
NO

W10812821

Program
Vaske-

anvisninger

Maks.
tøy-

mengde

kg

Type vask/ Anmerkninger

- Følg vaskeanvisningene ved valg av temperatur

Vaskemidler og tilleggsmidler Tilleggsfunksjoner Maks.
sentrifuge-
hastighet

opm

Forvask Hoved- 
vask

Tøy-
mykner

Forsinket
start

Forvask Hurtig Intensiv
skylling

Stopp i
siste skyl

Variarende
sentrifugering

Bomull
40 - 60 - 95 °C

Cotton
40 - 60 - 95 °C

7.0
Normalt til meget skittent sengetøy, duker og undertøy, håndklær, skjorter osv. Av 
bomull og lin.
For vask av svært skittent tøy kan du velge alternativet “Forvask”.

i Ja 1) i i 2) i i i i i max.

Syntetisk
30 - 40 - 60 °C

Synthetics
30 - 40 - 60 °C

3.0
Lett til normalt skitne bluser, skjorter, overaller osv. av polyester (Diolen, Trevira), 
polyamid (Perlon, Nylon).

i Ja 1) i i 2) i i i i i max.

Finvask
30 - 40 °C

Delicates
30 - 40 °C

1.5 Gardiner og ømfintlige kjoler, skjørt, skjorter og bluser. i Ja 1) i i 2) i – – i i max.

Dagligvask
40 °C

Daily load
40 °C

3.0 Lett til normalt skitne tekstiler av bomull og/eller syntetisk. – Ja i i 2) – – i i i max.

Hurtig vask 15’
30 °C

Speed 15’
30 °C

3.0 Lite skittent yttertøy av bomull, polyester, polyamid og bomullsblandinger. – Ja i i 2) – – – i i max.

Ull/Håndvask
Kald - 40 °C

Wool/Hand-
wash

Cold - 40 °C
1.0

Ull, merket med “Woolmark” og symbolet for maskinvask, samt tekstiler laget 
av silke (følg etiketten!), lin, ull og viskose som er merket med symbolet for 
håndvask.

– Ja i i 2) – – – i i max.

Bomull Cotton 7.0

Normalt skittent bomull tøy. 
Ved 40°C og 60°C-standarden bomull program og det rimeligste programmet når 
det gjelder sparing av vann- og energiforbruk ved vask av bomulltøy. 
- Referanseprogram for vaskemaskinens energiklasse. 

– Ja i i 2) – – i i i max.

Skylling +
Sentrifugering Rinse & Spin – 7.0 Samme som siste skylling og sentrifugering i programmet “Bomull”. – – i i – – i i i max.

Sentrifugering Spin – 7.0
Program med intensiv sentrifugering. Samme sentrifugeringssyklus som i 
Bomullsprogrammet.

– – – i – – – – i max.

Lett sentrifugering Gentle Spin – 1.0
Program med skånsom sentrifugering. Program for lett sentrifugering (same som 
sentrifugeringen i programmet Ull).

– – – i – – – – i max.

Tømming Drain – –
Bare tømming uten sentrifugering. Alternativ måte å avslutte programmet etter “Stopp 
i siste skyll”.

– – – i – – – – – –

A. Programvelger

B. “Forsinket start”-knapp

C. Programfase-indikator

 (over linje)

 Indikatorlampe for “Forsinket start”

 (under linje)

D. Knapp for valg av sentrifugehastighet

E. “Start/Pause”-knapp 

F. “Reset”-knapp 

G. “Dør åpen”-indikator

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

Denne vaskemaskinen er utstyrt med 
automatiske sikkerhetsfunksjoner som 
oppdager feil på et tidlig stadium og reagerer 
på en passende måte, f. eks.:
H. “Service”-indikator
I. “Vannkran lukket”-indikator
J. “Rengjør pumpe”-indikator

1) Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis
 du har valgt forvask.
2) Ikke bruk flytende vaskemiddel.

PROGRAMOVERSIKT
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i: ekstrautstyr / Ja : nodvendig dosering



1. 

KLARGJØRING AV VASKESYKLUS

Fyll vaskemaskinen, steng trommeldøren og kontroller 
at den er skikkelig lukket.

2. Hell i vaskemiddel og eventuelt skyllemiddel som 
beskrevet over og i bruksanvisningen.

3. Steng lokket.
4. Drei programvelgeren til ønsket program og 

temperatur. Indikatoren for forhåndsinnstilt 
sentrifugehastighet tennes. Dersom du ikke snarlig 
starter programmet etter å ha foretatt valget ditt, 
vaskemaskinen vil automatisk skru seg av etter omtrent 
et kvarter. For å slå på vaskemaskinen igjen er det bare 
å dreie programvelgeren til “O” og deretter tilbake til 
programmet man ønsker.

VELG EVENTUELLE TILLEGGSFUNKSJONER

Du kan velge eller slå av tilleggsfunksjoner når som 
helst i løpet av programmet. Tilleggsfunksjonen vil bli 
aktivert så sant den korresponderende programfasen 
ikke er utført ennå.
Knapp for “Forvask”
•	 Kun for meget skitten vask (for eksempel sand og jord). 

Vaskesyklusen forlenges med ca. 15 min.
•	 Ikke bruk flytende vaskemiddel til hovedvasken hvis du 

har valgt forvask.

FORBRUKSDATA

Knapp for “Hurtig”
•	 Gir hurtigere vask ved å forkorte programmets varighet.
•	 Anbefales kun for lett skittent tøy.

Knapp for “Intensiv skylling”
•	Mer vann vil tilsettes og skyllesyklusen vil forlenges.
•	 Egner seg spesielt for steder med meget bløtt vann samt 

for vask v babytøy og som hjelp for folk som lider av 
allergi.

Knapp for “Stopp i siste skyll”
•	 Vasken blir liggende i det siste skyllevannet uten å 

sentrifugeres, for å unngå at den krøller seg eller farger 
av.

•	 Egner seg spesielt godt til programmene “Syntetisk” og 
“Finvask”.

•	 Dette er nyttig hvis du vil utsette sentrifugeringen til 
senere, eller hvis du bare vil pumpe ut vannet.

•	 Ikke la tøyet bli liggende for lenge i vann når du velger 
alternativet “Stopp i siste skyll”.

•	 Så snart maskinen stopper ved skyllestopp, tennes 
“Antikrøll”-lampen på programsekvensindikatoren, og 
lampen ved siden av “Start/Pause”-knappen blinker.

Avslutting av funksjonen “Stopp i siste skyll”:
•	 Trykk på “Start/Pause”-knappen; Programmet vil 

avsluttes automatisk med en sentrifugering tilpasset 
programmet som er valgt.

•	 Hvis du ikke vil sentrifugere tøyet, vrir du 
programvelgeren til “Tømming” og trykker på knappen 
“Start/Pause” igjen.

Knapp for “Variarende sentrifugering”
•	 Hvert program har en automatisk fastsatt maks. 

sentrifugehastighet.
•	 Trykk på knappen for å velge en annen 

sentrifugehastighet.
•	 Hvis du velger sentrifugehastighet “0”, vil den endelige 

sentrifugering avbryte og vannet bare renner ut. I hvert 
fall forblir  under skyllingfasen innere skyllingsspissene.

FORSINKET START

Ved hjelp av funksjonen “Forsinket start” kan brukeren 
sette igang maskinen når han vil, for eksempel om natten 
når strømmen er billigere.
•	 Velg program, sentrifugehastighet og tilleggsfunksjoner.
•	 Trykk på knappen “Forsinket Start” flere ganger for å 

velge et starttidsforvalg på 1, 3, 6, 9 eller 12 timer.
•	 Start programmet (se “Start av programmet”). 

Indikatorlampen over “Forsinket Start”-knappen er tent 
og vil slukke når programmet starter.

•	 Når du har trykket på “Start/Pause”-knappen, 
begynner tidsforvalget nedtellingen. Tidsforvalget på 
displayet forsvinner når programmet starter og erstattes 
med resterende programvarighet.

•	 Når man har trykket på knappen “Start/Pause”, kan 
timeantallet man har valgt reduseres ved å trykke om 
igjen på knappen for “Forsinket start”.

For å slette “Forsinket start”
..før du trykker på knappen “Start/Pause”:
•	 Vri programvelgeren til en annen stilling eller trykk på 

“Reset”-knappen.
..etter å ha trykket på knappen “Start/Pause”:
•	 Trykk “Start/Pause” knappen - forsinkelsestiden 

forsvinner fra displayet.

START AV PROGRAMMET

Åpne vannkranen og trykk på knappen “Start/Pause”. 
Indikatorlampen ved siden av “Start/Pause”-knappen vil 
tennes. Programfase indikatoren vil vise den nåværende 
programfasen, mens den beveger seg fra venstre til høyre 
gjennom Vask, Skylling, Sentrifugering/Tømming. Når 
programfasen er avsluttet, vil tilsvarende indikatorlampe 
slukke.
•	 Merk: Ved strømbrudd eller dersom apparatet 

frakobles under vaskesyklusen, vil programmet 
gjenopptas fra det sted hvor det ble avbrutt.

“DØR ÅPEN”-INDIKATOR

Før et program starter og når det er slutt, lyser lampen 
for å vise at døren kan åpnes. Så lenge et vaskeprogram er 
i gang, forblir døren låst. Du må aldri prøve å åpne døren 
med makt. Dersom du absolutt er nødt til å åpne den under 
programmet, se “Avbryte (nullstille) et program som er 
igang”.

FEIL INDIKASJONER

I tilfelle av feil eller uregelmessigheter, se “Feilsøking” i 
Bruksanvisningen.
“Service”
Hvis indikatorlampen for “Service” begynner å lyse, kan 
der skyldes feil på en elektrisk komponent. Se “Feilsøking” 
i Bruksanvisningen. Hvis feilen vedvarer, må du kontakte 
Service.
“Vannkran lukket”
Det er ingen eller liten vanntilførsel til maskinen. Åpne 
vannkranen. Dersom indikatoren fortsatt lyser, må du se 
kapitlet “Feilsøking” i bruksanvisningen.
“Rengjør pumpe”
Vannet pumpes ikke ut. Kontroller om det er knekk på 
avløpsslangen eller om filteret må rengjøres. Ved  rengjøring 
av filteret, se bruksanvisningen (“Fjerning av filteret”).

•	

PROGRAMMSLUTT

Indikatoren “Dør åpen” starter å lyse. Vaskemaskinen 
skrur seg av fullstendig etter omtrent et kvarter. Dette 
for å spare energi.

1. Vri programbryteren til stillingen “O”.
2. Skru igjen vannkranen.
3. Åpne lokket og trommelen og ta tøyet ut av maskinen.
4. La lokket stå åpent en stund, slik at trommelen i 

maskinen kan tørke.

1. 

ENDRE PROGRAM OG/ELLER 
TILLEGGSFUNKSJON ETTER PROGRAMSTART

Trykk på knappen “Start/Pause” for å avbryte 
programmet. Lyset blinker.

2. Velg et nytt program, samt eventuelle tilleggsfunksjoner 
eller en annen sentrifugehastighet.

3. Trykk på knappen “Start/Pause” igjen. Det nye 
programmet vil fortsette fra det stedet hvor det 
foregående programmet ble avbrutt. Fyll ikke i 
vaskemiddel til dette programmet.

SLETTE (TILBAKESTILLE) ET IGANGVÆRENDE 
PROGRAM FØR DET ER AVSLUTTET

“Reset”-knappen brukes til å avbryte et program før det 
er ferdig. Trykk på “Reset”-knappen i minst 3 sekunder. 
Eventuelt vann i maskinen vil tømmes før døren kan åpnes.

Forbruksdata ble målt under normale forhold i overensstemmelse med Standarden IEC/EN 60 456. Ved bruk i husholdningen kan 
forbruksdata variere i forhold til verdiene i tabellen, avhengig av vannets tilførselstrykk og temperatur, samt tøymengde og typen vask. Vann- 
og strømforbruk gjelder for standard innstillinger av arbeidsprogram. Spesielle valg eller endring av rotasjonshastighet eller temperatur 
påvirker forbruket.

 Varighet av programmet kan være forskjellig fra verdiene ovenfor, fordi den er avhenging av de faktisk anvendte arbeidsforholdene  
 (se“Feilsøking” i Bruksanvisningen.)

 Etter programslutt, i standard programinnstilling.
* For å redusere temperaturen på vannet, vil det tilføres noe kaldt vann ved slutten av hovedvasken, før vannet pumpes ut.
** Referanseprogram for forbruksetiketten. Av hensyn til energisparing kan den faktiske vanntemperaturen avvike fra den angitte  
 programtemperaturen.

Effektforbruk 0,11 W når den er slått av / 0,11 W når den er slått på.

Program
Temperatur

(°C)

Tøymengde

(kg)

Vann

(l)

Strøm

(kWt)

Veil. rrogramvarighet  (timer : minutter)

%uten “Hurtig” med “Hurtig”

Bomull 95 7.0 58* 2.10 2:35 2:00
64Bomull 60 7.0 52 1.33 2:30 1:45

Bomull 40 7.0 52 0.70 2:25 1:30
Syntetisk 60 3.0 50* 0.90 2:05 1:14

47
Syntetisk 40 3.0 46 0.50 1:50 0:59
Finvask 40 1.5 50 0.55 0:45 –
Finvask 30 1.5 50 0.50 0:45 –

Dagligvask 40 3.0 40 0.45 1:00 – 68
Hurtigvask 15´ 30 3.0 30 0.15 0:15 –
Ull/Håndvask 40 1.0 40 0.55 0:35 –
Ull/Håndvask Kald 1.0 40 0.10 0:35 –

eBomull ** 60 7.0 50 1.05 3:40 –
62eBomull ** 60 3.5 35 0.84 2:45 –

eBomull ** 40 3.5 35 0.65 2:00 –


