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SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Om ledningen är skadat eller förstört måste den
bytas ut av en fackman.
2. Slangar som har medlevererats måste alltid
användas. Återanvänd inte gamla slangar.
3. Tvättmaskinen är endast avsedd för
inomhusbruk.
4. Maskinens öppningar får inte blockeras av
golvmattor och liknande.
5. Denna tvättmaskin får användas av barn som har
fyllt 8 år och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga och brist på
erfarenhet, om de har instruerats i användningen
av tvättmaskinen och riskerna med att använda
den. Barn får inte leka med maskinen.
6. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget innan
rengöring eller underhåll.
7. Kontrollera att alla fickor är tomma innan
tvättning.
8. Vassa och massiva föremål som mynt, smycken,
spikar, skruvar eller stenar kan skada maskinen
allvarligt.
9. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och stäng
av vattnet efter användning av maskinen.
10. Kontrollera att all vatten har pumpats ut ur
maskinen innan luckan öppnas. Öppna inte
luckan om det finns synligt kvarvarande vatten i
maskinen.
11. Barn och husdjur kan hitta på att gömma sig i
maskinen. Kontrollera maskinen före användning.
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12. Glaset i luckan kan bli varmt vid tvättning. Håll
barn och husdjur borta från maskinen.
13. Se till att spänningen motsvarar spänningen på
maskinens märkskylt.
14. Anslut maskinen till en kontakt som klarar av
maskinens märkström enligt märkskylten. Dra
inte ut stickkontakten med blöta händer.
15. För din egen säkerhet måste maskinen vara
ansluten till ett jordat vägguttag.
16. Barn under 3 år måste hållas borta från
maskinen.
17. Barn skall underrättas om att de inte får leka med
maskinen.
18. Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn.
Håll all förpackningsmaterial (plastpåsar och
skummaterial) utanför barns räckvidd.
19. Vag noga med inte att skållas när maskinen leder
ut hett tvättvatten.
20. Tvättmaskinen bör inte monteras i badrum, i
andra våtrum eller i rum med explosiva eller
frätande gaser.
21. Var medveten om att anslutning till el och vatten
skall genomföras av en fackman enligt
tillverkarens anvisningar.
22. Innan maskinen användas måste alla
förpackningsmaterial och transportsäkringar tas
bort. Om detta inte görs kan maskinen skadas
allvarligt.
23. Innan det tvättas kläder i maskinen första gången
måste tvättmaskinen köra ett program utan
kläder i maskinen.
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24. Tvättmaskinen är endast avsedd för användning i
privata hushåll och för tvättning av textilier som
är lämpad för maskintvätt.
25. Brandfarliga, explosiva och giftiga lösningsmedel
är förbjudna. Bensin och alkohol får inte
användas som tvättmedel. Använd endast
tvättmedel avsedd för maskintvätt.
26. Det är förbjudet att tvätta golvmattor.
27. Fyll inte på vatten med händerna i efterhand
under en tvätt.
28. Vänta 2 minuter efter att maskinen har stannat
innan luckan öppnas.
29. Kom ihåg att stänga av el och vatten omedelbart
efter att en tvätt har blivit klar.
30. Sitt och klättra inte upp på ovansidan av
maskinen.
31. Luta dig inte mot maskinens lucka.
32. Stäng inte luckan med överdriven kraft.
Kontrollera om något har fastnat och om kläderna
är ordentligt fördelade i trumman om den är svår
att stänga.
33. Denna tvättmaskin är inte avsedd för inbyggnad.
Försiktighetsregler vid omplacering eller
transport av maskinen
1. Transportsäkringar måste sättas på av en
fackman.
2. All vatten måste tömmas ur maskinen.
3. Hantera maskinen försiktigt. Lyft inte i de
framskjutande delarna på maskinen. Luckan får
inte användas som handtag när maskinen lyftas.
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Bortskaffande av tvättmaskinen
Denna symbol betyder att produkten inte får
kastas bland hushållssoporna. För att
undvika skador på miljön och hälsorisker
måste produkten lämnas på en
återvinningscentral. Detta säkerställer att de
återanvändbara delarna upparbetas för återvinning
och de icke-återanvändbara delarna tas om hand på
ett miljövänligt sätt.
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MASKINENS HUVUDDELAR

Tvättmedelsbehållare

Kontrollpanel
Dräneringsslang
Stickkontakt

Lucka

Tvättmedelsfack

Servicepanel

Tillbehör

Skyddshuvor för
transportsäkringshål

Vattentillförselsslang C

Vattentillförselsslang H
(inte alla
modeller)

Hållare för
dräneringsslang
(inte alla modeller)

INSTALLATION
Uppackning av maskinen
Packa ut maskinen och kontrollera om finns några synliga skador från transporten.
Kontrollera också att alla ovanstående delar finns i den medföljande påsen.
Om maskinen är skadat eller det saknas delar bör du kontakta försäljningsstället omedelbart.
Bortskaffande av förpackningen
Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Bortskaffa det på ett säkert sätt utan att barn
kommer i kontakt med det. Bortskaffa förpackningsmaterialet på en återvinningscentral och inte
med hushållssoporna.
Borttagning av transportsäkringarna
Transportsäkringarna sitter fastskruvade på
baksidan av maskinen. De måste tas bort innan
maskinen används.
Gör följande:
1. Lossna alla skruvar med en skiftnyckel och ta
ut dem.
2. Placera skyddshuvorna i hålen.
3. Förvara skruvarna för senare användning om
maskinen måste transporteras.
Ta bort transportbulten från botten av maskinen.
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Hitta en lämplig monteringsplats
Hitta enligt följande rekommendationer en lämplig plats för maskinen när den skall monteras:
1. Hitta en plats med hårt och plant underlag. Om platsen inte är helt plan kan maskinens ben
justeras, se avsnittet ”Justering av benen”.
2. Undvik direkt solljus.
3. Det måste finnas tillräcklig ventilation.
4. Rumstemperaturen måste alltid vara över 0 °C.
5. Maskinen får inte placeras nära värmekällor som t.ex. element och pannor.
Kontrollera att maskinen inte har placerats på strömledningen.
Placera inte maskinen på golvmattor.
Justering av benen
1. Innan maskinen ställas på plats bör du kontrollera att
benen är helt iskruvade. Om så inte är fallet måste du
skruvar in dem och dra åt muttern.
2. När maskinen står på sin plats skall du trycka på varje
hörn på ovansidan. Om maskinen står ostabilt i ett av
hörnen måste detta benet justeras.
3. Var säker på att maskinen står där den skall stå. Lossa
muttern med en skiftnyckel och vrid benet tills det får
kontakt med golvet. Håll fast benet med en hand och
dra åt muttern tills den rör kabinettet med den andra
handen.
4. Tryck på hörnen igen. Om maskinen fortfarande står ostabilt upprepas stegen 2 och 3.
5. Placera ett massivt cylinderformat föremål på ovansidan av maskinen, först i riktningen
höger-väster och sen i riktningen framsida-baksida. Om cylindern ligger kvar står maskinen
plant. Om cylindern rör sig står maskinen inte plant. Den riktningen som cylindern rör sig
mot indikerar den lägststående sidan och de två ben på den sidan måste justeras tills
maskinen står plant. Stegen 1-3 upprepas tills att alla ben har kontakt med golvet och
muttrarna dras åt med en skiftnyckel.
Steg 5 kan dock undvikas om man har ett vattenpass.
Anslutning av vattentillförselsslang (slangar)
Anslut slang C till kallvattensuttaget enligt bilden.
Vid tvättmaskiner med varmvattensanslutning måste
slang H anslutas till varmvattensuttaget.
Energiförbrukningen kommer automatiskt att minskas
vid vissa program.
Montering av vattentillförselsslang
1. Anslut vinkelstycket till vattenuttaget och dra åt muttern
medurs.
2. Anslut den andra änden av slangen till tvättmaskinens
inloppsventil och dra åt muttern medurs.
Observera:
Om det upptäckas läckage runt slangen efter montering
upprepas ovanstående steg. Slangen passar för
standardvattenuttag. Om slang och vattenuttag inte passar
ihop måste det användas en övergångsadapter.
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Placering av dräneringsslangen
Dräneringsslangen kan placeras på två sätt.
1. Dräneringsslangen kan hänga på kanten av en diskho eller
ett kar.

2.

Anslut vattenlåset till diskhon eller karet.

Följ de angivna höjderna över golvet. Slangen får ej doppas i vatten då det kan orsaka
hävertverkan.
Montera hållaren för dräneringsslangen om den har
medlevererats.
Kar
Hållare

Fäst slangen med en kedja eller ett snöre
så den inte ramlar ut vid dränering och
orsakar vattenskador.
Om dräneringsslangen är för lång
får den inte tryckas in i maskinen.

Elektrisk anslutning
1. Maskinen kräver maximalt 10 A när den värmer. Kontrollera att anslutningsstället klarar av
detta.
2. Maskinen måste anslutas till en jordat kontakt eller eluttag.
3. Kontrollera att spänningen i eluttaget motsvarar den som anges på maskinens märkskylt.
4. Stickkontakten måste matcha eluttaget och maskinens kabinett måste vara jordat.
5. Använd inte en förlängningssladd med mer än ett eluttag.
6. Anslut inte och dra inte ut stickkontakten med blöta händer.
7. Håll i stickkontakten med ett fast grepp när den tas ut ur eluttaget. Ta inte ut den genom
att dra i ledningen.
8. Om ledningen skadas, förstörs eller visar tecken på att ha brutits skall det finnas tillgång till
en ny ledning på försäljningsstället.
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1.

2.

VARNING!
Denna maskin måste vara jordat på rätt sätt. Om det uppstår en kortslutning kan detta
minska risken för elektriska stötar.
Denna maskin är levererad med en jordat ledning och en stickkontakt med jord.
Stickkontakten måste anslutas till ett motsvarande jordat eluttag enligt lokala regler och
föreskrifter.
En tvättmaskin måste vara ansluten till sin egen grupp i elskåpet separerat från andra
strömanvändare. Om detta inte är fallet kan automatsäkringar lösas ut och normala
säkringar brinna över.

ANVÄNDNING AV TVÄTTMASKINEN
Checklista och förberedelse innan tvättning
Kontrollera om kläder som tvättas första gången avger färg
Doppa en vit handduk i flytande maskintvättmedel. Torka av
några hörn som inte syns på kläderna med den vita handduken.
Färgas handduken av kläderna måste de tvättas separat innan
de tvättas med andra kläder.
Fläckar på ärmar, kragar och fickor kan handtvättas med en
borste och flytande tvättmedel innan det tvättas i maskinen.
Kläder som är temperaturkänsliga bör tvättas enligt deras
tvättanvisningar då de annars kan avge färg eller förstöras.
Kom ihåg
Lägg inte kläderna i maskinen lång tid innan de skall tvättas. De kan bli mögliga och avge färg.
Kläderna kan även avge färg om de inte tvättas vid den temperaturen som anges på dem.
Kläder som inte kan maskintvättas
Slipsar, västar, ytterkläder och liknande som krymper om det neddoppas i vatten.
Stickade kläder med olika färger gjorda av syntetiska fibrer.
Kläder med relief och med skrynkligt utseende kan förstöras vid neddoppning i vatten.
Bland kläder av ylle, bomull eller siden kan det skrynkliga utseendet på siden och kläder med
päls bli förstörda.
Kläder med dekorationer, långklänningar och folkdräkter avger ofta färg.
Tvätta aldrig kläder utan tvättlapp med tvättanvisningar. Tvätta aldrig kläder med fläckar av
bensin, petroleum, förtunningsmedel, bensen eller alkohol.
Var uppmärksam på tvättmedlet
Det skall användas lättskummande tvättmedel avsedd för tvättmaskiner. Det skall väljas mellan
tvättmedel för bomull, syntetiska fibrer, mjuka material och ylle och det måste tas hänsyn till
temperatur, färger och hur smutsiga kläderna är. Om detta inte följas kan det bildas skum som
rinner ut ur tvättmedelsbehållaren.
Blekmedel är alkaliska och kan förstöra kläderna, så använd så lite tvättmedel innehållande
blekmedel som möjligt.
Pulvertvättmedel kan lämna rester i kläderna så de kommer att lukta och måste sköljas en gång
till. Om det användas för mycket tvättmedel eller tvättas vid för låg temperatur löses
tvättmedlet inte helt i vattnet. Dessa tvättmedelsrester kan sätta sig i kläderna samt i rör och i
tvättmaskinen.
Tvättningen beror av klädernas vikt, hur smutsiga kläderna är, vattnets hårdhet och
tillverkarens anvisningar i kläderna. Kontakta lokala vattenverket för att få reda på vattnets
hårdhet.
Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.
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Töm fickorna
Kontrollera att fickorna är tomma innan kläderna tvättas. Massiva
föremål som t.ex. mynt kan förstöra tvättmaskinen eller orsaka
onormala problem.
Kläder klassificeras efter typ
På tvättanvisningarna är kläderna klassificerad som bomull,
blandade fibrer, syntetiska fibrer, siden och ylle.
Vita och färgade kläder bör separeras och kläder som tvättas för
första gången bör tvättas separat.
Kläderna sorteras efter storlek så olika storlekar tvättas tillsammans för att öka
tvätteffektiviteten.
Vissa kläder måste tvättas skonsamt och separat. Nya kläder av ylle, siden och nya gardiner
måste tvättas skonsamt. Fästen måste tas av från gardinerna före tvätt.
Dekorationer på kläder kan förstöras i tvättmaskinen. Kläder med broderi och knappar bör
tvättas ut och in.
Blixtlås skall stängas och knappar skall knäppas. Lösa band bör bindas
ihop.
Det rekommenderas att tvätta behåar i en stängd tvättpåse så
stålinlägg inte ramlar ut i trumman och förstör maskinen. Ömtåliga
textilier som spetsgardiner, strumpor, näsdukar och liknande bör
tvättas i en tvättpåse.
Om det skall tvättas några få stora klädesplagg som stora handdukar,
badlakan, jeans, vadderade jackor och liknande rekommenderas det
att tvätta några flera kläder tillsammans med dessa så det inte skapar
obalans vid centrifugering.
Ta bort smuts, djurhår och fläckar från kläderna innan tvätt
Kläderna kan slitas och störa tvätteffektiviteten genom friktion mellan smuts och kläder.
Var varsam kring mindres barns hud
Babyartiklar (kläder, blöjor och handdukar) bör tvättas separat. Om de tvättas med
vuxenkläder kan det överföras bakterier. Sköljtiden skall ökas för att säkerställa att rester från
tvättmedlet sköljes ut ur kläderna.
Det rekommenderas att kläder som lätt blir fläckiga såsom vita strumpor, kragar och
ärmar tvättas för hand innan de maskintvättas för att öka tvätteffektiviteten.
Använd tvättpulver eller flytande tvättmedel. Tvålrester kan samlas i klädernas fibrer om man
tvättar med tvål.
Var medveten om tvättkapaciteten:
Lägg inte flera kläder i maskinen än vad den är avsedd för. Det kommer att försämra
tvättkvaliteten.
Maskinens maximala tvättkapacitet framgår av följande schema:
Typ av textil

Maximal tvättkapacitet
(kg)

Bomull

7,0

Syntetiskt

3,5

Ylle

2,0

Ömtåliga textilier

2,5
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Kläder som lätt blir luddiga
Kläder som lätt blir luddiga bör tvättas separat och ut och in annars finns risken att resten av
kläderna blir luddiga. Svarta kläder och kläder av bomull bör tvättas separat då dessa har lätt
för att absorbera färg från ludd eller yllerester från andra kläder.
Tvätta aldrig vattentäta kläder i tvättmaskinen
Vattentäta kläder som skiddräkter, andra ytterkläder och vattentäta kuddar får inte tvättas i
tvättmaskinen då dessa har svårt för att absorbera vatten. Det kan även finnas kvarlämnad
vatten i sådana kläder vilket skapar obalans under centrifugering så både maskin och kläder
kan skadas. (Skiddräkter, regnkläder, paraplyer, bilöverdrag och sovsäckar).
Försiktighet vid utsläpp av vatten
Vid tvättning av normala kläder släpps vattnet ut genom utloppet.
Vid tvättning av vattentäta kläder och vissa fiberprodukter kan vattnet samla sig i en sida av
trumman och inte ledas ut genom utloppet. Trumman kommer då ur balans vilket kan orsaka
kraftiga vibrationer så maskinen rör sig.

KONTROLLPANELEN

On/off-knapp

: Byter mellan On och Off.

Start/Paus-knapp
Uppskjuten start
Centrifugering
Temperatur
Mitt program
Signal

: Byter mellan Start och Paus vid tryck.
: Starten kan uppskjutas 0h-24h genom att trycka på ”Uppskjuten start”.
: Inställning av centrifugeringshastigheten.

: Inställning av temperaturen.
: Minnesfunktion.

: Sätt på eller stäng av signalen.

Programväljarens funktioner
Det är möjligt att välja mellan 16 funktioner med programväljaren. Till exempel:
Bomull intensiv: Med de tillhörande temperaturvalen 20, 30, 40, 60 och 90 °C + kall
Bomull 60 °C, Bomull 40 °C, Bomull 20 °C
Snabb 15 min.: 20, 30, 40 °C + kall
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Eko tvätt: 20, 30, 40 °C + kall
Sköljning och centrifugering: Kall
Centrifugering: Kall
Tömning av vatten
Ylle: 20, 30, 40 °C + kall
Mild: 20, 30 °C + kall
Blandat: 20, 30, 40 °C + kall
Syntetiskt: 20, 30, 40, 60 °C + kall
Sport: 20, 30, 40 °C + kall
Babyvård: 20, 30, 40, 60 och 90 °C + kall
Mitt program
Observera:
1. Ovanstående är endast referenser. Se den aktuella maskinens kontrollpanel.
2. Om kontrollpanelen ändras utan förvarning bör du kontakta försäljningsstället.

VAL AV TVÄTTPROGRAM
Innan det tvättas kläder första gången
Innan maskinen användas för första gången skall maskinen köra en tvättcykel utan kläder.
Gör följande:
1. Anslut vatten och el.
2. Fyll på lite tvättmedel i behållaren och stäng den.
3. Tryck på knappen ”On/off”.
4. Tryck på knappen ”START/PAUS”.
Tvättmedelsbehållaren är uppdelat på följande sätt:
I. Tvättmedel för förtvätt.
II. Tvättmedel för huvudtvätt, vattenavhärdare, blekmedel
eller rengöringsmedel.
Sköljmedel.
Fyll på tvättmedel i maskinen
1. Dra ut behållaren.
2. Fyll på förtvättmedel i rum I.
3. Fyll på huvudtvättmedel i rum II.
4. Fyll på sköljmedel i rum
vid behov.
Observera:
 Om tvättmedlet klumpar rekommenderas det att lösa det i vatten innan det fylls på
tvättmedelsbehållaren så det inte blockerar tvättmedelsintaget och orsakar överfyllning av
detta.
 Använd passande tvättmedel som lämpar sig för de olika tvättemperaturer för att uppnå den
bästa tvätteffektiviteten och mindre vatten- och elförbrukning.
Starta tvättmaskinen
Anslut ström. Kontrollera att vattenslangen har monterats korrekt. Öppna vattentillförseln helt.
Lägg kläderna i maskinen och fyll i tvättmedel. Tryck på knappen ”On/off”. Välj sedan passande
funktioner och tryck på knappen ”START/PAUS”.
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Val av funktioner
Välj rätt tvättprogram utifrån typen av kläder, mängd, hur smutsiga de är och i kombination
med tabellen över tvättemperaturer nedan.
90 °C

Mycket smutsigt, rent vitt bomull eller linnetyg (dukar, handdukar och lakan)

60 °C

Medelsmutsigt, färgat linnetyg, bomull och syntetiska textilier med färger (skjortor,
pyjamas, lätt smutsigt vitt linnetyg, t.ex. underkläder)

40 °C - 20°C
Kallt vatten

Normalsmutsiga kläder (även syntetiskt och ylle)

Vrid först vridkontakten för att välja det önskade programmet som passar kläderna.
Välj sedan korrekt temperatur. Ju högre temperatur desto högre energiförbrukning.
Slutligen väljas den önskade centrifugeringshastigheten. Jo högre hastighet desto torrare blir
kläderna. Ömtåliga kläder kan bli skrynkliga.
OBS!
För att skydda ömtåliga textilier måste man välja en låg centrifugeringshastighet.
Standardprogrammen används beroende på vilken typ av kläder som tvättas.
- Bomull intensiv
Programmet ökar både tvätteffektiviteten och tvättiden. Det används för tvätt av babykläder
och av kläder till allergiska personer.
- Bomull
Detta program används för daglig tvätt. Tvättiden är ganska lång med intensiva tvättrörelser.
Detta program rekommenderas för lakan, örngott, pyjamas och underkläder.
- Snabb 15’
Detta program är avsedd för små mängder av lätt smutsade kläder.
- Eko tvätt
Små mängder av lätt smutsade kläder. Temperaturen är begränsat till 40 °C for att spara
energi.
- Babyvård
Program för babykläder med en extra sköljfunktion som säkerställer att endast några få
tvålrester kvarlämnas i kläderna för att skydda småbarns hud.
- Sport
Program för tvättning av sportkläder, spring- och joggingkläder.
- Syntetiskt
Detta program används för ömtåliga kläder. Tvättiden är kortare jämfört med ”Bomull” och
tvättrörelserna är skonsammare. Programmet används för att tvätta syntetiska kläder som
skjortor och blandade kläder samt gardiner och kläder med spets. Vid tvättning av stickade
kläder bör mängden tvättmedel reduceras på grund av klädernas lösa struktur och eftersom det
bildas skum.
- Blandat
Program för tvättning av vardagskläder som kräver lite extra tvättintensitet, t.ex. bomullslakan,
morgonrockar och underkläder.
- Mild
Program för tvättning av ömtåliga kläder. Tvättrörelserna är skonsamma och hastigheten är
lägre än ”Syntetisk”. För kläder som behöver tvättas nogsamt.
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- Ylle
Med detta program kan man tvätta ylle som får maskintvättas. Kom ihåg att välja rätt
temperatur och tvättmedlet måste vara lämpad för ylle.
- Mitt program
Tryck på centrifugeringsknappen i 3 sekunder och det valda programmet läggs in i minnet.
Standardprogrammet i Mitt Program är Bomull.
Barnsäkring
Maskinen har en barnlåsfunktion som kan hindra att barn oavsiktligt stör maskinens funktion
genom att trycka på knapparna medan maskinen är igång.
Tryck samtidigt på knapparna Uppskjuten Start och Centrifugering medan maskinen är igång
och ljuset på displayen tänds. Nu kan START/PAUS-knappen och programväljaren inte användas
längre.
Tryck på de två knapparna igen, ljuset släcks och barnlåsfunktionen är inte aktiv längre.
Barnlåsfunktionen avaktiveras även om strömmen avbryts.
Avaktivering av akustiska signaler
Maskinen har en ljudfunktion (summer). När ljudfunktionen avaktiveras förblir den avaktiverat
tills den aktiveras igen. Håll inne ”Temperatur” knappen i 3 sekunder när maskinen har startats,
du hör ett ljud och ljudfunktionen har avaktiverats. Om funktionen skall aktiveras igen trycker
du på ”Temperatur” knappen i 3 sekunder.
Uppskjuten start
Maskinen har en uppskjuten start-funktion som kan aktiveras med Uppskjuten start-knappen i
0h till 24h.
1. Välj program.
2. Tryck på Uppskjuten start-knappen för att välja fördröjningstiden.
3. Tryck på START/PAUS-knappen för att aktivera fördröjningstiden.
Fördröjningstiden kan avbrytas genom att hålla inne Uppskjuten start-knappen tills att
displayen visar 0h. Detta måste göras innan man väljer ett program. Om programmet redan har
börjat kan man trycka på On/off knappen.
OBS!
Om strömmen avbrytas medan maskinen är igång kommer maskinens minnesfunktion ihåg
programmet och låter det fortsätta genom att trycka på START/PAUS-knappen när strömmen
har kommit tillbaka.
Funktion för reducering av skum
Om det används för mycket tvättmedel kan det utvecklas för mycket skum. Detta kommer att
påverka tvätt- och sköljeffektiviteten. Maskinen kommer automatiskt att kontrollera detta och
startar en skumreduceringsfunktion som tar bort skum vid kraftig skumutveckling.
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SCHEMA ÖVER TVÄTTPROGRAM
Tvättmedelsbehållare
Program

Bomull intensiv

Vikt av
kläder
(kg)

(timmar:minuter)

7,0

40

1:58

1000

Rum

I

II

Rum
Sköljmedel

Normal tvättid

Standard
centrifugeringsvarvtal
(varv/min)

Normal
Temp.
(°C)

Rum

Bomull

60 °C

7,0

60

3:39

1400

Bomull

40 °C

7,0

40

3:35

1400

Bomull

20 °C

7,0

20

1:13

1000

2,0

Kall

0:15

800

2,0

30

1:06

800

7,0

-

0:31

1000

7,0

60

1:39

1000

3,5

40

1:19

800

3,5

40

1:33

1200

7,0

40

1:13

1000

2,5

30

1:00

600

2,0

40

1:06

400

-

-

0:01

0

7,0

-

0:12

1000

Snabb

15 min

Eko tvätt
Sköljning & centrifug.

Babyvård
Sport
Syntetiskt
Blandat
Mild
Ylle
Tömning
Centrifugering

Energiklassen är A++
Energitestprogram: Bomull 60C /40C, centrifugering: 1400 varv/min
Halvfull maskin: 3,5 kg.
60°C och 40°C bomull intensiv är de standardprogram som informationen på energimärket och i
databladet hänvisar till. Dessa program är lämpliga för tvätt av normalsmutsiga bomullskläder
och de är de mest effektiva programmen när det gäller den kombinerade energi- och
vattenförbrukningen för tvätt av denna typens bomullskläder.
Den faktiska vattentemperaturen kan avvika från den angivna programtemperaturen.
Betyder nödvändigt
Betyder alternativ
Betyder inte nödvändigt
Observera: Parametrarna i denna översikt är endast för användarens referens. De faktiska
parametrar kan avvika från de parametrar angivna i översikten.

UNDERHÅLL
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Inför alla sorters underhåll eller reparationer måste strömmen avbrytas och vattentillförseln
stängas av.




Varning!
Det är förbjudet att använda lösningsmedel för rengöring. Det kan utvecklas giftiga gaser
och maskinen kan explodera.
Spruta aldrig vatten på maskinen när den skall rengöras.
Det är förbjudet att använda rengöringsmedel som innehåller PCMX för att rengöra
maskinen.

Rengöring och underhåll av kabinettet
Korrekt rengöring av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd. Ytan kan rengöras med
förtunnande, icke-slipande neutrala rengöringsmedel vid behov. Om kabinettet blir blött måste
det omedelbart torkas av med en fuktig trasa. Inga vassa föremål får komma i kontakt med
kabinettet.
Observera: Syror och förtunnande lösningsmedel av syra eller motsvarande får inte användas.
Rengöring av trumman
Om det finns rost från metallföremål och liknande på insidan av trumman måste det tas bort
omedelbart med klorfria rengöringsmedel. Använd aldrig stålull.
Reparering av en frusen tvättmaskin
Om tvättmaskinen är placerat på ett ställe där temperaturen kan komma ner under fryspunkten
kan det hända att den fryser.
Du
1.
2.
3.
4.
5.

måste då göra följande:
Avbryt strömmen till maskinen.
Tvätta vattenanslutningen med varmt vatten för att tina anslutningsstället.
Koppla av vattentillförselsslangen och lägg den i varmt vatten.
Häll varmt vatten i trumman och vänta i 10 minuter.
Anslut vattentillförselsslangen igen och kontrollera att både vattentillförsel och dränering
fungerar normalt.
6. När maskinen skall användas igen måste temperaturen vara över 0 °C.
Undvik att maskinen fryser
Ta bort kvarvarande vatten från vattentillförselsslangen:
1. Stäng av vattentillförseln.
2. Koppla av vattentillförselsslangen från anslutningsstället
och lägg den i en behållare.
3. Starta vilket som helst program. Om det är vatten i
slangen vill det rinna ut inom 40 sekunder.
4. Skruva på vattentillförselsslangen igen.
5. Töm ut kvarvarande vatten ur dräneringspumpen, se
ritning.
Varning!
Tömning av vatten får inte ske innan att eventuellt hett vatten har svalnat så man inte skållas.
Rengöring av tvättmedelsbehållaren och facken
1. Tryck ned där pilen visar på locket för sköljmedelsfacket.
2. Lyft upp locket och tar ut det. Tvätta och skölj alla rum med vatten.
3. Sätt på locket igen och sätt tillbaka behållaren.
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Rengöring av
ingångsfiltret
Ingångsfiltret måste rengöras om det finns en för liten eller ingen vattentillförsel.
1. Stäng av vattentillförseln.
2. Välj vilket som helst program.
3. Tryck på ”Start/Paus” knappen och låt programmet köra i ca 40 sekunder.
4. Skruva av slangen från vattentillförseln.
5. Tvätta filtret med vatten.
6. Skruva på slangen igen.
Rengöring av filtret i tvättmaskinen
1. Skruva av vattenslangen på på baksidan av maskinen.
2. Dra ut det långa filtret, tvätta det och sätt tillbaka det efter rengöring.
3. Skruva fast slangen igen.
4. Öppna vattentillförseln och kontrollera att det inte finns läckage.
Observera: Normalt rengörs filtret vid vattentillförseln först och sedan filtret i maskinen. Om det
endast är filtret i maskinen som måste rengöras upprepas steg 1-3.

Varning!
Avbryt strömmen före rengöring. Efter användning av maskinen bör strömmen avbrytas och
luckan stängas för att barn inte ska kunna skada sig.
Borttagning av främmande föremål
Pumpfiltret fångar upp tråd och små främmande föremål under tvättning. Rengör filtret
regelbundet för att bibehålla maskinens normala tvättfunktioner.
Varning!
Låt först pumpen pumpa ut vattnet och töm sedan det resterande vattnet ur pumpen för att
rengöra pumpfiltret. Var försiktig om vattnet är varmt.
Viktigt!
Beroende på maskinens användning och nedsmutsningsgraden av de tvättade kläderna måste
filtret kontrolleras och rengöras regelbundet.
Pumpen måste kontrolleras om maskinen inte kan tömmas för vatten, centrifugera eller låter
onormalt högt på grund av att t.ex. säkerhetsnålar eller mynt har blockerat pumpen.
Gör följande:
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Öppna servicepanelen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skruva av pumplocket

Ta ut pumplocket

Skruva fast pumplocket
och stäng servicepanelen

Avbryt strömmen.
Vänta vid behov tills vattnet har svalnat.
Öppna servicepanelen. Placera en behållare för uppsamling av vatten.
När det har slutat rinna ut vatten kan pumplocket skruvas av. Ha en trasa redo för att torka
upp vatten när locket tas bort.
Ta bort uppsamlade delar från pumprotorn genom att snurra runt den.
Skruva fast pumplocket igen.
Stäng servicepanelen.

Varning!
När maskinen är igång kan det finnas hett vatten i maskinen beroende på vilket program som
har valts. Öppna aldrig pumplocket medan maskinen tvättar. Vänta alltid tills programmet har
avslutits och maskinen är tom. Kontrollera att pumplocket har fästs ordentligt på pumpen så att
pumpen är helt tät och mindre barn inte kan ta bort locket.

FELSÖKNING
Problem

Möjlig orsak

Möjlig lösning
Kontrollera att luckan är stängd ordentligt.
Kontrollera elanslutningen.
Kontrollera vattenanslutningen.
Kontrollera att du har tryckt på
”Start/Paus” knappen.
Kontrollera att du har tryckt på ”On/off”
knappen.

Tvättmaskinen kan inte starta

Luckan kan inte öppnas

Maskinens säkerhetslås är
aktiverat.

Avbryt strömmen.

Maskinen värmer inte

NTC är skadat och värmeelementet
är utslitet.

Normalt kan kläderna tvättas, men de kan
inte tvättas med varmt vatten.
Tillkalla support.

Vattenläckage

Anslutningen till vattentillförseln
eller från dräneringsslangen läcker.
Avloppet i rummet är tilltäppt.

Kontrollera och skruva fast
vattenslangarna.
Rengör dräneringsslangen och byt ut den
vid behov.

Vatten rinner ut från undersidan
av maskinen

Vattentillförselsslangen är inte
korrekt ansluten.
Dräneringsslangen läcker.

Anslut vattentillförselsslangen korrekt.
Byt ut dräneringsslangen.

Indikatorlampor eller display
lyser inte

Strömmen har avbrutits.
Fel på kretskortet.
Ledningsproblem.

Kontrollera att det finns ström till
maskinen.
Om detta inte hjälper får du tillkalla
support.

Tvättmedelsrester i behållaren

Tvättmedlet är fuktigt och har
bildat klumpar.

Rengör och torka av behållaren.
Använd eventuellt flytande tvättmedel.

Tvätteffektiviteten är inte bra

Kläderna är för smutsiga.
För lite tvättmedel.

Välj ett lämpligt program.
Tillsätt rätt mängd tvättmedel enligt
förpackningen.
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Kontrollera att transportsäkringarna har
tagits bort.
Står maskinen på ett stadigt och plant
underlag?
Kontrollera om det finns smycken eller
metallföremål i trumman.
Kontrollera om alla ben på maskinen har
justerats korrekt.

Onormala ljud
Kraftiga vibrationer

Lösning av problem
LED-display visar

Förklaring

Problem med
låsning av luckan

E30

Problem med
vattenintag
(inloppstiden
överskrider 7
minuter)

E10

Orsak

Lösning

Luckan är inte stängd
ordentligt.

Starta om efter att luckan
har stängts.

Tillkalla support om det fortfarande finns problem.
Vattentillförseln är inte öppen.
Vattnet rinner för långsamt.
Vattenfilter vid inloppet är
blockerat.
Slangen har vridits.

Öppna vattentillförseln tills
den är normal.
Kontrollera ingångsfilter.
Räta ut vattenslangen.
Kontrollera andra kranar i
rummet.

Tillkalla support om det fortfarande finns problem.
Dräneringsproblem
under tvättning
(utloppstiden
överskrider 3
minuter)

E21

Dräneringsslangen har
blockerats eller vridits.
Pumpen har blockerats.

Rengör och räta ut slangen.
Rengör pumpfiltret.

Tillkalla support om det fortfarande finns problem.

Tillkalla support om det finns andra problem.

KOMPLETTERINGAR
Rekommendationer för behandling av kläder.
Symbol

Betydelse

Symbol

Betydelse

Handtvätt

Får ej maskintvättas

Får tvättas (handtvätt och
maskintvätt)

Får ej tvättas

Får kemtvättas

Får ej kemtvättas

Får kemtvättas med värme

Får ej vridas

Kan blekas

Får ej blekas

Får torkas i torktumlare

Får ej torktumlas

Får strykas

Får ej strykas

Får strykas med ångstrykjärn

Strykas med strykduk

Medium temperatur och maximal
temperatur 150 °C

Torkas efter tvätt

Dropptorkas på ett snöre

Dropptorkas i skuggan
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Elektrisk varning!
För att undvika elektriska stötar och andra olyckor är det viktigt att komma ihåg följande regler:

Maskinen får endast anslutas till spänning enligt maskinens märkskylt.

När värmefunktionen används är den maximala strömförbrukningen 10 A. Se därför till att maskinen
anslutas till ett elskåp som kan hantera denna ström.

Skydda strömledningen. Ledningen skall placeras så att man inte snubblar över den. Var medveten om
att ledningen anslutas till ett eluttag som motsvarar stickkontakten.

Överbelasta inte anslutningsstället (kontakt eller dosa) eller ledningen. Överbelastning kan orsaka
elektriska stötar och brand. Dra inte ut stickkontakten med blöta händer.

Stickkontakten måste alltid anslutas till ett jordat eluttag, även vid anslutning till en dosa.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Maximal kapacitet
Dimensioner B-D-H
Vikt
Märkeffekt
Strömförsörjning
Märkström
Standard vattentryck

7 kg
595 x 495 x 850 mm
61 kg
2050 W
220-240 V ~ 50 Hz
10 A
0,05~1 MPa

Importerad av:
Harald Nyborg A/S
Gammel Højmevej 30
DK-5250 Odense SV
 För eventuella tryckfel ansvaras inte.
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TEKNISKT DATABLAD
Varumärke

WASCO

Typ

HN 10210 LS1407E

Nominell kapacitet

7 kg

Energiklass



A+++

Årlig energiförbrukning



Energiförbrukning för 60°C-standardprogrammet
för bomull vid full maskin
Energiförbrukning för 60°C-standardprogrammet
för bomull vid halvfull maskin
Energiförbrukning för 40°C-standardprogrammet
för bomull vid halvfull maskin

175 kWh
0,92 kWh
0,68 kWh
0,64 kWh

Ungefärlig effektförbrukning i avstängd läge

0,5 W

Ungefärlig effektförbrukning i viloläge

1W

Årlig vattenförbrukning



10000 liter

Centrifugeringsförmåga



B

Maximal centrifugeringshastighet

1400 varv/min

Restfuktighet för 40°C-standardprogrammet för
bomull vid halvfull maskin

53%

Standardprogram



Programtid för 60°C-standardprogrammet för
bomull vid full maskin
Programtid för 60°C-standardprogrammet för
bomull vid halvfull maskin
Programtid för 40°C-standardprogrammet för
bomull vid halvfull maskin
Ljudeffektnivå under tvättning för 60°Cstandardprogrammet för bomull vid full maskin
Ljudeffektnivå under centrifugering för 60°Cstandardprogrammet för bomull vid full maskin

60°C och 40°C bomull
219 min
205 min
199 min
58 dB(A)
78 dB(A)

Observera:

 A+++ (högsta energiklassen) till D (lägsta energiklassen).
 Energiförbrukning 175 kWh/år baserad på 220 standardtvättcykler för 60°C- och 40°Cstandardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin och förbrukningen i lågeffektslägen. Den
faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.

 Vattenförbrukning 10000 liter/år baserat på 220 standardtvättcykler för 60°C- och 40°Cstandardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin och förbrukningen i lågeffektslägen. Den
faktiska vattenförbrukningen per cykel beror på hur maskinen används.
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 A (låg förbrukning) till G (hög förbrukning).
 60°C- och 40°C bomull intensiv är de standardprogram som informationen på energimärket och i
databladet hänvisar till. Dessa program är lämpliga för tvätt av normalsmutsiga bomullskläder och de är
de mest effektiva programmen när det gäller den kombinerade energi- och vattenförbrukningen för tvätt
av denna typens bomullskläder.
-

Programmen är testprogram för överenstämmelse med standarden EN60456-2011.
När testprogrammen används rekommenderas det att tvätta det specificerade fyllnadsmaterialet
med maximal centrifugeringshastighet.
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