RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkontakten før rengjøring og vedlikehold.
Bruk ikke antennelige væsker til å rengjøre vaskemaskinen.

UTVENDIG RENGJØRING AV VASKEMASKINEN
Bruk en myk fuktig klut for å rengjøre vaskemaskinens
utvendige deler.

Bruk ikke vindusvask eller universalprodukter, skurepulver
eller lignende for å rengjøre kontrollpanelet, fordi de kan
skade teksten.

SJEKKE VANNINNTAKSSLANGEN
Sjekk vanninntaksslangen jevnlig for sprøhet og sprekker.
Hvis den er skadet, må den skiftes ut med en ny gjennom vår
ettersalgsservice eller din spesialforhandler.
Avhengig av slangetypen:

Hvis inntaksslangen har et gjennomsiktig belegg, sjekk
jevnlig om fargen forsterkes stedvis. Hvis det er slik, finnes
det en lekkasje og slangen må skiftes ut.

For vannstopp: sjekk sikkerhetsventilens lille
inspeksjonsvindu (se pil). Hvis det er rødt, er
vannstoppfunksjonen utløst, og slangen må skiftes ut med
en ny.
Trykk på utløserknappen (hvis finnes) for å løsne slangen.

RENGJØRING AV NETTFILTRENE I VANNINNTAKSSLANGEN
1. Steng vannet og løsne vanninntaksslangen.
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3. Løsne nå vanninntaksslangen på baksiden av
vaskemaskinen for hånd. Bruk en tang og trekk ut
nettfilteret fra ventilen på baksiden av vaskemaskinen og
rengjør det nøye.
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2. Rengjør nettfilteret i slangeenden nøye med en fin
børste.
4. Sett nettfilteret inn igjen. Koble inntaksslangen til
vannkranen og vaskemaskinen igjen. Bruk ikke et verktøy
for å koble til inntaksslangen. Åpne vannkranen og sjekk
at alle koblingene er tette.
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RENGJØRING AV VASKEMIDDELSKUFFEN
Løft skuffen opp og trekk den ut (se figur).
Skyll skuffen regelmessig under rennende vann.
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RENGJØRE VANNFILTERET/TØMME UT GJENVÆRENDE VANN
Slå av vaskemaskinen og trekk ut stikkontakten før du rengjør vannfilteret eller tømmer ut gjenværende vann. Hvis du
har brukt et program med varmt vann, må du vente til vannet er kjølt ned før du tømmer det ut.
Rengjør vannfilteret jevnlig for å unngå at vannet ikke tømmes ut etter vask fordi filteret er tilstoppet.
Hvis vannet ikke tømmes, angir skjermen at vannfilteret kan være tilstoppet.
1. Ta av sparkeplaten: Bruk et skrujern og gå frem som vist
på figuren nedenfor.

4. Ta ut filteret: Legg en bomullsklut under vannfilteret som
kan absorbere mindre vannmengder. Drei vannfilteret mot
klokken og ta det ut.

2. Beholder for vannet som tømmes:
Plasser en liten og bred beholder under vannfilteret for å
samle opp gjenværende vann.

5. Rengjøre vannfilteret: Fjern rester og rengjør filteret under
rennende vann.

3. Tøm ut vannet:
Drei filteret sakte mot urviseren helt til alt vannet er rent
ut. La alt vannet renne ut uten å ta ut filteret. Når
beholderen er full, lukk igjen vannfilteret ved å dreie det
med urviseren. Tøm beholderen. Gjenta helt til alt vannet
er tømt ut.

6. Sett inn vannfilteret og sokkeldekselet: Sett inn vannfilteret
og drei det med klokken. Drei filteret så langt det går.
Filterhåndtaket skal være i vertikal stilling. For å teste at
vannfilteret er vanntett, kan du helle ca. 1 liter vann i
vaskemiddelskuffen. Sett sokkeldekselet på plass igjen.
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TRANSPORT OG HÅNDTERING
Aldri løft vaskemaskinen med topplaten.
1. Trekk ut støpslet og steng vannkranen.
2. Vær sikker på at døren og vaskemiddelskuffen er skikkelig
lukket.
3. Koble inntaksslangen fra vannkranen, og fjern
avløpsslangen fra dreneringspunktet. Tøm ut alt vannet
som er igjen i slangene, og fest slangene slik at de ikke kan
skades under transporten.

4. Sett inn transportboltene igjen. Følg instruksjonene for
fjerning av transportboltene i «Installasjonsveiledning», i
motsatt rekkefølge.
Viktig: Aldri transporter vaskemaskinen uten å ha festet
transportboltene.

ETTERSALGSSERVICE
FØR DU RINGER ETTERSALGSSERVICE
1. Prøv å løse problemet selv med hjelp av rådene i
FEILSØKING

HVIS FEILEN VEDVARER, KONTAKT NÆRMESTE
ETTERSALGSSERVICE

2. Slå vaskemaskinen av og på igjen for å se om feilen
vedvarer.

•

servicenummeret (nummeret etter ordet Service på
typeskiltet);

Ring nummeret oppgitt i garantiheftet for å få hjelp.
Oppgi alltid følgende når du kontakter ettersalgsservice:
• en kort forklaring av feilen;
• type maskin og nøyaktig modell;
xxxxxxxxxxxx

• din fulle adresse;
• ditt telefonnummer.
Hvis det er nødvendig med reparasjoner, kontakt en autorisert
ettersalgsservice (for å garantere bruk av originale reservedeler
og riktig utførte reparasjoner).

