 

skorstenshål som används för att släppa ut 
varm rök på enheter som drivs med gas eller 
andra typer av bränsle.

• Du måste erbjuda tillräcklig ventilation för att 
förhindra att gas släpps ut ur enheter som 
drivs med andra typer av bränslen, inklusive 
öppen spis.

• Rengör alltide luddfiltret före eller efter 
påfyllning.

• Använd aldrig torktumlaren utan luddfiltret.
• Låt inte fibrer, smuts och damm samlas runt 

luftutsläppet och i intilliggande områden.
• Strömsladdens kontakt måste vara 

lättillgänglig efter installationen.
• Använd inte förlängningssladdar, 

förgreningskontakter och adaptrar för att 
ansluta torktumlaren till en strömkälla för att 
minska risken för kortslutning.

• Utför inga ändringar på kontakten som 
medföljer produkten. Om den inte passar i 
uttaget ska du be en behörig elektrisker byta 
kontakt mot en som passar.

• Plagg som rengörs eller tvättas med bensin/
bränsleolja, lösningsmedel för torr tvätt och 
andra antändbara eller explosiva material, 
amt föremål som är kontaminerade eller 
nedfläckade med sådana material får inte 
torkas i maskinen, eftersom de kan utsönda 
antändbar eller explosiv ånga.

• Torka inte tvätt som har rengjorts med 
kemiska ämnen i torktumlaren.

• Torka inte otvättade kläder i torktumlaren.
• Plagg som är nedsmutsade av matolja, 

aceton, alkohol, bränsleolja, kerosen, 
fläckborttagningsmedel, terpentin, paraffin 
och paraffinborttagare måste tvättas 
med mycket tvättmedel innan de torkas i 
torktumlaren.

• Plagg eller kuddar som innehåller 
skumgummi (latex), duschdraperi, 
vattenavvisande textilier, material med 
gummiförstärkning och gummidynor får inte 
torkas i torktumlaren.

• Använd inte mjukmedel eller produkter 
som med mjukgörande effekt om inte 
annat rekommenderas av tillverkaren av 
mjukmedlet.

• Den här enheten måste vara jordad. 
Jordningen minskar risken för elektrisk 
kortslutning genom att öppna en väg 
med lågresistent elektriskt flöde vid en 
eventuell felfunktion. Strömkabeln för 
produkten är utrustad med en ledare och 
en jordningskontakt som gör det möjligt att 
jorda produkten. Den här kontakten måste 
installeras på rätt sätt och stickas in i ett 
jordat uttag i enligthet med lokala regler.

• Installera inte produkten bakom en dörr med 
lås, en skjutdörr eller en dörr som har ett 
gångjärn mot torktumlaren.

• Installera inte och lämna inte produkten på en 
plats där den står utomhus.

• Peta inte på reglagen.
• Utför inga reparationer eller byten av delar på 

produkten, även om du vet eller har förmåga 
att utföra dem, om det inte tydligt står att 
detta är tillåtet enligt användaranvisningarna 
eller den tryckta servicemanualen.

• Produkten in- och utlopp måste rengöras 
av kvalificerad servicepersonal med jämna 
mellanrum.

• Fel anslutning av jord kan orsaka elektrisk 
kortslutning. Om du misstänker att något är 
fel med den jordade anslutningen ska du låta 
en behörig elektrike, servicerepresentant eller 
servicepersonal kontrollera den. 

• Sträck inte in handen i maskinen om 
trumman rör sig.

• Koppla ur maskinen när den inte används.
•  Tvätta aldrig enheten med en vattenslang! Det 

finns risk för elektriska stötar! Koppla alltid ur 
strömkällan före rengöring.

• Rör aldrig kontakten med våta händer. 
Kopppla aldrig ur strömkabeln, utan dra ut 
den ur strömkällan. Använd inte maskinen om 
strömsladden eller kontakten är skadad.
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• Försök aldrig reparera maskinen själv, det 
kan leda till att du riskerar både ditt eget och 
andras liv.

• För fel som inte kan löas genom 
att följa informationen som ges i 
säkerhetsanvisningarna:

 Stäng av maskinen, koppla ur den, stäng 
vattenkranen och kontakta kundservice.

• Stoppa inte torktumlaren innan torkningen 
är slut om du inte vill ta ur all tvätt ur 
torktumlaren och lägga ut dem så att hettan 
gör att vattnet ångar ut.

• Ta bort luckan till torktumlaren innan du 
avyttrar produkten.

• Det sista steget i torkningen (nedkylningen) 
inträffar utan att anbringa värme, för att 
säkerställa att plaggen får en temperatur 
som inte skadar dem.

• Mjukmedel, eller liknande produkter, ska 
användas enligt specifikationerna för 
mjukmedlet.

• Underkläder som innehåller metall får inte 
placeras i torktumlaren. Det kan orsaka 
skada på torktumlaren om de lossnar under 
användningen.

• Kontrollera att det inte finns några 
kvarglömda tändare, mynt, metalldelar, nålar 
etc före ilastning.

• Under perioder då torktumlaren inte 
används efter att tvätten har plockats 
ur efter torkningen slår du av genom att 
använda knappen På/Av. I fall där knappen 
På/Av är i läget på (under tiden torktumlaren 
är aktiverad) ska du hålla luckan till 
torktumlaren stängd.

Avsedd användning
• Den här produkten är avsedd för privat bruk. 

Den får inte användas i andra syften.
• Använd bara produkten för att torka tvätt 

som har rätt märkning.
• Torka bara plagg i maskinen som finns 

angivna i den här bruksanvisningen.
• Den här produkten är inte avsedd att 

användas av personer med fysisk, psykisk 
eller mental nedsatt funktion, eller oerfarna 
personer (inklusive barn) om de inte bevakas 
av en person som ansvarar för deras 
säkerhet, eller som ger dem rätt anvisningar 
för att använda produkten.

Barnsäkerhet
• Elektriska apparater är farliga för barn. Håll 

barnen borta från maskinen när den går. Låt 
dem inte röra maskinen. 

• Förpackningsmaterial är farliga för barn. Håll 
förpackningsmaterialen på behörigt avstånd 
från barn och kasta dem i enlighet med de 
regler som gäller angående renhållning.

• Låt itne barn sitta/klättra på eller gå in i 
produkten.

• Små barn ska övervakas för att säkerställa 

att de inte leker med utrustningen.
• Stäng luckan när du lämnar området där 

maskinen står.
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Kontakta närmaste auktoriserade serviceombud 
för installation av produkten.
C Förberedelse av plats och elektrisk 

installation av produkten sker enligt kundens 
ansvar.

BInstallation och elektriska anslutningar måste 
utföras av kvalificerad personal.

AFöre installationen ska du visuellt kontrollera 
att produkten inte har några fel eller defekter. 
I så fall ska den inte installeras. Skadade 
produkter utgör en säkerhetsrisk.

Lämplig plats
• Installera maskinen på en plats där det inte 

finns risk att den utsätts för frost och där den 
står stabilt.

• Maskinen måste arbeta i en väl ventilerad 
och dammfri miljö.

• Blockera inte luftutsläppen på produktens 
fram- och undersida med material, såsom 
långa mattor och yllematerial.

• Placera inte produkten på en matta eller 
liknande.

• Installera inte produkten bakom en dörr med 
lås, en skjutdörr eller en dörr med gångjärn 
som kan slå till produkten.

• Så fort produkten är installerad ska den vara 
på samma plats där anslutningarna en gång 
gjordes. När du installerar produkten ska du 
se till att den bakre väggen inte vidrör den 
någonstans (kran, tröskel etc.) och dessutom 
se till att installera produkten på en plats där 
den står permanent.

BPlacera inte produkten ovanpå strömkabeln.
• Håll ett avstånd på minst 1,5 cm mellan 

väggarna och maskinen.
Avlägsna säkerhetsmonteringen
AAvlägsna säkerhetsmonteringen innan du 

använder produkten första gången.
1. Öppna luckan.
2. Det finns en nylonpåse i trumman som 

innehåller en bit styrofoam. Håll den från 
avsnittet markerat med XX.

3. Dra bort nylonet mot dig och avlägsna 
säkerhetsmonteringen.

ASe till att du har avlägsnat 
säkerhetsmonteringen (nylon+styrofoambitar) 
innan du använder produkten första gången. 
Lämna inga föremål kvar i trumman.

Installation under bänkskiva
• En specialdel (artikelnr: 297 360 0100) byte 

av övre trimning måste göras av auktoriserad 
service för att använda maskinen under 
en bänkskiva eller i ett skåp. Den får aldrig 
användas utan övre trimning.

• Lämna minst 3 cm utrymme mellan sidorna 
och bakre väggarna av maskinen och 
väggarna på bänkskivan/skåpet.

Montering över en tvättmaskin
• En monteringsenhet skall användas mellan 

de båda maskinerna för användning av 
tvättmaskinen Konsolenartikelnummer 297 
720 0200 vit/297 720 0500 grå)  måste 
installeras av ett auktoriserat serviceombud.

• Placera maskinen på ett robust golv. Om 
den ska placeras ovanpå en tvättmaskinen 
blir ungerfärlig total vikt 180 kg. Därför måste 
golvet klara av belastningen.

Anslutning till vattenutlopp;
För produkter som är utrustade med 
kondensor, samlas vattnet som bildas vid 
torkningen i en vattenbehållare. Du skall tömma 
ut vattnet efter varje program.
Du kan hälla ut det direkt genom vattenavloppet 
istället för att periodiskt tömma vattnet som 
samlas i behållaren.
Ansluta vattenslangen;

2   Installation
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1.  Avlägsna slangen genom att dra i den.  
Använd inga verktyg för att lossa slangen. 

2.  Anslut specialslangen som medföljer 
maskinen till ledning montage.

3.  Änden av slangen måste vara ordentligt 
ansluten till utloppet. Fästpunkterna måste 
säkras överallt. Din slang kan svämma över 
om den släpper ur vattenutloppet.

Viktigt:
•  Slangen skall monteras i en höjd av 80 cm.
•  Du måste vara försiktig så den inte böjs eller 

kläms. 
•  Slutet av slangen får inte böjas, ingen får kliva 

på den och den får inte vikas mellan utlopp 
och maskin.

Justerbara fötter
För att säkerställa att maskinen går tyst och 
vibrationsfritt, måste den stå på en plan yta och 
vara balanserad.  Balansera maskinen genom 
att justera fötterna.
Rotera dem tills maskinen står i rätt nivå

C Skruva aldrig ur de justerbara fötterna ur 
kåporna.

Elektrisk anslutning
Anslut produkten till ett jordat uttag som är 
skyddat av en säkring för den effekt som anges 
i de tekniska specifikationerna. Vårt företag 
ska inte hållas ansvarigt för några skador som 
kan uppkomma när maskinen används utan 
jordning.

• Anslutningen skall efterleva nationell 
lagstiftning.

• Om det aktuella värdet på säkringen eller 
brytaren i huset är mindre än 16 Amp ska du 
be en behörig elektriker installera en säkring 
på 16 Amp.

• Strömsladdens kontakt måste vara 
lättillgänglig efter installationen.

• Spänningen och tillåtet säkringsskydd anges i 
avsnittet “Tekniska specifikationer”. 

• Den angivna spänningen måste 
överensstämma med din strömkällas.

• Utför inga anslutningar via 
förlängningssladdar eller förgrenare.

•  Huvudsäkringen och reglage måste ha en 
kontaktyta på minst 3 mm.

B En skadad strömsladd måste bytas av 
kvalificerad elektriker.

B Enheten får inte användas om den inte 
repareras. Det finns risk för elektriska stötar!

Första användningen
• För att göra produkten klar för användning 

ska du innan du tillkallar ett behörigt 
serviceombud säkerställa att dess placering 
och strömtillförselinstallation är korrekta. 
Om de inte är det ska du tillkalla en behörig 
elektriker för att få nödvändiga inställningar 
utförda.

• Se till att strömanslutningarna för produkten 
är i enlighet med anvisningarna som ges i 
relevanta kapitel i den här bruksanvisningen. 

Avyttring av förpackningsmaterial
Förpackningsmaterial är farliga för barn. Förvara 
förpackningsmaterialen på en säker plats utom 
räckhåll för barn. Förpackningsmaterialen 
är tillverkade i återvinningsbara materiel. 
Avyttra dem på rätt sätt och sortera i enlighet 
med återvinningsregler. Kasta dem inte i 
hushållsavfallet.
Transport av maskinen
1. Koppla ur maskinen från strömkällan.
2. Ta bort utloppsslangen (om något) och 

skorstensanslutningar.
3. Töm ur vattnet helt ur maskinen före 

transport.
Göra sig av med maskinen
Avyttra den gamla enheten på ett miljöanpassat 
sätt.
Du kan kontakta vår lokala återförsäljare eller 
vattenverket i din kommun för att få information 
om hur du gör dig av med maskinen.
Innan du kastar maskinen ska du kapa 
strömsladdens kontakt och göra luckan 
obrukbar för att undvika att barn skadar sig.
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Saker att göra för att spara energi:
• Se till att produkten arbetar med full kapacitet 

men var noggrann så att den inte överskrids.
• Centrifugera tvätten på högsta varvtal 

före tumling. Då blir torktiden kortare och 
energiförbrukningen minskar.

• Se till att torka samma typer av tvätt 
tillsammans.

• Följ anvisningarna i bruksanvisningen för 
programval.

• Se till att det finns tillräckligt stort mellanrum 
fram och på baksidan av torktumlaren 
för luftcirkulation. Blockera inte grillen på 
produktens framsida.

• Öppna inte luckan på maskinen under 
torkningen om det inte är helt nödvändigt. 
Om du måste öppna luckan ska du vara 
försiktig så den inte står öppen för länge.

• Lägg inte i nya (våta) plagg under torkningen.
• Fibrer som avsöndras från tvätten under 

processen samlas i luckfiltret. Se till att du 
rengör filtren före eller efter varje torkning.

• På modeller med kondensor ska du se till att 
rengöra kondensorn regelbundet minst en 
gång i månaden eller efter var 30:e torkning.

• På modeller med ventil följer du reglerna för 
skortensanslutning i bruksanvisningen och 
observera skorstensrengöring.

• Vädra ur rummet ordentligt där torktumlaren 
står.

•  “För att spara energi på modeller med lampor 
ska du hålla luckan stängd om knappen På/
Av trycks in när torktumlaren inte använd (om 
torktumlaren är aktiverad).”

Kläder som lämpar sig för torktumling
C Följ alltid anvisningarna på tvättetiketterna. 

Med den här torktumlaren torkar du endast 
tvätt som har en märkning som anger att det 
går att göra det.

Kläder som lämpar sig för torktumling
• Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten 

och metallknappar kan skada maskinen.
• Torka inte material som ylle, silke och nylon, 

fintvätt och kläder med metalltillbehör, eller 
exempelvis sovsäckar eller liknande.

• Textilier i fint material och spetsar kan 
förstöras. Torka dem inte i torktumlaren!

• Torka inte textilier med hermetiska fibrer, 
såsom kuddar och täcken i torktumlaren.

• Textilier med skum eller gummi kan 
deformeras.

• Torka inte kläder med gummi i maskinen.
• Torka inte kläder som utsatts för bensin, olja, 

är antändliga eller explosiva i maskinen, även 
om de har tvättats innan.

• Endast våt tvätt eller tvätt med droppvatten 
får läggas i tumlaren.

• Plagg som rengörs eller tvättas med bensin/
bränsleolja, lösningsmedel för torr tvätt och 
andra antändbara eller explosiva material, 
amt föremål som är kontaminerade eller 
nedfläckade med sådana material får inte 
torkas i maskinen, eftersom de kan utsönda 
antändbar eller explosiv ånga.

• Torka inte tvätt som har rengjorts med 
kemiska ämnen i torktumlaren.

• Torka inte kläder med gummi i maskinen.
• Plagg som är nedsmutsade av matolja, 

aceton, alkohol, bränsleolja, kerosen, 
fläckborttagningsmedel, terpentin, paraffin 
och paraffinborttagare måste tvättas 
med mycket tvättmedel innan de torkas i 
torktumlaren.

3   Initiala föreberedelser för torkning
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• Plagg eller kuddar som innehåller 
skumgummi (latex), duschdraperi, 
vattenavvisande textilier, material med 
gummiförstärkning och gummidynor får inte 
torkas i torktumlaren.

• Använd inte mjukmedel eller produkter 
som med mjukgörande effekt om inte 
annat rekommenderas av tillverkaren av 
mjukmedlet.

• Torka inte underkläder som innehåller 
metallförstärkningar i torktumlaren. Om 
de här metallförstärkningarna lossnar och 
går sönder under torkningen skadar de 
torktumlaren.

Förbereda tvätten för torkning
• Kontrollera alla plagg innan du lägger i dem 

i tumlaren för att se till att det inte finns 
några tändare, mynt, metallföremål, nålar 
etc i fickorna eller på någon del av dem.

• Mjukmedel och liknande produkter måste 
användas i enlighet med anvisningarna för 
tillverkaren av relevant produkt.

• All tvätt måste centrifugeras i högsta 
möjliga hastighet beroende på textiltyp.

• Tvätt kan bli missformad efter tvätt. Sortera 
din tvätt innan du placerar den i tumlaren.

• Sortera tvätten enligt tvättyp och tjocklek. 
Torka samma typ av tvätt tillsammans. 
E.g.: fintvätt som kökshanddukar och 
bordsdukar torkar snabbare än tjocka 
badhanddukar.

Rätt tvättvikt

A Följ anvisningarna i programvalstabellen. 
Starta alltid programmet i enlighet med 
maximal lastkapacitet.

C Vi rekommenderar inte att du fyller på mer 
tvätt än vad som är tillåtet enligt figuren. 
Torkprestandan blir sämre om maskinen 
överbelastas. Dessutom kan maskinen och 
dina kläder skadas.

C Placera dina kläder löst i trumman så att 
de inte trasslar ihop sig.

Följande vikter ges som exempel.

Hemmaartiklar Ungefärlig vikt (gr)

Påslakan i bomull 
(dubbla) 1500

Påslakan i bomull 
(enkla) 1000

Lakan (dubbla) 500

Lakan (enkla) 350

Stor bordsduk 700

Liten duk 250

Tygservetter 100

Badhandduk 700

Handduk 350

Konfektion Ungefärlig vikt (gr)

Blusar 150

Bomullskjortor 300

Skjortor 200

Bomullsklänningar 500

Klänningar 350

Jeans 700

Näsdukar (10 st) 100

T-Shirt 125

Påfyllning
• Öppna luckan.
• Placera tvätten luftigt i maskinen.
• Tryck in luckan för att stänga. Kontrollera 

att inga föremål sitter fast i dörren.
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4   Välja ett program och använda maskinen
Kontrollpanel

1.  Varningslampa för filterrengöring
 Varningslamporna slås på när filtret är fullt.
2. Programuppföljningsindikator
 Används för uppföljning av förloppet av 

aktuellt program.
3. Varning för ljudavbrott
 Används för att avbryta ljudvarningen som 

hörs i slutet av programmet.
4. On / Off-knapp
 Används för att slå på och av maskinen.
5. Programvalsknapp
 Används för att välja ett program.

6. Knappen Start/Paus/Avbryt
 Används för att starta, pausa eller avbryta 

programmet.
7. Varningslampa för vattenbehållare*
 Varningslamporna slås på när 

vattenbehållaren är full.
8. Valknapp för tidsfördröjning*
 Används för att ställa in tidsfördröjning.

* Kan variera beroende på funktionerna för din 
produkt

1 2 3 4

678 5
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Timer
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Förbereda maskinen
1. Koppla in maskinen. 
2. Placera tvätten i maskinen. 
3. Tryck på knappen “On/Off”.
C Genom att trycka på knappen “On/Off” är 

det inte säkert att du kan starta programmet. 
Tryck på knappen “Start/Pause/Cancel” så 
startar programmet.

Programväljare
Bestäm lämpligt program i tabellen nedan, 
vilken inkluderar torktemperaturer i grader. Välj 
önskat program med programvalsknappen.

Extra torrt

Torka i hög temperatur 
enbart för bomull. Tjock 
tvätt och tvätt med 
flera lager (exempelvis: 
handdukar, linne, jeans) 
torkar på ett sätt som 
innebär att de inte behöver 
strykas innan de läggs i 
garderoben.

Klar för 
användning 

Normal tvätt (exempelvis: 
handdukar, underkläder) 
torkar på ett sätt som 
innebär att de inte behöver 
strykas innan de läggs i 
garderoben.

Klar för 
användning plus

Normal tvätt (t.ex. dukar, 
underkläder) torkas på ett 
sätt så de inte behöver 
strykas utan kan läggas 
direkt i skåpet eller 
användas.

Klart för 
strykning

Normal tvätt (Exempelvis 
skjortor, klänningar) torkas 
tillräckligt innan de stryks.

C För ytterligare information, se 
“Programvalstabell”

Huvudprogram
Beroende på typ av textil, finns följande 
huvudprogram tillgängliga:
•Bomull
Du kan tvätta dina slitstarka kläder med det 
här programmet. Torkning vid hög temperatur 
Rekommenderas för användning med 
bomullstvätt (lakan, örngott, påslakan etc)
•Syntettvätt
Du kan tvätta dina slitstarka kläder med det här 
programmet. Torkar vid en lägre temperatur 
jämför med bomullsprogram. Vi rekommenderar 
att du använder detta för syntettvätt (blusar, 
skjortor, syntet/blandad bomullstvätt etc).

C Torka inte gardiner och spets i maskinen.
•Antiskrynkling
Ett 2-timmar aktiveras antiskrynklingsprogram 
för att förhindra att tvätten skrynklar sig om 
du inte tar ut tvätten efter att programmet 
har tagit slut. Det här programmet roterar 
tvätten i 10-sekundersintervall för att förhindra 
skrynkling.
Specialprogram 
För speciella behov finns även andra program 
tillgängliga:
C Tilläggsprogrammen kan skilja sig beroende 

på maskinens modell.
•Express 35
Du kan använda det här programmet för att 
torka bomull som du har centrifugerat i hög 
hastighet i tvättmaskinen. Det här programmet 
torkar 2 kg bomullstvätt (2 skjortor / 5 T-shirts) 
på 35 minuter.
C För bättre resultat måste tvätten tvättas 

i lämpliga program och centrifugeras i 
rekommenderad hastighet i tvättmaskinen.

•Skjortor 
Det här programmet torkar skjortor 
skonsammare och skrynklar dem mindre och 
bidrar därmed till en enklare strykning.
C Skjortorna kan vara något fuktiga i slutet av 

programmet. Vi rekommenderar att du inte 
lämnar skjortoran i torktumlaren.

•Jeans 
Du kan använda det här programmet för att 
torka bomull som du har centrifugerat i hög 
hastighet i tvättmaskinen.

C Granska relevant avsnitt i programtabellen.
•Fintvätt
Du kan torka fintvätt (silkeblusar, ömtåliga 
underkläder etc.) i lägre temperatur som 
är lämpligt för torkning eller tvätt som 
rekommenderas som handtvätt.
CVi rekommenderar att du använder en 

tygpåse för att undvika att vissa ömtåliga 
plagg skrynklas eller skadas. Ta ut plaggen 
omedelbart ur torktumlaren och häng dem 
efter att programmet är slut för att förhindra 
att de skrynklas.

•Luftning
Endast ventilation utförs under 10 minuter utan 
att blåsa ut varm luft. Du kan lufta dina kläder 
som har legat i en instängd miljö under lång tid, 
tack vare det här programmet för att ta bort 
dålig lukt.
•Timerprogrammering
Du kan välja timerprogram på 10 min., 20 
min., 40 min. och 60 min. för att uppnå 
önskad torkningsnivå vid låga temperaturer. 
Programmets torkning görs under den valda 
tiden oavsett torkningstemperatur.
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* : Energimärkningsprogram (EN 61121:2012)
Alla värden som anges i tabellen har uppmätts enligt standarden EN 61121:2012. De här 
värdena kan avvika från tabellen beroende på tvättyp, centrifugeringshastighet, miljö och 
spänningsfluktuationer.

Programval och förbrukningstabell

SV 20

Program Vikt 
(kg)

Centrifugeringshastighet i 
tvättmaskin (rpm)

Ungefärlig 
ĺterstĺende 

fuktnivĺ
Torktid (minuter)

Bomul/kulörtvätt

A  Klart för användning 7 1000 % 60 116

A Klart för användning plus 7 1000 % 60 120

A  Klart för strykning 7 1000 % 60 90

Express 35 2 1200 % 50 35

Skjorta 1.5 1200 % 50 40

Jeans 4 1200 % 50 80

Fintvätt 1.75 600 % 40 40

Syntettvätt

B  Klart för användning 3.5 800 % 40 45

Värden för energiförbrukning

Program Vikt 
(kg)

Centrifugeringshastighet i 
tvättmaskin (rpm)

Ungefärlig 
ĺterstĺende 

fuktnivĺ

Energiförbrukning 
kWh

Bomull linne Klart för användning* 7 1000 % 60 4.15

Bomull Klart för strykning 7 1000 % 60 3.25

Strykfri syntet 3.5 800 % 40 1.42
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Hjälpfunktioner
Avbryt audiovarning
Din maskin skickar ut en ljudvarning när 
programmet kommer till slutet. Om du inte vill 
höra någon ljudvarning trycker du på knappen 
“Cancel Audio Warning”. Överensstämmande 
lysdiod tänds när den här knappen har tryckts 
in och en ljudsignal hörs inte när programmet är 
slut.
C Du kan välja den här funktionen antingen 

före eller efter programmet startar. 
Varningsindikatorer
C Varningsindikatorerna kan skilja sig beroende 

på torktumlarens modell.
Rengöring av filter
En varningsindikator tänds för att påminna om 
att filtret behöver rengöras efter att programmet 
är slut.
C  Om filtrets varningslampa lyser kontinuerligt, 

se "Förslag på lösningar för problem".
Vattenbehållare
Varningslampan börjar blinka när behållaren 
fylls med vatten. Torktumlaren slutar arbeta 
om varningslampan slås på när ett program 
körs. Töm vattenbehållaren för att sedan starta 
om tumlaren. Tryck på knappen “Start/Pause/
Cancel” för att starta programmet efter att du 
har tömt behållaren. Varningsindikatorn slocknar 
och programmet återupptas.

Tidsförskjutning
Om du önskar torka dina kläder vid ett senare 
tillfälle finns en fördröjningsfunktion som gör att 
du kan skjuta fram starttiden 3, 6 eller 9 timmar.
1. Öppna luckan och lägg i tvätten.
C Kontrollera att luftlutloppen är öppna, luckans 

filter är rengjort och vattenbehållaren tom.
2. Välj torkprogram och välj hjälpfunktioner vid 

behov.
3. När tidsfördröjningsknapen är intryckt väljs en 

fördröjning på 3 timmar. När samma knapp 
trycks in igen blir det 6 timmar; och om den 
trycks in ytterligare en gång, en fördröjning på 
9 timmar. Om tidsfördröjningsknappen trycks 
in ytterligare n gång avbryts funktionen. Ställ 
in tidsfördröjningen som du önskar.

4. Förskjuten start av valt program startas 
genom att trycka på "Start/Pause/Cancel" 
efter att du har valt tidsförskjutning. 

C Mer tvätt kan fyllas på eller tas ut under 
tidsfördröjningsperioden.

C Under tidsfördröjningsperiode roteras tvätten 
i 4 sekunder med intervaller på 10 minuter för 
att förhindra skrynkling.

Avbryta tidsförskjutning
Om du vill avbryta tidsfördröjningen och starta 
programmet:

1. Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt i 
omkring 3 sekunder. 

2. Tryck på knappen Start/Pause/Cancel så 
startar programmet direkt.

Starta programmet
1. Tryck på knappen “Start/Pause/Cancel” så 

startar programmet.
2. Knappen “Start/Pause/Cancel” tänds för att 

indikera att programmet har startat.
Programförlopp
Stegen i programmet visas på 
uppföljningsindikatorn.
I början av varje programsteg tänds den 
relevanta indikatorn och för att slockna när 
programmet fortsätter till nästa steg.
“Torktid”:
- Torrhetsnivån lyses upp under hela 
torkprocessen tills torrhetsgraden uppgår till 
“stryktorrt”.
“Klart för strykning ”:
- Börjar lysa när torrhetsnivån uppgår till 
“stryktorrt” och förblir tänd till nästa steg.
“Klart för användning ”:
- Börjar lysa när torrhetsnivån uppgår till 
“skåptorrt” och förblir tänd till nästa steg.
 “Slut / Antiskrynkling”:
- Tänds när programmet tar slut och 
antiskrynklingsfasen aktiveras.
C Om mer än en lysdiod tänds eller blinkar 

innebär det att det är något fel (se Möjliga 
lösningar på problem).

Ändra program efter start
Du kan använda den här funktionen efter att 
maskinen har börjat torka dina kläder under 
högre eller lägre temperaturer.
Exempel:
1. Exempelvis kan du trycka och hålla ned 

knappen “Start/Pause/Cancel” i 3 sekunder 
för att avbryta programmet för att välja “Extra 
torr” istället för “Stryktorrt”. 

2. Välj programmet “Extra torrt” genom att vrida 
på programvalsknappen.

3. Tryck på knappen “Start/Pause/Cancel” så 
startar programmet.

CTryck på “Start/Pause/Cancel” i 3 sekunder 
för att avbryta programmet eller vrid 
programväljaren i valfri riktning för att avsluta 
när maskinen går. Vattenbehållaren och 
filterrengöringsindikatorerna tänds för att 
varna användaren när programmet avbryts 
genom att trycka på “Start/Pause/Cancel” i 
3 sekunder. Varningslysdioderna tänds dock 
inte när programmet avbryts genom att vrida 
på programväljaren. Bara när torklysdioderna 
slås på och maskinen förblir i pausläge tills 
ett nytt program väljs och “Start/Pause/
Cancel” trycks in. Maskinens barnlås ska 
inte aktiveras för att utföra de här båda 
åtgärderna. Om barnlåset är aktiverat ska 
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du avaktivera det innan du utför de båda 
åtgärderna.

Lägga till/ta bort tvätt i standbyläget.
För att kunna lägga till eller ta bort tvätt efter att 
programmet har startat:
1. Tryck snabbt på knappen “Start/Pause/

Cancel” för att växla till pausläge. 
Torkningsprocessen avbryts.

2. Öppna luckan i läget “Paus”och stäng den 
igen efter att du har lagt in eller tagit ut tvätt.

3. Tryck på knappen “Start/Pause/Cancel” så 
startar programmet.

C All tvätt som läggs in efter att 
torkningsprocessen har startat kan orsaka att 
kvarliggande kläder i maskinen blandas med 
våta kläder och resultatet kan bli att viss tvätt 
är fuktig efter att processen är klar.

C Tvätt kan läggas in eller tas ut under 
torkningsprocessen, men när processen 
avbryts kontinuerligt leder det till att 
programtid och energiförbrukning ökar. Vi 
rekommenderar därför att du lägger i tvätt 
innan torkningsprogrammet startar.

Barnlås
Det finns en barnlåsfunktion för att förhindra 
alla program från att avbrytas på grund av 
att knapparna trycks in när programmet är 
på. Luckan och alla knappar utom On/Off på 
panelen avaktiveras när barnlåset är aktivt.
För att aktivera barnlåset trycker du på “Start/
Pause/Cancel” och “Cancel Audio Warning” 
samtidigt i 3 sekunder. 
För att starta ett nytt program efter att 
programmet är över eller för att avbryta 
programmet ska barnlåset avaktiveras. Tryck 
på knapparna i 3 sekunder för att aktivera 
barnlåset.
CBarnlåset avaktiveras när maskinen startas 

om genom att trycka på On/Off-knappen.

C Tryck på relevanta knappar i 3 sekunder för 
att aktivera barnlåset. En lång signal hörs 
och barnlåset aktiveras. En dubbel signal 
hörs om du trycker på valfri knapp eller vrider 
programväljaren när barnlåset är aktiverat. 
Tryck på knapparna i 3 sekunder för att 
aktivera barnlåset. En lång signal hörs och 
barnlåset avaktiveras.

A En dubbel signal hörs om du vrider 
programväljaren när maskinen går och 
barnlåset är aktiverat. Om du avaktiverar 
barnlåset utan att vrida programväljaren till 
sin tidigare position så avbryts programmet, 
eftersom positionen för programväljaren 
ändras. Bara när torklysdioderna slås på 
och maskinen förblir i pausläge tills ett nytt 
program väljs och “Start/Pause/Cancel” 
trycks in.

Avsluta genom att avbryta programmet
Så här avbryter du valt program:
Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt i omkring 3 
sekunder. Varningsindikatorerna “Filter cleaning”, 
“Water Tank” “End/ Anti-creasing” tänds i slutet 
av den här perioden för att påminna.
A När maskinens insida blir mycket varm om 

du avbryter ett program som pågår kommer 
ventilationsprogrammet att aktiveras för att 
kyla ned.

Avsluta ett program
Lampan “End/Anti-creasing” och 
“Filter cleaning” och “Water Tank” på 
programuppföljningsindikatorn tänds när 
programmet är slut. Luckan kan öppnas och 
maskinen är klar för en andra cykel.
För att slå av maskinen trycker du på knappen 
“On/Off”.
C Slutsteget i torkningen (nedkylningen) utförs 

utan värme, för att få en temperatur som man 
inte skadar sig i.

C Ett 2-timmars antiskrynklingsprogram för att 
förhindra att tvätten skrynklas aktiveras om 
du inte tar ut tvätten efter att programmet har 
tagit slut.

C Om du inte tar ut tvätten direkt ska du inte 
stoppa torktumlaren innan torkningen är klar.

C Rengör filter efter varje torkning (se 
Filterrengöring)

C Töm vattenbehållaren efter varje torkning (se 
Vattenbehållare)
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Tekniska data
SV 2

Höjd (justerbar) 84.6 cm

Bredd 59.5 cm

Djup 53 cm

Kapacitet (max) 7 kg

Vikt (netto) 36 kg

Spänning

Ingångsström Se etikett

Modellkod

Etiketten är placerad bakom luckan.
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5   Underhåll och rengöring
Luckfilter/invändig yta i luckan
Ludd och fibrer som avsöndras från tvätten 
under processen samlas i luckfiltret. 

C Sådana fibrer bildas under slitage och tvätt.
C Rengör alltid filtret och de invändiga ytorna 

för luckan efter varje torkprocess.
C Du kan rengöra filter och filterområde med en 

dammsugare.
Så här rengör du filtret:
1. Öppna luckan.
2. Avlägsna skyddets filter genom att dra upp 

det och öppna filtret.
3. Rengör från fibrer och damm för hand eller 

med en mjuk trasa.
4. Stäng filtret och placera det på sin 

ursprungsplats igen.
C Filterytan kan sätta igen efter att du har 

använt maskinen en stund; om detta inträffar 
tvättar du filtret med vatten och torkar innan 
du använder det ige.

C Rengör den invändiga ytan av luckan och 
lucktätningen.

Sensor

Det finns fuktsensorer i din torktumlare som 
avkänner om tvätten är torr eller inte.
Så här rengör du sensorn: 
1. Öppna luckan på torktumlaren.
2. Låt maskinen svalna om torkningen är klar.
3. Torka metallsensorerna med en mjuk trasa, 

fuktad med vinäger och torka sedan.
C Rengör metallsensorerna 4 gånger om året.
AAnvänd aldrig lösningsmedel, 

rengöringsmedel eller substanser vid 
rengöringen för de kan orsaka brand och 
explosion. 
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Vattenbehållare;
Fukten i den fuktiga tvätten tas från tvätten 
och kondenseras. Töm ur vattenbehållaren 
efter varje torkning eller under torkningen när 
varningslampan “Water tank” tänds.
AKondenserat vatten är inte drickbart!
ATa aldrig ut vattenbehållaren när 

programmet körs.
Om du glömmer bort att tömma 
vattenbehållaren stoppas torktumlaren 
under följande torkningsperioder när 
vattenbehållaren är full och varningslampan 
“Water tank” tänds. I så fall ska du trycka 
på “Start/Pause/Cancel” för att återuppta 
torkningsperioden efter att du har tömt 
vattenbehållaren.
Så här tömmer du vattenbehållaren:
1. Ta försiktigt bort vattenbehållaren genom 

att öppna springplåten som skyddar lådan.

2. Töm ut vattnet genom att öppna 
vattenbehållarens lock.

3. Om det finns luddansamlingar i skyddet, 
rengör det och tryck för att stänga. 

4. Placera vattenbehållaren på sin plats.

För kondensor
Het och fuktig luft i kondensorn svalnar 
med luften runtom. Den fuktiga luften som 
cirkulerar i maskinen pumpas sedan tillbaka till 
behållaren.
C Rengör kondensorn efter var 30:e torkning 

eller en gång i månaden.
Så här rengör du kondensorn:
1. Om en torkning är klar öppnar du 

maskinens lucka och väntar tills den 
svalnar.

2. Lås upp 2 kondensorlås efter att du har 
öppnat märkplåten.

3. Dra ut kondensorn.
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Torkningen tar mycket tid
• Delar av filtret kan vara igensatt. Tvätta med vatten.
Tvätten är våt vid slutet av torkningen.
• Delar av filtret kan vara igensatt. Tvätta med vatten.
• För mycket tvätt kanske har lagts i torktumlaren. Överbelasta den inte.
Maskinen slås inte på eller programmet startar inte. Maskinen aktiveras inte vid inställning.
• Den kanske inte har kopplats in. Kontrollera att  maskinen har kopplats in.
• Luckan kanske är öppen. Se även till att luckan är riktigt stängd.
• Program kanske inte har ställs in eller "Start/Paus/Avbryt" kanske inte har tryckts in. Se till 

att 
    programmet har ställts in och att det inte är i pausläge.
• "Barnlåset" kan ha aktiverats. Avaktivera barnlåset.
Programmet har avbrutits utan orsak.
• Luckan kanske är öppen. Se även till att luckan är riktigt stängd.
• Elektriciteten kan slås av. Tryck på knappen "Start/Paus/Avbryt" så startar programmet. 
• Vattenbehållaren kan vara full. Töm ur vattnet i vattentanken.
Tvätten har krympt, eller förvridits.
• Ett program som är lämpligt för tvättyp har inte använts. Torka endast tvätten som är lämplig
    för torkning i maskinen efter att du har kontrollerat etiketterna på kläderna. 
• Välj ett program som har lämplig temperatur för tvättypen för att torka kläderna.
Trummans lampa tänds inte. (För modeller med lampa)
• Maskinen kanske inte har startat med knappen "På/Av". Kontrollera att  maskinen är på.
• Glödlampan kan ha gått Kalla på auktoriserad service för att byta glödlampan.
Lysdioden “Final / Anti-creasing” blinkar:
• 2-timmarsprogrammet för att förhindra tvätten från att skrynklas kan ha aktiverats. Stäng av
    maskinen och ta ut tvätten.
Lampan “Final / Anti-creasing” lyser.
• Programmet har kommit till slutet. Stäng av maskinen och ta ut tvätten.
Lampan "Drying" blinkar.
• Ett värmesensorfel har inträffat. Torktumlaren avslutar programmet utan värme. Stäng av
    maskinen och ta ut tvätten. Kalla på auktoriserad service.
Lampan “Filter cleaning” lyser.
• Filtret kanske inte har rengjorts. Rengör luckfiltret.
Vatten kommer ut ur luckan.
• Rengör den invändiga ytan av luckan och lucktätningen.
Luckan öppnas spontant.
• Tryck på den tills du hör att den stängs.
För produkter med en kondensor:
Lampan “Water tank” lyser.
• Vattenbehållaren kan vara full. Töm ur vattnet i vattentanken.
Indikatorn “Kondensorn rengörs” är tänd.
• Kondensorn kanske inte har rengjorts. Rengör filter i kondensorn under märkplåten.

         A Kontakta service om problemet kvarstår.

4. Rengör kondensorn med tryckvattnet och 
vänta tills vattnet töms.

5. Placera kondensorn i sin kåpa. Dra åt de 2 
låsen och se till att de sitter fast ordentligt.

6. Stäng märkplåtens skydd.
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6  Föreslagna lösningar på problem
Torkningen tar mycket tid
• Delar av filtret kan vara igensatt. Tvätta med vatten.
Tvätten är våt vid slutet av torkningen.
• Delar av filtret kan vara igensatt. Tvätta med vatten.
• För mycket tvätt kanske har lagts i torktumlaren. Överbelasta den inte.
Maskinen slås inte på eller programmet startar inte. Maskinen aktiveras inte vid inställning.
• Den kanske inte har kopplats in. Kontrollera att  maskinen har kopplats in.
• Luckan kanske är öppen. Se även till att luckan är riktigt stängd.
• Program kanske inte har ställs in eller "Start/Paus/Avbryt" kanske inte har tryckts in. Se till 

att 
    programmet har ställts in och att det inte är i pausläge.
• "Barnlåset" kan ha aktiverats. Avaktivera barnlåset.
Programmet har avbrutits utan orsak.
• Luckan kanske är öppen. Se även till att luckan är riktigt stängd.
• Elektriciteten kan slås av. Tryck på knappen "Start/Paus/Avbryt" så startar programmet. 
• Vattenbehållaren kan vara full. Töm ur vattnet i vattentanken.
Tvätten har krympt, eller förvridits.
• Ett program som är lämpligt för tvättyp har inte använts. Torka endast tvätten som är lämplig
    för torkning i maskinen efter att du har kontrollerat etiketterna på kläderna. 
• Välj ett program som har lämplig temperatur för tvättypen för att torka kläderna.
Trummans lampa tänds inte. (För modeller med lampa)
• Maskinen kanske inte har startat med knappen "På/Av". Kontrollera att  maskinen är på.
• Glödlampan kan ha gått Kalla på auktoriserad service för att byta glödlampan.
Lysdioden “Final / Anti-creasing” blinkar:
• 2-timmarsprogrammet för att förhindra tvätten från att skrynklas kan ha aktiverats. Stäng av
    maskinen och ta ut tvätten.
Lampan “Final / Anti-creasing” lyser.
• Programmet har kommit till slutet. Stäng av maskinen och ta ut tvätten.
Lampan "Drying" blinkar.
• Ett värmesensorfel har inträffat. Torktumlaren avslutar programmet utan värme. Stäng av
    maskinen och ta ut tvätten. Kalla på auktoriserad service.
Lampan “Filter cleaning” lyser.
• Filtret kanske inte har rengjorts. Rengör luckfiltret.
Vatten kommer ut ur luckan.
• Rengör den invändiga ytan av luckan och lucktätningen.
Luckan öppnas spontant.
• Tryck på den tills du hör att den stängs.
För produkter med en kondensor:
Lampan “Water tank” lyser.
• Vattenbehållaren kan vara full. Töm ur vattnet i vattentanken.
Indikatorn “Kondensorn rengörs” är tänd.
• Kondensorn kanske inte har rengjorts. Rengör filter i kondensorn under märkplåten.

         A Kontakta service om problemet kvarstår.




