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Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske 
sikkerhedsfunktioner, der registrerer og 
diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt og 
reagerer i overensstemmelse dermed, f.eks.:

I. Kontrollampe for “Service” 

J. Kontrollampe for “Vandhane lukket” 

K. Kontrollampe for “Rengør pumpe” 

A. Programvælger

B. Tidsdisplay

C. Knappen “Udskudt start” 

D. Kontrollampe for programforløb

E. Vælger for centrifugeringshastinghed 

F. Knappen “Start/Pause” 

G. Knappen “Nulstil/Tømning” 

H. Kontrollampe for “Låge låst” 

Program
Vaske-

mærker

Maks.
fyldning

kg

Typer vask/ Bemærkninger

- Valg af temperatur: Følg producentens anbefalinger på vaskemærket

Vaske- og tilsætningsmidler Ekstrafunktioner Maks.
centrifugerings

hastinghed

o/m

For-
vask

Hoved-
vask

Skylle-
middel

 Intensiv 
vask

Ekstra 
skylning

Energi- 
sparer

For-
vask

Varierende
Centrifugering

Turn & Wash
30°C

Turn & Wash
30°C

3.5
Den bedste, daglige vaskeløsning. Især velegnet til let og normalt snavset 
vasketøj af bomuld eller syntetiske stoffer, da det vasker ved en lav 
temperatur og med en maksimal centrifugeringshastighed.

– Ja i i – – – – – 10001)

Syntetisk
40°C 40°

3.0 Til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, polyakryl, 
viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.

i Ja i i i i i i i Maks.

Bomuld
40 - 60 - 90°C 40° 60° Mask. Almindeligt til meget snavset kraftig bomuld. i Ja i i i i i i i Maks.

Eco Bomuld 
40 - 60°C 40°  60° Mask.

Til vask af normalt snavsede bomuldsvasketøj. Ved 40°C og 60°C er dette 
standardbomuldsprogrammet og det mest effektive med hensyn til vand- 
og energiforbrug. 

– Ja i i – i – – i Maks.

Uld
20°C 20°

1.0
Alle uldartikler kan vaskes på programmet “Uld”, også den med etiketten 
“kun håndvask”. For at opnå de bedste resultater bør der anvendes 
specialmidler og den maksimale mængde vasketøj må ikke overskrides.

– Ja i i – – – – i 10001)

Finvask
30°C 30° 1.5 Til vask af sarte artikler. Det er en fordel at vende indersiden udad på 

artiklerne, før vask.
– Ja i i – – i – i 10001)

Farvet
40°C 40° 3.5 Fra let til almindeligt snavset vasketøj af bomuld, syntetiske stoffer og 

blandinger heraf; også skånevask. Hjælper til at bevare farver.
– Ja i i – i i – i Maks.

Bomuld
30°C 30°

3.5 Til hurtig vask af let snavsede artikler. Denne cyklus varer kun 30 minutter 
og sparer tid og energi.

– Ja i i – – i – i Maks.

Syntetisk
30°C 30°

3.0 Kort cyklus til vask af snavsede artikler af syntetiske fibre (så som polyester, 
polyakryl, viskose, etc.) eller blandinger af bomuld/syntetisk.

– Ja i i – i i – i Maks.

Centrifugering + 
Tømning – Mask. Separat program med intensiv centrifugering. For robust vasketøj. – – – i – – – – i Maks.

Skylning + 
Centrifugering – Mask. Separat skylleprogram med kraftig centrifugering. For robust vasketøj. – – i i – i – – i Maks.

PROGRAMOVERSIGT

Ja = nødvendig dosering / i = ekstrafunktion
1) I disse programmer er centrifugeringshastigheden begrænset for at beskytte tøjet.
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1. 
KLARGØRING AF VASKEPROGRAM

Fyld vaskemaskinen, luk lågen og kontrollér, at 
den er lukket ordentligt.

2. Hæld vaskemiddel og eventuelle andre 
tilsætningsmidler i, som beskrevet på næste side 
og i brugsanvisningen.

3. Luk låget.
4. Drej programvælgeren til det ønskede program. 

Displayet viser varigheden af det valgte program 
(i timer og minutter), og indikatoren for knappen 
“Start/Pause” blinker. Indikatoren for den 
forudindstillede centrifugeringshastighed lyser.
Hvis De ikke igangsætter programmet straks efter 
at have valgt det, slukker vaskemaskinen således 
automatisk efter ca. 15 minutter. Vaskemaskinen 
startes igen ved at dreje programvælgeren hen 
på “Off” og derefter igen hen på det ønskede 
program.

VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Valg og fravalg af en indstilling kan ske på et
hvilket som helst tidspunkt under programforløbet. 
Denne indstilling anvendes, så længe den 
tilsvarende programfase endnu ikke er udført.
Knappen “Forvask”
• Kun til meget snavset tøj (med for eksempel 

sand og kornet snavs). Vasketiden øges med ca. 
19 min.

• Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvasken, 
hvis der er valgt forvask.

Knappen “Intensiv vask”
• Vælg denne funktion hvis du bruger et 

tilsætningsmiddel til pletfjernelse - den vil 
optimere tilsætningsmidlets effektivitet, for at 
opnå en bedre vaskeydelse og pletfjernelse.

• Brug den med maksimal last. Brug et egnet 
tilsætningsmiddel til pletfjernelse (pulver) til 
hovedvasken 

• Kan forlænge programmets varighed med op 
til 10 minutter. Velegnet til brug af iltbaserede 
pletfjernere og blegemidler. Klor- eller 
perboratholdige blegemidler må ikke anvendes!

Knappen “Ekstra skylning”
• Hjælper med at undgå rester af vaskemiddel i 

vasketøjet ved at forlænge skyllefasen.
• Særlig velegnet til vask af babyvasketøj, til 

mennesker, der lider af allergi, og til områder 
med blødt vand.

Knappen “Energisparer”
• Sparer energi  brugt til opvarmning af vandet 

under opretholdelse af et godt vaskeresultat.
• Anbefales til let snavset tøj uden pletter.
• Kontroler venligst at Deres vaskemiddel egner 

sig til lave vasketemperaturer (15 eller 20 °C).
• Kan for det meste vælges på laveste varmegrad i 

programmerne.

MEDDELELSE OM FUNKTIONSFEJL

 I tilfælde af funktionsfejl eller unormal gang skal 
De anvende „Vejledning til løsning af fejlfunktioner“ 
i Deres brugsanvisning.
“Vandhane lukket” – 
Intet eller utilstrækkeligt vand i indgangen.
“Service” – 
Svigt eller fejlfunktion i en elektrisk komponent.
“Rengør pumpe” – 
Affaldsvandet er ikke pumpet ud.
Blinkende centrifugeringshastighed på 
programforløb: 
Ubalance under centrifugering

• 
PROGRAMSLUT

“Låge låst”-indikationen slukker og. Efter ca. et 
kvarter slukkes maskinen fuldstændig, hvorved 
den sparer energi.

1. Drej programvælgeren til positionen “Off”.
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn låget og tromlen, og tag vasketøjet ud.
4. Lad låget stå åbent et stykke tid, så maskinen kan 

tørre indvendigt.

1. 

ÆNDRING AF PROGRAM OG/ELLER 
EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

Tryk på knappen “Start/Pause” for at standse 
programmet midlertidigt. Kontrollampen blinker.

2. Vælg et nyt program, temperatur, eventuelle 
ekstrafunktioner og - efter behoven anden 
centrifugeringshastighed.

3. Tryk på knappen “Start/Pause” igen. Det nye 
program vil fortsætte fra det programtrin, hvor 
det oprindelige program blev afbrudt. Der skal 
ikke tilsættes ekstra vaskemiddel.

ANNULLERING (NULSTILLING) AF ET IGANGVÆRENDE 
PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

 Knappen “Nulstil/Tømning” annullerer et 
program før programslut.
• Tryk på knappen “Nulstil/Tømning” i mindst 3 

sekunder. Vandet pumpes ud. Det kan vare lidt 
tid, før lugen kan åbnes.

Knappen “Varierende Centrifugering”
• Hvert program har automatisk en forudindstillet, 

maksimal centrifugeringshastighed.
• Tryk på knappen for at indstille en anden 

centrifugeringshastighed.
• Hvis der er valgt centrifugeringshastighed “0”, 

afbrydes den afsluttende centrifugering og 
vandet løber blot fra. I hvert tilfælde forbliver de 
indre centrifugeringsindstillinger urørte under 
skyllefasen.

UDSKUDT START

Tryk på knappen “Udskudt start”, for at indstille 
den ønskede forsinkelse, hvis du vil have det 
markerede program til at starte på et senere 
tidspunkt. Kontrollampen i knappen “Udskudt 
start” tænder, og slukker når programmet starter. 
Nedtællingen af forsinkelsens tid starter når der 
trykkes på knappen “Start/Pause”. Angivelsen 
af tiden på displayet forsvinder når programmet 
starter og erstattes af programmets tilbageværende 
tid. Det forindstillede antal af timer kan reduceres 
ved igen at trykke på knappen “Udskudt start”. 
Brug ikke flydende vaskemiddel når denne funktion 
aktiveres. Drej programvælgeren til en anden 
position, for at annullere den “Udskudte start”.

PROGRAMSTART

Åbn for vandhanen, og tryk på knappen “Start/
Pause”. Kontrollampen ved siden af knappen 
“Start/Pause” tænder. Kontrollampen for 
programforløb viser den aktuelle programfase, 
fra venstre mod højre gennem Vask, Skyl, 
Centrifugering/Udtømning. Når programfasen er 
færdig, slukker den tilhørende kontrollampe. 

KONTROLLAMPE FOR “LÅGE LÅST”

Efter starten af et program lyser lampen for at 
indikere, at låget ikke kan åbnes. Låget må under 
ingen omstændigheder tvinges op Hvis det 
er absolut nødvendigt at åbne låget under et 
igangværende program: Se afsnittet “Annullering 
(nulstilling) af et igangværende program“.

FORBRUGSDATA Effektforbrug i slukket tilstand 0,11 W / i standby tilstand 0,11 W.

Forbrungsværdiene er blevet målt under normaliserede forhold i henhold til standard IEC/EN 60 456. Forbruget i husholdningen kan variere i forhold til værdierne 
i tabellen med hensyn til vandforsyningstrykket og vandets temperatur samt fyldningen og typen af vask. Vand- og energiforbrug vedrører standard indstilling af 
udførelsen af arbejdsprogrammerne; foretages der specielle valg eller en ændring i omdrejningshastigheden eller varmegraden, vil det ændre på dette forbrug.

  Programmets varighed kan være forskelligt fra de ovenfor nævnte værdier, da det afhænger af de faktisk anvendte  arbejsbetingelser (se “Guide til fejlfinding” i 
Deres Betjeningsvejledning). 

 Omtrentlig resterende fugtighedsindhold (%). Efter  programmet er afsluttet samt slyngning med maksimal valgt spindhastighed i standardindstilling.
* For at reducere vandtemperaturen tilsættes der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.
** Standardprogram for bomuld og grundlag for energiskiltningen. Af energisparegrunde kan den faktiske vandtemperatur afvige fra den angivne 
  programtemperatur.

Program
Temperatur

(°C)

Fyldning

(kg)

Vand

(l)

Strømforbrug

(kWh)
Ca. programme varighed  

(tmr : min) %
Turn & Wash 30 3.5 43 0.40 0:45

Syntetisk 40 3.0 50 0.56 1:50 40
Bomuld 40 7.0 64 0.99 3:00

64Bomuld 60 7.0 52 1.33 2:35
Bomuld 90 7.0 58* 2.10 2:35

Eco Bomuld ** 60 7.0 48 0.90 4:00

62
Eco Bomuld ** 60 3.5 34 0.75 2:50
Eco Bomuld ** 40 7.0 48 0.75 2:45
Eco Bomuld ** 40 3.5 34 0.65 2:30

Uld 20 1.0 40 0.10 0:35
Finvask 30 1.5 50 0.50 0:45
Farvet 40 3.5 40 0.47 0:59

Bomuld 30 3.5 42 0.25 0:30
Syntetisk 30 3.0 40 0.31 0:50


