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AVSEDD ANVÄNDNING
Denna tvättmaskin är uteslutande avsedd för tvätt
och centrifugering av maskintvättbart tvättgods i
hushållet.
• Följ instruktionerna som ges i denna
bruksanvisning och i den separata
programöversikten när du använder tvättmaskinen.

• Spar bruksanvisningen och programöversikten.
Om du överlåter tvättmaskinen till en annan
person, var noga med att också överlämna
bruksanvisningen och programöversikten till den
nya ägaren.

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS
1.Ta bort emballaget och kontrollera
• Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den
inte är skadad. Använd inte tvättmaskinen om du
är osäker. Kontakta Service eller din återförsäljare.
• Förvara allt förpackningsmaterial (plastpåsar,
delar av styrenplast och liknande) utom räckhåll
för barn. Det kan vara farligt att leka med.
• Om tvättmaskinen av någon anledning är kall när
den levereras, låt den stå i rumstemperatur
några timmar innan du använder den.

2.Avlägsna transportskruvarna
• Tvättmaskinen är försedd med särskilda
transportskruvar som förhindrar att maskinen
skadas under transporten. Innan tvättmaskinen
används måste transportskruvarna tas bort (se
“Installation“/”Avlägsna transportskruvarna“).

3.Ställ tvättmaskinen på plats
• Installera tvättmaskinen på ett stadigt och plant
golv. Om golvet inte är stadigt utan ger efter
skall tvättmaskinen helst placeras i ett hörn av
rummet.
• Justera fotstöden så att maskinen står stadigt
och jämnt på golvet (se “Installation”/”Justera
fötterna”).
• Om tvättmaskinen skall stå på ett trägolv eller
ett så kallat “flytande golv” (t.ex. vissa typer av
parkett- eller laminatgolv) måste maskinen
placeras på en minst 3 cm tjock och 70 x 70 cm
stor plywoodskiva. Plywoodskivan måste skruvas
fast i golvet.
• Se till att ventilationsöppningarna i basen på
din tvättmaskin (om din modell har sådana
öppningar) inte blockeras av en matta eller
något annat föremål.

4.Vattenintag
• Anslut tilloppsslangen enligt gällande lokala
bestämmelser (se “Installation”/”Anslut
tilloppsslangen/-slangarna” och anvisningarna på
slangens förpackning).
• Vattenanslutning: Endast kallvatten (om inget
anges i programöversikten)
3/4” gängad slangkoppling
• Vattenkran:
100-1000 kPa (1-10 bar).
• Tryck:

• Använd endast nya slangar för att ansluta
tvättmaskinen till vattenledningen. Gamla
slangar får inte användas och bör kasseras.

5.Avloppsslang
• Anslut avloppsslangen till ett ventilerat vattenlås
eller häng den över kanten på ett tvättställ med
hjälp av U-böjen och fäst den så att det inte finns
risk att den faller (se “Installation”/“Anslutning av
avloppsslangen”).

6.Elektrisk anslutning
• Den elektriska anslutningen skall utföras av en
behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens
anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser.
• Uppgifter om spänning, effektförbrukning och
elektriska skyddsdata finns på frontpanelen,
bakom luckramen.
• Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via
ett uttag med jordanslutning som uppfyller
kraven i gällande bestämmelser. Tvättmaskinen
måste vara jordad enligt lag. Tillverkaren avsäger
sig allt ansvar för personskador och skador på
husdjur och föremål som förorsakats av att ovan
nämnda anvisningar inte har följts.
• Använd inte förlängningskablar eller grenuttag.
• Slå av strömmen med huvudströmbrytaren eller
dra ut stickkontakten ur eluttaget innan något
underhåll görs på tvättmaskinen.
• Efter installationen måste stickkontakten alltid
vara åtkomlig eller också skall det gå att bryta
strömmen med en tvåpolig strömbrytare.
• Använd inte tvättmaskinen om den har skadats
under transporten. Informera Service.
• Nätkabeln får endast bytas ut av Service.
• Tvättmaskinen får endast användas i hushållet
på föreskrivet sätt.

FÖRSTA TVÄTT
Vi rekommenderar att första tvätten körs med tom tvättrumma.
På så sätt rengörs maskinen helt från det vatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som maskinen
genomgått.
1.Öppna vattenkranen.
2.Stäng luckan.
.
3.Häll en liten mängd tvättmedel (ca 30 ml) i tvättmedelsbehållaren
4.Välj ett kort tvättprogram (se programöversikten).
5.Tryck på “Start (Paus)”.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA
REKOMMENDATIONER
1.Säkerhetsföreskrifter
• Denna tvättmaskin är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med reducerad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller
bristande erfarenhet och kunskap, såvida de inte
fått handledning eller instruktioner om
användningen av tvättmaskinen av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
• Tvättmaskinen får inte användas av barn.
• Andra apparater (t.ex. torktumlare och
varmvattenberedare) får INTE placeras ovanpå
tvättmaskinen.
• Tvättmaskinen är avsedd endast för hushållsbruk.
• Förvara inte och använd inte brandfarliga vätskor
i närheten av tvättmaskinen.
• Använd aldrig tvättmedelsbehållaren, filtrets
skyddslucka eller frontpanelen för att lyfta
maskinen.

2.Förpackningen
• Förpackningen kan återvinnas till 100% och är
märkt med återvinningssymbolen
. Följ
lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet
skall kasseras.

3.Kassering av förpackningen och skrotning
av gamla tvättmaskiner
• Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/
96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt
avfall (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE).
Genom att säkerställa en korrekt kassering av
denna produkt bidrar du till att förhindra
potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö
och vår hälsa, vilket däremot kan bli följden om
produkten inte hanteras på rätt sätt.
Symbolen
på produkten eller i den
medföljande dokumentationen visar att denna

produkt inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på en
lämplig uppsamlingsplats för återvinning av
elektrisk och elektronisk utrustning.
Produkten måste kasseras enligt lokala
miljöbestämmelser om avfallshantering.
För mer information om hantering, återvinning
och återanvändning av denna produkt, var god
kontakta de lokala myndigheterna, ortens
sophanteringstjänst eller butiken där produkten
inhandlades.
• Innan tvättmaskinen skrotas måste den göras
obrukbar. Dra ut stickkontakten ur eluttaget och
klipp av nätkabeln.
• Tvättmedelsrester skall också torkas bort ur
tvättmedelsbehållaren, trumman,
avloppsslangen och pumpen innan
tvättmaskinen skrotas. Annars kan
tvättmedelsrester komma ut i grundvattnet och
förorena det i samband med skrotningen.

4.Allmänna rekommendationer
• Låt aldrig tvättmaskinen vara påslagen i onödan.
Stäng vattenkranen.
• Stäng av tvättmaskinen eller dra ut stickkontakten
ur eluttaget före rengöring eller underhåll.
• Använd inte våld för att öppna luckan.
• Om nätkabeln behöver bytas ut ska den ersättas
med en likadan nätkabel som kan beställas hos
Service. Nätkabeln får endast bytas ut av en
behörig servicetekniker.

5.Försäkran om överensstämmelse med EGdirektiv
• Denna tvättmaskin formges, tillverkas och saluförs
i enlighet med säkerhetskraven i EG-direktiv:
2006/95/EG Lågspänningsdirektiv
2004/108/EG Direktiv om elektromagnetisk
kompatibilitet

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN
Bänkskiva
Kontrollpanel
Tvättmedelsbehållare
Serviceskylt
(på frontpanelen bakom luckans
karm)
5. Lucka
6. Luckhandtag
1.
2.
3.
4.

•
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För att öppna luckan trycker du
på knappen i handtaget och drar
utåt
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Stäng luckan genom att skjuta
den inåt så att låset klickar på
plats
7. Justerbara fotstöd
8. Filter bakom luckan
•

7

8
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BARNENS SÄKERHET
Det gläder oss att du har valt en av våra tvättmaskiner med extra stor trumma och bred lucka. Våra
maskiner kan även väcka intresse hos små barn och därför har vi vidtagit speciella försiktighetsåtgärder
för att skydda alla småttingar som vill leka i eller i närheten av maskinen. Dessa försiktighetsmått är
avsedda som en hjälp för jäktade och upptagna föräldrar. Tänk dock på att du aldrig bör låta barn leka
med tvättmaskinen, vare sig den är igång eller inte.

Öppning av luckan
Luckan är INTE utrustad med någon speciell spärr. Detta gör att luckan kan öppnas från insidan när
tvättmaskinen inte är i funktion. Även små barn som inte har så stora krafter kan alltså öppna luckan.
När tvättmaskinen är påslagen är luckan däremot låst, vilket gör att hett vatten och tvättgods inte kan
slungas ut.

Lucklås
Efter att programmet har startats låses luckan och trumman snurrar en gång. Luckan låses sedan upp i
ett par sekunder. Därefter låses den och förblir låst tills programmet har avslutats.
Varningslampan “Luckan låst” tänds när luckan låses. Om du måste öppna luckan under ett pågående
program trycker du på “Start (Paus)”. Varningslampan “Luckan låst” slocknar och indikatorn
“Start (Paus)” börjar blinka. Nu kan luckan öppnas. Det går att starta maskinen igen genom att stänga
luckan och trycka på knappen “Start (Paus)”.
Under vissa faser av tvättprogrammet går det inte att öppna luckan, t.ex. när vattnet är mycket hett
eller när vattennivån är så hög att vattnet kan rinna ut. Då är luckan låst. Varningslampan “Luckan låst”
tänts så snart knappen “Start (Paus)” trycks in. Om du absolut måste öppna luckan, dra inte ut kabeln
ur eluttaget, utan tryck på knappen “Återställning/Tömning” och håll den intryckt i ett par sekunder.
Då töms vattnet och luckan kan öppnas.

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER
Påfyllning av tvättmedel och tillsatser
➡
➡

Dra ut tvättmedelsbehållaren så långt det går.
Fyll på tvättmedel och tillsatser:

Fack
• Tvättmedel för förtvätt
Fack
• Tvättmedel för huvudtvätt
• Fläckborttagningsmedel
• Vattenavhärdare
För användning av pulvertvättmedel
:
Skjut insatsens blå reglage åt vänster (bild 2). Då
blir det ett tomrum mellan insatsen och
huvudtvättfackets botten.
För användning av flytande tvättmedel
:
Skjut insatsens reglage åt höger (bild 3). Insatsen
kommer ned till huvudtvättfackets botten.
Fack
• Sköljmedel
• Flytande stärkelse
Fyll inte på sköljmedel och mjukgöringsmedel över
“MAX”-markeringen.
➡

Skjut in tvättmedelsbehållaren så att den klickar på plats.

Användning av blekmedel

1

Insats

2
pulvertvättmedel skjut reglaget åt vänster

• Tvätta tvättgodset med önskat program (Bomull,
Syntetmaterial). Tillsätt lämplig mängd blekmedel i
sköljmedelsfacket (stäng tvättmedelsbehållaren ordentligt).
• Starta skölj- och centrifugeringsprogrammet omedelbart
efter programmets slut så att eventuell lukt från blekmedlet
försvinner. Om du vill kan du tillsätta sköljmedel.
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Insats

flytande tvättmedel skjut reglaget åt höger

Anmärkningar:
• Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats, utom räckhåll för barn.
• Kontrollera att de avkalknings-, färg- eller blekmedel du tänker använda är godkända för maskintvätt.
Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar vissa delar av tvättmaskinen.
• Använd aldrig lösningsmedel (t.ex. terpentin och bensin) i maskinen.
Maskintvätta inte textilier som behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor.
• Flytande tvättmedel kan användas för förtvätten i program som har denna tillvalsfunktion. I detta fall
rekommenderar vi att du endast använder pulvertvättmedel för huvudtvätten
.
• När koncentrerat sköljmedel skall användas måste detta spädas ut. Fyll tvättmedelsbehållaren med
vatten upp till MAX-markeringen.
• För att slippa problem med doseringen av koncentrerat tvättmedel kan du använda doseringsbollen
eller påsen som finns i tvättmedelsförpackningen och lägga den direkt i tvättrumman.
Om du använder gelétvättmedel skall insatsen sättas in i samma läge som när pulvertvättmedel används.
• Om du vill aktivera startfördröjningen får endast pulvertvättmedel användas. Pulvertvättmedel
stannar kvar i tvättmedelsbehållaren tills programmet startar, medan flytande tvättmedel kan rinna
ut ur tvättmedelsbehållaren.
• Om du vill använda stärkelse i pulverform, observera informationen från tillverkaren och gör på
följande sätt:
1. Tvätta först kläderna med önskat program.
2. Blanda sedan stärkelsen enligt tillverkarens anvisningar.
3. Välj programmet “Sköljning och Centrifugering”, sänk centrifugeringshastigheten till max. 800
varv per minut och starta programmet.
.
4. Dra ut tvättmedelsbehållaren tills du ser ungefär 3 cm av huvudtvättfacket
medan vattnet spolas in i
5. Häll stärkelselösningen i huvudtvättsfacket
tvättmedelsbehållaren.
6. Rengör tvättmedelsbehållaren om den innehåller stärkelserester när programmet är klart (se
“Underhåll och rengöring“).

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN
Tömning av kvarblivet vatten
Vattnet som finns kvar i maskinen måste tömmas:
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• innan tvättmaskinen flyttas (ny placering),
• när tvättmaskinen står på en plats där det föreligger
risk för frost och
• och innan nålfällan tas ur.
1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur
eluttaget innan du tömmer kvarblivet vatten. Försäkra dig
om att vattnet har svalnat innan tvättmaskinen töms.
2.Vrid skåran 180° så att punkten pekar mot det öppna
låset. Skyddsluckan fälls ned mot golvet.
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3.Ta ut slangen, placera en låg behållare under
skyddsluckan och dra av locket från slangen.
4.Låt det resterande vattnet rinna ut. Vänta tills det inte
kommer något mer vatten. Sätt sedan på locket på
slangen för kvarblivet vatten.
5. Lägg in slangen i skyddsluckan, fäll upp skyddsluckan
och stäng den med hjälp av ett mynt. Nu pekar punkten
mot det stängda låset.
6.Häll 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att
aktivera ekosystemet. Anslut tvättmaskinen till
eluttaget igen.
7.Nu kan du lägga in tvätten i maskinen och köra önskat
program.
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TA UR NÅLFÄLLAN
Ta ur nålfällan
Nålfällan måste tas ur:

1

• när tvättmaskinen inte tömmer vattnet ordentligt,
• om små föremål, t.ex. knappar och mynt, har fastnat i
pumpen samt
• två till tre gånger per år för inspektion.
Maskinen måste tömmas på vatten innan nålfällan tas ur. Följ
anvisningar i “Tömning av kvarblivet vatten” steg för steg,
men endast till punkt 4. Följ sedan anvisningarna nedan.
1.Öppna nålfällan, men dra inte ut den helt. Vrid
långsamt nålfällans handtag motsols tills vattnet börjar
rinna ut. Försäkra dig om att vattnet har svalnat innan
maskinen töms.
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2.Vänta tills allt vatten har runnit ut.
3.Skruva nu loss nålfällan helt och dra ut den.
4.Rengör nålfällan och dess fack.
5.Sätt tillbaka nålfällan med styrtappen vänd uppåt och
skruva fast den medsols.
6.Lägg in slangen i skyddsluckan, fäll upp skyddsluckan
och stäng den med hjälp av insatsen i
tvättmedelsbehållaren eller ett mynt. Nu pekar punkten
mot det stängda låset.
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7.Häll cirka 1 liter vatten i tvättmedelsbehållaren för att
aktivera energisparsystemet (eko). Anslut
tvättmaskinen till eluttaget igen.
8.Nu kan du lägga in tvätten i maskinen och starta önskat
program.
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UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Hölje och kontrollpanel

Lucktätning

• Rengör med ett neutralt rengöringsmedel och en
fuktad trasa (använd inte produkter med
slipeffekt eller lösningsmedel).

• Rengör med en fuktig trasa om så krävs.
• Kontrollera regelbundet att det inte finns någon
smuts i vecken på tätningslisten runt luckan.

• Eftertorka med en mjuk trasa.

Nålfälla
Maskinens interiör
• Om du sällan eller aldrig tvättar vid 95°C
rekommenderar vi att du emellanåt kör ett
95-gradersprogram utan tvätt, men med lite
tvättmedel, så att maskinen hålls ren invändigt.
• Låt luckan stå öppen en stund efter varje tvätt
så att maskinen kan torka invändigt.

• Kontrollera och rengör nålfällan åtminstone 2-3
gånger per år (se “Ta ur nålfällan“).

Tilloppsslang
• Kontrollera regelbundet att tilloppsslangen är i
gott skick och byt ut den om den verkar skör eller
trasig. Använd då en slang av samma typ (kan
inhandlas hos Service eller din återförsäljare).

Använd inga brandfarliga vätskor för att rengöra maskinen.
Tvättmedelsbehållare
Rengör tvättmedelsbehållaren och utrymmet där
behållaren sitter regelbundet, minst tre-fyra gånger
per år, så att det inte samlas tvättmedel där.
1.Tryck ned spärren i förvättsfacket och dra ut
tvättmedelsbehållaren (se den nedåtriktade pilen).
2.Ta ut insatserna ur tvättmedelsbehållaren (se de uppåtriktade
pilarna).
3.Diska alla delar under rinnande vatten.
4.Sätt tillbaka de olika delarna i tvättmedelsbehållaren och
skjut in tvättmedelsbehållaren på avsedd plats.

Kontrollera och rengör regelbundet filtren i
vattenanslutningen.
1.Stäng vattenkranen.
2.Skruva loss tilloppsslangen från kranen.
3.Rengör det invändiga filtret.
4.Skruva tillbaka tilloppsslangen på kranen.
5.Skruva nu loss tilloppsslangen från tvättmaskinen.
6.Rengör filtret i tvättmaskinen.
7.Skruva tillbaka tilloppsslangen på tvättmaskinen.
8.Öppna kranen och försäkra dig om att kopplingarna är helt
vattentäta.

FELSÖKNING
Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska
säkerhetsfunktioner som upptäcker och
diagnostiserar fel på ett tidigt stadium och som
reagerar på dessa på lämpligt sätt.
Ofta är felen som upptäcks så enkla att de kan
åtgärdas på ett par minuter.
Exempel:

Tvättmaskinen startar inte. Ingen lampa tänds.
Kontrollera om:
• Stickkontakten sitter i eluttaget.
• Eluttaget fungerar på korrekt sätt
(pröva med t.ex. en bordslampa).
• Tvättmaskinen är påslagen.

Tvättmaskinen startar inte och lampan
“Start (Paus)” blinkar.
Kontrollera om:
• Luckan är ordentligt stängd (barnlåset).
• Programmet har ändrats.
• Vattenkranen är öppen. Om så inte är fallet,
öppna vattenkranen och tryck på “Start (Paus)”.
Efter att tryckt på startknappen tar det lite tid
innan programmet verkligen startar och vatten
rinner in i tvättmaskinen.
• I början av varje program roterar trumman en
gång och luckan låses upp igen av säkerhetsskäl
(se “Barnens säkerhet”).
• Under denna fas ställs sensorerna tillbaka till sina
startlägen innan det valda programmet startar.

Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet.
Kontrollera om:
• Lampan “Sköljstopp” blinkar. Tryck i så fall på
sköljstoppsknappen för att koppla ur funktionen.
• Ett annat program har valts.
Välj önskat program och tryck på “Start (Paus)”.
• Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats.
Se översikten med felbeskrivningar.

Tvättmedel och tillsatser spolas in på fel sätt.
Kontrollera om:
• Reglaget i insatsen i tvättmedelsbehållaren är
rätt placerad för flytande resp. pulvertvättmedel.
• Insatserna i tvättmedelsbehållaren är placerade
på fel sätt (se “Underhåll och rengöring“).
• Vattentrycket är tillräckligt. Nätfiltren i
slangkopplingarna kan vara igentäppta (se
“Underhåll och rengöring”).

Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.
Kontrollera om:
• alla fyra benen står stadigt på golvet och om
maskinen står helt plant (se “Installation“).

• transportskruvarna har tagits bort. Innan du
använder tvättmaskinen måste du avlägsna
transportskruvarna (se “Installation“).

Dåligt resultat vid sista centrifugeringen:
Tvättmaskinen är försedd med ett system som
identifierar och korrigerar felaktig balans. Om du
håller på att tvätta en enskild, mycket stor artikel (till
exempel en badrumsmatta eller en badrock) kan detta
system reducera centrifugeringshastigheten för att
skydda maskinen, eller t.o.m. utesluta
centrifugeringen helt om obalansen är alltför stor,
efter ett flertal misslyckade försök att starta
centrifugeringsprogrammet.
• Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut
kan du lägga in ytterligare plagg i trumman och
köra centrifugeringen en gång till.
• Om det bildas alltför mycket skum kan
centrifugeringen förhindras. Se till att rätt
mängd tvättmedel används.
• Kontrollera om centrifugeringshastigheten är
inställd på 0.

Inget vatten eller otillräckligt vattentryck
på maskiner med säkerhetsslang:
• Tvättmaskinen har en säkerhetsslang och
säkerhetsventilen har öppnats (röd indikator i
ventilens inspektionsöppning), se “Installation”/
“Anslut tilloppsslangen/-slangarna”).
Byt i så fall ut säkerhetsslangen mot en ny.

Programtiden som visas på displayen
ändras plötsligt med flera minuter eller
den ursprungliga programtiden som visas i
början av programmet förlängs eller
förkortas.
Det är normalt att tvättmaskinen anpassar sig till
faktorer som kan påverka programtiden, till exempel:
• Mycket stora mängder skum.
• Obalans på grund av att enstaka, mycket tunga
tvättartiklar har lagts in i maskinen.
• Längre värmningstid på grund av att det intagna
vattnet är kallt.
Maskinen tar hänsyn till faktorer av denna typ, dvs.
räknar om den återstående tiden under
programmets gång och om det är nödvändigt
uppdateras tiden. Dessutom känner tvättmaskinen
av hur mycket tvättgods som finns i maskinen
medan vattnet fylls på och om det är nödvändigt
justeras den ursprungliga programtiden till den
aktuella mängden tvättgods.

Vad skall jag göra när det automatiska säkerhetssystemet upptäcker ett fel?
Programmet avbryts och olika indikatorer (i förekommande fall) anger felkällan.
Översikt med felbeskrivningar
Indikator
på displayen

Problem

AH

Maskinen tar inte in
något vatten eller
otillräckligt med vatten.

FP

Vattnet pumpas inte ut
ur tvättmaskinen.

Möjlig orsak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vattenkranen är inte öppen.
Vattentrycket är inte tillräckligt.
Tilloppsslangen är vikt eller tillklämd.
Vattnet i tilloppsslangen har frusit till is.
Filtret i tilloppsslangen är igentäppt.
Avloppsslangen är vikt eller hopklämd.
Vattnet i avloppsslangen har frusit till is.
Pumpen eller nålfällan är igentäppt.
Överdosering av tvättmedel.
Överdosering av koncentrerat tvättmedel.

Åtgärd
Se

a

b

För mycket skum har
c
bildats under
tvättprogrammet.
Vatten har kommit in i
• Det är en läcka i tvättmaskinen.
d
FA
vattenstoppsbehållaren på
tvättmaskinens botten.
F1 - F99 Fel på en elektrisk
• Kan endast diagnostiseras av en behörig fackman.
e
eller FH komponent.
FdL
Luckan låses inte.
f
• Kan endast diagnostiseras av en behörig fackman.
Det går inte att låsa upp • Kan endast diagnostiseras av en behörig fackman.
FdU
g
luckan.
a. Maskinen tar inte in något vatten eller
d. Det kommer in vatten i tvättmaskinens
otillräckligt med vatten.
vattenstoppbehållare
En ljudsignal hörs. Pumpen är i funktion.
• Öppna vattenkranen och kontrollera om
vattentrycket är tillräckligt.
Stäng av tvättmaskinen genom att trycka på “PÅ/
AV”, dra ut stickkontakten ur eluttaget och stäng
• Se till att tilloppsslangen inte är vikt eller tillklämd.
vattenkranen.
• Kontrollera att rumstemperaturen inte är för låg
Informera Service och beskriv felet (se “Service”).
så att vattnet i slangarna inte fryser.
e. Fel på en elektrisk komponent.
• Kontrollera och rengör filtret i kopplingen
mellan vattenkranen och tilloppslangen.
• Tryck på knappen “Återställning/Tömning” och
håll den intryckt i ett par sekunder.
b. Vattnet pumpas inte ut ur tvättmaskinen
Stäng av maskinen genom att trycka på “PÅ/AV”
• Välj önskat program och tryck på “Start (Paus)”
och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
för att fortsätta programmet.
• Se till att tilloppsslangen inte är vikt eller tillklämd.
f. Luckan låses inte
• Kontrollera att rumstemperaturen inte är för låg
• Tryck på knappen “Återställning/Tömning” och
så att vattnet i slangarna inte fryser.
håll den intryckt i ett par sekunder.
• Rengör nålfällan och kontrollera pumpen (se
• Försök att stänga luckan igen.
“Tömning av kvarblivet vatten”/“Ta ur nålfällan”).
g. Det går inte att låsa upp luckan.
Kontrollera att vattnet har svalnat innan
• Tryck på knappen “Återställning/Tömning” och
maskinen töms.
håll den intryckt i ett par sekunder.
Anslut maskinen till elnätet igen, välj önskat
• Försök att öppna luckan igen.
program och tryck på “Start (Paus)” för att
Om något av ovan beskrivna fel kvarstår, stäng
fortsätta tvätten (tillsätt inget mer tvättmedel).
av maskinen, koppla loss maskinen från
c. Alltför mycket skum
eluttaget och kontakta Service (se “Service”).
• När det bildas för mycket skum startar
tvättmaskinen en automatisk process för att
minska skumbildningen. Under denna process
visas “Fod” på displayen och det blir en paus i
nedräkningen av den återstående programtiden.
Fod

SERVICE
Innan du kontaktar Service:

Uppge:

1.Försök att åtgärda felet på egen hand
(se “Felsökning“).

• Vilken typ av problem det rör sig om.

2.Starta programmet på nytt för att kontrollera om
felet har försvunnit av sig självt.

• Maskin- och modellnummer och servicekod
(numret efter ordet SERVICE).

3.Om problemet kvarstår, kontakta Service.
Serviceskylten finns på frontpanelen bakom
luckramen.
• Fullständig adress.
• Telefon- och riktnummer.
Telefonnummer och adresser till servicefirmor
finns på garantisedeln. Du kan också kontakta
din återförsäljare.

TRANSPORT OCH HANTERING
1.Kontrollera att tvättmaskinen är avstängd.
2.Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
3.Stäng vattenkranen.
4.Kontrollera att tvättmaskinsluckan och tvättmedelsbehållaren är ordentligt stängda.
5.Koppla loss vattenslangen och avloppsslangen från anslutningen.
6.Töm tilloppsslangen och avloppsslangen på allt vatten.
7.Montera alltid transportskruvarna (se “Installation“/”Avlägsna transportskruvarna“).

TILLBEHÖR
Via vår serviceorganisation eller en specialiserad
återförsäljare kan du skaffa en sockellåda som kan
placeras under tvättmaskinen. Den höjer upp
tvättmaskinen och gör det bekvämare att lägga in
och ta ur tvätten eftersom du slipper böja dig så
mycket. Lådan erbjuder naturligtvis också en
mycket praktisk förvaringslösning.

INSTALLATION
Avlägsna transportskruvarna
1.Lossa på de fyra skruvarna med den medföljande
skruvnyckeln.
2.Skruva loss skruven för hand.
3.Grip tag i skruven och ta ut den genom den stora
öppningen.
4.Tillslut hålen med de medföljande plastlocken. Sätt in
locket i den vidaste delen av hålet och skjut det i pilens
riktning, mot den smalaste delen av hålet, så att det
klickar på plats.
5.Behåll transportskruvarna för framtida bruk.
• Transportskruvarna måste sättas på plats varje gång
tvättmaskinen skall transporteras.
1.Bänd upp plastlocken med hjälp av en skruvmejsel och
skjut sedan ut dem i motsatt riktning mot den som
utvisas av pilen.
2.Montera transportskruvarna i omvänd ordning.

Justera fötterna
Du kan kompensera för små ojämnheter i golvet genom att
skruva de fyra benen uppåt eller nedåt (använd aldrig
träskivor, papp eller liknande material som underlägg):
1. Tvättmaskinen måste placeras så att den står horisontellt
både i sidled och djupled. Använd ett vattenpass.
2.Lossa låsmuttern medurs med den medföljande
skruvnyckeln.
3.Justera benhöjden för hand.
4.Dra åt låsmuttern motsols, mot tvättmaskinen.
Om tvättmaskinen skall stå på ett trägolv måste
maskinens tyngd fördelas genom att den placeras på en
minst 3 cm tjock och 70x70 cm stor plywoodskiva.
Skruva fast plywoodskivan i golvet.

Anslut tilloppsslangen/-slangarna
• Om din tvättmaskin har en tilloppsslang och en
inloppsventil på baksidan: Anslut endast till kallvatten.
• Om din tvättmaskin har två tilloppsslangar och två
inloppsventiler på baksidan: Anslut till kall- och
varmvatten eller endast till kallvatten med hjälp av Ykopplingen. Båda inloppsventilerna måste anslutas till
vattenledningen. Följ de detaljerade instruktionerna i
programöversikten.
1.Skruva försiktigt fast slangkopplingen på vattenkranen,
helst för hand.
2.Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd på något sätt.
3.Kontrollera att alla kopplingar är täta genom att öppna
vattenkranen helt.
Tvättmaskinen får inte anslutas till en blandarkran på en
varmvattenberedare utan tryckreglage.
Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.
Om den flexibla slangen skadas måste tvättmaskinen
omedelbart kopplas bort från eluttaget.
Om slangen är för kort kan den bytas mot en längre
vattenstoppslang (kan beställas från Service eller en
specialiserad återförsäljare).
Montera den nya slangen på yrkesmässigt sätt på
tvättmaskinen och kranen.
Observera att säkerhetsfunktionen Vattenstopp inte
garanteras om slanghöljet är skadat.

Anslutning av avloppsslangen
1.Anslut avloppsslangen till ett ventilerat vattenlås eller
häng den över kanten på ett tvättställ med hjälp av den Uformade slangböjen.
2.Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd på något sätt.
3.Sätt fast slangen så att den inte kan falla ned när
tvättmaskinen är i funktion.
Små handfat passar inte för detta ändamål.
Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en
slang av samma typ. Sätt fast kopplingarna med klämmor.
Avloppsslangens max. längd: 2,50 m
Avloppsslangens avloppshöjd: 1,25 m
Minsta avloppshöjd: 0,70 m
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