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Garanti
Kundegaranti angående produktkvalitet er gældende.
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SIKKERHED
Læs nøje vejledningen før installation og brug af apparatet. Gem vejledningen, og opbevar den i nærheden af maskinen
for nemt at kunne slå op i den. Alle typer garantier ugyldiggøres, hvis disse instruktioner ikke følges.

Påmindelser

ADVARSEL!
Anvendes, når der er risiko for personskader.

FORSIGTIG!
Anvendes, når der er risiko for beskadigelse af maskinen.

BEMÆRK!
Generelle oplysninger, som du skal være opmærksom på.

Nyttige tips, som kan være nyttige.

Tilsigtet anvendelse
Produktet er kun beregnet til:
• Indendørs brug i en husholdning eller husholdsmiljø som f.eks.:

– medarbejderkøkkener i butikker, på kontorer og andre arbejdsmiljøer;
– staldbygninger
– af gæster på hoteller, moteller og andre beboelsesmiljøer,
– bed and breakfast-miljøer.

• Vask af maskinvaskbart tøj og tekstil i en vaskemiddelopløsning.
• Vask med kommercielt tilgængelige vaskemidler med lav opskumning og plejeprodukter, der er egnet til brug i en

topbetjent vaskemaskine eller kombineret vaskemaskine og tørretumbler.

Sikkerhed for børn og handicappede
ADVARSEL!
Lad kun følgende grupper benytte apparatet, hvis de er under opsyn eller har fået anvisning i brug af
produktet på sikker vis. De bør forstå de involverede risici.

• Børn. (Børn under 8 år skal være under konstant opsyn).
• Personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner.
• Personer med manglende erfaring og kendskab.

ADVARSEL!
• Lad aldrig børn lege med apparatet.
• Rengøring må ikke udføres af børn uden opsyn.

ADVARSEL!
Der er risiko for, at dyr og børn kan kravle ind i produktet. Kig inde i produktet, hver gang det bruges.

ADVARSEL!
Glaslågen kan blive meget varm under brug. Hold børn og kæledyr på god afstand fra produktet, når det er i
brug.



Sikkerhed 7

© 2021, Elon Group AB. All rights reserved.

Generel sikkerhed
ADVARSEL!
• Du må ikke vaske eller tørre genstande, der er rengjort i, vasket i, lagt i blød i eller duppet med

brændbare eller eksplosive stoffer som f.eks. voks, olie, maling, benzin, affedtningsmidler,
opløsningsmidler til kemisk rens, petroleum osv. Dette kan medføre brand eller eksplosioner.

• Sådanne genstande skal skylles grundigt i hånden, inden de vaskes.

ADVARSEL!
Risiko for elektrisk stød!

• Hvis strømledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, dennes servicerepræsentant eller en
tilsvarende autoriseret montør for at undgå fare.

• Hvis maskinen bliver beskadiget, må den ikke betjenes, før den er blevet repareret af producenten,
dennes servicerepræsentant eller lignende kvalificerede personer.

• Før produktet rengøres eller vedligeholdes, skal produktet frakobles fra lysnettet.
• Brug ikke et stik med en nominel strøm, der er mindre end den for produktet.
• Træk aldrig stikket ud af kontakten med våde hænder.

FORSIGTIG!
• Du må ikke kravle op eller sidde oven på produktet.
• Læn dig ikke mod lågen på produktet.
• Luk ikke lågen med for stor kraft. Hvis det er svært at lukke lågen, skal du kontrollere, at der ikke er

kommet vasketøj i klemme.
• Vask ikke tæpper i produktet.

FORSIGTIG!
Når produktet flyttes:

• Transportboltene skal genmonteres i maskinen af en korrekt kvalificeret person.
• Produktet skal tømmes helt for vand.
• Håndtér produktet forsigtigt. Hold aldrig i udstående dele på maskinen, når den løftes.
• Brug ikke produktets låge til at løfte det under transport.
• Dette produkt er tungt. Skal transporteres forsigtigt.

Sikkerhed ved installation
ADVARSEL!
Før produktet monteres, skal det kontrolleres for synlige udvendige skader. Hvis produktet er beskadiget, må
det ikke monteres eller anvendes.

ADVARSEL!
Montér ikke maskinen

• på et badeværelse, i et meget vådt lokale eller et lokale med høj fugtighed,
• i et lokale med eksplosive gasser eller ætsende gasser, eller
• bag en dør, der kan låses, en skydedør eller en dør med et hængsel på modsatte side af produktet.

ADVARSEL!
Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation for at undgå tilbagestrømning af gas i lokalet fra apparater, der
brænder andre brændstoffer, herunder åben ild.

ADVARSEL!
• Fjern al emballage og transportbolte, før produktet anvendes. Ellers kan det medføre alvorlig

beskadigelse.
• Hold al emballage på god afstand af børn. Der er risiko for kvælning!
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ADVARSEL!
• Sørg for, at produktet tilsluttes til vand og el af en korrekt kvalificeret person i henhold til producentens

vejledning og lokale sikkerhedsbestemmelser.
• Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, producentens servicerepræsentant eller en

tilsvarende autoriseret montør for at undgå fare.
• Sørg for at tilslutte strømstikket til en jordet trepolet stikkontakt. Kontrollér omhyggeligt, at kontakten er

korrekt og sikkert jordet.
• Sørg for, at strømstikket på maskinen er tilgængeligt efter installation, og at maskinen ikke står på

strømledningen.
• Når maskinen sættes i vater, skal låsemøtrikkerne på alle fire fødder skrues stramt ind mod kabinettet.
• Hvis det er relevant, skal du sørge for, at ventilationsåbningerne i soklen på produktet ikke er blokeret af

f.eks. et tæppe.
• Brug de nye slangesæt, der leveres sammen med produktet. Genbrug ikke de gamle slangesæt.

FORSIGTIG!
• Indløbsslangen skal tilsluttes til en koldtvandshane.
• Vandindløbsslangen må ikke knækkes, sammenpresses, ændres eller overskæres.
• Afløbsslangen må ikke knækkes eller strækkes.
• Placér afløbsslangen korrekt, da den kan medføre vandlækage, hvis den beskadiges.
• Hvis afløbsslangen er for lang, må du ikke tvinge den ind i maskinen, da det kan medføre unormal støj.

FORSIGTIG!
• Inden der vaskes vasketøj første gang, skal der køres et helt vaskeprogram uden vasketøj i tromlen.

Sikkerhed ved brug
ADVARSEL!
• Brændbare, eksplosive eller giftige opløsningsmidler er forbudt. Benzin og alkohol osv. må ikke bruges om

vaskemidler. Brug kun vaskemidler, der er velegnet til maskinvask.

ADVARSEL!
• Frakobl altid produktet og sluk for vandforsyningen efter brug.

ADVARSEL!
• Sørg for at undgå skoldning, når produktet tømmes for varmt vand.
• Hvis produktet har en funktion, der giver mulighed for at sætte et vaskeprogram på pause og lægge mere

tøj i, må du ikke bruge denne funktion, når vandniveauet er over kanten på den indvendige tromle eller
temperaturindstillingen er høj.

• Når tromlen stadig drejer rundt og der er en stor mængde varmet vand i tromlen, er det ikke sikkert at
åbne lågen, og lågen kan ikke åbnes med magt.

• Fyld aldrig mere vand i under en vask.

FORSIGTIG!
• Når et vaskeprogram er fuldført:

– Vent to minutter, før lågen åbnes, og
– kontrollér, om vandet inde i tromlen er løbet ud, inden du åbner lågen. Åbn ikke lågen, hvis der kan

ses vand i tromlen.

FORSIGTIG!
• Skyllemidler eller lignende produkter skal anvendes som angivet i vejledningen til skyllemidlet.
• Skarpe og stive genstande, f.eks. mønter, brocher, negle, skruer eller sten osv., kan beskadige denne

maskinen alvorligt. Sørg for, at alle lommer er tømt.
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FORSIGTIG!
• Inden der vaskes vasketøj første gang, skal der køres et helt vaskeprogram uden vasketøj i tromlen.

Sikkerhed ved vedligeholdelse
ADVARSEL!
• Reparationer må kun udføres af autoriserede reparatører.
• Hvis du har problemer med produktet, som fejlfindingsoplysninger i den komplette manual ikke kan

hjælpe dig med at læse, skal du slukke produktet, trække stikket ud af kontakten, lukke for
vandforsyningen og kontakte support og service.

ADVARSEL!
Sluk for strømforsyningen og vandforsyningen til produktet, før der udføres vedligeholdelse.

ADVARSEL!
Under brug kan der være varmt vand i drænpumpen. Fjern aldrig pumpedækslet, mens maskinen vasker.
Vent altid, indtil produktet har fuldført cyklussen og al vandet er tømt ud.

FORSIGTIG!
• Brug ikke opløsningsmidler, alkohol, produkter, der indeholder myresyre, slibende rengøringsmidler,

glasrensemidler eller universalrengøringsmidler til at rengøre dette produkt. Plastoverflader og andre dele
kan blive beskadiget.

• Brug handsker ved rengøring af produktet.
• Der er risiko for vandlækage, hvis pumpedækslet ikke genmonteres korrekt efter rengøring af

drænpumpefilteret.

Bortskaffelse
Bortskaf emballagen på miljøvenlig vis. Genanvendelse af emballage under overholdelse af nationale og
lokale bestemmelser kan formindske forbruget af råmaterialer og mængde af affald på deponeringssteder.
Dette produkt er mærket i overensstemmelse med det Europæiske Direktiv 2012/19/EF for affald af elektrisk
og elektronisk udstyr (WEEE). Symbolet på apparatet eller dets emballage angiver, at det ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet afleveres på en genbrugsstation, som er godkendt til håndtering
af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at bortskaffe produktet korrekt er du med til at forebygge negative effekter på miljøet og menneskers
sundhed, som forkert affaldshåndtering af produktet ellers kunne forårsage. Du kan få flere oplysninger om
bortskaffelse og genvinding af produktet ved at kontakte din kommune eller genbrugsstation, eller den
forretning, hvor du købte produktet.
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HURTIG START

Før vask

Vask

Efter vask
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KOM I GANG

Installation
Se afsnit "Installation", side 28

Lær din vaskemaskine at kende

Betjeningsknapper

A. Programvælger
B. Indstilling af kontrollamper
C. Tænd/Sluk
D. Start/Pause
E. Valgmuligheder, indstillinger og funktioner

Vaskemiddelautomat

A. Forvaskemiddel
B. Vaskemiddellås (skub ned for at tage automaten ud)
C. Skyllemiddel
D. Primært vaskemiddel
E. Indikator for maksimal mængde

ADVARSEL!
Brændbare og eksplosive eller giftige opløsningsmidler er forbudt. Benzin og alkohol osv. må ikke bruges om
vaskemidler. Brug kun vaskemidler, der er velegnet til maskinvask.

FORSIGTIG!
Maskinen må ikke fyldes mere end angivet af indikatoren for maksimal mængde, når der tilføjes vaskemidler,
skyllemiddel eller tilsætningsstoffer.
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Tilbehør

A. Transporthulspropper
B. Transportbolte
C. Holder til afløbsslange
D. Vandforsyningsslange

Transporthulspropper Til at tilproppe hullerne, efter at transportboltene er fjernet.

Transportbolte Til fastgørelse af maskinen under transport.

Holder til afløbsslange Til fastgørelse af slangen, så der undgås knæk, f.eks. når slangen placeres over
kanten på en vask.

Vandforsyningsslange For tilslutning af maskinen til vandforsyningen.

Brug børnesikringen
Aktivér børnesikring for at undgå, at børn utilsigtet bruger produktet.
1. Tryk på og hold og i 3 sekunder, indtil der lyder et lydsignal.

Alle knapper er nu låst, undtagen .
2. Tryk på og hold og i 3 sekunder for at deaktivere børnesikringen.

BEMÆRK! Hvis produktet slukkes og tændes, deaktiveres børnesikringen ikke.

Find modelkoden

Modelkoden er trykt på en mærkat på maskinen. Du skal bruge koden for at finde de fuldstændige og seneste
oplysninger, service og support til din maskinmodel.

BEMÆRK!
Denne maskine og mærkatteksten er eksempler. Maskinen og teksten skal se anderledes ud og have et
andet indhold.
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Inden første anvendelse

Kør en tom vaskecyklus
Sørg for, at maskinen er korrekt installeret.
1. Tilslut strømledningen.
2. Åbn for vandhanen.
3. Start et vaskeprogram.

BEMÆRK! Læg ikke noget tøj i maskinen.

Maskinen er klar til brug, når programmet er fuldført.
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VASK

Før hver vask

1. Kontrollér tøjets vaskeanvisninger.
2. Fjern alle genstande i lommerne.

FORSIGTIG! Skarpe og stive genstande, f.eks. mønter, brocher, negle, skruer eller sten osv., kan beskadige
denne vaskemaskinen alvorligt.

3. Spænd alle bælter, lyn alle lynlåse og knap alle knapper.
4. Placér små genstande i en vaskepose.

Du kan også bruge et pudebetræk.

5. Vend stof, der fnuller nemt, og langluvet stof på vrangen
6. Sortér tøj efter stoftype.

Start vask

FORSIGTIG!
Før du vasker, skal du sørge for, at maskinen er monteret korrekt.

BEMÆRK!
Spar strøm og vand.

• Vask af fyldte maskiner sparer strøm og vand. Den maksimale fyldning afhænger af programmet.
• Generelt bruger et program, der kører med en lavere temperatur og i længere tid, mindre strøm.

1. Tryk på for at tænde for strømmen.
2. Læg tøj i maskinen.
3. Drej programvælgeren for at vælge et program.
4. Vælg indstillinger og valgmuligheder, hvis det er nødvendigt.
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5. Tilsæt vaskemiddel og skyllemiddel i vaskemiddelautomaten, hvis det er nødvendigt.
BEMÆRK! Sørg for at bruge et vaskemiddel, der er egnet til det vasketøj, der skal vaskes, og det valgte
vaskeprogram og den valgte temperatur.

6. Luk tromlelågen.
7. Luk maskinlågen.
8. Tryk på for at starte programmet.

Når vasken er færdig, lyder der et lydsignal.

ADVARSEL!
• Fyld aldrig mere vand i under en vask.
• Når programmet er færdigt, skal du vente to minutter, før du åbner døren.
• Kontrollér, om vandet inde i tromlen er løbet ud, inden du åbner lågen. Åbn ikke lågen, hvis der kan ses

vand i tromlen.
• Sørg for at undgå skoldning, når maskinen tømmes for varmt vand.

Valgmuligheder, indstillinger og funktioner
Børnesikring
Forhindrer utilsigtet brug af maskinen. Se afsnit "Brug børnesikringen", side 12.

Forsinkelse
Forsinker starten af vaskeprogrammet med et angivet tidsinterval. Den maksimale forsinkelse er 9 timer.

Lågelås
Forhindrer lågen i at blive åbnet under en vask. Aktiveres automatisk.

Ekstra skylning, Forvask
• Ekstra skylning: Giver vasketøjet en ekstra skylning.
• Forvask: Giver vasketøjet en ekstra vask inden hovedvasken. Dette er med til at bringe snavs til

overfladen på tøjet.

Centrifugeringsomdrejninger, Lyd fra/til
• Centrifugeringsomdrejninger: Justerer centrifugeringshastigheden.
• Lyd fra/til: Slår lydsignalet til og fra.

Temperatur
Justerer temperaturen.

Skift af centrifugeringshastigheden
1. Tryk på for at skifte mellem mulige hastigheder: (600, 800, 1000, 1200)

BEMÆRK!
Når indikatorlysene for centrifugeringshastighed er slukket, er centrifugeringshastigheden 0.

BEMÆRK!
Højere centrifugeringshastigheder larmer mere og giver en lavere restfugtighed.

Skift af temperaturen
1. Drej programvælgeren for at vælge et program.
2. Tryk på for at skifte mellem mulige temperaturer: (20 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C)
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Brug indstillingen Forsinkelse valgmulighed
1. Drej programvælgeren for at vælge et program.
2. Rediger indstillinger, og vælg funktioner, hvis det er nødvendigt.
3. Tryk på for at skifte mellem mulige forsinkelsestider.
4. Tryk på .

Vaskecyklussen starter, når forsinkelsestiden er gået.

Du kan annullere forsinkelsestimeren ved at trykke på for at skifte mellem de tilgængelige
forsinkelsestider, indtil kontrollamperne 9H, 6H og 3H slukker.

Brug indstillingen Ekstra skylning valgmulighed
1. Drej programvælgeren for at vælge et program.
2. Tryk på for at rulle gennem de tilgængelige valgmuligheder, indtil -kontrollampen tændes.
3. Tryk på .

Brug indstillingen Forvask valgmulighed

BEMÆRK!
Du skal tilsætte forvaskemiddel, når du vælger denne valgmulighed. Se afsnit "Vaskemiddelautomat", side
11.

1. Drej programvælgeren for at vælge et program.
2. Tryk på for at rulle gennem de tilgængelige valgmuligheder, indtil -kontrollampen tændes.
3. Tryk på .

Slå lydsignalet til og fra

BEMÆRK!
Lydsignalet høres ikke, når det er slået fra.

1. Tryk på og hold i 3 sekunder for at slå lydsignalet fra.
2. Tryk på og hold i 3 sekunder for at slå lydsignalet til.

Indstillingen huskes indtil næste nulstilling.

Vaskeprogrammer

20 °C
20 °C som standardtemperatur. Der kan også vælges koldt vand.

Standardtemperatur 20 °C

Standardtid 1:01

Standardhastighed 1000 o/min.

Maksimal fyldning, vask 3,0 kg

Forvaskemiddel -

Primært vaskemiddel Afgørende
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Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning

Babytøj
Holder vasketemperaturen over 60 °C i mere end 30 minutter for at fjerne skadelige bakterier.

Standardtemperatur 60 °C

Standardtid 1:42

Standardhastighed 800 o/min.

Maksimal fyldning, vask 6,0 kg

Forvaskemiddel Valgfri

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning
• Forvask

Bomuld
Til slidstærke tekstiler af bomuld eller lærred.

Standardtemperatur 40 °C

Standardtid 2:40

Standardhastighed 1200 o/min.

Maksimal fyldning, vask 6,0 kg

Forvaskemiddel Valgfri

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning
• Forvask

Finvask
Til sarte, vaskbare tekstiler, der er lavet af silke, satin, syntetiske fibre eller blandede tekstiler.

Standardtemperatur 20 °C

Standardtid 0:49

Standardhastighed 600 o/min.

Maksimal fyldning, vask 2,0 kg

Forvaskemiddel -
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Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning

Tromlerengøring
Rengør maskinens tromle ved 90 °C. Må ikke bruges til vasketøj.

For at forbedre rensevirkningen kan du bruge et blegemiddel med klorin, der er beregnet til
vaskemaskiner. Følg vejledningen til blegemidlet.

Standardtemperatur 90 °C

Standardtid 1:18

Standardhastighed -

Maksimal fyldning, vask -

Forvaskemiddel -

Primært vaskemiddel -

Skyllemiddel -

Muligheder • Forsinkelse

ECO 40-60
Anbefales til normalt beskidt bomuldsvasketøj.

BEMÆRK!
Dette program kan vaske vasketøj, der er angivet til at kunne vaskes ved 40 °C eller 60 °C på én gang i
samme cyklus.

Standardtemperatur 40 °C

Standardtid 3:16

Standardhastighed 1200 o/min.

Maksimal fyldning, vask 6,0 kg

Forvaskemiddel -

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse

Intensiv
Vasketiden forlænges for at forbedre vaskevirkningen.

Standardtemperatur 40 °C

Standardtid 3:48
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Standardhastighed 800 o/min.

Maksimal fyldning, vask 6,07,0 kg

Forvaskemiddel -

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse

Jeans
Ekstra effektivt til jeans.

Standardtemperatur 60 °C

Standardtid 1:45

Standardhastighed 800 o/min.

Maksimal fyldning, vask 6,0 kg

Forvaskemiddel Valgfri

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning
• Forvask

Materialemix
Blandet vasketøj, der består af tekstiler af bomuld og syntetiske stoffer.

Standardtemperatur 40 °C

Standardtid 1:37

Standardhastighed 800 o/min.

Maksimal fyldning, vask 6,0 kg

Forvaskemiddel Valgfri

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning
• Forvask

Kort 15 min.
Ekstrakort program. Velegnet til små mængde let beskidt vasketøj.

Standardtemperatur Kold

Standardtid 0:15
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Standardhastighed 800 o/min.

Maksimal fyldning, vask 2,0 kg

Forvaskemiddel -

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse

Lyn 45 min
Energispareprogram, der egner sig til let snavset vasketøj og små mængder vasketøj.

Standardtemperatur 40 °C

Standardtid 0:45

Standardhastighed 800 o/min.

Maksimal fyldning, vask 2,0 kg

Forvaskemiddel Valgfri

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning
• Forvask

Skylleprogram
Ekstra skylning og centrifugering.

Standardtemperatur -

Standardtid 0:20

Standardhastighed 800 o/min.

Maksimal fyldning, vask 6,0 kg

Forvaskemiddel -

Primært vaskemiddel -

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning

Centrifugering
Ekstra centrifugering med valgbar centrifugeringshastighed.

Standardtemperatur -

Standardtid 0:12

Standardhastighed 800 o/min.
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Maksimal fyldning, vask 6,0 kg

Forvaskemiddel -

Primært vaskemiddel -

Skyllemiddel -

Muligheder • Forsinkelse

Sportstøj
Til vask af aktivitetstøj.

Standardtemperatur 40 °C

Standardtid 1:31

Standardhastighed 800 o/min.

Maksimal fyldning, vask 3,03,5 kg

Forvaskemiddel Valgfri

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning
• Forvask

Syntetisk
Til vask af syntetiske genstande som f.eks. skjorter, frakker og blandede stoffer. Når der vaskes strikvarer, skal mængden
af vaskemiddel formindskes for at undgå for stor opskumning.

Standardtemperatur 40 °C

Standardtid 2:20

Standardhastighed 1200 o/min.

Maksimal fyldning, vask 3,0 kg

Forvaskemiddel Valgfri

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning
• Forvask

Uld
Uld- eller uldrige tekstiler, der kan vaskes i hånden eller maskine. Skånsomt vaskeprogram beregnet til at forhindre
krympning. Indbefatter længere perioder uden tromlerotation.

Standardtemperatur 40 °C

Standardtid 1:07
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Standardhastighed 600 o/min.

Maksimal fyldning, vask 2,0 kg

Forvaskemiddel -

Primært vaskemiddel Afgørende

Skyllemiddel Valgfri

Muligheder • Forsinkelse
• Ekstra skylning
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RENGØRING
Korrekt vedligeholdelse af produktet kan forlænge dets levetid.
Når det er nødvendigt, skal du bruge et afkalkningsmiddel til vaskemaskiner. Følg vejledningen til afkalkningsmidlet.

ADVARSEL!
Træk stikket ud af maskinen, og luk hanen, før du påbegynder vedligeholdelse.

FORSIGTIG!
Brug ikke sprit, opløsningsmidler eller kemikalier til at rengøre produktet.

Rengør ydersiden
• Rengør overfladen efter behov med fortyndede, neutrale vaskemidler uden slibevirkning.
• Hvis vandet løber over, skal du straks tørre det væk med en klud.

FORSIGTIG!
• Brug ikke skarpe rengøringsværktøjer.
• Brug ikke myresyre eller opløsningsmidler som f.eks. sprit eller kemikalier osv.

Rengør vaskemiddelautomaten
Rengør vaskemiddelautomaten hver 3. måned.

1. Åbn lågen.
2. Nedtryk knappen.
3. Løft automaten op.
4. Rengør automaten med vand.
5. Anbring automaten, og tryk knappen ned.
6. Tryk på toppen af automaten, indtil den sidder på sin plads igen.

Automaten klikker, når den er korrekt installeret.

Rengør tromlen
• Fjern med det samme evt. rust, der er tilbage inde i tromlen med metaldele.
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FORSIGTIG!
– Brug et klorfrit vaskemiddel.
– Brug ikke ståluld.

• Når det er nødvendigt, skal du køre rengøringsprogrammet for tromlen. Se afsnit "Tromlerengøring", side 18.

Rengør haneindløbsfilteret
Rengør vaskemiddelautomaten hver 3. måned. Haneindløbsfilteret skal rengøres, hvis vandforsyningen bliver begrænset.

1. Luk hanen, og tag vandforsyningsslangen af hanen.
2. Rengør filteret.
3. Sæt vandforsyningsslangen på hanen igen, og åbn hanen.

Rengør maskinindløbsfilteret
Rengør vaskemiddelautomaten hver 3. måned. Maskinindløbsfilteret skal rengøres, hvis vandforsyningen bliver
begrænset.
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1. Luk for hanen, og skru indløbsrøret af bag på maskinen.
2. Afmonter indløbsrøret.
3. Rengør filteret med en børste.
4. Genmonter indløbsrøret, og åbn for hanen.

Filteret kan tages af og vaskes separat.

Rengør drænpumpefilteret
Drænpumpefilteret er beregnet til at fange fibre og små fremmedlegemer. Rengør filteret regelmæssigt for at sikre, at
maskinen fungerer normalt.

ADVARSEL!
Træk stikket til maskinen ud, før du rengør filteret, for at undgå elektrisk stød.

ADVARSEL!
• Vær forsigtig. Vandet kan være varmt!
• Lad vaskemiddelopløsningen køle ned, før du rengør filteret.

FORSIGTIG!
Afmonter aldrig pumpedækslet under en vaskecyklus. Vent altid, indtil maskinen har fuldendt cyklussen og er
tom.

1. Åbn filterdækslet.
2. Drej filteret mod uret, og træk det ud.
3. Fjern eventuelle fremmedlegemer.
4. Sæt filteret i igen, og luk dækslet.

FORSIGTIG!
Sørg for, at ventilhætten genmonteres korrekt. Beslagene skal placeres korrekt for at undgå vandlækager.
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FEJLFINDING

Fejlfinding
ADVARSEL!
• Reparationer må kun udføres af autoriserede reparatører.
• Hvis du oplever problemer med produkter, skal du se, om brugervejledningen og

fejlfindingsoplysningerne i brugsanvisningen kan hjælpe dig med at finde en løsning. Hvis problemet
fortsætter:
– sluk for produktet,
– træk stikket til produktet ud af strømforsyningen, og
– kontakt support.

Problem Årsag Løsning

Maskinen starter ikke Lågen er ikke korrekt lukket Kontrollér, om der sidder vasketøj fast
Luk lågen, og prøv at starte igen

Maskinen er ikke forbundet til
strømforsyningen

Tilslut elledningen til stikkontakten

Der er ikke valgt program Vælg et program

Du har glemt at trykke på Tryk på

Maskinen er ikke tændt Tænd for maskinen

Indikator vises ikke Strømforsyningen virker ikke Kontrollér, om strømforsyningen virker.
Hvis den ikke fungerer, skal du
kontakte en autoriseret elektriker

Netstikket er ikke tilsluttet Tilslut netstikket til stikkontakten

Der er ikke valgt program Vælg et program

Maskinen er ikke tændt Tænd for maskinen

Lågen kan ikke åbnes Maskinens sikkerhedsaflåsning er
aktiv

Afbryd strømmen, og genstart
maskinen

Der trænger vand ud Forbindelsen mellem maskinen og
indløbsrøret eller afløbsslange er ikke
tæt

Kontrollér og stram forbindelserne
Rengør afløbsslangen

Rester af vaskemiddel i automaten Vaskemidlet er fugtigt eller klumpet Rengør og aftør
vaskemiddelautomaten. Se afsnit
"Rengør vaskemiddelautomaten", side
23

Indikator eller display vises ikke Problem med elektriske forbindelser. Kontrollér, at strømmen er slået til, og
at stikket er korrekt tilsluttet

Unormal støj Transportboltene er ikke blevet fjernet Fjern transportboltene. Se afsnit "Fjern
transportboltene", side 30

Maskinen står ikke vandret Sæt maskinen i vater. Se afsnit "Sæt
maskinen i vater", side 30
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Fejlkoder
Koder Årsag Løsning

Problem med vandindsprøjtning under
vask

Kontrollér, om vandtrykket er for lavt
Ret vandrøret ud
Kontrollér, om indløbsventilens filter er
blokeret

Vandet strømmer over Genstart maskinen

Vandet tager for lang tid at løbe ud Kontrollér, om afløbsslangen er
blokeret

Lågen lukker ikke korrekt Kontrollér, om der sidder tøj fast
Luk lågen, og prøv at starte igen

Andet problem Prøv igen, og kontakt supporten, hvis
problemet fortsætter

BEMÆRK!
Hvis maskinen har brug for reparation, skal du overveje at få det gjort. Reparation i stedet for at købe nyt er
godt for miljøet.

De reservedele, der fremgår af listen i EU-forordning 2019/2023, er tilgængelige for professionelle reparatører
mindst 10 år efter, at dette produkt blev lanceret.
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INSTALLATION
Følg vejledningen i dette afsnit for at montere maskinen.

ADVARSEL!
• Hvis ledningen beskadiges, skal den udskiftes af producenten, producentens servicerepræsentant eller en

tilsvarende autoriseret montør for at undgå fare.
• Brug de nye slangesæt, der leveres sammen med maskinen. Genbrug ikke de gamle slangesæt.
• For din egen sikkerhed skal stikket tilsluttes en kontakt med jordforbindelse. Kontrollér omhyggeligt, at

kontakten er korrekt og sikkert jordet.
• Sørg for, at maskinen tilsluttes til vand og el af en korrekt kvalificeret person i henhold til producentens

vejledning og lokale sikkerhedsbestemmelser.

FORSIGTIG!
Indløbsslangen skal tilsluttes til en koldtvandshane.

Monteringsområde
Husk følgende, når du vælger en placering til montering af maskinen:
• Undgå direkte sollys.
• Tilstrækkelig ventilation.
• Rumtemperatur over 0 °C.
• Hold afstand til varmekilder såsom kul- eller gasovne.
• Overfladen skal være fast, tør og jævn. Stabilitet er vigtig for at forhindre maskinen i at vandre.
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ADVARSEL!
• Sørg for, at maskinen ikke står på strømledningen.
• Der skal være adgang til stikket efter montering.

ADVARSEL!
Maskinen må ikke bruges i meget fugtige rum eller rum, hvor der er risiko for eksplosive eller ætsende gasser.

FORSIGTIG!
• Maskinen er kun til indendørs brug.
• Maskinen er ikke beregnet til indbygning.
• Åbningerne må ikke blokeres af et tæppe.

Pak maskinen ud

ADVARSEL!
Fjern al emballage og transportbolte, før maskinen anvendes. Ellers kan det medføre alvorlig beskadigelse.

1. Fjern papkassen og flamingoemballagen.
2. Løft produktet, og fjern emballagen på soklen.
3. Læg produktet ned på siden, og fjern de små trekantede stykker skum i bunden.
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4. Fjern det tape, der holder strømledningen og afløbsslangen.
5. Tag det tilbehør, der ligger i tromlen, ud.

ADVARSEL!
Hold al emballage på god afstand af børn. Der er risiko for kvælning!

Fjern transportboltene

ADVARSEL!
Du skal fjerne transportboltene fra bagsiden, før du bruger maskinen.

1. Løsn boltene med en skruenøgle, og afmontér dem.
2. Tilprop hullerne med transporthulspropperne.
3. Opbevar boltene et sikkert sted.

BEMÆRK! Du skal bruge transportboltene igen, hvis du vil flytte maskinen.

Sæt maskinen i vater
1

1. Løsn møtrikkerne, og skru fødderne helt ind.
Kontrollér, om nogen af fødderne ikke rører gulvet.

2. Hvis nogen af fødderne ikke rører gulvet, skal du skrue foden ud, indtil den har kontakt med gulvet.
3. Brug et vaterpas til at kontrollere, om tørretumbleren står helt i vater, og justér fødderne igen, hvis det er nødvendigt.
4. Stram møtrikkerne med en skruenøgle, og sørg for, at maskinen står stabilt.

ADVARSEL! Låsemøtrikkerne på alle fire fødder skrues stramt ind mod kabinettet.
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Tilslut vandforsyningsslangen til en hane

1. Løft slangen op til hanen.
2. Skru tilslutningsstykket på gevindet på hanen.

Tilslut vandforsyningsslangen til maskinen

1. Løft forsyningsslange til indløbsventilen på bagsiden af maskinen.
2. Skru koblingen på gevindet på hanen, indtil den er stram.

Tilslut til et eksternt afløb
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FORSIGTIG!
• Afløbsslangen må ikke knækkes eller strækkes.
• Placér afløbsslangen korrekt, da den kan medføre vandlækage, hvis den beskadiges.
• Enden af afløbsslangen må ikke nedsænkes i spildevandet. Hvis slangen nedsænkes, kan det hæmme

afløbet og få spildevandet til at løbe tilbage ind i maskinen.

Placér afløbsslangen i et gulvafløb

Tilslut afløbsslangen til afløbsrøret på en vask

Placér afløbsslangen i en vask
Brug afløbsslangens holder til at holde afløbsslangen bøjet nedad i vasken, uden at slangen knækker.
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1. Afmonter forsigtigt afløbsslangen fra klemmerne.
2. Indsæt afløbsslangen i slangeholderen.
3. Læg slangeholderen over kanten på vasken.
4. Fast afløbsslangen til vasken med en snor, klemme eller kabelbinder.
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TILLÆG

Tekniske specifikationer

BEMÆRK!
Nominel kapacitet betyder vægten af tør vasketøj.

Modelkode Se afsnit "Find modelkoden", side 12

Bredde 400 mm

Dybde 610 mm

Højde 875 mm

Vægt 56 kg

Nominel kapacitet 6 kg

Maksimal centrifugeringshastighed 1200 o/min.

Strømforsyning 220-240 V, 50 Hz

Maksimal strømstyrke 10 A

Mærkeeffekt 2100 W

Standardvandtryk 0,1 MPa ~ 1 MPa

Energieffektivitet
Du kan finde oplysninger om dette produkts energieffektivitet i EPREL, EU's produktregister for energimærkning. Gå til
EPREL's websted, og brug modelkoden til at finde oplysningerne. Modelkoden kan findes på energimærket til produktet.
EPREL's websted: https://eprel.ec.europa.eu/

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER

Forbrugsværdier
Faktiske værdier for en vaskecyklus kan afvige fra de værdier, der er angivet her. De værdier, der er angivet for andre
programmer end programmet ECO 40-60 er kun vejledende.
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Program Den
vasketøjsmæn
gde, hvor
værdierne er
opnået
(nominel
kapacitet for
det specifikke
program
medmindre
andet er
angivet) (kg)

Programvarigh
ed
(timer:minutter)

Energiforbrug
(kWh pr. cyklus)

Vandforbrug
(liter pr. cyklus)

Maks.
temperatur
opnår i min. 5
minutter inde i
vasketøjet
under
vaskecyklussen
(°C)

Resterende
fugtindhold og
centrifugerings
hastighed
(o/min.), hvor
værdien blev
opnået

20 °C 3,0 1:01 0,207 38 20 65 % / 1000

Bomuld (60 °C) 6,0 2:45 1,315 58 60 60 % / 1200

Intensiv 6,0 3:48 1,029 58 40 70 % / 800

ECO 40-60 6,0
(Nominel
kapacitet)

3:18 0,868 49,5 34 62 % / 1200

3,0
(Halvdelen af
nominel
kapacitet)

2:36 0,540 43,5 31 62 % / 1200

1,5
(En fjerdedel af
nominel
kapacitet)

2:36 0,374 36,5 23 62 % / 1200

Materialemix 6,0 1:37 0,724 58 40 70 % / 800

Kort 15 min. 2,0 0:15 0,035 32 Kold 70 % / 800

EU-direktiver og standarder
Dette produkt opfylder de relevante EU-direktiver og bestemmelser og bærer CE-mærkningen. Hvis
EU-overensstemmelseserklæringen ikke følger med produktet, fås en kopi på anmodning.
• Produktets ydeevne skal afprøves i overensstemmelse med standard EN 60456 for vaskemaskiner.
• Angående EU-forordning 2019/2023, energiprøvningsprogram: ECO 40-60; andre indstillinger: standard.
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