TVÄTT & TORK

DUO

BRUKSANVISNING

SV

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska, funktionella eller estetiska ändringar utan
föregående meddelande.

Obs!
Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen första gången,
för att snabbare bekanta dig med dess funktioner.

Generalagent: Kenny Scandinavia AB, Duvnäsgatan 12, S-116 34 Stockholm
Telefon: +46-8-714 98 98, Fax: +46-8-714 98 96
E-mail: kenny.scandinavia@telia.com
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1 / BESKRIVNING AV DIN MASKIN

1 / BESKRIVNING AV DIN MASKIN

• SPARA ENERGI

• SÄKERHETSINFORMATION
Obs!

— Om du behöver öppna maskinen under
pågående tvätt (exempelvis för att lägga i eller
ta ur tvätt), kan det, beroende på var i programmet maskinen befinner sig (huvudsakligen vid tvätt), vara väldigt varmt inuti den (risk
för allvarliga brännskador).
— Vid nyinstallation ska maskinen kopplas till
vattenledningen med en ny slang, begagnade
slangar bör inte återanvändas.
Kontrollera regelbundet slangarna för vattentillförsel och tömning för att förhindra vattenskador.
— Låt inte barn leka med maskinen och håll
undan husdjur från den.
— Förbrukade produkter ska omedelbart göras
obrukbara. Koppla ur och skär av strömkabeln
nära maskinen. Stäng av vattentillförseln och
avlägsna slangen. Se till att luckan inte kan
stängas.

Denna maskin, som endast är avsedd
att användas i hemmet, är utformad för att
tvätta, skölja och centrifugera textilier som
kan maskintvättas.
Vänligen iaktta följande anvisningar. Vi avsäger oss allt ansvar och alla garantier, om inte
dessa rekommendationer följs, för skador på
material och människor
— Denna apparat är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
personer som saknar erfarenhet eller kunskap, utom under förutsättning att någon som
ansvarar för deras säkerhet övervakar eller
informerar dem om användningen av maskinen.
— Maskinen måste användas i enlighet med
bruksanvisningen för att undvika skador på
tvätt och maskin. Använd endast tvätt- och
underhållsprodukter som är godkända för
användning i tvättmaskiner för hemmabruk.
— Om du förbehandlar tvätten med fläckborttagningsmedel, lösningsmedel eller brandfarliga
eller explosiva produkter, stoppa inte in den
direkt i maskinen (se kapitlet "BEHANDLA
SVÅRA FLÄCKAR"). Använd inte lösningsmedel eller produkter i sprayflaskor i närheten av
tvättmaskinen eller andra elektriska apparater
i ett dåligt ventilerat utrymme (risk för eldsvåda och explosion).
— Om det inträffar problem, som du inte kan
lösa med de åtgärder som vi rekommenderar
(se kapitlet "MÖJLIGA PROBLEM"), kontakta
en kvalificerad serviceman.

• För torktumlare:
— Innan torktumlingen börjar, avlägsna doserbollar för tvättmedel som eventuellt har lagts i
trumman tillsammans med tvätten. Plasten,
som de är tillverkade av, klarar inte av torktemperaturen.
— Stoppa aldrig maskinen innan torktumlingen
är klar, såvida inte ett felaktigt plagg måste tas
ut - plocka ut plagget snabbt så att inte värmen försvinner.

— Använd inte förtvätt om det inte är absolut nödvändigt: exempelvis för sport- eller arbetskläder
som är väldigt smutsiga etc.
— Om tvätten bara är lite eller medelsmutsig, räcker ett program med låg temperatur för att uppnå
ett perfekt tvättresultat.
— För lätt smutsad tvätt, välj kort tvättid.
— Dosera tvättmedel efter vattnets hårdhet, hur mycket tvätt det finns och hur smutsig den är och
följ instruktionerna på tvättmedelspaketet.
— När tvätten är klar visas "-0-" eller "STOP" (alternativt). Du kan programmera in en ny tvätt omedelbart. Om du inte gör något, kommer informationen att visas i en timme. Efter en timme släcks det
automatiskt, utan att du behöver göra något. På så sätt använder maskinen mindre energi. Om du
vill aktivera visningen, räcker det med att trycka på en av knapparna. Det rekommenderas att välja
läget "STOPP" för att stänga av maskinen.

• För torktumlare:
— Om du centrifugerar i hög hastighet, kommer det bara att finnas lite fukt kvar och därmed blir det
lägre energiåtgång. Syntetiska textilier bör centrifugeras före torkningen.
— En rätt vald torktid hjälper till att spara energi och vatten.
— För att undvika att slösa på vatten och energi, övertorka inte tvätten.

• MILJÖSKYDD
Maskinens förpackningsmaterial är återvinningsbart. Hjälp till med återvinningen och bidra till att
skydda miljön genom att källsortera och göra dig av med det på rätt sätt.
Maskinen innehåller också många återvinningsbara material. Den är därför märkt med
denna logga, för att tala om för dig att inom EU:s länder ska begagnade apparater inte
blandas med andra sopor. Tillverkarens återvinning av maskiner kan därför genomföras
under de bästa förhållanden, i enlighet med EU-direktiv 2002/96/EG om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Vänd dig till din kommun eller din
återförsäljare för att få reda på var närmaste uppsamlingsplats för begagnade apparater finns.
Tack för att du deltar i vårt arbete för att skydda miljön.
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1 / BESKRIVNING AV DIN MASKIN

• BESKRIVNING AV DIN MASKIN (fortsättning)

• BESKRIVNING AV DIN MASKIN
A
A

Kontrollpanel

B

Tryckknapp för öppning av lock
(förblir låst under drift)

C

Vikbar list
(åtkomst till tömningsfilter /
åtkomst till transportskydd)

D

B

Knapp för demontering av sockel

F

Spak för att fälla ut hjul

G

Främre fötter justerbara i höjdled

Slang för tömning

L

Strömsladd

M

Fastsättning av strömsladd

N
O

Transportskydd framsida

E

K

D
C

K

L
N

Transportskydd baksida

O

Lock för monteringshål

P

Skyddad slang för vattentillförsel
(beror på modell)

Q

Märkskylt
(Referens S.A.V)

P

E

Fig. 01

Q

Fig. 03

F

G
I

H

Tvättmedelsbehållare

I

Knapp för att öppna
tvättmedelsbehållaren

J

Torkfilter

H

J

Fig. 02
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2 / INSTALLATION AV DIN MASKIN

• TA BORT TRANSPORTSKYDD

2 / INSTALLATION AV DIN MASKIN

• TA BORT TRANSPORTSKYDD (fortsättning)

Obs!

• Transportskydd baksida:

Innan maskinen används måste följande steg genomföras.
Åtgärderna syftar till att avlägsna alla delar
som används för att hålla maskinens trumma
på plats under transporten.
Det är nödvändigt att avlägsna skydden för
att maskinen ska fungera och uppfylla alla
säkerhetsnormer.
Om inte samtliga dessa åtgärder vidtas, kan
det orsaka allvarliga skador på din maskin
när den används.

— Skruva ur de 2 skruvarna D och de 4 fyra
skruvarna E med en nr. 10 hylsnyckel eller
en spårskruvmejsel (Fig. 08).
— Avlägsna skyddet F .
— Frigör strömsladden från plastbiten G
som fäster den vid transportskyddet.
— Täpp igen hålen efter skyddet med hjälp av
de två återstående locken H (Fig. 09)
skruva tillbaka de fyra skruvarna E på deras
ursprungsplats i höljet.

A

Fig. 04

F
E
E
D

B
G

Tips!

Avlägsna först klossarna av expansiv polystyren som finns under locket.

Vi rekommenderar dig att behålla alla
skydd, eftersom de måste monteras tillbaka
om du sedan skulle behöva transportera
maskinen.
Alla dessa bitar, såväl som de som använts
för att tillverka din maskin, är tillverkade av
återvinningsbara material. Ta hänsyn till
detta när de ska slängas när din maskin inte
längre ska användas.

Fig. 05

• Transportskydd framsida:
— Öppna genom att samtidigt trycka på knapparna på båda sidor om sockeln A samtidigt som du drar den mot dig (Fig. 04).
— Använd skruvnyckel 10 för att skruva upp
skuven som håller fast det främre skyddet B
av röd plast (Fig. 05).
— Avlägsna skyddet (Fig. 06).
— Täck över hålet efter skyddet med det medföljande locket C (Fig. 07).
— Fäst sockeln igen (Fig. 07).

B

Fig. 08
H

Information:
Fig. 06
C

Din maskin kontrollerades noggrant
innan den lämnade fabriken, det kan därför
hända att du märker att det finns lite vatten i
trumman eller i tvättmedelsfacket.

Information:
Om du vill placera din maskin så att
den står parallellt med annan inredning se till
att slangarna inte sträcks - det kan förstöra
slangarnas anslutningar.

Fig. 07

Obs!

Fig. 09

Var noga med att slangarna inte kommer i kläm
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2 / INSTALLATION AV DIN MASKIN

• MONTERA MASKINEN

2 / INSTALLATION AV DIN MASKIN

• MASKINENS ANSLUTNINGAR
• Kallvattentillförsel (Fig. 13):
— Koppla vattenslangen till en kran med en
gängad ände Ø 20 x 27 (3/4 BSP).
Kontrollera packningen.

• Fälla ut hjul:
Din maskin är utrustad med fällbara hjul som
gör det lätt att flytta den.
För att fälla ut hjulen, för spaken nertill på
maskinen från höger och så långt till vänster
som möjligt (Fig. 10).

Obs!

— Anslut tömningsslangen:
- antingen provisoriskt till en diskho eller ett
badkar,
- eller permanent till en hävertventil.
Om det inte finns någon hävertventil, se till
att anslutningen inte är tilltäppt. För att undvika återflöde av använt vatten till maskinen
rekommenderas att se till att luft kan passera fritt mellan tömningsslangen och avloppet.
Utloppet ska placeras mellan 0,80 - 1,10 m
ovanför maskinens fundament.

Vattenanslutning:
— Lägsta vattentryck: 0,1 MPa eller 1 bar
— Maximalt vattentryck: 1 MPa eller 10 bar

Fig. 10

Ha inte hjulen utfällda när maskinen
används: glöm inte att sätta tillbaka spaken i
dess utgångsläge.

• Tömning av använt vatten (Fig. 13):

• Strömförsörjning (Fig. 13):
Elinstallationen ska följa normen NF C 15-100,
särskilt vad gäller jordningen.
Vi kan inte hållas ansvariga för olyckor som
inträffar på grund av en felaktig elinstallation.

• Justera höjden:
Maskinen är utrustad med två fötter, som är
justerbara i höjdled och placerade framtill, för
att kompensera för golvets ojämnheter. För
att justera höjden och stabiliteten, följ nedanstående instruktioner:
— Avlägsna sockeln (jfr. Fig. 04 ovan).
— Fäll ut hjulen.
— Lossa på de två skruvar som håller fast fötterna med hjälp av en TORX T20 (Fig. 11).
— Justera de två fötterna med en polygrip eller
en tång för att ändra höjden.
— Fäll in hjulen igen genom att sätta tillbaka
spaken i dess utgångsläge.
— Kontrollera att maskinen står stabilt genom
att trycka diagonalt på locket (först riktning
AA och sedan riktning BB) (Fig. 12).
Maskinen ska stå helt still.
— När den är rätt inställd, dra åt de två skruvarna som håller fast fötterna och sätt tillbaka
sockeln.

Obs!

Tips!

Var noga med att tömningsslangen
hålls på plats för att undvika att utloppet flyttar vid tömning och orsakar översvämning.

Råd för maskinens elinstallation:
— Använd inte förlängningssladd, adapter eller
grenuttag.
— Avlägsna aldrig jordningen.
— Kontakten måste vara lättillgänglig, men
utom räckhåll för barn.

Fig. 11

Obs!
Maskinen
följer
EU-direktiven
2006/95/EG (lågspänningsdirektivet) och
2004/108/EG (elektromagnetisk kompatibilitet).

Om du är osäker, vänd dig till din installatör.

AA
Modeller som är utrustade med
en slang med säkerhetskåpa:
plats för montering oväsentlig

BB
BB

tömning genom
hävertventil

AA

tömning i diskho

eller

Vi avråder starkt från att installera
maskinen:
— i ett fuktigt och dåligt ventilerat rum.
— på ett ställe där den kan utsättas för vattenstänk.
— på ett golv med heltäckningsmatta. Om det
inte går att undvika, se till att luftcirkulationen
vid nedre delen inte hindras, så komponenterna blir väl ventilerade.

10

0,80 m min

Tips!

Om du placerar maskinen bredvid en
annan maskin eller möbel, råder vi er att alltid lämna ett mellanrum för att förbättra luftcirkulationen.

vattenslang
(olika
beroende på modell)

hävertventil

Fig. 13
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1,10 m max

Fig. 12

• Miljön:
Obs!
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3 / FÖRBEREDA DIN TVÄTT OCH DIN MASKIN

• TVÄTTSYMBOLER

• BEHANDLA BESVÄRLIGA FLÄCKAR

Tips! Textilier är försedda med etiketter med information om hur de ska behandlas.
Informationen visas genom symbolerna nedan:
TVÄTT

BLEKNING

Maxtemperatur: 95°C
95

- Normal mekanisk bearbetning
- Normal sköljning
- Normal centrifugering

95

- Begränsad mekanisk bearbetning
- Sköljning med sjunkande temperatur
- Begränsad torktumling

cl

Blekmedel kan användas:
utspätt och kallt

Använd inte blekmedel

STRYKNING

Maxtemperatur: 60 eller 50°C
60

- Normal mekanisk bearbetning
- Normal sköljning
- Normal centrifugering

60

- Begränsad mekanisk bearbetning
- Sköljning med sjunkande temperatur
- Begränsad torktumling

50

- Begränsad mekanisk bearbetning
- Sköljning med sjunkande temperatur
- Begränsad torktumling

200 °C
Hög temperatur

150 °C
Mellantemperatur

110 °C
Låg temperatur

Ska ej strykas
(ingen ånga)

KEMTVÄTT

Maxtemperatur: 40°C
40

- Normal mekanisk bearbetning
- Normal sköljning
- Normal centrifugering

40

- Begränsad mekanisk bearbetning
- Sköljning med sjunkande temperatur
- Begränsad torktumling

40

A

F

P

Alla lösningsmedel
kan användas

Perkloretylen
Tvättnafta

Tvättnafta
och fluorväte
F113

Ingen kemtvätt
och ingen fläck
borttagning med
lösningsmedel

Normal

- Väldigt reducerad mekanisk bearbetning

- Normal sköljning
- Normal centrifugering

P

Maxtemperatur: 30°C
30

F

- Begränsad mekanisk
- Begränsad
- Tillsätt inte vatten (Tvätta i tvättomat
behandling torktemperatur ej möjligt)

- Väldigt begränsad mekanisk bearbetning

- Normal sköljning
- Begränsad torktumling

TORKNING

Endast handtvätt
Maxtemperatur: 40°C
(Vissa maskiner är numer utrustande med ett
program som kan maskintvätta denna typ av
textilier)

Ej vattentvätt

3 / FÖRBEREDA DIN TVÄTT OCH DIN MASKIN

Torktumling normal
temperatur

Torktumling låg
temperatur

Ingen torktumling

Obs! Innan du tvättar första gången, rekommenderar vi att du låter maskinen gå tom en
gång inställd på bomull 90° utan förtvätt och använd halv dos tvättmedel. Anledningen är att
det tar bort rester från tillverkningen som eventuellt kan finnas kvar i maskinen.
12

Tips!

FETT: pudra omedelbart tyget med talk. Låt
torka och borsta försiktigt bort talken. Badda
sedan med fettlösande medel av typen tvättnafta*. Skölj noga och tvätta som vanligt.
KETCHUP - TOMATSÅS: gör en lösning av en
del glycerin och en del varmt vatten. Låt tyget
ligga i blöt i en timme och tvätta sedan som
vanligt.
FÄRG: låt inte färgen torka. Behandla den
omedelbart med det lösningsmedel som är
angivet på färgburken (vatten, terpentin*, lacknafta*). Tvåla in och skölj sedan.
SMINK: placera sidan med fläcken mot ett
absorberande papper och fukta sedan baksidan av tyget med desinfektionssprit* om
materialet tål det och om fläcken inte är fet.
Använd annars ett fettlösande medel (exempelvis trikloretylen*).
ROST: för små fläckar, täck med salt, pressa
citronjuice över saltet, låt det vila över natten
och skölj sedan rikligt och tvätta. För större
fläckar, använd en produkt mot rost och följ
noga tillverkarens instruktioner.

Fläckar från svett, blod, frukt, vin och
choklad försvinner i allmänhet med tvättmedel med biologiska komponenter, men andra
fläckar kan behöva förbehandlas på ett speciellt sätt innan textilierna läggs in i maskinen.
Prova först på ett ställe som inte syns så väl
och skölj mycket noga. Om du använder fläckborttagningsmedel, börja alltid med den yttre
delen av fläcken för att undvika ringformade
fläckar.
BLOD: blöt så fort som möjligt ner tyget med
kallt saltat vatten och tvätta sedan som vanligt.
KAFFE - TE:
— på vit bomull: badda fläcken med väteperoxid* innan du tvättar som vanligt.
— på färgad bomull: badda fläcken med vinägervatten (2 matskedar vit vinäger till 1/4 liter
vatten) innan du tvättar som vanligt.
— På ylle: badda fläcken med en blandning av
lika delar alkohol* och vit vinäger innan du tvättar.
OLJA - TJÄRA: använd "Eau Écarlate"* eller,
om det inte finns, bred ut lite färskt smör på
fläcken, låt vila och badda sedan med terpentin*.
TUGGUMMI: kyl ner med en isbit. När det är
tillräckligt hårt, skrapa med nageln. Avlägsna
den ringformade fläcken med hjälp av ett
avfettningsmedel*.
CHOKLAD - FRUKT - FRUKTJUICE - VIN:
badda fläcken med vinägervatten (2 matskedar
vit vinäger till 1/4 liter vatten). Skölj noga och
tvätta som vanligt.
KULSPETSPENNA - FILTPENNA: avlägsna så
mycket bläck som möjligt genom att badda
fläcken med absorberande papper. Placera en
ren vit tygbit bakom fläcken och badda fläcken
med en annan tygbit indränkt i vit vinäger om
det är syntetiska fibrer eller, för andra material,
desinfektionssprit* (om materialet tål det).
GRÄS: badda fläcken med vit vinäger eller desinfektionssprit* (om materialet tål det) skölj
och tvätta sedan.

•Användning av fläckborttagningsmedel
Obs!
För att undvika risk för brand eller
explosioner:
(*) om du använder produkterna som rekommenderas ovan, var noga med att skölja tvätten ordentligt innan den stoppas in i maskinen.
— om du använder kommersiella fläckborttagningsmedel, var noga med att följa tillverkarens instruktioner.
Kom ihåg att fläckar som behandlas omedelbart vanligtvis är lätta att få bort. Äldre
fläckar som har strukits eller torkats i torktumlare kan däremot vara omöjliga att få
bort.
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• FÖRBEREDA DIN TVÄTT
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• FÖRBEREDA DIN TVÄTT (fortsättning)

• Sortera tvätten:

•Färgtest:

Se tabellen över tvättsymboler när du sorterar
tvätten och välj ett program som passar etiketterna. När det är blandad tvätt, välj det program
som är anpassat för den känsligaste tvätten.
Kontrollera i förväg att nya textilier inte färgar
av sig: se "Färgtest".

Textilier färgar ofta av sig vid första tvätten, om
de inte är garanterat färgäkta. Gör följande
innan du lägger in dem i maskinen:
— Välj en del som inte syns.
— Fukta med varmt vatten.
— Tryck den sedan mot en vit trasa.
— Om tyget inte färgar av sig kan det tvättas
som vanligt i maskinen.
— Om tyget färgar av sig, tvätta det ensamt i
maskinen eller för hand.

•Tvättens vikt
Obs! För att få ett så bra resultat som möjligt, överlasta inte trumman och överskrid inte

•Kontrollera tvätten före torkning
— stora saker (dunbolster, duntäcken etc.).
— linne som inte kan tvättas och/eller centrifugeras.
— tvätt som blivit rengjord med kemiska produkter.

Fibrerna i textilierna är av olika typ och ursprung, deras beteende under torkning är alltså
väldigt skiftande.
Generellt sett kan alla textilier som kan tvättas
i maskin också torktumlas, utom:
— ylle, siden, tyll, strumpbyxor och nylonstrumpor.
— laminerade tyger.
— klorfiber (Thermolactyl * till exempel).
— textilier med skumplast, gummi eller byglar
som riskerar att lossna.

Obs!
Undvik att torka lätta textilier tillsammans med textilier av tjock bomull, eftersom
vikten av de senare skrynklar de lättare textilierna.

nedanstående maxvikter:
Bomull / Färg ____________________ 6 kg
Blandat __________________________ 3 kg
Ömtåligt / Ylle ____________________ 2 kg

Medelvikt på några bitar torr trasa "tunna"
Lakan enkelsäng ____________ 400 till 500 g
Lakan dubbelsäng ________________ 800 g
Örngott __________________________ 200 g
Tunt nattlinne ____________________ 150 g
Barnbyxa av tyg____________________ 120 g
Byxa av tyg för vuxen ______________ 500 g
Herrskjorta av bomull/polyester ______ 200 g

T-shirt av bomull, stor storlek ________ 150 g
Diskhandduk ______________________ 100 g
Duk ______________________________ 250 g
Ömtåliga damunderkläder ____________ 50 g
Syntetisk barnkofta ________________ 50 g
Strumpa __________________________ 20 g
Tygpyjamas för vuxen ______________ 250 g

Obs!
Det är bättre att torka textilier som inte
är färgäkta separat.

* : Registrerat varumärke

Textilier och plagg med svårare fläckar exempelvis matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin eller vax måste tvättas rena innan torktumling kan påbörjas (exempelvis genom ett lämpligt tvättprogram med högre vattentemperatur och med ytterligare tvättmedel).

• LÄGGA IN DIN TVÄTT
Utför stegen i följande ordning:

Genomsnittlig vikt för kraftig torr tvätt

•Öppna maskinen

Jeans för vuxna ____________ 800 g till 1 kg
Stor frottéhandduk ________________ 700 g
Liten frottéhandduk ________________ 300 g
Joggingbyxa för vuxen ____________ 350 g

Barnpyjamas av frotté ______________ 100 g
Badrock ________________________ 1200 g
Tröja ____________________________ 250 g
Påslakan ________________________ 1500 g

•Kontrollera tvätten före tvätt
Obs! Om inte följande instruktioner följs kan det orsaka allvarliga eller till och med oreparerbara skador (skadad trumma, förstörd tvätt etc.) och upphäver garantin.
— Töm fickorna: avlägsna alla lösa föremål,
— Stäng dragkedjor och knappar.
— Avlägsna hakar, byglar mm från textilierna eller lägg tvärrgodset i en tvättpåse.
— Ta bort knappar som sitter löst, nålar och spännen.
— Placera småsaker (band, näsdukar etc.) i en tvättpåse.
— Vänd textilier med flera lager (sovsäck, täckjacka...).
— Vänd stickningar, textilier med påsydda dekorationer, byxor och stickade plagg.
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— Kontrollera att maskinen är avstängd.
— Tryck på knappen på maskinens framsida.
Luckan öppnas.

•Öppna/Stäng trumman

Fig. 14

— Öppna luckan i trumman genom att trycka
på knappen på den främre luckan (Fig. 14).
— För att stänga den igen, tryck luckan framåt
inåt trumman, fäll sedan tillbaka den bakre
luckan tills den går i lås.

A

Obs!
För att bekräfta att luckan är ordentligt stängd, skall den blå randen på knappen
vara synlig A (Fig. 15).

Fig. 15
15
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3 / FÖRBEREDA DIN TVÄTT OCH DIN MASKIN

• LÄGGA IN TVÄTTEN (FORTSÄTTNING)

4 / PROGRAMMERA DIN MASKIN

• BESKRIVNING AV KONTROLLPANELEN

•Lägga in tvätt
För optimalt tvättresultat, placera tvätten, sorterad och uppvikt, i trumman utan att packa den och
fördela den jämnt. Blanda stora och små plagg för bästa torkresultat, utan att skapa obalans.

STOP

TORKNING

NORMAL

90°C

FIN

Obs!

BOMULL /
VITTVÄTT

CENTRIFUGERING

30

FÖRDRÖJD
START

varv

REST.TID MIN

60

30
KALLT 30

S TART / P AUSE

40
KULÖR /
SYNTETTVÄTT
FÖRTVÄTT

• MÄTA UPP TVÄTTMEDEL (Fig. 16)

FÖRDRÖJD
START
TORKTID

LÅST

CENTRIFUGERING

KALLT

KALLT

YLLE /
FINTVÄTT

TVÄTT SKÖLJNING TORKNING

40

SKÖLJNING

Var noga med att det inte fastnar tvätt mellan de två luckorna när trumman stängs.

DUO

60

INTENSIV

EXTRA
SKÖLJNING

SKRYNKELLFRITT

TORKNING

TVÄTT / TORK
A klass - 6 kg - 1300 varv

Fig. 17

•Dosera tvättmedlet
Mängden tvättmedel som ska användas beror
på vattnets hårdhet, hur smutsig tvätten är
och hur mycket som ska tvättas. Följ alltid instruktionerna för dosering som finns på förpackningen.
Obs! Tillverkarens rekommendation för
mängd tvättmedel är, vanligtvis, avsedd för en
helt fylld maskin. Anpassa doseringen efter
vikten på tvätten som stoppats in i maskinen.
Följ doseringsråden för att undvika att det blir
för stor dos, som leder till att det bildas skum.
Om det bildas för mycket skum, så kan det
minska maskinens effektivitet och öka tvättiden och vattenförbrukningen.

A

cl

1

2

3

4

B 1 2

C

3

4

D

E

A

E

Start/Paus

B

1

Lampor för tvättförlopp Varvtal

2

Centrifugeringstid

3

Fördröjd start / resttid

4

Indikering för aktiverad barnspärr

Programväljare
Varvtalsreglage centrifugering
C Knappar för tillval
och barnspärr
D Fördröjd start / Tid för
torkning

Anmärkning: Alla knappar är tryckkänsliga, de sjunker inte. Det räcker med att vidröra den.

• PROGRAMMERA EN TVÄTT
Fig. 16

•Tvättmedel för ylle och ömtåliga
textilier
När dessa textilier ska tvättas, rekommenderas användningen av ett passande tvättmedel
(undvik att placera det direkt i trumman eftersom vissa produkter skadar metallen).

Förtvättsfack (pulver)

2

Tvättfack (pulver eller flytande)

3
4

••För torktumlare:

•Steg som ska utföras

1

cl

Blekmedelsfack
Sköljmedelsfack

Pulvertvättmedel

Följ tillverkarens rekommendationer när sköljmedel används.

Flytande tvättmedel

Obs!
— Tvättmedelsfacket kan innehålla pulver och flytande tvättmedel, använd inte flytande tvättmedel för program MED förtvätt eller MED uppskjuten start (modellberoende).
— För att fylla på facken på ett korrekt sätt, öppna luckan så mycket som möjligt.
— Överskrid inte MAX-nivån.

16

Display

— Välj det tvättprogram som passar tvätten bäst genom att
vrida programväljaren A .
Anmärkning: Genom att vrida programväljaren till ett annat
läge än STOP aktiveras maskinen.
— Du kan justera den föreslagna centrifugeringshastigheten
genom att trycka på knappen Centrifugering B .
— Eller mot slutet: välj tömming.
Tvätten slutar efter en tömning i 110 v/min utan centrifugering.
— Alternativt: sköljstopp dvs. maskinen stoppar med trumman full med vatten, före den slutliga centrifugeringen.
— Välj önskade alternativ med hjälp av knapparna C .

Information: Valen ovan gör det bara möjligt att
välja inställningar eller alternativ som passar med valt
program.
17

Maskinen visar den centrifugeringshastighet som bäst passar det
valda programmet och även tiden
för en standardlast.

varv

varv

varv

Tänd lampa: alternativ valt
Släckt lampa: alternativ inte valt

Anmärkning: Tillval
ändrar tvättiden.

SV

SV

4 / PROGRAMMERA DIN MASKIN

• PROGRAMMERA EN TVÄTT (fortsättning)
•Steg som ska utföras (fortsättning)

• PROGRAMMERA EN TVÄTT MED TORKNING
Display

— Välj direkt start genom att trycka på knappen
“Start/Paus” E ...
Lampan för tvättförlopp 1 tänds.
Programmet startar.

Maskinen visar hela tiden vilken vilken fas programmet befinner sig i
TVÄTT SKÖLJNING TORKNING

såväl som uppskattad återstående
tid innan det är färdigt.
REST.TID.MIN

... Starten kan skjutas upp med 1 till 24 timmar.
— Tryck då på knappen "Fördröjd start" D (för instruktioner om hur, se kapitlet “ÖVRIGA FUNKTIONER - Fördröjd
start”).
Visar 3 tiden som måste förflyta innan processen börjar.
(Tiden visas i minuter under den sista timmen).

FÖRDRÖRJD START
FÖRDRÖRJD START

(lampan

blinkar)

•Programslut
Anmärkning: Efter centrifugeringen ställer sig tvättmaskinen automatisktmed trummans öppning uppåt för att förenkla åtkomsten till tvätten. Detta tar max 3 minuter.
Därefter visar 3 displayen “-0-”, vilket visar att det är färdigt.
— Ställ in programväljaren A på “STOP”.
Du kan därefter öppna luckan och ta ut tvätten

•Steg som ska utföras

Display

Det är möjligt att ställa in torktumling efter tvätten med automatisk avkänning av när torkningen är färdig.
Anmärkning: Resultatet kan variera en aning beroende på
tvätt.
Steg:
— Programmera tvätten (se föregående sidor).
— Välj alternativet "Tork" med tillvalsknappen "Torkning" C .
— Tryck på knappen “Start/Paus” E . Cykeln påbörjas.

för

"Torkning"

TORKNING

Tiden som visas inkluderar den
uppskattade torktiden.

Obs!
För att tvätten ska torka ordentligt, bör inte
mängden överstiga 4 kg.
Om maskinen beräknar att den är för tungt lastad för att
kunna torka, kommer den att stanna när tvätten är klar och
visa siffran "4" blinkande på displayen 2 . Om detta inträffar, justera mängden tvätt, ändra tiden för torkningen med
knappen D och tryck på knappen “Start/Paus” E för att
starta om torkningen.

TVÄTT SKÖLJNING TORKNING

LÅST

FÖRDRÖJD
START
TORKTID

Départ différé

Tr/min

Durée/min

Display

•Steg som ska utföras

Alla lampor är släckta.

— Vrid programväljaren A för att välja torkprogram
"Normal temperatur" eller "Låg temperatur" beroende på
tvätten.
— Välj torktid med knappen "Torktid” D .
— Tryck på knappen “Start/Paus” E . Cykeln påbörjas

Anmärkning: Kontrollera innan:
- att vattenkranen är öppen.
- att tvätten har centrifugerats tillräckligt och att den inte
överskrider en halv trumma.

Obs! Innan du sätter igång din maskin, kontrollera att strömkabeln är inkopplad och att
vattenkranen är öppen. Försäkra dig om att trummans luckor och maskinens lucka är
ordentligt stängda.
När tvätten är färdig, när "-0-" visas, återgår maskinen till programmeringsläge om du trycker på
någon knapp eller ställer in programväljaren.
Som säkerhetsåtgärd rekommenderas det att du stänger vattenkranen när tvätten är klar.

18

(Lampan
tänds)

• PROGRAMMERA ENDAST TORKNING

•Avbryta en programmering, en tvätt eller
under en paus
— Ställ in programväljaren A på “STOP”.
Anmärkning: När du avbryter, så måste du programera om
allt från början.
Om du har avbrutit under en tvätt kan du, vid behov, tömma
ut vattnet genom att köra ett centrifugeringsprogram med
anpassad hastighet

4 / PROGRAMMERA DIN MASKIN

19

FÖRDRÖJD
START
TORKTID

Départ différé
REST.TID MIN

TVÄTT SKÖLJNING TORKNING

Lampan "Torkning" tänds

SV

4 / PROGRAMMERA DIN MASKIN

• EXEMPEL PÅ PROGRAM

• MÖJLIGA ÅTGÄRDER MEDAN PROGRAMMET GÅR

4

308 till 332

KULÖR / SYNTET

- 60°

3

100 till
125

3

222 till 244

FINTVÄTT / YLLE

- 30°

2

30 till 45

Ej möjligt

SKÖLJNING

20

Detta program avslutas
med centrifugering

CENTRIFUGERING

10

Välj den snabbaste hastighet som tvätten tål

Display

— När maskinen körs eller vid uppskjuten start, kan du göra
vissa justeringar av programmet.
För att få reda på vilka ändringar som är möjliga, se kapitlet "ÄNDRA TVÄTTPROGRAM".

Torktumling

125 till
150

REST.TID.MIN

Mörka färger

6

Typ av tyg

Extra sköljning

- 90°

REST.TID.MIN

TVÄTT SKÖLJNING TORKNING

•Ändra program under gång

Efterföljande
torktumling

BOMULL / VIT / KULÖR

TVÄTT SKÖLJNING TORKNING

Nedräkningen fortsätter och lamporna lyser på nytt med fast

Möjliga tillval

Mycket smutsig

— Tryck på knappen “Start/Paus” E för att fortsätta tvätta.

Programlista

Förtvätt

Nedräkningen av tiden stoppas.
Lamporna för tvättförlopp och
återstående tid blinkar.

Tid (minuter)
(utan tillval)

— Tryck på knappen “Start/Paus” E för att avbryta tvätten

Maximal mängd torr
tvätt att tvätta (kg)

Display

Maximal mängd tvätt
att torka (kg)

För att välja det program som är bäst anpassat efter det som ska tvättas, följ informationen som du
hittar på etiketten på de flesta textilier.

•Lägga in eller ta ur något ur maskinen när den går
— Lägg in eller ta ur tvätten.
Tiden innan luckan låses upp beror på temperaturen i
maskinen och det kan, av säkerhetsskäl, ta flera minuter
om det är en tvätt vid över 40°C som avbryts.

4 / PROGRAMMERA DIN MASKIN

Temperatur (°C)

SV

Tid
Tvätt + Torktumling
(minuter)

Särskilda program

•Barnspärr

Display

— — För att undvika att det valda programmet ändras kan du
aktivera barnspärren.
Du gör det genom att samtidigt trycka på den andra och
fjärde tillvalsknapparna C (lampan "Låsning" 4 tänds).
När barnspärren är aktiverad blir knapparna och programväljaren låst.
— Om du vill ändra programmet så måste du först avaktivera
barnspärren.
Det gör du genom att samtidigt trycka på samma knappar
som tidigare tills låslampan släcks.
Anmärkning: Du kan när som helst aktivera eller avaktivera
barnspärren. Det rekommenderas att du inte¬ aktiverar det
förrän efter att ha programmerat maskinen ¬och tvätten har
påbörjats.

20

LÅST

Torkningsprogram
Endast TORKNING "normal temperatur":
BOMULL / VIT / FÄRGAD

20 till 180

4

Endast TORKNING "låg temperatur":
SYNTETISKT

20 till 180

3

Se ovan för att
välja tid och typ av
torkning beroende
på typ av tvätt.

● : Dessa funktioner kan användas ensamma eller tillsammans med andra - ologiska kombinationer är omöjliga

Information:
Tillval ändrar tvättiden, exempelvis:
— Förtvätt: tiden förlängs med 17 till 33 minuter.
— Extra sköljning: tiden förlängs med 9 till 18 minuter.
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• ÄNDRA PROGRAM

4 / PROGRAMMERA DIN MASKIN

• PROGRAMDETALJER

•Vid programmeringen

•När programmet börjat (fortsättning)

Det är möjligt att ändra alla delar av programmet innan du trycker på “Start/Paus” E .

— Du kan ändra tiden för den fördröjda starten
under hela väntetiden innan programmet börjar.
Anmärkning: Om du under denna period vill
avbryta den uppskjutna starten, ställ in displayen 3 så du ser tidsåtgången. Tryck
sedan lätt på knappen “Start/Paus” E .
Programmet kommer att börja omedelbart. .
Du kan även avbryta den uppskjutna starten
genom att vrida programväljaren A till läge
“STOP”.
— Du kan bara aktivera tillvalet förtvätt under
väntetiden för uppskjuten start.
— Du kan aktivera tillvalet extra sköljning fram
till sköljningen påbörjas (fram tills lampan
"Sköljning" tänds).
— Du kan endast ändra tillvalen mycket smutsig, mörka färger och antiskrynkling under
väntetiden för uppskjuten start.
— Du kan välja tillvalet torktumling efter att programmet påbörjats (om tvätten inte väger för
mycket för att kunna genomföra det).

•När programmet börjat
— Du kan inte ändra typ av textilier (ex.vis från
bomull till fintvätt etc.).

Anmärkning: Om du vrider programväljaren
A till ett annat läge, kommer 3 horisontella
streck visas i displayen 3 då denna
ändring inte är tillåten.
Ursprungligt program kvarstår
För att ändra typ av textil när ett program
körs, måste du avbryta programmet och
sedan lägga in ett nytt program.
—Samma sak gäller om du vrider programväljaren när barnspärren är aktiverad.
— Du kan däremot ändra temperatur i början
av tvättcykeln, för samma typ av textil, utan att
avbryta programmet.
Anmärkning: Tidsåtgången ändras i enlighet
med valet.
— Du kan ändra centrifugeringshastigheten
under hela programmet.

•I slutet av programmet

— Du kan välja avrinning och stopp med full
trumma fram till slutet av sköljningen (fram
tills lampan "Sköljning" 1 släcks).

— När displayen 3 visar “- 0 -”, kan du
programmera in ett nytt program utan att
behöva återställa programväljaren A till läge
“STOP”.
Maskinen är alltså redo för ett nytt program.

•Tvätt-program
•Sköljning

•Bomull / Vit

Sköljning, enligt val:
— antingen centrifugering med tömning,
— eller enbart tömning (tillvalet "avrinning"),
— eller ett stopp med trumman full med vatten.

För tvätt som består av BOMULL som är vit
eller färgad.

Obs!
Om du ska tvätta färgad tvätt, överstig
inte temperaturen 60°C.
Anmärkning: Under programmets första
minuter uppskattar maskinen tvättens vikt
automatiskt. Den anpassar vattenförbrukningen och programmets varaktighet för att få ett
perfekt tvättresultat. Därför kan den återstående tid som visas ändras när mätningen är
klar.

•Centrifugering
Detta program centrifugerar bara tvätten i valfri hastighet. Det följs av en tömning.

Obs! Om det bara är en sköljning som
följs av en centrifugering eller bara
centrifugering, var noga med att anpassa
valet av hastighet efter vilken sorts tvätt det
är i maskinen.

•Kulör / Syntet
För tvätt som består av SYNTETMATERIAL
eller BLANDADE MATERIAL.

•Fintvätt / Ylle
För tvätt som består av ÖMTÅLIGA TYGER,
LINNE
och
YLLE
SOM
ÄR
MASKINTVÄTTBART.
Anmärkning: Program med begränsad mekanisk bearbetning, väldigt försiktig centrifugering och rotation anpassad efter typen av textilier.

•Tork-program
•Endast torkning låg temperatur

•Endast torkning normal temperatur

Torkar en tvätt bestående av syntetmaterial
eller blandade material som tål torktumling
endast vid en lägre temperatur.
Anmärkning: Undvik att använda detta program för textilier som tål högre temperatur.

Torka en bomullstvätt (max 4 kg) som har centrifugerats. Välj tid efter mängden tvätt och
hur torr den ska bli.

Information:
Torkprogrammen avslutas med en av kylningsfas på några minuter, för att kyla ner tvätten
gradvis.
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• TILLVALSFUNKTIONER

4 / PROGRAMMERA DIN MASKIN

• ÖVRIGA FUNKTIONER (fortsättning)

•Förtvätt

•Skrynkelfritt

•Fördröjd start

Särskilt anpassad för nersmutsad tvätt (lera,
blod etc.).
Först är det en kall tvätt och sedan en uppvärmningsfas med uppvärmning till 30°C. Den
första tvätten får bort partiklarna som smutsat
ner tvätten.

Gör att maskinen sköter om din tvätt med
ömtåliga textilier och undviker veck och vita
märken. Detta tillval reducerar automatiskt
hastighet och tid för centrifugering.

Du kan fördröja programmets start med mel¬lan 1 och 24 timmar för att kunna dra nytta av lägre
elpriser eller för att programmet ska sluta vid en önskad tid.
Välj hur lång tid genom att trycka flera gånger på knappen "Uppskjuten start" D tills den önskade tiden uppnås.
Anmärkning: Efter några sekunder visas inställd tid i
displayen 3 som blinkar. Displayen räknar ner tiden som återstår innan programmet startar (den sista timmen räknas ner i minuter

•Torkning
Detta program lägger till en torkcykel efter
tvättprogrammet.
Programmet kommer att stanna automatiskt
när maskinen känner att. kläderna är torra. Du
behöver inte programmera torktid.
Kontrollera att tvätten tål torktumling.

Obs!
Tvättmedel måste i dessa fall fyllas på
i facket “ ” i tvättmedelsbehållaren.

•Intensiv tvätt
Denna funktion förbättrar tvättresultatet vid
kraftigt smutsad tvätt genom en gradvis höjning av temperaturen och förlängningen av
tvättiden

•Extra sköljning

•Automatisk antiskrynklingsfunktion
Om du valt ett program med tvätt och torkning samt tillvalet "Skrynkelfritt", vänds tvätten i 2 timmar
efter att torkningen avslutats. Detta förhindrar att det bildas veck på tvätten, något som är extra
synligt på tvätt med mörka färger. Torkningslampan är tänd under hela denna tid.
Om du behöver komma åt tvätten under tiden, avbryt funktionen genom att trycka på knappen
“Start/Paus” E . Sätt tillbaka programväljaren A i läge “STOP”.

•Visning av återstående tid

Särskilt för känslig hy och allergiker: lägger till
en extra sköljning till tvättprogrammet.

• ÖVRIGA FUNKTIONER
•Tömning
Denna funktion är till för väldigt ömtålig tvätt och den hoppar över centrifugeringen och går direkt
till tömningen av maskinen.

•Stopp med vattenfylld trumma
Denna funktion används för textilier som du inte vill centrifugera eller om du kommer att vara borta
länge när programmet är slut.
När denna funktion har valts avbryts programmet före den slutliga centrifugeringen, vilket gör det
möjligt att låta tvätten ligga i blöt för att undvika skrynklor.
Anmärkning: När maskinen stannar med fylld trumma så räknar inte längre
displayen 3 ner den återstående tiden och lampan för sköljning blinkar.
TVÄTT SKÖLJNING TORKNING

När programmet körs, visar displayen 3
permanent hur lång tid som återstår innan
programmet är slut.
— Om strömmen bryts under tvätten, kan den
tid som visas när strömmen kommer tillbaka
vara kortare än den faktiska tid som återstår.
Tiden kommer att uppdateras när sköljningen
påbörjas.

— Under programmeringen, visar displayen
3 den uppskattade tiden för en tvätt med
standardvikt (*).
(*) Tiden som maskinen visar i början av programmet kan variera under programmets
gång:
— Om du ändrar tvättemperaturen (även under
centrifugeringen).
— Om du lägger till eller tar bort tillval kommer
tiden att räknas om och visas på displayen.

• PROGRAM FÖR JÄMFÖRANDE OCH STANDARDISERADE TEST
- Tvätt:
Bomull - 60°C - 6kg - Utan tillval - Maximal centrifugering.

Därefter:
— om du vill tömma maskinen med centrifugering:
Välj programmet "Centrifugering" med hjälp
av programväljaren A , tryck på knappen
Centrifugering B för att välja hastighet som
passar typen av tvätt. Programmet avslutas
automatiskt.

— om du endast vill tömma maskinen:
Välj programmet "Centrifugering" med hjälp av
knappen Centrifugering B visas
(tömningsfunktion).

- Torkning:
Bomull - Normal temperatur - 4kg.

- Gränsvärden:
230V - 50Hz - 10A - 2200W.

De tester som ligger till grund för den skriftliga informationen på etiketten med
energiinformation, är utförda i enlighet med direktiv 96/60/EG.
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•Rengöra tvättmedelsbehållaren

•Komma åt yttertrummans botten

Rengör tvättmedelsbehållaren regelbundet.
För detta:
— För knappen framåt och dra behållaren
uppåt (Fig. 18).
— Skölj allt i varmt vatten för att rengöra insidan av facken och vattenrören.
— För att förenkla rengöringen av facket för
sköljmedel innehåller det en borttagbar hävert
(färgad del). Sätt tillbaka den i ursprungsläget
efter rengöringen.
— Sätt sedan tillbaka hela tvättmedelsfacket
på dess plats och kontrollera att det sitter rätt.

Montera bort trummans tvättvalk:
Om tvätt faller mellan trumman och yttertrumma:
— Töm trumman och stäng den.
— Vrid trumman till stället där tvättvalken sitter
fäst.
— Lossa och avlägsna de 2 skruvarna A
(TORX T20), valken faller ner i trumman. Var
försiktig och placera en frottéhandduk under
för att dämpa fallet (Fig. 23).
— Vrid tillbaka och öppna trumman.
— Plocka fram föremålet som fallit i genom
öppningen som bildades när valken togs bort.
— Sätt tillbaka tvättvalken inifrån och ut i sina
fästen.
— Stäng och vrid trumman.
— Håll fast valken och sätt tillbaka skruvarna.

Fig. 18

•Rengöra pumpfiltret
Obs!
Om du inte rengör pumpfiltret regelbundet kan maskinens prestanda påverkas.

Obs!

Fig. 19

Töm först maskinen och koppla sedan
bort strömförsörjningen.
För att rengöra pumpfiltret:
— Avlägsna listen (Fig. 19).
— Placera ett platt uppsamlingskärl under
pumpen.
— Om maskinen är utrustad med det, ta fram
tömningsslangen genom att avlägsna sockelproppen (Fig. 20).
— Öppna proppen i slangens ände och låt vattnet rinna ut i uppsamlingskärlet (Fig. 20).
— Stäng proppen och var noga med att den är
ordentligt intryckt i sockeln.
— Skruva upp locket till filtret i tömningspumpen (Fig. 21).
— Rengör filtret.
— För att sätta tillbaka det på plats, sätt in det
och placera det lilla stiftet som är på den cylinderformade ytan uppåt (Fig. 22).
— Skruva åt locket igen (Fig. 22).
— Sätt tillbaka listen som den satt tidigare.

Fig. 20

Fig. 21

Obs!
Kontrollera vid nästa tvätt att det inte
finns några läckor.

Fig. 22
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Fig. 23

•Rengöring av torkfiltret
Obs!
Filtret bör rengöras efter varje torkning.
Detta filter är till för att samla upp luddet som
bildas under torkningen, för att det inte ska
åka ut i luftsystemet.
För att rengöra det, utför följande steg:
— öppna luckan på maskinen.
— handtaget till filtret finns till höger, nära trumöppningen.
— avlägsna filtret genom att dra det mot dig
(Fig. 24).
— torrengör och avlägsna lagret av ludd
— sätt tillbaka filtret på plats genom att trycka
ner det ordentligt.

Fig. 24

•Rengöring av maskinen
Obs!
Vid rengöring av panelen, och området
kring trumman och höljet, använd endast en
svamp eller en trasa .fuktad med vatten och
flytande tvål.
Använd inte (Fig. 25) :
— Slipmedel
— Svampar av metall eller plast
— Alkoholbaserade produkter (alkohol, lösningsmedel etc.).

Fig. 25
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5 / LÖPANDE SKÖTSEL AV DIN MASKIN

•Skötsel av inre delar

•Byte av vattenslang

För att garantera en god hygien rekommenderas det att du:
— låter luckan stå öppen ett tag efter att ha
tvättat.
— cirka en gång i månaden: rengör delar av
plast och gummi runt luckan med ett milt klo
rerat medel. Skölj för att få bort alla rester av
medlet.
— tvätta vid 90°C minst en gång i månaden.

Var noga med att fästa slangen ordentligt och
kontrollera packningen i båda ändar av den.

•Regelbundna kontroller

•Risk för isbildning

SV

NOTER

•Byte av strömsladd
Obs!
För din säkerhet måste detta utföras av
kundservice eller en kvalificerad yrkesman.

Kontrollera vattenslangens och tömningsslangens skick. Om du konstaterar minsta
sprickbildning, byt ut slangen mot en likadan,
som finns tillgänglig hos tillverkaren eller hos
kundservice.

Om det är risk för isbildning, koppla bort vattenslangen och töm den på vatten som kan
finnas kvar i slangen genom att placera den så
lågt som möjligt.

• AUTOMATISKT
•Säkerhetsstängning av luckan

•Skumsäkerhet

— När programmet startar låser sig luckan.
— När programmet är klart, eller när maskinen
stoppar med trumman full, låses luckan upp.
— Om du har ett program med fördröjd start,
är luckan olåst fram tills programmet startar.
— Om du vill öppna luckan under programmets gång, tryck kort på knappen
“Start/Paus” E och vänta i minst 1 till 2
minuter, så låses luckan upp

Tvättmaskinen kan upptäcka om det bildas för
mycket skum under centrifugeringen.
Då stoppas centrifugeringen och maskinen
töms.
Därefter fortsätter programmet och anpassar
tempot på centrifugeringen och lägger eventuellt till en extra sköljning.

•Vattensäkerhet
Maskinen kontrollerar ständigt vattennivån
och kan undvika en eventuell översvämning.

Obs!
Beroende på när under programmet
som du vill öppna luckan, kan tiden vara längre om maskinen behöver svalna först.
Under programmets gång kan du inte öppna
luckan om temperaturen i maskinen överstiger en viss nivå för att undvika allvarliga
brännskador.

•Centrifugsäkerhet
Tvättmaskinen är utrustad med en spärr som
kan begränsa centrifugeringen när den upptäcker att tvätten är ojämnt fördelad.
I sådant fall kan det hända att tvätten inte blir
tillräckligt centrifugerad. Fördela tvätten jämnt
i trumman och programmera in en ny centrifugering.
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6 / MÖJLIGA PROBLEM

Tips!
Det kan inträffa problem när maskinen används, här är några exempel.

Problem:
Programmet startar inte:

Möjliga orsaker / Åtgärder:
- du har glömt trycka på startknappen
- maskinen får inte längre ström:
- kontrollera att anslutningen till uttaget är korrekt
- kontrollera strömbrytare och säkringar
- vattenkranen är stängd (d01)
- maskinens lucka är inte ordentligt stängd (d07)
- pausfunktionen är aktiverad

Knapparna är inaktiverade:

- barnspärren är aktiverad: stäng av den genom att
trycka på motsvarande knappar

Displayen är släckt:

- kontrollera att anslutningen till uttaget är korrekt
- kontrollera om strömbrytaren är på
- maskinen är i energisparläge (displayen släcks efter
cirka en timme om den inte används)
- maskinen har inte blivit korrekt monterad: kontrollera
att alla transportskydd har plockats bort
- golvet är inte horisontellt
- maskinen står inte stadigt på de fyra fötterna: just¬era
maskinens fötter.

Kraftiga vibrationer vid centrifugering:

En vattenpöl bildas runt maskinen:

Fara! Koppla först bort kontakten eller stäng
av strömbrytaren och stäng vattenkranen.
När maskinen går, förhindrar en nivåvakt att vattnet
svämmar över. Om vattnet trots det rinner ur maskinen,
kan det hända att:
- avloppsslangen är dåligt placerad i avloppet.
- anslutningen av vattenslangen till maskinen och till
vattenkranen är inte tät: kontrollera tätningarna och
att anslutningarna är väl åtdragna.
- Anmärkning: ett överskott av skum kan orsaka en
översvämning: i detta fall (litet läckage), försök att
programmera en tvätt under övervakning och minska
mängden tvättmedel. Om det läcker igen, kontakta
kundservice.

30

6 / MÖJLIGA PROBLEM

Obs!
Oavsett vilket fel som har uppstått är det bra att stänga av maskinen, koppla bort strömsladden och stänga vattenkranen.

Problem:
Maskinen töms inte:

Tvätten centrifugeras inte
eller otillräckligt:

Luckan öppnas inte:

Möjliga orsaker / Åtgärder:
- du har ställt in ett program som slutar med vattenfylld
trumma
- pumpen eller tömningsfiltret är blockerade: rengör
dem
- avloppsslangen är klämd eller tillplattad
- du har valt ett program utan centrifugering, exempelvis "Avrinning"
- maskinen har upptäckt att fördelningen av tvätt i
trumman inte är bra: fördela om tvätten och programmera in en ny centrifugering
- programmet är inte avslutat: luckan är låst under hela
programmet och så länge maskinens temperatur är
för hög (det kan ta några minuter)

Torkprogrammet börjar inte:

- du har inte valt torktid

Tvätten är inte så torr som önskas:

- det valda torkprogrammet är inte anpassat efter den
tvätt som stoppats in i maskinen (följ råden på etiketterna som är fastsydda i kläderna)
- den valda torktiden är inte anpassad: öka eller minska
torktiden, beroende på hur fuktig du vill att tvätten
ska vara
- tvätten väger mer än den maximalt tillåtna vikten (se
hur tvättens vikt räknas ut i kapitlet "SORTERA
TVÄTTEN" och den maximala vikten i programlistan¬)
- tvätten som ska torkas har inte blivit tillräckligt centrifugerad

Du vill bara tvätta, men torktumling - du har valt tillvalet "Torkning"
följer automatiskt:
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6 / MÖJLIGA PROBLEM

• FEL SOM DU SJÄLV KAN ÅTGÄRDA
Din maskin upptäcker själv vissa funktionsfel och talar om det med särskilda meddelanden som
visas på displayen. Nedan förklarar vi hur dessa fel lätt kan åtgärdas av dig:

Kod

Orsak / Åtgärd

7 / KUNDSERVICE

• REPARATIONER
Eventuella reparationer av maskinen måste
utföras av en certifierad tekniker som känner
till märket. Uppge komplett referensinformation när du ringer (modell, typ och serienummer). Dessa uppgifter finns på märkskylten
(Fig. 26).

ORIGINALDELAR
Begär att bara certifierade originaldelar
används vid servicereparationer.

Fyllningsfel. Kontrollera att vattenkranen är öppen, tryck sedan igen på "Start" för att
starta om.

Tömningsfel. Rengör pumpfiltret (se hur i kapitlet "LÖPANDE UNDERHÅLL:
Rengöring av filter"), tryck sedan igen på "Start" för att starta om.

Fel på luckans låsning. Kontrollera att luckan är stängd, tryck sedan igen på "Start"
för att starta om.

För tung tvätt för att kunna torka. Minska mängden tvätt och starta torkningen igen.

Obs!
Om du inte kan reparera problemet själv, ring en servicetekniker men glöm inte att tala om vilket felmeddelande som visas (d01, d02,...) för att underlätta arbetet.

Fig. 26

Tips!
Om något inträffar som inte finns beskrivet ovan, rekommenderas att du följer nedanstående
steg innan du ringer en servicetekniker:
— sätt programväljaren i läge "STOP" och gör maskinen strömlös ( dra ur kontakten, säkringen)
under minst 10 sekunder.
— koppla in strömmen igen och starta ett tvättprogram.
Om felet kvarstår, ring din servicetekniker.

Obs!
Starta inte om tvättprogrammet när trumman är blockerad eller om du ser vatten runt omkring
maskinen eller om det luktar bränt.
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