Quick Guide

DK

TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL-PRODUKT.

Registrer dit apparat på www.whirlpool.eu/register for at
modtage en mere omfattende assistance

Læs disse sikkerhedsanvisninger, før apparatet tages i brug.
Før du bruger maskinen, er det vigtigt, at transportboltene fjernes. Se installationsmanualen
for flere oplysninger om, hvordan disse fjernes.

BETJENINGSPANEL
1. Knappen HURTIGTVASK/EC
2. Knapperne OP/NED
3. Knappen TÆND/SLUK
4. ACTIVE CARE og indikatorlampe
5. Knappen START/PAUSE
6. Knappen BEKRÆFT/KNAPPLÅS
7. Knappen START FORSINKELSE
8. Knappen CENTRIFUGERING
9. Knappen TEMPERATUR
10. Knappen FUNKTIONER/INDSTILLINGER
11. Knappen DAMP HYGIEJNE/FAVORITER
12. CYKLUSVÆLGER
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OVERSIGT OVER VASKECYKLUSSER
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Vaskemidler og
additiver
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Maksimal belastning 9 kg
Strømforbrug i slukket tilstand 0,5W/i tændt tilstand 8W
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Anti Allergi
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Pletprogram 40°
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Hurtigvask 30’
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Speciel
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Hurtigvask 15 min
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Farvorit: gør det muligt at lagre en hvilken som helst vaskecyklus.
Centrifugering &
tømning *
Skylning &
centrifugering
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 Påkrævet dosering  Valgfri dosering
! Drej knappen til position 12 for at få adgang til den menu, hvor du indstiller yderligere
vaskeprogrammer.

For alle testinstitutter:
2) Lang bomuldscyklus: indstil cyklusvælgeren på 3 med en temperatur på 40 °C.

Cyklussens varighed, som angivet i displayet eller instruktionsmanualen, er baseret på
standardforhold. Den faktiske varighed kan variere afhængig af flere faktorer, såsom
temperatur og tryk på det indgående vand, den omgivende temperatur, mængden af
vaskemiddel, mængden og typen af vasketøj, vægtfordeling og eventuelle andre muligheder.

3) Lang syntetisk cyklus: indstil cyklusvælgeren på 4 med en temperatur på 40 °C.
* Ved at vælge cyklus 14 og fravælge centrifugering vil vaskemaskinen udelukkende pumpe
vand ud.
** Vaskecyklussernes varighed kan ses i displayet.

1) Testvaskecyklus i overensstemmelse med regulering 1061/2010:
Denne cyklus er beregnet til normalt snavset bomuldstøj og er den mest effektive for så vidt
angår strøm- og vandforbrug. Den bør anvendes til tekstiler, der tåler 60 °C eller 40 °C. Den
faktiske vasketemperatur kan variere fra den angivne værdi.

PRODUKTBESKRIVELSE
1. Øverst
2. Doseringsautomat til vaskemiddel
3. Betjeningspanel
4. Håndtag
5. Låge
6. Pumpe (bag frontpanelet)
7. Frontpanel (aftagelig)
8. Justérbare fødder (2)

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

DOSERINGSAUTOMAT TIL VASKEMIDDEL

Rum 1: Vaskemiddel til forvask (pulver)
B
Rum 2: Vaskemiddel til vaskecyklus (pulver
eller flydende)
Hvis du anvender et flydende vaskemiddel,
anbefaler vi at du bruger den aftagelige
1
plastikskillevæg A (medfølger) for at dosere
3
korrekt.
Hvis du anvender et vaskepulver, skal du
placere skillevæggen i sprækken B.
Rum 3: Additiver (skyllemiddel mv.)
Skyllemidlet må ikke løbe over gitteret.
! Brug vaskepulver til hvide bomuldstekstiler, forvask samt til
vasketemperaturer over 60 °C.
! Følg anvisningerne på vaskemidlets emballage.

A

2

VASKECYKLUSSER
Følg tøjets vaskeanvisninger, som angivet på symbolerne på vaskemærket.
Den værdi, der er angivet i vaskesymbolet er den maksimalt anbefalede
vasketemperatur for dette tekstil.
Blandet
Til vask af let til normalt snavsede elastiske tekstiler i bomuld,
hør, syntetiske fibre og blandede fibre.
Øko Bomuld 60°/40°
Velegnet til vask af moderat snavsede tekstiler. Denne er
standardcyklussen til vask af bomuldstekstiler ved 40 °C eller 60 °C, og
den er den mest effektive for så vidt angår både vand- og strømforbrug.
Bomuld
Normalt til stærkt snavset og hårdfør bomuld.
Syntetisk
Velegnet til at vaske moderat snavsede tekstiler i syntetiske fibre (f.eks.
polyester, polyakryl, viskose mv.) eller en blanding af syntetiske og
bomuldsfibre.
Skånevask
Til vask af meget sarte tekstiler. Det er en god ide at vende tekstilerne
med vrangsiden ud før vask. For at opnå det bedste resultat anbefaler vi
at bruge flydende vaskemiddel til sarte tekstiler.
Uld - Woolmark Apparel Care - Green:
”Uld”-vaskecyklussen er godkendt af virksomheden Woolmark til vask af
uldtekstiler, der anbefales at blive vasket i hånden, forudsat at vasken
overholder vaskeanvisningerne på tøjets vaskemærke samt dem, som
producenten af denne vaskemaskine har angivet. (M1127)

i maskinen (som ikke er snavsede) og vælg programmet ”Damp refresh”.
Tekstilerne vil være let fugtige, når cyklussen er afsluttet, og kan tages på
efter nogle få minutter. Programmet ”Damp refresh” gør strygning lettere.
! Undgå at tilsætte skylle- eller vaskemiddel.
! Uegnet til tekstiler i uld eller silke.
Hurtigvask 30’
Til hurtig vask af let snavsede tekstiler. Denne cyklus tager kun 30
minutter og sparer derfor både tid og energi.
Speciel
Sengetøj & Håndklæder
Til vask af sengetøj, håndklæder, klude mv. i samme cyklus. Cyklussen
optimerer brugen af skyllemiddel og gør det muligt at spare tid og
strøm. Vi anbefaler, at du bruger et vaskepulver.
• Skjorter
Anvend den særlige vaskecyklus, når du vasker skjorter i forskellige
tekstiler og farver for at sikre den bedst mulige pleje.
• Business
Program til tøj, der ikke bruger så ofte, eller som kun er let snavset (bør
ikke bruges til tøj, som skal renses).
Følg tøjets vaskeanvisninger, som angivet på vaskemærket.
• Baby
Brug den særlige vaskecyklus til at fjerne det snavs, der typisk kommer
fra babyer, mens alle sæberester fjernes fra bleer for at skåne babyers
følsomme hud, så der ikke udvikles allergiske reaktioner. Cyklussen er
blevet udformet til at reducere omfanget af bakterier ved brug af en
større vandmængde og optimering af effekten fra særligt
desinficerende additiver, som er blevet tilsat vaskemidlet.
• Dyne
Designet til vask af dunforet vasketøj såsom dobbelt- eller enkeltdyner,
puder og dunjakker. Det anbefales at ilægge sådant foret vasketøj i
tromlen med kanterne foldet indad og undgå at påfylde tromlen mere
end ¾. Af hensyn til optimale vaskeresultater anbefaler vi brug af et
flydende vaskemiddel.
• Silke & gardiner
Brug et specialprogram til at vaske alt silketøj eller alle silkegardiner. Vi
anbefaler brug af et særligt rengøringsmiddel, der er designet til at
vaske sarte stoffer.
Vask gardiner ved at folde dem og placere dem i et pudevår eller en
netpose.
• Jeans
Vend tøjet på vrangen før vask, og brug et flydende vaskemiddel.
• Hurtigvask 15 min
Til vask af let snavset tøj på kort tid. Ikke velegnet til uld, silke og tøj,
der skal håndvaskes.
• Sportstøj
Sportsbeklædning i strik eller mikrofiber med en normal grad af snavs
og sved.
• Tøjdyr
Med dette program er det muligt at fjerne støv nemmere og opnå
bedre vaske af tøjdyr.
Centrifugering & tømning
Centrifugerer vasketøjet og pumper herefter vand ud. Til elastiske
tekstiler. Hvis du fravælger centrifugeringscyklussen, vil maskinen
udelukkende pumpe vand
Skylning & centrifugering
Skyller og centrifugerer. Til elastiske tekstiler.

DISPLAY
Displayet er nyttigt, når du programmerer vaskemaskinen, og det giver
dig mange forskellige informationer.

B

A
Anti Allergi
Velegnet til at fjerne de fleste allergener, såsom pollen, mider samt
katte- og hundehår.
Pletprogram 40°
Programmet er velegnet til stærkt snavsede tekstiler med
modstandsdygtige farver. Det sikrer en vaskeklasse, der er højere end
standardklassen (klasse A). Når du anvender dette program, bør du undgå
at blande tekstiler med forskellige farver. Vi anbefaler, at du bruger et
vaskepulver. Vi anbefaler forbehandling med særlige additiver for
genstridige pletter.
Hvid
Til vask af normalt til stærkt snavsede håndklæder, undertøj, duge og
sengetøj mv. i elastisk bomuld og linned. Kun når temperaturen 90 °C er
valgt, er cyklussen forsynet med en forvask før hovedvaskefasen. I dette
tilfælde anbefales det at tilsætte vaskemiddel i både forvask og
hovedvask.
Damp refresh
Tekstilerne er fugtige, når vaskecyklussen er afsluttet, så vi anbefaler at
hænge dem op til tørre (2 kg, cirka 3 dele). Dette program opfrisker tekstiler
ved at fjerne dårlige lugte og opbløde fibrene. Læg udelukkende tørre dele
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Tryk på knapperne
og
for at vælge den ønskede indstilling, og
bekræft med knappen .
Første gang maskinen tændes, bliver du bedt om at vælge sprog, hvorefter
displayet automatisk viser menuen til valg af sprog.
Vælg det ønskede sprog med knapperne
og
. Bekræft valget med
knappen .
Område A viser følgende: ikonet og det valgte vaskeprogram, vaskefaserne
og den resterende tid til afsluttet vaskecyklus.
Område B viser: de valgte indstillinger, energi- og vandforbrug for den

valgte vaskecyklus samt symbolet for låste knapper.
Område C viser værdien for standardtemperaturen på baggrund af det
indstillede program. Hvis programmet ikke omfatter indstillingen af
temperaturen, viser området symbolet ”-- °”.
Område D viser værdien for centrifugeringshastighed på baggrund af det
indstillede program. Hvis programmet ikke omfatter indstilling af
centrifugeringscyklussen, viser området symbolet ”--”.
Området E viser den resterende tid til start af det valgte program, hvis
funktionen START FORSINKELSE er blevet indstillet.
Tryk på knappen F, og hold den inde i 3 sekunder for at lagre én eller flere
af de valgte vaskecyklusser.
Brug de lagrede cyklusser ved at dreje knappen til position 13.
Tryk på knappen G for at muliggøre adgang til den menu, hvor der kan
angives yderligere vaskeindstillinger.
Tryk på knappen G, og hold den nede i 3 sekunder for at få adgang til
indstillingsmenuen:
- Sprog: Tryk på knappen
og
for at vælge det ønskede sprog, og
bekræft med knappen .
- Lyd: Tryk på knappen
og
for at aktivere eller deaktivere lyd, og
bekræft med knappen .
- Skærmlysstyrke: Tryk på knappen
og
for at vælge den ønskede
lysstyrke i displayet, og bekræft med knappen .
- Gendannelse af fabriksindstillinger: Tryk på knappen
, og hold den
nede 2 sekunder for at gendanne fabriksindstillingerne.
! I forbindelse med en vaskecyklus, aktiveres PAUSESKÆRMEN, hvis
brugeren ikke interagerer med displayet i 5 minutter. Gå tilbage til det
forrige vindue ved blot at trykke på en hvilken som helst knap.
DISPLAYETS INDIKATORER

Fejl: Ring service
Se afsnittet om fejlfinding
Fejl: Vandfilter tilstoppet
Vandet kan ikke pumpes ud. Vandfilteret kan være blokeret
Fejl: Intet vand
Intet eller ikke tilstrækkeligt indløbsvand.
I tilfælde af fejl henvises til afsnittet ”Fejlfinding”.
Knapplås
Lås betjeningspanelet ved at trykke på knappen
og holde den inde i
ca. 3 sekunder. Når displayet viser ”TASTELÅS”, er kontrolpanelet låst
(bortset fra knappen TÆND/SLUK ). Dette forhindrer utilsigtede
modifikationer af vaskecyklusser – navnlig, når der er børn hjemme. Lås
betjeningspanelet op ved at trykke på knappen
og holde den inde i
ca. 3 sekunder.
Indikator for låst dør
Når denne er tændt, er lågen låst. For at undgå eventuelle skader, bør du
vente til symbolet slukker, før du åbner lågen.
Hvis du vil åbne lågen, mens en cyklus er i gang, skal du trykke på START/
PAUSE-knappen
. Hvis symbolet er slukket, kan døren åbnes.

FØRSTE VASK
Når apparatet er blevet installeret, og før du bruger det første gang, skal
du køre en vaskecyklus med vaskemiddel og uden vasketøj. Brug
vaskecyklus 9 (60°).

DAGLIG BRUG

Klargør vasketøjet ved at følge anbefalingerne, som du finder i afsnittet
”TIPS OG ANBEFALINGER.”
- Tryk på knappen TÆND/SLUK . ”WHIRLPOOL” vises i displayet.
- Åbn lågen. Læg vasketøjet i maskinen og sørg for ikke at overskride den
maksimale belastning, der er angivet i oversigten over vaskecyklusser.
- Træk doseringsautomaten ud og hæld vaskemiddel i de relevante rum,
som beskrevet i afsnittet ”DOSERINGSAUTOMAT TIL VASKEMIDDEL”.
- Luk lågen.
- Maskinen vælger automatisk.
- Vælg den ønskede vaskecyklus.
- Vælg de ønskede muligheder.
- Tryk på knappen START/PAUSE
for at starte vaskecyklussen. Lågen
låses (symbolet tændes).

SÅDAN SÆTTER DU EN CYKLUS PÅ PAUSE

Hvis du vil sætte en cyklus på pause, skal du trykke på knappen START/
PAUSE
igen. For at starte vaskecyklussen fra det punkt, hvor den blev
afbrudt, skal du trykke på knappen START/PAUSE
igen.

SÅDAN ÅBNER DU LÅGEN, OM NØDVENDIGT

Når en vaskecyklus starter, tænder symbolet
for at vise, at lågen ikke
kan åbnes. Lågen forbliver låst gennem hele vaskecyklussen. Hvis du vil
åbne lågen, mens cyklussen er i gang, eksempelvis for at tilføje eller fjerne
tekstiler, skal du trykke på knappen START/PAUSE
for at sætte
cyklussen på pause. Hvis symbolet
er slukket, kan du åbne lågen. For
at fortsætte cyklussen skal du trykke på knappen START/PAUSE
igen.

SÅDAN TILFØJER DU TEKSTILER
Et ikon i displayet viser, om du kan lægge yderligere tekstiler i
vaskemaskinen uden af forringe vaskeevnen. For at tilføje tekstiler skal du
først stoppe vaskemaskinen ved at trykke på knappen START/PAUSE
og herefter åbne lågen og lægge tekstilerne ind.
For at starte vaskecyklussen fra det punkt, hvor den blev afbrudt, skal du
trykke på knappen START/PAUSE
igen.

SÅDAN ÆNDRER DU EN IGANGVÆRENDE VASKECYKLUS

For at ændre en vaskecyklus, der er i gang, skal du sætte vaskemaskinen
på pause ved at trykke på knappen START/PAUSE
og derefter vælge
den ønskede cyklus. Tryk på knappen START/PAUSE
igen.
! For at annullere en cyklus, der allerede er startet, skal du trykke og holde
knappen TÆND/SLUK inde. Cyklussen stopper og maskinen slukker.

NÅR VASKECYKLUSSEN ER SLUT

Vises med udtrykket ”CYKLUS SLUT” på displayet. Når symbolet
slukkes, kan døren åbnes. Åbn lågen, tøm maskinen for vasketøj og sluk
for maskinen. Hvis du ikke trykker på knappen TÆND/SLUK , slukker
vaskemaskinen automatisk efter cirka 15 minutter.

MULIGHEDER

- Hvis den valgte funktion ikke er kompatibel med den indstillede
vaskecyklus eller med nogen anden tidligere valgt funktion, vil menuen
vise den inkompatible funktion i gråt, og udtrykket ”Findes ikke” vises på
displayet. En alarm angiver desuden, at funktionen ikke vil blive aktiveret.
Damp hygiejne
Denne mulighed forbedrer vaskeresultatet ved at generere damp i løbet
af vaskecyklussen for at fjerne eventuelle bakterier fra fibrene, der også
behandles på samme tid. Læg vasketøjet i tromlen, vælg et kompatibelt
program og vælg derefter Damp hygiejne.
! Dampen, der genereres under vaskecyklussen kan forårsage, at der
kommer dug på lågen.
Start forsinkelse
For at indstille udskudt start for den valgte cyklus skal du trykke flere
gange på denne knap ind til den ønskede tidsperiode vises. Når denne
funktion er blevet aktiveret, vises de valgte værdier for udskudt start på
displayet. Hvis du vil deaktivere udskudt start, skal du trykke på knappen
ind til displayet viser ”--:--”.
Active care
Vaskemidlet blandes med vand på forhånd, hvilket skaber en unik
emulsion, der bedre trænger ind i tekstilernes fibre og rengør pletter, selv
ved lave temperaturer, og bevarer både farver og tekstiler. Disse resultater
opnås ligeledes gennem tromlens forskellige bevægelser, som sørger for
at skåne tekstilerne mest muligt.
Efterbehandling
Vaskemaskinen foretager en skånsom tørretumbling ved langsomt at
rotere tromlen. Muligheden Efterbehandling starter, når cyklussen er
afsluttet og fortsætter i maksimalt 6 timer. Du kan til enhver tid afbryde
muligheden ved at trykke på en hvilken som helst knap på
betjeningspanelet eller dreje på cyklusvælgeren.
I Hurtigtvask/Ec
Hvis du trykker på knappen 1 gang, vælger du muligheden Hurtigtvask
og cyklussens varighed bliver kortere.
Hvis du trykker på knappen 2 gange, vælger du muligheden Ecco, der
sparer yderligere energi.
Skylniveau
Når du vælger denne indstilling, forøges effektiviteten af skylningen,
ligesom der sikres optimal fjernelse af vaskemiddel. Funktionen er særligt
velegnet til følsom hud. Tryk én, to eller tre gange på knappen for at
vælge 1, 2 eller 3 yderligere skylninger efter standardcyklusskylningen, og
fjern alle rester af vaskemiddel. Tryk på knappen igen for at gå tilbage til
skylningstypen ”Normal skylning”.
Stryglet
Når du vælger denne funktion, modificeres vaske- og
centrifugeringscyklusserne med henblik på at reducere dannelse af
krøller.
Koldvask
Denne funktion sparer energi ved ikke at opvarme det vand, der bruges til
dit vasketøj – en fordel for både miljøet og din elregning. I stedet sikrer
intensiv vaske- og vandoptimering gode vaskeresultater på samme
gennemsnitlige tid som en standardcyklus.
Vi anbefaler brug af et flydende vaskemiddel af for at opnå de bedste
vaskeresultater.
Forvask
Lader dig gennemføre en forvask.
Temperatur
Hver vaskecyklus har en foruddefineret temperatur. Hvis du vil ændre
temperaturen, skal du trykke på knappen ”
”. Værdien vises i displayet.
Centrifugering
Hver vaskecyklus har en foruddefineret centrifugeringshastighed. Hvis du
vil ændre centrifugeringshastigheden, skal du trykke på knappen ”
”.
Værdien vises i displayet.
40°

60°

AFKALKNING OG RENGØRING

TILBEHØR

Et ikon
i displayet minder regelmæssigt (for hver cirka 50 cyklusser)
brugeren om, at det er tid til at køre en vedligeholdelsescyklus for at
rengøre maskinen og bekæmpe kalkaflejringer og dårlig lugt.
For at fjerne afkalkningsalarm, skal du dreje cyklusvælgeren eller trykke
på en hvilken som helst knap (inklusive TÆND/SLUK-knappen).
For at sikre en optimal vedligeholdelse anbefaler vi at bruge WPRO Kalkog fedtfjerner i henhold til anvisningerne på emballagen.
Produktet kan købes ved at kontakte det tekniske assistancecenter eller
via hjemmesiden www.whirlpool.eu.
Whirlpool frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle skader på apparatet
forårsaget af anvendelsen af andre rengøringsprodukter til vaskemaskiner,
som er tilgængelige på markedet.

Kontakt vores Tekniske Assistancecenter for at finde ud af, om følgende
tilbehør er tilgængeligt for denne model .
Stablingssæt
Med dette tilbehør kan du fastgøre tørretumbleren til oversiden af din
vaskemaskine for at spare plads samt lette arbejdet med at fylde og
tømme tørretumbleren.

TIPS OG ANBEFALINGER

Sortér dit vasketøj efter:
Tekstiler (bomuld, blandede fibre, syntetisk, uld, tekstiler til håndvask).
Farve (adskil farvede tekstiler fra hvide, vask nye farvede tekstiler separat).
Sarte tekstiler (små stykker tekstiler, såsom nylonstrømper, og dele med
kroge, såsom BH'er. Læg dem i en vaskepose).
Tøm alle lommer:
Genstande, såsom mønter eller lightere, kan beskadige vaskemaskinen og
tromlen. Tjek alle knapper.

PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Før du rengør eller vedligeholder maskinen, skal du slukke for maskinen og
trække stikket ud af kontakten. Anvend ikke brændbare væsker til rengøring af
vaskemaskinen.
Sådan slukker du for vand- og strømforsyningen
Luk for vandhanen efter hver vask. Dette reducerer sliddet på
vaskemaskinens indvendige hydrauliske system og hjælper til at undgå
utætheder.
Tag stikket ud af kontakten under rengøring og vedligeholdelse.
Sådan rengør du vaskemaskinen
Apparatets ydre dele og gummikomponenter kan rengøres med en blød
klud fugtet med lunkent sæbevand. Undgå at anvende opløsningsmidler
eller skurecreme.
Sådan rengør du doseringsautomaten
Fjern doseringsautomaten ved at løfte og trække udefter. Vask den under
rindende vand. Denne proces bør gennemføres regelmæssigt.
Sådan vedligeholder du lågen og tromlen
Sørg altid for at lade lågen stå på klem for at undgå dårlig lugt.
Sådan rengør du pumpen
Vaskemaskinen er udstyret med en selvrensende pumpe, der ikke kræver
vedligeholdelse. Små genstande (såsom mønter eller knapper) kan nogle
gange falde ned i det beskyttende forkammer, der er placeret ved bunden
af pumpen.
! Sørg for, at vaskecyklussen er færdig og træk vaskemaskinens stik ud af
kontakten.
Sådan får du adgang til forkammeret:
1. Fjern frontpanelet fra vaskemaskinens forside ved at føre en
skruetrækker ind ved midten og i siderne af panelet og bruge den som
håndtag.
2. Placér en lav og bred beholder under vandfilteret for at opsamle vand.
3. Løsn pumpens dæksel ved at dreje mod uret. Det er normalt, at der
løber lidt vand ud.
4. Rengør indersiden grundigt.
5. Skru dækslet på plads igen.
6. Sæt frontpanelet på plads og sørg for at krogene er placeret rigtigt, før
du skubber panelet fast på maskinen.
Kontrol af tilløbsslangen
Kontrollér vandtilløbsslangen mindst en gang om året. Hvis den er revnet
eller i stykker, skal den udskiftes. Når maskinen kører, kan vandets høje
tryk risikere pludseligt at få slangen til at sprænge.
! Du må aldrig bruge slanger, der allerede har været brugt.

ANTIMIKROBIEL FORSEGLING

Forseglingen rundt om lågen er fremstillet af en speciel blanding, der
sikrer antimikrobiel beskyttelse og dermed reducerer bakterievækst med
op til 99,99%.
Forseglingen indeholder zinkpyrithion, der er et biocidholdigt stof, som
reducerer spredningen af skadelige mikrober (*), såsom batterier og mug,
der kan forårsage pletter, ubehagelig lugt og produktforringelse.
(*) I henhold til tests udført af University of Perugia, Italien på:
Staphylococcus aureus, Escherichia coll, Pseudomonas aeruginosa,
Candida albicans, Aspergillus niger, Penicillium digitatum
I sjældne tilfælde kan forlænget kontakt mellem forsegling og hud forårsage en
allergisk reaktion.

TRANSPORT OG HÅNDTERING

Undgå at løfte vaskemaskinen i den øverste sektion.
Træk stikket ud og luk for vandhanen. Tjek, at lågen og
doseringsautomaten er helt lukkede. Afmontér tilløbsslangen fra
vandhanen og fjern herefter afløbsslangen. Sørg for at tømme slangerne
for al tilbageværende vand og fastgør sidstnævnte, så den ikke
beskadiges under transport. Sæt transportboltene på igen. Følg trinene
for, hvordan man fjerner transportboltene, som beskrevet i
”Installationsmanualen”, men i modsat rækkefølge.

FEJLFINDING
Lejlighedsvist kan du risikere, at din vaskemaskine ikke virker. Før du kontakter Teknisk Assistance, skal du tjekke, om problemet let kan løses ved at
følge nedenstående liste.
Anomalier

Mulige årsager/løsning

Maskinen starter ikke.

Strømstikket er ikke skubbet helt ind i kontakten eller er ikke langt nok inde til at kunne skabe kontakt.
Der er ingen strømforsyning i hjemmet.
Vaskemaskinens låge er ikke ordentligt lukket.
Der er ikke trykket på knappen TÆND/SLUK

Vaskecyklussen starter ikke.

Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE

.
.

Der er ikke tændt for vandet.
Maskinen er indstillet til udskudt start.
Demo-tilstanden er aktiveret (se nedenfor for at deaktivere).
Tilløbsslangen er ikke sluttet til hanen.
Slangen er bøjet.

Vaskemaskinen tager
ikke vand ind (” ” vises i
displayet).

Der er ikke tændt for vandet.
Der er ingen vandforsyning i hjemmet.
Vandtrykket er for lavt.
Der er ikke trykket på knappen START/PAUSE

.

Afløbsslangen er ikke fastgjort mellem 65 og 100 cm fra gulvet.
Den frie ende af slangen er under vand.
Vaskemaskinen bliver ved
med at tage vand ind og
pumpe det ud.

Vaskemaskinen pumper ikke
ud og symbolet
(F9E1)
vises i displayet.
Vaskemaskinen
vibrerer meget under
centrifugeringsfasen.

Vægafløbssystemet er ikke udstyret med et udluftningsrør.
Hvis problemet varer ved efter at have undersøgt disse punkter, skal du slukke for vandtilførslen og apparatet og
kontakte Teknisk Assistance. Hvis boligen ligger på en af de øverste etager i en bygning, kan der være problemer
med tilbageløb af vand, hvilket får vaskemaskinen til at blive ved med at tage vand ind og pumpe det ud igen. Det
er muligt at købe særlige anti-sifonventiler, der hjælper med til at forebygge denne gene.
Rengør pumpefilter (se kapitlet om pleje og vedligeholdelse)
Afløbsslangen er bøjet.
Afløbskanalen er tilstoppet.
Transportboltene er ikke blevet fjernet korrekt under installation.
Maskinen står ikke i vater.
Vaskemaskinen er klemt mellem skabe og væggen.
Tilløbsslangen er ikke skruet ordentlig på.

Vaskemaskinen er utæt.

Doseringsautomaten er blokeret.
Afløbsslangen er ikke sat ordentligt på.

Symbolet
vises, og
displayet viser en fejlkode
(f.eks.: F1E1, F4...).
Der er for meget skum.

Sluk for maskinen og træk stikket ud. Vent cirka 1 minut og tænd derefter for maskinen igen.
Hvis problemet varer ved, skal du kontakte Teknisk Assistance.
Vaskemidlet er ikke egnet til maskinvask (der skal stå ”til maskinvask” eller ”hånd- og maskinvask” eller lignende på
emballagen).
Der er brugt for meget vaskemiddel.

Ikonet ” ” blinker.
Displayet viser ”0” for
centrifugeringshastighed.

Skæv fordeling af vasketøjet har forhindret centrifugeringscyklussen for at beskytte maskinen.
Hvis du ønsker at centrifugere det våde vasketøj, skal du tilføje flere dele i forskellige størrelser og starte
cyklusserne for ”Centrifugering & tømning”. Undgå små mængder vasketøj bestående af nogle få store og
absorberende stykker vasketøj/sørg for at vaske dele i forskellige størrelser i den samme vask.

Sluk for DEMO-TILSTANDEN: Følgende handlinger skal gennemføres i rækkefølge uden afbrydelser. TÆND for maskinen og SLUK derefter for den igen. Tryk på
knappen START/PAUSE
, indtil alarmen høres. Tænd for maskinen igen. ”DEMO”-indikatoren blinker og SLUKKER herefter.

Du kan downloade SIKKERHEDS- OG INSTALLATIONSMANUALEN, BRUGERMANUALEN, DET TEKNISKE
DATABLAD samt ENERGIDATA ved:
• At gå ind på hjemmesiden http://docs.whirlpool.eu
• At anvende QR-koden.
• Alternativt kan du kontakte vores Teknisk Assistance (telefonnummeret er angivet i garantihåndbogen). Når du
kontakter Teknisk Assistance, beder vi dig oplyse koderne, der fremgår af klistermærket på indersiden af lågen.
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