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S PROGRAMÖVERSIKT

Programmet för ylle hos denna maskin har testats och godkänts av Woolmark Company för tvätt av 
Woolmark-plagg märkta för “maskintvätt” eller “handtvätt”, under förutsättning att de tvättas enligt 
anvisningarna på klädvårdsetiketterna och i denna programöversikt.  M0619

❉: tillvalsfunktion / Ja: dosering krävs.
1) Som ett ytterligare skydd är centrifugeringshastigheten begränsad i dessa program.

Program Klädvårds-
etiketter

Max. 
tvätt-

mängd
kg

Typ av tvätt / Anmärkningar

- Följ tillverkarens rekommendationer på klädvårdsetiketten.

Tvättmedel och tillsatser Tillvalsfunktioner Max.
centrifu-
gerings-
hastighet

varv/minut

Förtvätt Huvud-
tvätt

Skölj-
medel

Förtvätt Snabb Rengöring+ Kall-
tvätt

Förlängd 
sköljning

Förenklad
strykning

Skölj-
stopp

Centri-
fugering

Fördröjd
start

Bomull
95 °C 95 °C

7,0
Normalt till hårt smutsad och oöm tvätt av vit bomull. Om tvätten är hårt 
smutsad eller fläckad kan du tillsätta ett syrebaserat blekmedel som kan 
användas vid 95 °C.
Detta program utplånar bakterier och tvätten blir garanterat bakteriefri.

❉ Ja ❉ ❉ — ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ max.

Bomull
40 - 60 °C 40 - 60 °C

 7,0 Normalt till hårt smutsad tvätt i bomull och linne: sängkläder, dukar, 
underkläder, handdukar, skjortor, etc. ❉ Ja ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ max.

SuperEko
60 °C 60 °C

7,0

Hårt smutsad och oöm tvätt i bomull och syntet samt blandmaterial av dessa 
textilier.
Ekonomisk energiförbrukning genom förlängd tvättid. Idealiskt program att 
köra på natten för att dra fördel av lägre eltaxor. Undvik störande ljud från 
centrifugeringen nattetid genom att ställa centrifugeringshastigheten på “0” 
och starta sedan centrifugeringsprogrammet på morgonen eller ställ in en 
lämplig starttid med funktionen “Fördröjd start”. - För plagg med en hög 
andel syntetfibrer rekommenderar vi att du använder ett tvättnät.

— Ja ❉ — — — ❉ ❉ — ❉ ❉ ❉ max.

Syntet
30 - 40 - 60 °C 30 - 40 - 60 °C

 3,0 Normalt smutsade plagg av konstfiber (såsom polyester, polyakryl, viskos, 
etc.) eller sådana blandmaterial med bomull. ❉ Ja ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ max.

Fintvätt
30 - 40 °C 30 - 40 °C  1,5 Gardiner, ömtåliga plagg, klänningar, kjolar, skjortor och blusar. ❉ Ja ❉ ❉ — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Daglig tvätt
40 °C 40 °C  

4,0
Lätt till normalt smutsad och oöm tvätt av bomull, linne, konstfiber och 
blandmaterial av dessa textilier. 
Effektivt entimmesprogram. Var noga med att endast tvätta liknande färger 
tillsammans.

— Ja ❉ — — — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ max.

Snabbtvätt
30 °C 30 °C

4,0
Obetydligt använda kläder i bomull, polyester, polyamid och blandmaterial 
med bomull.
Kort program för att fräscha upp dina kläder.

— Ja ❉ — — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ max.

Ylle
Kall - 40 °C

 - 40 °C
1,0

Endast maskintvättbart ylle märkt med den speciella yllesymbolen. 
Detta program (40 °C) har testats och godkänts för maskintvättbart ylle av 
Woolmark Company.

— Ja ❉ — — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ 1000 1)

Handtvätt
30 - 40 °C 30 - 40 °C

1,0
Textilier i silke, linne, ylle och viskos som skall handtvättas.
Skonprogram med en mycket varsam centrifugering. Detta program (40 °C) 
har testats och godkänts för handtvättbart ylle av Woolmark Company.

— Ja ❉ — — — ❉ — — ❉ ❉ ❉ 400 1)

Sköljning och 
centrifugering — 7,0 Samma avslutande sköljning och centrifugering som i bomullsprogrammet. — — ❉ — — — — ❉ — ❉ ❉ ❉ max.

Centrifugering — 7,0 Förlängd centrifugering. Samma typ av centrifugering som i bomullsprogrammet. — — — — — — — — — — ❉ ❉ max.

Tömning — — Endast tömning - utan centrifugering. Alternativt sätt att avsluta ett program 
efter “Sköljstopp”. — — — — — — — — — — — ❉ —
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A. Indikator för “Lucka öppen”
Denna tvättmaskin är utrustad med 
automatiska säkerhetsfunktioner som 
känner av och diagnostiserar fel på ett tidigt 
stadium och reagerar på dessa på lämpligt 
sätt, t.ex. genom att någon av 
indikatorerna nedan visas:
B. “Underhåll”
C. “Vattenkranen stängd”
D. “Rengör pumpen”

E. Programväljare

F. Start/Paus-knapp

G. Centrifugering

H. Knapp för Fördröjd start

I. Programfasvisare

J. Återställ-knapp
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Tillsätt tvättmedel enligt anvisningarna på framsidan och i avsnittet 

“Tvättmedel och tillsatser” i bruksanvisningen.

• Vrid programväljaren till önskat program och temperatur. 

Displayen visar programtiden och den förinställda 

centrifugeringshastigheten. Kontrollampan intill Start/Paus-

knappen  blinkar.

Tryck på knapparna till önskade tillvalsfunktioner. Motsvarande 

indikatorer tänds.

Om det inte går att kombinera det valda programmet med den 

valda tillvalsfunktionen slocknar lamporna automatiskt. 

Tillvalsfunktioner som inte kan kombineras med programmet väljs 

bort automatiskt.

Förtvätt

• Endast för hårt smutsad tvätt (t.ex. sand och lera, svåra 

fläckar). Programtiden ökar med cirka 15 minuter.

• Använd inte flytande tvättmedel för huvudtvätten när du skall 

aktivera funktionen “Förtvätt”.

Snabb

• Möjliggör snabbare tvättning genom att förkorta programtiden.

• Rekommenderas för små tvättmängder eller endast lätt smutsad tvätt. 

Rengör+

• Välj denna funktion om du använder fläckborttagningsmedel direkt på 

kläderna (pulver, till exempel “Vanish”). Funktionen optimerar tillsatsens 

effekt och förbättrar resultaten av tvätt och fläckborttagning.

• Använd funktionen med maximal tvättmängd.

• Tillsätt korrekt mängd fläckborttagningsmedel (pulver) i 

huvudtvättfacket tillsammans med ditt vanliga tvättmedel 

(använd endast pulvertvättmedel med denna funktion). Följ 

noga tillverkarens doseringsanvisningar.

• Kan förlänga programtiden med upp till 15 minuter.

• Avsett att användas med syrebaserade fläckborttagningsmedel 

och blekmedel. Klor- eller perboratblekmedel får inte 

användas!

Kalltvätt

• Vattnet värms endast upp till 20 °C.

• Lämpligt program för ömtåliga plagg där klädvårdsetiketten 

rekommenderar en tvättemperatur på max. 30 °C.

• Kan i huvudsak endast väljas för programmens lägsta temperatursteg.

Förlängd sköljning 

• Mer vatten används och sköljtiden förlängs.

• Denna funktion passar speciellt bra i bostadsområden med 

mycket mjukt vatten, för människor med tvättmedelsallergier 

och för tvätt av barnkläder.

Förenklad strykning

• Tvätten blir mindre skrynklig tack vare den ökade 

vattenmängden och en mycket skonsam centrifugering.

Sköljstopp

• Tvättgodset blir kvar i det sista sköljvattnet. Programmet 

stoppas före centrifugeringen, vilket förhindrar att tvätten blir 

skrynklig och att färgerna ändras eller bleks.

FÖRBRUKNINGSDATA

Program Temperatur 

(°C)

Tvättmängd

(kg)

Vatten

(liter)

Energi

(kWh)

Ungefärlig programtid (tim:min) 
utan “Snabb” med “Snabb”

Bomull 95 7,0 74** 2,10 2:10 —
Bomull* 60 7,0 54 1,05 4:00 2:30
Bomull* 60 3,5 42 0,85 3:00
Bomull 40 7,0 69 0,80 2:45 1:45
Bomull* 40 3,5 42 0,60 2:30

SuperEko 60 7,0 69 0,84 4:00 —
Syntet 60 3,0 46** 0,80 1:35 1:14
Syntet 40 3,0 42 0,40 1:20 0:59

Fintvätt 30 1,5 60 0,50 0:45 —
Daglig tvätt 40 4,0 48 0,50 1:00 —
Snabbtvätt 30 4,0 48 0,25 0:30 —

Ylle 40 1,0 60 0,50 0:45 —
Ylle 20 1,0 60 <0,10 0:40 —

Handtvätt 40 1,0 45 0,50 0:40 —
Handtvätt 30 1,0 45 0,40 0:36 —

Förbrukningsdata har fastställts under normalvillkor enligt standard IEC/EN 60 456. Vid användning i hushållet kan förbrukningsdata avvika från värdena som 
anges i tabellen. Avvikelserna beror på vattnets tryck och temperatur, tvättmängden och typen av material som skall tvättas. Vatten- och energiförbrukning avser 
programmens standardinställningar. Val av tillvalsfunktioner eller ändring av centrifugeringshastighet eller temperatur ändrar förbrukningsdata.

Programtiden kan skilja sig från ovanstående värden eftersom den beror på de aktuella användningsförhållandena (se även “Felsökningsguide” i din bruksanvisning).
* Referensprogram för energietikett.
** För att sänka vattentemperaturen tillsätts kallvatten vid slutet av huvudtvätten, innan tvättvattnet töms ut.
*** Automatisk anpassning av programtiden efter detektering av tvättmängden.

***

***

TILLSÄTT TVÄTTMEDEL, STÄNG LUCKAN 
OCH VÄLJ PROGRAM

VÄLJ ÖNSKAD TILLVALSFUNKTION

• Använd denna funktion om du vill skjuta upp centrifugeringen 

till ett senare tillfälle eller om du endast vill att maskinen töms.

Anmärkning: programmet stannar för Sköljstopp när 

kontrollampan för Sköljstopp i programfasvisaren tänds. 

Kontrollampan intill Start/Paus-knappen  blinkar.

Avsluta tillvalsfunktionen Sköljstopp :

• Tryck på Start/Paus-knappen . Programmet avslutas automatiskt 

med den typ av centrifugering som har ställts in för programmet.

• Om du inte vill centrifugera tvätten, vrid programväljaren till 

Tömning och tryck på Start/Paus-knappen .

Centrifugering

• Varje program har en förinställd centrifugeringshastighet. Tryck 

på denna knapp om du vill ställa in en annan hastighet.

• Om centrifugeringshastigheten ställs in på “0” utesluts den sista 

centrifugeringen och vattnet töms endast ut. De mellanliggande 

centrifugeringarna utförs dock under sköljningen.

Med hjälp av funktionen Fördröjd start  kan du få 

tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när 

eltaxan är lägre. Använd inte flytande tvättmedel när du skall 

aktivera funktionen Fördröjd start.

• Välj önskat program, temperatur och tillvalsfunktioner.

• Tryck på Fördröjd start-knappen för att välja en fördröjningstid 

mellan 30 minuter och 23 timmar.

• Tryck på Start/Paus-knappen . 

Displayen visar symbolen för Fördröjd start och punkten 

mellan timmar och minuter blinkar. Nedräkningen av 

fördröjningstiden börjar.

• Indikeringen av den inställda fördröjningstiden slocknar när 

programmet startar och i stället visas återstående programtid.

• När du har tryckt på Start/Paus-knappen  kan du minska 

fördröjningstiden genom att åter trycka på Fördröjd start-

knappen.

Avbryta Fördröjd start

• Vrid programväljaren till ett annat läge eller tryck på Start/

Paus-knappen  - den valda startfördröjningen försvinner 

från displayen. Tryck på Start/Paus  igen om du vill starta 

det valda programmet omedelbart.

Öppna vattenkranen och tryck på Start/Paus-knappen . 

Kontrollampan intill Start/Paus-knappen  tänds. 

Programfasvisaren indikerar den aktuella programfasen och går från 

vänster till höger via Tvätt, Sköljning och Tömning/Centrifugering.

Före programstart och efter programslut tänds denna 
kontrollampa för att tala om att luckan kan öppnas. Medan ett 
tvättprogram pågår är luckan låst och får under inga 
omständigheter öppnas med våld. Om du verkligen måste öppna 
luckan under ett pågående program, se avsnittet “Avbryta ett 
pågående program innan det avslutats”.

Om något fel eller onormalt inträffar, se avsnittet 
“Felsökningsguide” i din bruksanvisning.

“Underhåll”

När denna indikator tänds kan orsaken vara ett fel i en elektrisk 
komponent. 

“Vattenkranen stängd”

Tvättmaskinen får för lite vatten eller inget vatten alls. Vattenkranen 
kan vara stängd eller tilloppsslangen kan vara klämd eller vikt.

“Rengör pumpen”

Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen. Avloppsslangen kan vara 
klämd eller vikt eller nålfällan måste rengöras (se avsnittet 
“Rengöring av nålfällan” i din bruksanvisning).

• Programfasvisarens samtliga lampor slocknar och indikatorn 
för “Öppen lucka”  tänds.

1. Vrid programväljaren till Av/O-läget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Öppna luckan och ta ut tvätten.
4. Låt luckan stå på glänt så att trumman kan torka.

1. Tryck på Start/Paus-knappen  för att ställa programmet 
i pausläge. Kontrollampan blinkar.

2. Välj det nya programmet och, om du vill, en annan 
centrifugeringshastighet och önskade tillvalsfunktioner.

3. Tryck på Start/Paus-knappen  igen. Det nya programmet 
fortsätter från det programsteg där det förra programmet 
avbröts. Tillsätt inget tvättmedel för detta program.

Knappen Återställ  avbryter ett program före programslutet.
• Håll knappen Återställ  intryckt några sekunder. Allt 

kvarvarande vatten töms ut. Det kan ta en stund innan luckan 
kan öppnas.

FÖRDRÖJD START

STARTA PROGRAMMET

KONTROLLAMPA FÖR “LUCKA ÖPPEN”

FELINDIKATORER

NÄR PROGRAMMET ÄR KLART

ÄNDRA PROGRAM OCH/ELLER 
TILLVALSFUNKTIONER EFTER 
PROGRAMSTART

AVBRYTA ETT PÅGÅENDE PROGRAM 
INNAN DET AVSLUTATS

30106606SV.fm  Page 2  Tuesday, January 31, 2012  2:52 PM


