KONDENSTORKTUMLARE D19K
HN 8653
Bruksanvisning

Läs igenom bruksanvisningen noga innan
torktumlaren används. Spara bruksanvisningen för
framtida bruk.

VARNING: Varm yta!

VARNING: Brandfara!
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Var medveten om att inte alla kläder kan torktumlas.
Var uppmärksam på dessa symboler:
Torktumling vid låg
temperatur

Torktumling vid
normal temperatur

Får ej torktumlas

Får ej torktumlas

Hängtorka

Dropptorka

Torka liggande

Torka i skuggan

Kemtvätt

Ingen kemtvätt

Kemtvätt, alla
lösningsmedel

Kemtvätt, endast
petroleumlösningsmedel

För att undvika skador på dig själv, andra
personer eller din egendom måste nedanstående
säkerhetsanvisningar följas.
1. Denna maskin tillhör kategori I för elektriska
hjälpmedel och får endast användas för torkning
av kläder som i hushållet har tvättats med
vatten.
2. Maskinen måste anslutas till ett jordad vägguttag.
Nolledaren och den jordade ledningen får aldrig
anslutas till varandra.
3. Anslutningskabeln måste kunna klara en
strömstyrka på över 16 A.
4. Maskinen är avsedd för en maximal belastning på
8 kg torra kläder.
5. Kläder som har kemtvättats får inte torkas i
maskinen.
6. Torka inte otvättade kläder i maskinen.
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7. Kläder med fläckar från matolja, aceton, alkohol,
bensin, petroleum, fläckborttagningsmedel,
terpentin, vax och vaxborttagningsmedel skall
tvättas med extra tvättmedel innan det torkas i
torktumlaren.
8. Föremål som skumgummi, badmössor, vattentäta
textilier, saker med gummiyta eller med
skumgummiinlägg får inte torkas i torktumlaren.
9. Mjukgörnings- och sköljmedel måste användas
enligt tillverkarens anvisningar.
10. Den sista delen av en torkningscykel sker utan
värme (nerkylningscykel) för att säkerställa att
kläderna återlämnas med en temperatur som inte
förstör dem.
11. Luddfiltret måste rengöras efter varje portion.
12. Det får inte bildas ansamlingar av ludd och smuts
runt maskinen.
13. Det måste finnas tillräcklig ventilation i rummet
så gaser från brinnande enheter eller från öppen
eld inte kan samlas.
14. VARNING: Stanna inte torktumlaren innan
torktiden har slutat om inte kläderna tas ut och
sprids ut snabbt så värmen kan ledas bort.
15. Utblåsningsluften får inte ledas in i ett utsug som
används för enheter som förbränner gas eller
andra bränslen.
16. Torktumlaren får inte monteras bakom dörrar
som hindrar ett fullständigt öppnande av
torktumlarluckan.
17. Håll husdjur borta från maskinen.
18. Kläder med oljefläckar kan självantända, särskilt
när de kommer i kontakt med värmekällor som i
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en torktumlare. Kläderna blir varma och en
oxidation i oljan påbörjas. Oxidation producerar
värme och om denna inte kan ledas bort kan
föremålen bli tillräckligt varma för att
självantända. Förvaring av kläder i högar kan
motverka bortledning av värme så det kan uppstå
en självantändning.
19. Om det inte är möjligt att undvika torkning av
kläder med fläckar från matolja eller
hårvårdsprodukter behöver kläderna först tvättas
med extra tvättmedel. Detta reducerar men
eliminerar inte faran för brand.
20. Torktumlaren får ej ramla ner vid normal
användning eller underhåll.
21. Ta ut alla saker som tändare och tändstickor ur
fickorna.
22. Denna torktumlare 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 torktumlaren och riskerna med att använda
den. Barn får inte leka med torktumlaren.
23. Om ledningen skadas eller förstöras måste den
bytas ut av en fackman.
24. Torktumlaren får endast användas inomhus.
25. De nedre ventilationsöppningarna får inte
blockeras av golvmattor.
26. Barn under 3 år måste hållas borta från
torktumlaren om de inte är under uppsikt.
27. Om torktumlaren har en onormal hög temperatur
måste stickkontakten dras ut ur vägguttaget
direkt.
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Bortskaffande av torktumlaren
Denna symbol betyder att produkten inte får
kastas bland hushållssoporna. För att
undvika miljöskador eller hälsorisker måste
produkten lämnas på en återvinningscentral.
Detta säkerställer att de återanvändbara
delarna upparbetas för återvinning och de ickeåteranvändbara delarna tas om hand på ett
miljövänligt sätt.
Risk för elektriska stötar
1. Dra inte ut stickkontakten genom att dra i
ledningen.
2. Rör inte stickkontakten med blöta händer.
3. Var noga med att inte skada stickkontakten och
ledningen.
Risk för personskador
1. Montera eller plocka inte isär maskinen utan
tillräcklig instruktion eller uppsikt.
2. Ställ inte maskinen på en tvättmaskin utan rätta
monteringsbeslag. Om maskinen skall ställas på
en tvättmaskin måste monteringsbeslagen sättas
på av en fackman.
3. Luta dig inte mot torktumlarens öppna lucka.
4. Placera inte brännbara material (t.ex. stearinlys) i
torktumlaren.
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Risk för skador
1. Torka inte flera kläder än maskinens maximala
belastning.
2. Använd inte maskinen utan filter eller med luckan
öppen.
3. Torka inte kläder innan de har centrifugerats.
4. Utsätt inte maskinen för direkt solljus och
montera endast maskinen inomhus.
5. Montera inte maskinen i fuktiga eller blöta rum.
6. Vid rengöring och underhåll av maskinen måste
strömmen avbrytas. Rengör inte maskinen genom
att spruta vatten på den.
Explosionsrisk
Torka inte kläder med explosionsfarliga substanser
som alkohol, bensin och petroleum.
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INSTALLATION
Transport
Transportera maskinen med försiktighet. Lyft inte i de framskjutande delarna på maskinen. Lyft
inte i maskinens lucka.
Uppställningslägen
1. Ställ maskinen på ett plant och hårt underlag. Säkerställ att maskinens
ventilationsöppningar inte blockeras.
2. Placera inte maskinen på ett lutande underlag, på en golvmatta eller på ett trägolv.
3. Placera inte maskinen utomhus. Den kan bli frostskadad och gå sönder.

Ställ maskinen på ett plant underlag
Om det syns att golvet inte är plant måste det
åtgärdas. Ett lutande underlag får maskinen att
vibrera så den kan röra på sig.
Använd verktyg för att justera maskinens ben så
maskinen kommer att stå plant.

Strömförsörjning och jordning
1.
Se till att maskinen anslutas till spänning enligt maskinens märkskylt.
2.
Anslut maskinen direkt till ett vägguttag eller en kopplingsdosa och inte via en
förlängningssladd.
3.
Vägguttaget måste vara jordat så det passar för torktumlarens stickkontakt med jord.
Stickkontakten måste anslutas till ett motsvarande jordat eluttag enligt lokala regler och
föreskrifter.
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INSTRUKTIONER
Innan torktumlaren användas första gången måste eventuell smuts och damm från
tillverkningen och transporten tas bord.
Gör följande:
1.
Lägg några rena trasar i trumman.
2.
Sätt på strömmen och tryck på On/Off-knappen.
3.
Välj ”Refresh-programmet”. Tryck på Start/Paus-knappen.
4.
När programmet har avslutits rengöras filtret enligt avsnittet ”Rengöring och underhåll”.
Råd
1.
Centrifugera tvätten i tvättmaskinen innan torktumling. Det minskar torktiden och sparar
energi.
2.
För att uppnå det bästa torkresultatet rekommenderas det att sortera tvätten efter
textilsort och torkprogram.
3.
Före torktumling måste blixtlås, spännen, knappar och tygbälten stängas.
4.
Övertorka inte kläderna. Då kan de lätt bli skrynkliga.
5.
Torka inte föremål som innehåller gummi eller liknande elastiskt material.
6.
Luckan kan endast öppnas när programmet har avslutits. Var försiktig så du inte skållas
av ånga eller värme från torktumlaren när luckan öppnas.
7.
Rengör filtret och töm behållaren efter varje användning.
8.
Torktumla inte kemtvättade kläder.
9.
Klädernas ungefärliga vikt framgår av följande schema.
Ungefärlig vikt av torra kläder

Kläder av blandat tyg
(ca 800 g)

Jacka
(ca 800 g)

Byxor
(ca 800 g)

Handdukar
(ca 900 g)

Sängkläder, ett sätt
(ca 600 g)

Arbetskläder
(ca 1120 g)

Pyjamas
(ca 200 g)

Skjortor,
långärmade, bomull
(ca 300 g)

Skjortor, kortärmade,
bomull
(ca 180 g)

Kalsonger, bomull
(ca 70 g)

Strumpor, blandat
(ca 50 g)
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TORKTUMLARENS HUVUDDELAR

Kontrollpanel

Vattenbehållar
e

Lucka

Strömledning
Trumma

Filter
Luftintag
Handtag
Underhållslucka

Snabbstart
1. Kontrollera att filter och
vattenbehållare är rengjorda

2. Öppna luckan och
lägg i kläderna
10. Stäng av strömmen

3. Stäng luckan

9. Rengör filtret och töm
vattenbehållaren

4. Sätt på strömmen och
tryck på On/Off-knappen

8. Tryck på On/Off-knappen

5. Välj program

7. Ta ut kläderna när tvätten är klar

6. Tryck på Start/Pausknappen
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KONTROLLPANELEN

On/Off-knapp

: Byter mellan On och Off.

Start/Paus-knapp
Status LED

: Byter mellan Start och Paus vid tryck.

: Lyser när maskinen är igång.

Anti-skrynkel
Fördröjd start

: Skyddar känsliga textilier mot att bli skrynkliga.
: Starten kan fördröjas genom att trycka på denna knapp.

Funktioner LED:



Fördröjd start
Anti-skrynkel




Barnlås
Filter



Vattenbehållare

: Visar inställningen av fördröjd start (3, 6, 9 eller 12 timmar).
: Lyser när anti-skrynkelfunktionen hat valts.

: Lyser när barnlåsfunktionen har aktiverats.
: Lyser när filtret behöver rengöras.
: Lyser när vattenbehållaren behöver tömmas.

Programväljare vridknapp: Ställer in önskat program.

ANVÄNDNING
Val av program
1.
2.
3.

Tryck på On/Off-knappen. När status LED-lampan lyser vrids programväljaren till det
önskade programmet.
Välj <Uppskjuten start> eller <Anti-skrynkel> funktionerna som extra tillval.
Tryck på Start/Paus-knappen.

Programstart
Trumman roterar när programmet startas. Status LED-lampan på displayen blinkar.
Observera: Ibland kommer trumman att stanna i ca 40 sekunder under torkningsprocessen,
men status LED-lampan kommer att blinka normalt. Torktumlaren justeras automatiskt under
denna period och kommer härefter att fortsätta torkningen.
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När torkningsprogrammet avslutas
1. Trumman stannar när programmet är klart. Status LED-lampan kommer att lysa och en
slutsignal hörs. LED-funktionerna <filter> och <vattenbehållare> kommer att lysa och
påminna användaren om att rengöra filtret och tömma vattenbehållaren. Maskinen kommer
att starta anti-skrynkel programmet om tvätten inte omedelbart tas ut ur maskinen (se
avsnittet om Anti-skrynkelfunktionen). Tryck på On/Off-knappen för att stänga av maskinen
och avbryt sedan strömmen.
2. Om maskinen under torkningsprocessen stannar oväntad och uppvisar larmfunktioner måste
problemet undersökas genom att kolla i larmfunktionsöversikten.
Programtabell
Maximal
vikt
(torra
kläder)

Program

Auto

Auto

5,0 kg

Extra

Bomull och
kulörtvätt
av bomull

Automatisk torkning av kläder av okänt material
Kläder av bomull
Torrhetsgrad: Extra torrt

Bomull
Standard

Förklaring / Möjligheter

8,0 kg

Stryktorrt

Kläder av bomull
Torrhetsgrad: Skåpstorrt
Kläder av bomull
Torrhetsgrad: Stryktorrt

Jeans

5,0 kg

Torkning av jeans eller fritidskläder som har centrifugerats vid hög
hastighet i tvättmaskinen

Blandat

3,5 kg

Om klädernas material är okänt väljs denna funktion

Sport

3,0 kg

Torkning av sportkläder och kläder av tunt tyg och av polyester

Känsligt

1,0 kg

Torkning av känsliga kläder som kan torktumlas och kläder som behöver
handtvättas vid låg temperatur

Baby

1,0 kg

Torkning av en liten mängd babykläder

Syntetiskt

Extra

Syntetiskt
och blandat
tyg,
strykfria
kläder

Standard

Torkning av tjocka syntetiska kläder i flera lager
Torrhetsgrad: Extra torrt
3,5 kg
Syntetiskt som inte skall strykas, t.ex. skjortor, bordsdukar, babykläder,
strumpor

Kallt

---

För att ventilera kläder utan användning av varmluft, 10 minuter

Refresh

---

Fräscha upp kläder som har förvarats i en avstängd miljö under längre tid i
minimum 20 minuter och maximum 150 minuter i 10 minuters steg.

Snabb 45’

0,6 kg

Torkning av en liten mängd kläder i 45 minuter

Varmt 60’

---

Torkning av kläder med varm luft i 60 minuter

Varmt 30’

---

Torkning av kläder med varm luft i 30 minuter
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OBS!
1.
Denna symbol anger energieffektivitetsprogrammet ”standard bomull” vilket är bäst för vanlig bomull vid
torktumlarens maximala klädeskapacitet.
2. Programmen ovan är endast rekommendationer. Användaren kan välja program efter önskemål.
Tjockt tyg i flera lager som sängkläder, jeans, jackor och liknande är inte lätt att torka. Använd Jeans-programmet.
3. Kläder i blandat material är inte lätt att torka. Använd ett tidsinställt program om kläderna fortfarande är fuktiga
när ett annat program har avslutits.

SPECIELLA TORKNINGSFUNKTIONER
1.

Uppskjuten start
Programmets start kan fördröjas 3, 6, 9 eller 12 timmar. När fördröjd start väljs börjar
tiden att räkna ned och LED-lampan lyser.
De enskilda stegen:
1.
Lägg i kläderna i maskinen och stäng luckan.
2.
Tryck på On/Off-knappen och vrid programväljaren till det önskade programmet.
3.
<Anti-skrynkel> kan väljas vid behov.
4.
Tryck på <Uppskjuten start> knappen.
5.
Håll nere <Uppskjuten start> knappen för att välja fördröjningstiden.
6.
Efter att ha tryckt på <Start/Paus> knappen är maskinen redo för att starta.
7.
Om man trycker på <Start/Paus> knappen igen pausas fördröjningstiden.
8.
Om man vill avbryta en uppskjuten start trycker man på On/Off-knappen igen.

2.

Anti-skrynkelfunktionen
I slutet av ett torkprogram är anti-skrynkel tiden 30 minuter (normalt) och 120 minuter om
”Anti-skrynkel” funktionen väljs. Anti-skrynkel LED-lampan vill lysa. Denna funktion gör att
kläderna inte blir skrynkliga. Kläderna kan tas ut ur maskinen i denna fasen. ”Antiskrynkel” kan inte väljas i <Varm>, <Kall> och <Refresh> programmen.

3.

Barnsäkring
Maskinen har en barnlåsfunktion som kan hindra att barn oavsiktligt stör maskinens
funktion genom att trycka på knapparna. Tryck samtidigt på knapparna <Anti-skrynkel>
och <Fördröjd start> i mer än 3 sekunder. Då har barnlåsfunktionen aktiverats och LEDlampan för barnlås kommer att lysa. Nu fungerar endast On/Off-knappen.
När knapparna <Anti-skrynkel> och <Fördröjd start> igen hålls nere samtidigt i mer än 3
sekunder avbrytas barnlåsfunktionen.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Tömning av vattenbehållaren
1. Dra ut vattenbehållaren. Håll i den med båda händer.
2. Vänd vattenbehållaren och töm ut kondensvattnet.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren på rätt plats.
VARNING!
1. Töm vattenbehållaren efter varje användning.
Programmet stannar och vattenbehållare-LED-lampan
lyser om vattenbehållaren är full. Efter tömning startas
maskinen igen genom att trycka på <Start/Paus>
knappen.
2. Drick inte kondensvattnet.
3. Använd inte torktumlaren utan att vattenbehållaren är
isatt.
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Rengöring av filtret
1.
2.
3.
4.

Öppna luckan.
Dra filtret uppåt och dra ut det.
Rengör filtergallret genom att ta bort tråd och
ludd som har samlats på det.
Sätt tillbaka filtret.

OBS!
1.
Ansamling av ludd på filtret vill blockera
luftcirkulationen vilket innebär en ökad
torkningstid och energiförbrukning.
2.
Avbryt strömmen före rengöring.
Filter
3.
Använd aldrig torktumlaren utan filter.
4.
Rengör filtret efter varje användning för att förhindra ansamling av ludd på insidan av
torktumlaren.

Tvätta kondensatorn
Lämna luckan öppen så torktumlaren kan svalna helt.
Kvarvarande vatten måste avlägsnas. Därför bör man hålla en trasa
under underhållsluckan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lås upp underhållsluckan.
Öppna luckan helt.
Vrid båda låsspakarna mot varandra.
Dra ut kondensatorn.
Rengör kondensatorn noggrant. Låt allt vatten rinna av den.
Rengör packningarna.
Sätt i kondensatorn igen. Håll i den under bottnen.
Vrid låsspakarna på plats.
Stäng underhållsluckan och tryck på plats den så den låses.
Rengör kondensatorn ca var tredje månad. Var noga med att inte
skada kondensatorn.

OBS!
Rengör endast med vatten. Använd inte hårda eller vassa föremål.
Använd inte maskinen utan kondensatorn!
När torktumlaren är igång kan det bildas vatten mellan rutan och
tätningen. Det gör inget och har ingen betydelse för funktionen.
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LARMFUNKTIONER
Larm/Felkod

lyser hela tiden

Orsak

Möjlig lösning

Full vattenbehållare

Töm vattenbehållaren

Fel vid vattenpump
eller
vattennivåsensor

Barnlås och 9t lyser

Fel på
temperatursensor

Barnlås och 6t lyser

Fel på
fuktighetssensor

Barnlås och 3t lyser

Fel på
värmeaggregatet

Kontakta auktoriserad
reparatör

FELSÖKNING
Endast auktoriserade fackmän kan utföra reparationer.
Innan supporten tillkallas är det viktigt att kontrollera om du själv kan lösa problemet genom
att följa instruktionerna nedan.
Problem
Status LED lyser inte

lyser hela tiden

Möjlig lösning
Är strömmen på och stickkontakten satt i vägguttaget?
Kontrollera vilket program som är vald
Kontrollera säkringen i elskåpet
Töm vattenbehållaren
Vid fel, se avsnitt om larmfunktioner

Torktumlaren startar inte

Kontrollera att du har tryckt på start-knappen
Kontrollera att luckan är stängd
Kontrollera om det är vald något program

Vatten rinner ut

Rikta torktumlaren horisontellt (helt rakt)
Rengör kondensatorn, och kontrollera luckans packningar

Luckan öppnas av sig själv

Tryck på luckan tills låsklicket hörs
Kontrollera att maximala vikten av kläder inte har överskridits

Fuktigheten i rummet ökar drastiskt

Torrhetsgraden uppnås inte och
torkningstiden är för lång

Ventilationen i rummet räcker inte
Rengör kylflänsarna
Kontrollera att kondensatorn är isatt
Rengör filtret och tvätta kondensatorn
Töm vattenbehållaren
Kontrollera vattenutloppet
Installationen av torktumlaren är felaktig
Rengör fuktsensorerna
Använd nästa högre torkprogram eller använd tidstyrt program

Om du inte kan lösa problemet själv kan du trycka på On/Off-knappen och tillkalla support.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Strömförsörjning

220-240V~ 50 Hz

Ingående effekt

2700 W

Omgivningstemperatur

+5 °C - +35 °C

Torkningskapacitet (torra
kläder)

8 kg

Dimensioner

595 x 615 x 845 mm

Vikt, netto

41 kg

OBS:
1.
Den angivna torkningskapaciteten är den maximala kapaciteten för torra kläder. Denna
angivna kapaciteten får aldrig överskridas.
2.
Montera inte torktumlaren i ett rum där det finns risk för frost. Vid temperaturer nära
fryspunkten finns det en risk för att maskinen inte fungerar som den skall.
3.
Det risker för att maskinen skadas om kondensvattnet i pumpen, slangarna och/eller
kondensvattenbehållaren fryser till is.

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 8653 D19K

Nominell kapacitet

8 kg

Typ av torktumlare för hushållsbruk

Kondenstorktumlare

Energiklass



B

Årlig energiförbrukning



Automatisk torktumlare
Energiförbrukning för standardprogrammet för
bomull vid full maskin
Energiförbrukning för standardprogrammet för
bomull vid halvfull maskin

561 kWh
Ja
4,74 kWh
2,56 kWh

Strömförbrukning i avstängt läge

0,28 W

Strömförbrukning i viloläge

0,8 W

Längden av viloläge

10 min

Standardprogram



Ungefärlig programtid för standardprogrammet för
bomull vid full och halvfull maskin
Programtid för standardprogrammet för bomull
vid full maskin
Programtid för standardprogrammet för bomull
vid halvfull maskin
Torkeffektklass



Genomsnittlig torkkapacitet för
standardprogrammet för bomull vid full maskin
Genomsnittlig torkkapacitet för
standardprogrammet för bomull vid halvfull
maskin
Ungefärlig torkkapacitet för standardprogrammet
för bomull vid full och halvfull maskin
Ljudeffektnivå i torkningsfasen för
standardprogrammet för bomull vid full maskin

Bomull standard
112 min
140 min
90 min
B
80,1%
80,1%
80,1%
69 dB(A)

Observera:

 A+++ (högsta energiklassen) till D (lägsta energiklassen).
 Energiförbrukning 561 kWh/år, baserad på 160 torkcykler för standardprogrammet för bomull vid full
och halvfull maskin och förbrukningen i lågeffektslägen. Den faktiske energiförbrukningen per cykel beror
på hur maskinen används.

 ”Bomull standard” vid full och halvfull maskin är det vanliga torkprogrammet som energimärket och
databladet hänvisar till. Detta program är lämpligt för torkning av normalblöta bomullskläder och det är
det mest effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.

 Torkeffektklass B på skalan A (mest effektiv) till G (minst effektiv).
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