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Läs denna bruksanvisning 
 
 
Bästa kund, 

 Läs igenom anvisningarna noggrant innan du 
använder tvättmaskinen för första gången. Det 
kommer hjälpa dig att använda och underhålla den på 
ett korrekt sätt. 
 

 Spara anvisningarna för senare bruk. 
 

 Låt den följa med till eventuellt nya ägare av maskinen. 
 
Denna bruksanvisning innehåller avsnitt om 
säkerhetsanvisningar bruksanvisningar, 
installationsanvisningar, felsökningstips m.m. 
 
 
 
 
 

Innan du ringer efter service  
 
 
 Gå igenom avsnittet om felsökningstips med möjliga 

fel, det kan hjälpa dig att själv lösa några av de 
vanligaste problemen.  
 

 Om du inte själv kan lösa problemet, kontakta en 
auktoriserad servicetekniker för hjälp. 

 
 
 
 
 

OBS! 
 
 Då en ständig utveckling och uppdatering av produkten 

pågår, kan tillverkaren göra ändringar utan föregående 
meddelande. Vi reserverar oss för eventuella 
felskrivningar och avvikelser mellan bilder och fysisk 
produkt. 

 
 Om du tappar bort bruksanvisningen eller inte har den 

senaste versionen, kan du beställa en ny från 
tillverkaren eller ansvarig leverantör. 
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1. VIKTIG INFORMATION OM DIN MASKIN

OBS!  
Följ nedanstående föreskrifter vid användning av maskinen. 

 

 

1.1 Säkerhetsinformation 
 

▪ Denna apparat är avsedd att användas i hushåll och liknande 
användningsområden såsom:  
- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer  
- bondgårdar  
- av kunder på hotell, motell och andra bostadsmiljöer  
- pensionat och liknande miljöer. 

 
▪ Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer 

med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller bristande erfarenhet 
och kunskap, om de har fått handledning eller instruktioner angående 
användningen av maskinen på ett säkert sätt och förstår de risker som detta 
medför. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll 
bör inte utföras av barn utan tillsyn. (För EN60335-1) 

 
▪ Emballage och packmaterial kan vara farligt för barn! 

 
▪ Denna apparat är endast till för inomhusbruk. 

 
▪ För att skydda mot risken för elektrisk stöt, doppa aldrig enheten, sladden eller 

kontakten i vatten eller annan vätska.  
 

▪ Koppla ifrån apparaten före rengöring och skötsel. Läs mer under ”Underhåll 
och skötsel”. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer 
(inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist 
på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om 
användning av apparaten av en ansvarig person. 
 

▪ Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.  
 

▪ Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess 
servicetekniker eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.  

 
▪ Koppla ur strömmen efter användning och innan underhåll utförs på 

apparaten. 
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▪ Vid bortskaffande av maskinen, agera i enlighet med lokala föreskrifter för 
bortskaffande elektriska hushållsmaskiner (se kap. 1.3).  
 

▪ Använd inte förlängningssladdar eller ojordade tvåfas-adaptrar  

 

▪ Apparaten får endast användas enligt användarmanualen för att undvika 
skador på tvätten och din apparat. Använd endast tvättmedel och 
vårdprodukter som är godkända för användning i hushållsapparater.   
 

▪ Vid användning av fläckborttagningsmedel, lösningsmedel eller andra 
brandfarliga produkter före tvätt, se till att inte placera sådana medel i direkt 
närhet av apparaten (se kapitlet "Behandling av envetna fläckar"). Användning 
av lösningsmedel eller aerosolprodukter i närhet av din tvättmaskin eller någon 
annan elektrisk apparat i ett utrymme med dålig ventilation avrådes bestämt 
(risk för brand och explosion).  
 

▪ Om problem inträffar och du inte kan lösa dem via de felsökningstips som vi 
har rekommenderat (se kapitlet "Felsökningstips"), kontakta en kvalificerad 
servicetekniker. 

 
▪ Förbrukade apparater måste omedelbart göras oanvändbara. Koppla ur och 

klipp av nätsladden så nära apparaten som möjligt. Stäng av vattentillförseln 
och ta bort slangen. Se till att låset till luckan är oanvändbart.  
 

▪ Om du behöver öppna din maskin under en pågående cykel (t.ex. för att lägga 
till eller ta bort tvätt), var försiktig eftersom innertemperaturen kan vara hög 
beroende på programmets aktuella fas (huvudsakligen under tvätt - risk för 
allvarliga brännskador).  
 

▪ För varje ny installation ska apparaten anslutas till vattenförsörjningen med en 
ny slang; den använda slangen ska inte återanvändas. Kontrollera 
regelbundet vattentillförseln och avloppsslangen. Detta kan hjälpa till att 
förhindra vattenskador. 
 

 
För torktumlare 

▪ Ta bort eventuella förpackningar av pulver- eller flytande tvättmedel som kan 
ha placerats i trumman med tvätten. Plastmaterialet klarar inte 
torkningstemperaturerna. 
 

▪ Stoppa aldrig maskinen innan torkcykeln är avslutad, såvida inte alla plagg 
snabbt tas ut och sprids så att värmen skingras. 
 

Rekommenderad mängd tvätt 

▪  Apparatens maximala kapacitet är 8 kg för tvätt och 4 kg för torkning. 
  



1.2 Energibesparande tips 
 

- Programmera endast förtvätt när det är absolut nödvändigt, till exempel vid mycket smutsiga sport- eller 

arbetskläder etc. 

- För lätt till måttligt smutsig tvätt är ett lågtemperaturprogram tillräckligt för att få ett perfekt tvättresultat.  

- För lätt smutsad tvätt, välj en kort tvättcykel.  

- Mät tvättmedlet enligt vattnets hårdhet, graden av nedsmutsning och mängden tvätt samt följ 

anvisningarna på tvättmedelsförpackningen.  

- Så snart cykeln slutar visas "-0-" eller "STOPP" (beroende på situationen). Du kan programmera ett 

annat tvättprogram omedelbart efter. Om inga åtgärder vidtas, kvarstår detta skärmläge under en timme 

och stängs därefter av automatiskt. Maskinen kommer därmed att förbruka mindre energi. För att 

återaktivera displayen, tryck bara på en av knapparna. Vi rekommenderar dock att du väljer "Av" -läget 

för att stänga av maskinen. 

 

För torktumlare  

- Vid centrifugering på höga varv minskar fuktigheten och därmed blir energianvändningen lägre. Även 

syntetfibrer ska centrifugeras före torkning.  

- Energi och vatten sparas om torkningstiden väljs med omsorg.  

- Torka inte tvätten överdrivet länge för onödigt slöseri av vatten och energi. 

 

 

 

1.3 Bortskaffande - säkerhetsföreskrifter 

  Allt förpackningsmaterial kan återvinnas. Pappförpackningar är tillverkade av 

returpapper.  

 

  Produkter märkta med överkryssade soptunnor klassas som elektrisk och elektronisk utrustning. Den 

överkryssade soptunnan anger att det är avfall från elektriska och elektroniska produkter och ska inte 

slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan måste samlas in separat. 

 

  För bortskaffning av förpackning och/eller kylskåp, uppsök en återvinningsstation i enlighet med lokala 

föreskrifter för elektriska apparater med brandfarlig explosiv gas och kylmedel. Skär av elkabeln på 

apparaten och gör dörrstängningsanordningen obrukbar. 

 

   Plastdelar är märkta med internationella standardförkortningar: 

- PE- för polyeten, t.ex. omslagsmaterial för blad

- PS- för polystyren, t.ex. stoppningsmaterial  

- POM- polyoximetylen, t.ex. plastclips  

- PP- polypropylen, t.ex. saltbehållare 

- ABS- akrylnitril butadien styren, t.ex. kontrollpanel.  

 

 

Genom att säkerställa att produkten bortskaffas på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa 

konsekvenser för miljön och människors hälsa, som annars kan orsakas av olämplig avfallshantering av denna 

produkt. För detta ändamål har alla kommuner inrättat insamlingsplatser, där avfall från elektriska och 

elektroniska produkter gratis kan avlämnas på återvinnings- eller andra insamlingsplatser. För mer detaljerad 

information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun och din sophämtningstjänst

. 
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1.4 Beskrivning av maskinen 
 

A.  Kontrollpanel 

B.  Handtag lucköppning (hålls stängd under programmet)  

C.  Utfällbar frontpanel  

(för tömning av filter och förvaring av transportstöd) 

 

D.  Främre transportstöd 

E.  Sockel med löstagbara bultar 

F.  Spak för placering på hjul 

G.  Justerbara framfötter (höjdled) 

 

 

H. Fack för tvättmedel 

I. Öppningsknapp för tvättmedelsfack 

J. Torkfilter 

 

 

 

 

 

 

 

K. Avloppsslang 

L. Strömkabel  

M. Strömförsörjande del av elkabel  

N. Bakre transportstöd 

O. Transportskydd 

P. Slang för vattenintag (enligt modell) 

Q. Typskylt (referens eftermarknad) 
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2.1 Borttagning av transportstöd 
 

Viktigt! Följande åtgärder måste vidtas före 

användning. 
 

Dessa åtgärder innebär avlägsnande av de delar som 

stabiliserar trumman på din maskin under transport.  

Korrekt och fullständig borttagning av transport-

stöden är nödvändig för att din apparat ska fungera 

smidigt och uppfylla gällande säkerhetsstandard. 

Utförs dessa åtgärder inte till fullo enlig 

anvisningarna kan det medföra allvarliga skador på 

maskinen under drift. 

 

Avlägsna först det expanderade polystyrenstaget 

under locket. 

 

 

 Främre transportstöd:  

 

- Öppna genom att trycka in fattningarna på varje 

sida av basens frontlucka (A) samtidigt som du 

drar den mot dig (fig. 04).  

- Använd en 10 mm skiftnyckel för att skruva loss 

skruven för främe transportstödet (B) tillverkad av 

röd plast (fig 05).  

- Ta bort främre transportstöd (fig. 06).   

- Plugga igen hålet efter transportstödet med hjälp 

av det medföljande skyddet (C) (fig. 07).  

- Stäng basens frontlucka (fig. 07) 

 
  

2. INSTALLATION 
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 Bakre transportstöd:  
 

- Ta bort de 2 skruvarna (D) och de fyra skruvarna 

(E) med hjälp av en 10 mm rörnyckel eller platt 

skruvmejsel (fig. 8).  

- Tag bort det bakre transportstödet (F). 

- Frigör elsladden från plastdelen (G) som fäster i 

transportskyddet. 

- Täck hålen efter transportstödet med de två 

återstående skydden (H) (fig. 9) och skruva tillbaka 

de 4 skruvarna till sin ursprungliga position. 

 

Tips:  

Vi rekommenderar att du behåller alla delar för 

transportstöd eftersom du behöver ersätta dem om du 

behöver flytta din maskin vid ett senare tillfälle.  

Alla dessa delar, liksom de som används för hela 

maskinen, är gjorda av återvinningsbara material. Tänk 

på detta när du avyttrar dem i slutet av maskinens 

livslängd.   

 

 Information:  

Innan din maskin lämnade anläggningen, testades den 

grundligt. Därför kan det förekomma en liten mängd 

vatten i tanken eller i tvättmedelsfacket. 

 

 Information:  

Om du vill placera din apparat i linje med dina övriga 

möbelenheter, kan du bryta slangkopplingskrokarna. 

 

Viktigt!  
Var försiktig så att du inte krossar slangarna. 
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2.2 Installation av maskinen 
 

 Placering på hjul       

- Din maskin har utdragbara hjul så att du enkelt kan 

flytta den. För att placera den på hjul, vrid spaken nertill 

på basen av apparaten från höger till vänster (fig. 10).  

Viktigt! Under drift får maskinen inte vila 

på hjulen. Glöm inte att återställa spaken till 

sin ursprungliga position. 

 

 Nivellering 

Maskinen är utrustad med två justerbara fötter framtill 

för att kompensera för ojämnheter i golvet. För att 

justera horisontellt och stabiliteten hos maskinen, gör 

på följande sätt:  

- Öppna basluckan (se fig. 4, sid 7).  

- Placera maskinen på hjulen.  

- Skruva loss de två skruvarna som används för att 

blockera fötterna med en TORX T20 skruvmejsel 

(fig 11).  

- Justera de två fötterna med hjälp av en 

pluggnyckel eller tång för att nivellera maskinen.  

- Sätt tillbaka maskien på fötterna och dra tillbaka 

spaken till sin ursprungliga position.  

- Kontrollera maskinens stabilitet genom att trycka 

på locket i diagonal riktning (riktning AA och 

riktning BB) (fig.12).  

Det får inte synas någon rörelse från maskinen.  

- När justeringen är korrekt, skruva in de två 

skruvarna för att blockera fötterna och sätt tillbaka 

basluckan.

 

Viktigt! Om du placerar din maskin 

bredvid en annan apparat eller möbel, 

rekommenderar vi att du alltid lämnar ett utrymme 

mellan dem för att tillåta luft att cirkulera. 

 

 

 

 

 

Tips:  
Vi avråder starkt ifrån att du installerar din 

apparat:  

- i ett fuktigt, dåligt ventilerat rum.  

- på ett ställe där den kan bli utsatt för vattenstänk. 

- på ett golv med heltäckningsmatta. Om du inte 

kan undvika det, vidta alla försiktighetsåtgärder 

så att det inte stör luftcirkulationen längst ner, för 

att säkerställa god ventilation av de inre 

komponenterna.

  



2.3 Koppla in maskinen  

 

 Kallvattenförsörjning (fig.13) 

Anslut inloppsslangen till en ventil med en gängad ände 

på Ø 20x27 (3/4 BSP).  

Kontrollera att det finns packning.  

 

 Vattenintag 

Min. vattentryck: 0,1 MPa eller 1 bar  

Max. vattentryck: 1 MPa eller 10 bar 

 

 Elförsörjning (Fig. 13):  

Den elektriska installationen måste överensstämma med 

gällande standarder och föreskrifter i det aktuella landet, 

särskilt för jordelektroden. Tillverkaren eller leverantören 

kan inte hållas ansvariga för eventuella händelser som 

orsakats av felaktig elinstallation. 

  

 Tips för elektrisk installation av din maskin 

- Använd inte en förlängningssladd, adapter eller 

grendosa.  

- Ta aldrig bort jordningen.  

- Kontakten ska vara lätt att komma åt men utom 

räckhåll för barn.  

- Vid tvekan, kontakta din installatör. 

 

 

 

 Tömning av avloppsvatten (Fig 13): 

- Anslut avloppsslangen; antingen tillfälligt till ett 

handfat eller badkar eller permanent till en 

ventilerad hävert.  

- Om din anordning inte har en ventilerad hävert, 

se till att anslutningen inte är vattentät. För att 

förhindra att avloppsvatten återvänder till 

maskinen, rekommenderar vi att du lämnar ett 

fritt utrymme mellan maskinens avloppsslang och 

utloppsröret. Under alla omständigheter måste 

tömningskorshuvudet placeras i en höjd av 0,80 

m till 1,10 m i förhållande till maskinens botten.  

 

Viktigt!  
Se till att avloppsslangen sitter fixerad 

för att förhindra att korshuvudet lossar under 

tömningen och orsakar översvämning. 

 

Viktigt! 
Din apparat överensstämmer med 

europeiska direktiv 2006/95/CE 

(lågspänningsdirektivet) och 2004/108/CE 

(elektromagnetisk kompatibilitet). 

 

  

För modeller utrustade med slang med säkerhetsbox kan 

monteringen göras i alla riktningar 

Tömning i sink 

Slang för vattenintag 

(olika enligt modell) 

Ventilerad hävert 

Tömning 

ventilerad hävert 
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3.1 Tvättråd 
 

Tips: För att hjälpa dig att vårda dina textilier, finns en etikett i de flesta plagg som ger den 

nödvändiga informationen. De uttrycks i koder med symbolerna nedan: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt! Före den första tvätten rekommenderar vi att du kör programmet "Bomull 90 °C  

utan förtvätt" med 1/2 dos tvättmedel utan att lägga i tvätt. Detta kommer att eliminera  

eventuella rester från produktionen som kan finnas i maskinen. 

 

 

 

 

3. FÖRBEREDELSER INFÖR TVÄTT 

Maxtemperatur: 95 °C 
- Normal mekanisk verkan  
- Normal sköljning  
- Normal centrifugering 

- Reducerad mekanisk verkan  
- Sköljning vid minskad temperatur  
- Reducerad centrifugering 
 

TVÄTT ANVÄNDNING AV BLEKMEDEL 

Maxtemperatur: 60 °C 
- Normal mekanisk verkan  
- Normal sköljning  
- Normal centrifugering 

- Reducerad mekanisk verkan  
- Sköljning vid minskad temperatur  
- Reducerad centrifugering 
 
- Reducerad mekanisk verkan  
- Sköljning vid minskad temperatur  
- Reducerad centrifugering 
 

Maxtemperatur: 40 °C 
- Normal mekanisk verkan  
- Normal sköljning  
- Normal centrifugering 

- Reducerad mekanisk verkan  
- Sköljning vid minskad temperatur  
- Reducerad centrifugering 

 
- Kraftigt reducerad mekanisk verkan  
- Normal sköljning  
- Normal centrifugering 

 
Maxtemperatur: 30 °C 
- Kraftigt reducerad mekanisk verkan  
- Normal sköljning  
- Normal centrifugering 

 
Endast handtvätt. Maxtemperatur: 40 °C 
(Vissa maskiner är nu utrustade med ett 
program som gör att du kan tvätta den 
här typen av textil) 

Tål ej tvätt 
 

200 °C 
Högt läge 

200 °C 
Mellanläge 

110 °C 
Lågt läge 

Ej strykning 
(ingen ånga) 

Alla vanliga 
lösningsmedel 

Tetrachlor-
ethylene 
mineralsprit 

Mineralsprit 
och F113 
fluorerat 
lösningsmedel 

Ej 
torrengöring,  
ej fläckbort-

tagning med 
lösningsmedel 

- Reducerad mekanisk verkan 
 - Minskad torkningstemperatur  
- Ingen tillsats av vatten 
(Självbetjäningstvätt ej möjligt) 

Hög/normal 
temp. torktumling 

Låg temp. 
torktumling 

Ej torktumling 

STRYKNING 

KEMTVÄTT 

TORKTUMLING 

Normal process 
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3.2 Behandling av envetna fläckar 
 

Tips: Svett, blod, frukt, vin och 

chokladfläckar försvinner i allmänhet med 
biologiska tvättmedel, men andra fläckar kräver 
särskild behandling före maskintvätt. Gör först ett 
test på en obetydlig del av textilen och skölj 
noggrant. Om du använder fläckborttagningsmedel 
bör du alltid börja från utsidan av fläcken för att 
förhindra ringar.  
STEARIN: Skrapa bort fläckens överskott. Placera 

sedan ett absorberande papper på vardera sidan av 

tyget och använd ett varmt strykjärn över fläcken för att 

smälta kvarvarande vax. 

KAFFE – TE:   

- På vit bomull: Fukta fläcken med väteperoxid* före 

normal tvätt.  

- på färgad bomull: fukta fläcken med en ättika / 

vattenlösning (2 msk vit ättika för 1/4 liter vatten) före 

normal tvätt  

- på ull: fukta fläcken med en kombination av lika delar 

alkohol * och vit vinäger innan du tvättar plagget.  

LERA - TJÄRA: använd ett kommersiellt 

fläckborttagningsmedel för denna typ av fläckar, 

alternativt sprid lite smör på fläcken och låt det tränga 

in och fukta sedan med terpentin*.  

TUGGUMMI: kyl med en isbit. Så snart det är 

tillräckligt hårt, skrapa bort det med din nagel. Ta bort 

den återstående ringen med ett avfettningsmedel *. 

CHOKLAD - FRUKT - FRUKTJUICE - VIN: Fukta 

fläcken med ättika / vattenlösning (2 msk vit ättika för 

1/4 liter vatten). Skölj väl och tvätta normalt.  

BLÄCKPENNA - MÄRKPENNA: ta bort så mycket 

bläck som möjligt genom att dra ur fläcken med 

absorberande papper. Placera en ren trasa på baksida 

fläcken och dra ur fläcken med en annan trasa som 

blöts i vit ättika för syntetiska och konstgjorda fibrer 

eller 90 * alkohol för andra fibrer (om textilen tillåter). 

FETT: pudra omedelbart tyget med talk. Låt torka och 

borsta försiktigt bort talken. Blötlägg sedan med ett 

avfettningsmedel, t.ex. mineralvätskor *. Skölj och 

tvätta normalt.  

GRÄS: fukta fläcken med vit vinäger eller 90 * alkohol 

(om textilen tillåter) och skölj innan tvätt.  

KETCHUP - TOMATSÅS: förbered en lösning med 1 

del glycerin till 1 del varmt vatten. Låt blandningen 

verka i en timme och tvätta sedan normalt.  

FÄRG: låt inte färgfläckar torka. Behandla dem 

omedelbart med lösningsmedlet som anges på 

färgburken (vatten, terpentin *, vit sprit *). Därefter tvål 

och sköljning.  

MAKEUP: placera den kulörta sidan av tyget på ett 

absorberande papper, fukta sedan den andra sidan av 

tyget med 90 * alkohol om textilen tillåter och om 

fläcken inte är fet. Använd annars ett avfettningsmedel 

(t.ex. trikloretylen *).  

ROST: för små fläckar; täck med salt, pressa citronsaft 

på saltet och lämna över natten. Skölj sedan noggrant 

och tvätta. För svårare fläckar; använd en produkt för 

rostborttagning och följ noga tillverkarens instruktioner.  

BLOD: blötlägg det fläckade plagget så snabbt som 

möjligt i kallt saltvatten och tvätta sedan normalt. 

 

 Användning av fläckborttagningsmedel 

Viktigt! För att undvika risk för brand 

och explosion: 

 (*) Om du använder de produkter som 

rekommenderas i recepten ovan, var noga med att 

skölja tvätten noggrant innan du placerar den i 

maskinen. 

 - om du använder kommersiella 

fläckborttagningsprodukter, följ tillverkarens 

rekommendationer noggrant. Vi påminner dig om 

att det i allmänhet är lättare att ta bort fläckar som 

behandlas snabbt. Gamla fläckar som har strukits 

eller torkats i torktumlare kan dock inte tas bort.  
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3.3 Förberedelse inför tvätt 

 Sortera din tvätt:  

Se tvättrådet på plaggen för att sortera tvätten och välj 

det program som bäst passar etiketterna. För blandad 

laddning, använd programmet som är lämpat för den 

mest känsliga tvätten. För ny tvätt rekommenderas att 

kontrollera så att tyget inte färgar av sig: se "Färgtest" 

intill. 

 

 

 

 

 Färgtest:  

Vid den första tvätten färgar kulörtvätt ofta av sig, om 

den inte är garanterat färgfast. Innan du placerar den 

i maskinen, gör följande test:  

- Ta en obetydlig del av tyget 

- Fukta det med varmt vatten  

- Tryck sedan en vit trasa mot tyget  

- Om tyget inte färgar av sig kan du tvätta den 

normalt i maskinen.  

- Om tyget färgar av sig, tvätta plagget separat i 

maskinen eller för hand. 

 

 

  Ladding av tvätt: 
 

Viktigt! För bästa resultat, överladda inte trumman och överskrid inte nedanstående 

rekommendationer för maxima laddning. 

 

Bomull / Kulört ……………………………………8 kg 

Mixad tvätt ………………………………………...3 kg 

Ömtålig / Ull ………………………………………2 kg 

 

 

Genomsnittlig vikt för några plagg med ”LÅG” TORKTUMLING 

 

Underlakan……………………………… 400 till 500 g  

Påslakan………………………………………… 800 g  

Örngott………………………………………….. 200 g  

Ljus nattskjorta ………………………………… 150 g  

Vanliga tygbyxor - barn …….………………… 120 g  

Vanliga tygbyxor - vuxen …….…………..….. 500 g  

Bomull/polyester herrtröja  …….……………… 200 g 

 

Bomulls t-shirt, stor storlek ………………………150 g  

Diskhandduk ………………………………………100 g  

Bordsduk ……………………………………….... 250 g  

Ömtåliga underkläder …………………………. 50 g  

Syntetiska ullplagg – barn………………………… 50 g  

Sockor ……………………………………………... 20 g  

Vanlig tygpyjamas – vuxen ……………………. 250 g 

 

 

Genomsnittlig vikt för några plagg med ”HÖG” TORKTUMLING 

 

Jeans – vuxen …………………………..800g till 1 kg  

Stor badhandduk  ……………………………….700 g  

Liten handduk   ………………………………….300 g  

Träningsbyxor – vuxen …………………………350 g 

 

Frottépyjamas - barn  …………………………….100 g  

Badrock ………………………………………….1200 g  

Träningströja  ………………………….………..250 g  

Sängöverkast  ……………………………………1500 g

 

 

 

 

 Kontrollera din tvätt 

Viktigt! Underlåtenhet att följa dessa rekommendationer kan orsaka allvarliga eller till och 

med bestående skador (skadad trumma, trasig tvätt osv.) och upphäver garantin.  

- Töm fickor: ta bort alla föremål som tändare, nycklar och tändstickor etc.  

- Stäng och lås blixtlås. 

- Ta bort krokar från gardiner eller placera dem i en tvättpåse.  

- Ta bort lösa knappar, stift, clips m.m.  

- Placera små tvättartiklar (band, påsar etc.) i en tvättpåse.  

- Vänd fodrade plagg ut och in (sovsäck, anorak, etc.).  

- Vänd stickat, tyger med präglad dekoration, byxor och nitade kläder ut och in. 
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  Kontroll av din tvätt innan torkning 

Fibrerna i din tvätt är av olika typer och ursprung, 

därmed är deras reaktion på torkning väldigt 

variabel. I allmänhet kan alla maskintvättbara tyger 

torkas i torktumlare förutom:  

- ull, silke, spets och nylonstrumpor/leggings  

- mjukgjorda tyger  

- klorfibrer (t.ex. Thermolactyl*)  

- tvättartiklar med plastskum, gummi eller 

förstärkningar som sannolikt kommer att lossna 

- skrymmande föremål (dynor, duntäcken etc.)  

- plagg som ej är tvättade eller centrifugerade  

- tvätt som har rengjorts med kemikalier 

*Reg. varumärke 

 

 

Ämnen som kan ingå i nedsmutsning, t.ex. matolja, 

aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagare, 

terpentin eller vax, måste avlägsnas innan du torkar 

i maskinen (med hjälp av ett anpassat tvättprogram 

med extra tvättmedel). 

 

 

Viktigt! Undvik torkning av tunga 

och lätta bomullstyger tillsammans, 

eftersom de tunga tygerna pressar ihop 

de lättare. 

Viktigt! Icke-färgfasta tyger torkas 

med fördel separat. 

 

 

3.4 Ladda en tvätt
Utför stegen i följande ordning: 

• Öppna maskinen  

- Kontrollera att maskinen är avstängd.  

- Tryck på knappen på maskinens framsida. Locket 

öppnas. 

 

• Öppna / stänga trumman  

- Öppna trumman genom att trycka på knappen på 

framsidan (bild 14).  

- För att stänga dem igen; tryck den främre luckan 

nedåt och stäng sedan den bakre luckan upptill tills 

den låser. 

 

 

 

 

 

 

 

Viktigt: För korrekt låsning, kontrollera att  

knappens blå kant är synlig (bild 15) 
 

 

 Före laddning av tvätt  

För att uppnå bästa tvättresultat; Innan tvätten placeras i trumman ska den vara sorterad och ha vikts ut. Sprid ut 

den jämnt och packa inte ihop den. Blanda stora och små plagg för att uppnå bästa centrifugering utan obalans.  

 

Viktigt!  Var noga med att inte tvätten blir klämd mellan de två luckorna när du stänger 

trumman.  



15  

3.5 Påfyllning av tvättmedel (fig. 16)

 

 Mätning av tvättmedel  

Mängden tvättmedel som ska användas beror på 

vattnets hårdhet, graden av nedsmutsning på 

tvätten och mängden tvätt. Följ alltid anvisningarna 

som anges på tvättmedelsförpackningen.  

OBS: rekommendationerna från 

tvättmedelsproducenter är vanligtvis för en maximalt 

fylld trumma. Justera tvättmängden i enlighet med 

tvättens vikt i maskinen. Dessa rekommendationer 

kommer att förhindra överdriven användning av 

tvättmedel som orsakar skumning. Överproduktion 

av skum kan minska maskinens prestanda och 

påverka tvättiden och vattenförbrukningen. 

 Tvättmedel för ull och ömtåliga tyger  

Vid tvätt av dessa tyger rekommenderar vi att du 

använder ett lämpligt tvättmedel (undvik att lägga 

det direkt i trumman eftersom vissa av dessa 

produkter är aggressiva mot metall). 

 

 

 

 

 

 

Viktigt! TVÄTTMEDELSFACKET kan innehålla pulver eller flytande tvättmedel. Använd dock 

inte flytande tvättmedel för program MED förtvätt eller MED "fördröjd start" (beroende på modell).  
- För korrekt påfyllning av tvättmedelsfacket, öppna locket i maximal öppningsposition.  

- Överskrid ej MAX-nivån 

 

 

  

Fack för förvätt (pulver) 

Tvättmedelsfack (pulver eller 

flytande) 

Fack för blekmedel 

Fack för sköljmedel 

Tvättmedel pulver 

Tvättmedel flytande 
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4. PROGRAMINSTÄLLNINGAR 
 

4.1 Beskrivning av kontrollpanel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Alla knappar har ”touch-funktion” och ska inte tryckas in, en enkel beröring räcker. 

 

4.2 Programmering tvättcykel  

 

Inställningar Display 

- Välj det program som passar bäst för den aktuella tvätten genom 

att vrida knappen för programval A 

Obs: Genom att vrida på programvalet sätts maskinen på, med 

undantaget för läge ”Stopp”.   

Den lämpligaste hastigheten för centrifugering 

visas för det program som valts liksom 

programmets längd för en normalladdning av 

tvätt. 

- Välj temperaturen som bäst passar för den aktuella typen av tvätt 

genom att välja knappen B 

Obs: För en kalltvättscykel, sätt temperaturen till ”0” på displayen 1 
 

- Den föreslagna hastigheten för centrifugering kan ändras med 

knappen ”Centrifugering” C 
- Alternativt kan ”Välj tömning” väljas i slutet av programmet. 

Cykeln kommer då att avsluta med tömning vid 110 rpm utan 

centrifugering. 

- Vid val av ”Full trumma stopp” stannar maskinen med trumman 

fylld med vatten innan sista centrifugeringen. 

 

 

Inställningar 

A Programval 

B Temperatur 

C  Hastighet centrifugering 

D Alternativ och barnsäkerhet 

E Fördröjd start 

F Start/Paus 

 

Display 

1 Temperatur 

2 Hastighet centrifugering 

3 Indikator barnsäkert lås 

4 Tidsåtgång 

5 Indikator programsekvens 

 

1     2     3     4     5     

A     B     C     D    E     F     
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Forts. programmering av en tvättcykel 

Inställningar Display 

- Om det behövs, välj alternativ med D -knappen (se kapitlet 

"ALTERNATIVA VAL”)  

Information: Du kan endast välja alternativ som är kompatibla 

med det valda programmet. 

 

Lampa lyser: alternativ valt  

Lampa släckt: alternativ ej valt 

 
Obs: Vid val av alternativ ändras cykelns 

programtid. 

- Välj omedelbar start genom att trycka på knappen ”Start/Paus” F 

Indikatorn för cykelns sekvens tänds 5 
Programmet startar. 

Obs: Programtiden som visas i början av programmet är endast för 

information. Det kommer att justeras några minuter efter att cykeln 

börjat, baserat på uppskattning av tvättmängd. 

Maskinen indikerar den aktuella statusen av 

cykeln under hela programmet … 

 

… liksom den uppskattade tiden som kvarstår 

till cykelns slut. 

 
- Om ”Fördröjd start” önskas, tryck på knapp E  och  

välj (+) eller (-). 

(läs mer under avsnittet ”Övriga funktioner/Fördröjd start”)  

 

Indikation av cykelns slut Display 

- Obs: Efter centrifugeringen kyler tvättmaskinen automatiskt tvätten 

och ställer trumman med öppningen upptill för att underlätta 

åtkomsten till vätten. Denna process varar högst 3 minuter. 

Displayen 4 visar då "STOPP", dvs. cykeln är klar. 

- Vrid programväljaren A till "Stopp" -läget. Därefter kan luckan 

öppnas och tvätten plockas ur.  
 

 

Avbryt under programmering, pågående cykel eller paus Display 

- Vrid programväljaren A till "Stopp" -läget.  

OBS: Att avbryta innebär att du alltid måste omprogrammera från 

början. Om du har avbrutit under pågående tvätt och behöver dränera 

vattnet, kör ett program med "Centrifugering" och ställ in en lämplig 

hastighet.  

Alla skärmar släcks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En rörlig display (fyra små 
roterande ikoner) visar 
tiden tills cykeln startar. 
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4.3 Programmering tvätt- & torkcykel  

Du kan köra en torkcykel strax efter en tvättcykel med automatisk avkänning i slutet av torkningen. Detta 

alternativ använder alltid en HÖG torktemperatur. OBS: De erhållna resultaten kan variera något beroende på 

mängden tvätt. 

Inställningar Display 

- Välj tvättprogram (se föregående avsnitt) 

- Välj ”Torkning” genom att använda alternativknappen D. 

- Tryck på ”Start/Paus” knappen F. Cykeln startar. 

Viktigt: För att säkerställa korrekt torkning får mängden tvätt inte 

överstiga 4 kg. Om maskinen uppskattar att mängden är för stor för 

efterföljande torkning, stannar den i slutet av tvättcykeln och samtidigt 

blinkar displayen 4. Om så är fallet, justera mängden tvätt och tryck på 

"Start/Paus"-knappen för att fortsätta torka. Om du bestämmer dig för 

att lämna en liten mängd tvätt, måste du justera torktiden innan genom 

att använda knapparna (+) och (-) E och starta cykeln igen med 

"Start/Paus". 

Symbolen för ”Torkning” tänds. 

 
Den visade tiden inkluderar uppskattad torktid. 

 

 

4.4 Programmering enbart torkcykel 

Om mängden tvätt är för stor för att möjliggöra efterföljande torkning, eller om du bara vill torka en del av 

laddningen, kan du välja att torka bara torka de önskade plaggen. Justera tiden till typ och mängd tvätt. 

Inställningar Display 

- Vrid programväljaren A för att välja "Hög" eller "Låg" torkcykel enligt 

typen av tvätt. 

- Välj en torkningstid med knappen (+) eller (-) E  

- Tryck på "Start/Paus" -knappen F. Cykeln startar. 

 

Obs: Försäkra dig först om att: 

- vattenanslutningen är öppen 

- tvätten har centrifugerats tillräckligt (minst 1000 varv / min) och att 

den inte överstiger en halv trumma. En fördröjd start för torkning 

enbart är inte möjlig. 

Symbolen för ”Torkning” tänds. 

 

 

 

4.5 Programmering tvätt-  tork- & skrynkelfritt 

Din maskin går även att programmera för en efterföljande cykel för skrynkelfritt. Denna cykel följer automatiskt 

efter tvätt- och torkcykeln. Det här alternativet, som väljs via ett knappval, kan ta bort skrynklor på en maximal 

laddning av 1,5 kg. 

Inställningar Display 

- Välj tvättprogram (se avsnitt 4.2).  
- Välj "Torkning" med alternativknappen  D. 

- Välj "Ånga" med alternativknappen  D. 
- Tryck på "Start/Paus"-knappen. Cykeln startar.  
 
Obs: Ångan fungerar endast på torr tvätt, varför det efterföljande 
alternativet för ”skrynkelfritt” alltid är kopplat till en torkcykel. 
-  

Symbolerna för ”Ånga” & ”Torkning” tänds. 
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4.6 Programmering enbart skrynkelfritt 

Detta program är avsett för en tvättmängd på 3 kg som redan är torr, före strykning och förvaring. 

Inställningar Display 

- Vrid programvalsknappen A till "Ånga" för skrynkelfri cykel. 
- Tryck på "Start/Paus"-knappen F. Cykeln startar.  
 
Obs: Programmet tar 35 minuter. 

Symbolen för ”Ånga” tänds. 

 

 

Viktigt! Rengör torkfiltret efter torkningscykeln, (se kapitlet ”Underhåll & skötsel”). 

 Tips: Du kan även välja alternativet "Ånga" under ett pågående torkprogram för att ta bort  

skrynklor, mjuka upp tvätten och göra det lättare att stryka. 

Viktigt! Innan du slår på maskinen, kontrollera att elkabeln är ansluten och vattenförsörjningen 

är påslagen. Se till att trumluckorna och luckan är ordentligt stängda. I slutfasen på cykeln då 
"STOPP" visas, kan maskinen återgå till "Programmeringsläge" genom att du trycker/vrider någon av 
panelens funktioner. Av säkerhetsskäl, rekommenderar vi att du kopplar ur nätsladden och stänger av 
vattenförsörjningen i slutet av en cykel. 

 

4.7 Möjliga inställningar under en pågående cykel 

 Lägg till eller ta bort ett plagg under en pågående cykel (ej möjligt under pågående 

centrifugering)  

Inställningar Display 

-Tryck på "Start/Paus"-knappen F för att avbryta programmet.  
- Lägg till eller ta bort önskad tvätt. 
 
Tiden för att locket ska låsa upp beror på temperaturen i maskinen och 

av säkerhetsskäl kan detta ta flera minuter om en cykel avbryts vid 
mer än 40°C. 

 - Tryck på "Start/Paus" -knappen F för att fortsätta cykeln. 
 

Tidsräkningen slutar. Cykelsekvensen och 

lamporna för "Återstående tid" lyser växelvis. 

 
Tidsräkningen startar igen och indikatorlampan 

lyser med fast sken. 

 
 

 

 Ändra programmet under en pågående cykel  

Inställningar Display 

- Under en pågående cykel eller under fördröjd start kan vissa 
programändringar göras om det behövs. För att få reda på vilka 
programändringar som är möjliga, se kapitlet 4.9 "Byte av program". 

 

 

 

 Barnsäkerhetsanordning 

Inställningar Display 

För att undvika oavsiktliga förändringar under ett program, har du 
möjlighet att aktivera "Barnsäkert" -funktionen. För att göra detta 
trycker du på 2:a och 4:e alternativknappen D samtidigt ("Hänglås" -

indikatorn 3 tänds.) När ”Barnsäkert” har aktiverats är knapparna och 

programvalet låst.  

- Om du vill byta program måste "Barnsäkert”-funktionen inaktiveras. 
För att göra detta, tryck på samma 2 knappar samtidigt tills "Hänglås" -
indikatorn släcks.  

Obs! Du kan när som helst aktivera eller inaktivera denna funktion. 
Naturligtvis rekommenderar vi att du bara aktiverar den efter 
programmering och start av cykeln. 
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4.8 Programexempel 

Programtabell 
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Möjliga alternativ 

M
a

x
. 

m
ä

n
g

d
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ö
r 
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n

g
 (

k
g

) 

Påföljande 
torktumling 

Typ av textil 

F
ö

rt
v

ä
tt

 

In
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n
s
iv

 

E
x
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a
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k
ö

lj
 

T
o

rk
tu

m
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n
g

 

Å
n

g
a
 

Tidsåtgång (*) 

Tvätt + tork 
(tim:min) 

BOMULL / VITTVÄTT 90°C 8 

01:45 
till 
02:10 

     4 03:54 till 04:15 

MIX / KULÖRT 60°C 3 

01:30 
till 
01:55 

     3 03:54 till 04:15 

ÖMTÅLIGT / YLLE 40°C 2 

00:30 
till 
00:45 

  

 

  

Tål ej torktumling 

Specialprogram 

OPTI A 39 min 40°C 3 00:39 

  

   3 03:00 

SKÖLJ/CENTRIFUGERING _ 

 

00:15 Välj maxhastighet med hänsyn till vad tvätten tål. 

Torkprogram – Modell WTD8084SF 

Torkning HÖG: 

BOMULL / VITTVÄTT / KULÖRT 

00:20 
till 
03:40 

   

(**)  4 Välj en torktid 

Torkning LÅG: 
SYNTET / ÖMTÅLIGT 

00:20 
till 
03:40 

   

(**)  3 

Torkprogram – Modell WTD8284SF & WTD8384SF 

Torkning HÖG: 

BOMULL / VITTVÄTT / KULÖRT 

00:20 
till 
03:20 

   

(**)  4 Välj en torktid 

Torkning LÅG: 

SYNTET / ÖMTÅLIGT 

00:20 
till 
03:20 

   

(**)  3 

Ångprogram 

SHIRTS X’PRESS 01:40 

   

(**) (**) 
Maximal laddning: 1 kg 

(3 skjortor) 

SKRYNKELFRITT 00:35 

    

(**) 
Maximal laddning: 3 kg 

(1/2 trumma) 

 

 : Dessa funktioner kan användas separat eller tillsammans - ologiska kombinationer är omöjliga.  

- Förklaring av de olika programmen, se kapitlet "PROGRAMVAL". 

(*): Cykeltider anges för genomsnittlig laddning och kan variera beroende på exakt mängd tvätt och vald 

programtemperatur.  

(**): alternativ som automatiskt ingår i programmet. 
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4.9 Byte av program 

 Under pågående programmering 

Alla programändringar är möjliga så länge du ännu inte har tryckt på "Start/Paus" -knappen F. 

 

 Efter att programmet startats 

Om du vill byta typ av textil (t.ex. från "Bomull" till "Mix" etc ...) efter att ha tryckt på "Start/Paus" -knappen F, 

måste du avbryta det aktuella programmet. För att göra detta, vrid programväljaren till "Stopp" -läget. 

Programmera sedan ditt nya val och bekräfta genom att trycka på "Start/Paus" -knappen. F  

Obs! Om du ändrar ett program utan att avbryta, visar maskinen följande meddelande: 

 

Detta indikerar att det nya valet inte kommer att programmeras. Den aktuella cykeln avbryts dock inte om du 

ställer programväljaren till sin ursprungliga position, cykeln återgår då till sin normala inställning. 

 

 Under pågående cykel 

Beroende på din modell är följande ändringar möjliga utan att trycka på "Start/Paus" -knappen F:  

- tvättemperaturen för samma typ av tyg.  

Obs: Om temperaturen som uppnåtts under tvättcykeln är högre än ditt nya val, slutar 

uppvärmningen av vattnet omedelbart och cykeln fortsätter.  

- varvtalet på centrifugeringen.  
- "Tömning" eller "Fullt tankstopp" när som helst under tvätt. 
- aktivera alternativet ”Extra sköljning” när som helst innan sköljfasen börjat (tills "Skölj"-lampan 

tänds). 
- avaktivera alla alternativ när som helst under cykeln så länge som den inte är avslutad 

 

 Under perioden före den aktuella starten på cykeln (vid val av fördröjd tvättcykeln) 

- Alla programändringar registreras under väntetiden före en fördröjd start.  

- Tiden för "Fördröjd start" kan ändras när som helst under väntetiden före den aktuella starten av 

cykeln. För att göra detta, tryck på knappen ”Fördröjd start” (+) eller (-) E för att välja ett nytt 

värde.  

OBS: Under den här perioden avbryter valet av en ny tid det tidigare valet. Den nya längden som 

valts registreras enligt det senaste valet. Om du under denna period helt vill avbryta "försenad start" 

trycker du på en av knapparna för fördröjd start (+) eller (-) tills lampan "Fördröjd start" släcks och 

"Återstående tid" tänds. Tryck sedan kort på knappen "Start / Paus". Cykeln startar omedelbart.  

- Du kan aktivera eller ändra alternativen ”Torkning”, ”Förtvätt”, ”Intensiv” och ”Extra sköljning” 

D när som helst under väntetiden före en "Fördröjd start". 

 

 I slutet av cykeln 

När maskinen visar "STOPP" kan en ny cykel programmeras utan att återställa programväljaren till "Stopp"-läget. 

Maskinen är då klar att omprogrammeras. 
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4.10 Maskinens olika program  

 Tvättprogram 

OPTI A 39 min  

Detta program, med en temperatur på max 40°C, gör det möjligt att inom 39 minuter tvätta en genomsnittlig 

laddning på 3 kg, bomull och blandade textilier, med garanti för en perfekt tvätt och minimal energiförbrukning. 

Bomull  

För en tvätt som består av bomull (vittvätt eller kulört).  

Viktigt! Vid tvätt av kulörta plagg, överstig inte max 60°C.  

OBS! Under de första minuterna av detta program uppskattar tvättmaskinen automatiskt tvättens mängd i 

trumman. Den justerar vattenanvändningen och programtiden för ett perfekt tvättresultat. Den återstående tiden 

som visas kan sålunda variera betydligt efter denna mätning har gjorts. 

Mix 

 För en tvätt bestående av RESISTANT SYNTET eller BLANDADE FIBRER. 

Ömtåligt / Ylle  

För tvätt som innehåller SPETS, ÖMTÅLIG TEXTIL, KÄNSLIGA PLAGG och MASKINTVÄTTBARA ylletyger. 

OBS: Detta program har en låg mekanisk verkan och centrifugering med mycket låg hastighet anpassad för 

dessa tyger. 

Skölj / Centrifugering  

Med det här programmet kan tvätten sköljas och centrifugera med den hastighet som väljs. Sköljfasen följer enligt 

den valda inställningen: 

- skölj med tömning  

- endast tömning (alternativet "Tömning") 

 - ett fullständig tankstopp 

 

Viktigt! Välj en hastighet för centrifugering som passar den aktuella tvätten. 

 

 Endast torkprogram 

Torktumling HÖG 

Låter dig torka en bomullstvätt (max 4 kg) som centrifugerats innan. Välj en tid som är lämplig för tvätten och 

graden av önskad torkning. 

Torktumling LÅG 

Låter dig torka en syntettvätt eller tvätt med blandade fibrer som tål torktumling med reducerad temperatur.  

Obs! Undvik detta program för resistenta/behandlade tyger. 

 Efterföljande torkprogram 

Efterföljande torkningscykel kan aktiveras med alternativknappen D med maximal laddning på 4 kg. Torkcykeln 

startar efter centrifugeringen och stoppar automatiskt när maskinen upptäcker att tvätten är torr (se avsnittet 

"ALTERNATIVA VAL" på nästa sida). 

Information: Under torkprogrammen är alternativet "Torkning" automatiskt vald och kan inte 

låsas upp. Torkprogrammen avslutas med en kylcykel som varar i några minuter för att låta tvätten 

gradvis svalna. 
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 Ångprogram  

SHIRTS X'PRESS  

Detta specifika program inklusive ångfunktion gör det möjligt att tvätta, torka och behandla skrynklor för 3 till 4 

skjortor på 1 timme och 40 minuter. 

 Information: Vid val av detta program väljs alternativet "torkning" och "ånga" automatiskt och 

kan inte inaktiveras. 

 

Skrynkelfritt - ånga  

Detta program kan användas för att ta bort skrynklor från din rena, torra tvätt innan du lägger undan den eller 

stryker den. Ångan påverkar fibrerna, mjukar upp tyget och gör det lättare att stryka.  

Obs!  För att dra full nytta av ångeffekten bör programmet köras omedelbart före vikning eller strykning av tvätten. 

 

 

4.11 Alternativa val 

 Förtvätt  

Speciellt anpassad för nedsmutsad tvätt (t.ex. lera, blod etc.). En kall fas föregår en uppvärmningsfas på 30°C. 

Denna kalla fas hjälper till att avlägsna fläckpartiklarna före uppvärmning.  

Viktigt! I det här fallet är det också nödvändigt att fyll på tvättmedel i tvättmedelsfacket. 

 Intensiv  

Denna funktion ökar tvättprestandan genom att automatiskt öka tvättvattnets temperatur och tvättid för behandling 

av envisa fläckar. 

 Extra sköljning  

"Cykel för känslig och allergisk hud -  lägger till en extra sköljning i tvättcykeln. 

 Torktumling 

Med det här programmet kan du köra en torkcykel omedelbart efter tvättcykeln. Detta alternativ använder alltid 

hög torktemperatur. Programmet stoppar automatiskt när apparaten uppskattar att tvätten är torr. Därför behöver 

du inte programmera någon torktid. 

 Ånga  

Det här alternativet är endast möjligt efter påföljande torkning (valt alternativ D) eller för att slutföra ett 

torkprogram ("Hög värme" eller "Låg värme"). Det tar bort rynkor och mjukar upp tvätten i maskinen vilket gör det 

mjukare och lättare att stryka.  

 Tips: I slutet av "ångcykeln" kommer tvätten att vara relativt het. Vi råder att avvakta en eller två 

minuter innan tvätten tas ut ur trumman. 

 

 Information: Val av ett alternativ ändrar programtiden, t.ex.: 

- Förtvätt: cykeln förlängs från 17 till 33 minuter.  

- Extra sköljning: cykeln förlängs från 9 till 18 minuter 
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4.12 Övriga funktioner 

   

Eftersom det inte krävs samma tid för att tvätta 1 kg tvätt som en full tvätt, använder maskinen flera sensorer för 

att automatiskt beräkna den exakta tvättiden baserat på den mängd tvätt som läggs in i trumman. 

Tvättprogrammet anpassas med avseende på tvättid, antal sköljningar och centrifugeringstid. Den totala 

programtiden kan reduceras till hälften av cykelns varaktighet för en full laddning.  

Information: Den ursprungliga programtiden som visas när programmet väljs motsvarar en genomsnittlig laddning. 

Denna tid kommer att anpassas så snart din maskin gjort en uppskattning av tvättmängden och under tvättcykeln 

(överdosering av tvättmedel som leder till ytterligare sköljning, obalanserad tvättbelastning inuti trumman ...) 

 

  Aktiv memorering  

Din tvättmaskin memorerar dina tvättvanor. För varje nytt program registreras temperatur, hastighet och de 

alternativ som du oftast använder och föreslår dem så snart du slår på maskinen.  

Viktigt: När du startar maskinen föreslår den tillverkarens inställningar, men efter några cykler föreslår den dina 

egna inställningar. 

 

  Full tankstopp  

Med den här funktionen kan tvätten plockas ur maskinen innan centrifugering eller ge möjlighet att skjuta upp 

denna fas och låta tvätten ligga kvar i vattnet för att förhindra att den skrynklar sig.  

Obs! När maskinen är på full tankstopp, blinkar "Tvätt"-cykelsindikatorn 5 och lampan för återstående tid 

växelvis. Displayen 4 visar ”00:00”. 

 

 

Därefter kan du antingen: 

- tömma innan centrifugering. Välj då en hastighet för centrifugering som är lämplig för aktuell typ av tvätt, 

med knappen "Centrifugering" C.  

Tryck därefter på "Start/Paus" -knappen. Programmet avslutas automatiskt.  

 

- eller enbart tömma. Genom att använda ”knappen ”Centrifugering” C, välj funktionen ”Tömning” 

(rotationshastighet "110"). Tryck på "Start/Paus" -knappen. Programmet avslutas automatiskt. 

 

  Tömning  

Denna funktion är avsedd för mycket känslig tvätt och gör att du kan eliminera centrifugering och gå direkt till 

tömningsfasen. 
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  Fördröjd start  

Du kan fördröja programmets start med 1 till 24 timmar för att dra nytta av föredragna energinivåer eller för att 

avsluta cykeln vid önskad tid. För att göra detta, välj önskad fördröjning till start genom att trycka på "Fördröjd 

start" (+) eller (-) knapparna tills du når den tid som önskas.  

OBS: Den tid som återstår före cykelstart räknas i timmar upp till 1 timme, sedan i 

minuter från 59 till 1 minut.  

Information: Under hela väntetiden lyser fyra små segment upp efter varandra. Vid 

slutet av väntetiden startar programmet och maskinen räknar den återstående 

tiden fram tills cykelns slut. 

 

 

 Visning av återstående tid 

- Under programmeringen visar displayen 3 den uppskattade tidslängden av programmet för en standardladdning 

(*).  

(*) Den tid som anges av maskinen vid programstart kan variera under cykeln: 

- Efter uppskattning av tvättmängden i trumman. 

- Om du ändrar tvättemperaturen (även under centrifugeringen) eller lägger till eller tar bort alternativ, kommer 

tiden att beräknas och uppdateras på displayen.  

Under cykeln visar displayen 3 den beräknade tiden som återstår till slutet av cykeln hela tiden.  

- Om strömmen skulle koppas ur under tvättcykeln, kan den visade tiden vara mindre än den återstående tiden 

när strömmen återgår. Denna tid justeras i början av sköljfasen. 

 

 

4.13 Automatiska säkerhetsfunktioner 

 Öppningsskydd för lucka 

 - Så snart tvättcykeln har börjat, låses maskinluckan. 

 - Så snart cykeln slutar eller när maskinen är på ”full tankstopp”, låses luckan upp.  

- Om du har programmerat en "Fördröjd start" är locket olåst under väntetiden före cykelstart. 

 - Om du vill öppna locket under cykeln, tryck kort på "Start/Paus" -knappen och vänta minst 1 till 2 minuter så att 

lockets säkerhetsfunktion låser upp. 

 

Viktigt: Beroende på när under cykeln du vill öppna luckan, kan den här perioden vara längre eftersom en 

kylperiod är nödvändig. För att förhindra att luckan låser upp under en cykel, får temperaturen inuti 

maskinen inte överstiga ett visst tröskelvärde för att förhindra allvarliga brännskador. 

 

 Anti-skumskydd  

Din tvättmaskin kan upptäcka överdriven skumproduktion under rotationen. I detta fall stoppar rotationen och 

maskinen töms. Cykeln fortsätter sedan och justerar hastigheten på rotationen och lägger eventuellt till en extra 

sköljning. 
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 Vattenskydd  

Under drift kontrolleras vattennivån ständigt för att förhindra översvämning. 

 

 Centrifugeringsskydd 

Din tvättmaskin har en säkerhetsfunktion som kan begränsa centrifugering om den upptäcker att laddningen är 

dåligt fördelad. I det här fallet kan din tvätt vara otillräckligt centrifugerad. Sprid ut tvätten jämnt i trumman och 

programmera en ny centrifugering. 

 

 Program för jämförande och standardiserade tester 

- Tvätt:  

Bomull - 60°C - 8 kg - Inget alternativ - Max centrifugering 

- Torkning:  

Bomull – Torkning HÖG - 4 kg  

- Egenskaper:  

230V - 50Hz - 10A - 2200W.  

För de resultat som anges på energimärkningen utförs provningarna i enlighet med EU-direktiv 96/60 / CE. 
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5. UNDERHÅLL OCH SKÖTSEL 
 

5.1 Rengöring tvättmedelsfack 

Rengör tvättmedelsfacket regelbundet. Gör så här: 

- Tryck in knappen framåt och dra ut 

behållaren uppåt (fig. 18).  

- Håll behållaren under varmvattenkranen för 

att noggrant rengöra insidan av facken och 

vattenintagsområdena. 

- Sköljmedelsfacket har en avtagbar ledare för 

enklare rengöring (färgad del). Se till att den 

sätts tillbaka korrekt efter rengöring.  

- Sätt sedan tillbaka hela tvättmedelsfacket i 

sitt hölje och se till att den är korrekt 

placerad. 

 

5.2 Rengöring pumpfilter 

Viktigt! Om du inte rengör pumpfiltret 

regelbundet kan maskinens prestanda 

äventyras.  

Viktigt! Programmera först tömning, 

koppla därefter ur strömförsörjningen.  

För att rengöra pumpfiltret:  

- Ta bort basluckan (bild 19).  

- Placera ett platt mottagarkärl under 

pumpmynningen. 

- Om din maskin har ett avloppsrör, ta ut det 

genom att lossa hylsan från basen (bild 20).  

- Öppna locket i rörets ände och låt vattnet 

strömma in i kärlet (bild 20).  

- Stäng locket, se till att det är nedtryckt och 

sätt tillbaka det i basen. 

- Skruva av dräneringspumpens filterlock (bild 

21).  

- Rengör filtret.  

- För att sätta tillbaka det, sätt in det så att den 

lilla fliken på den cylindriska ytan pekar 

uppåt (bild 22).  

- Skruva på locket tills det tar stopp (bild 22).  

- Sätt tillbaka basluckan till sin ursprungliga 

position.  

 

Viktigt! Kontrollera vid nästa tvätt att 

det inte finns något läckage under 

fyllningsfasen. 
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5.3 Åtkomst till tankens botten 

Avlägsna skoveln från trumman:  

Om tvättmedel faller mellan trumman och skoveln:  

- Stäng trumman efter att den tömts.  

- Vrid trumman tills skoveln fastnar. 

- Skruva loss och ta bort de 2 skruvarna A (TORX T20 

urtagningar), skoveln faller in i trumman. Vidta 

försiktighetsåtgärd genom att placera en handduk för att 

dämpa fallet (bild 23). 

- Vrid runt trumman och öppna den.  

- Plocka upp den fallna delen genom öppningarna som 

skapas genom att skoveln avlägsnas. 

- För att återställa, sätt in skoveln, framifrån och bakåt på plats. 

- Stäng trumman och vrid runt den.  

- Håll i skoveln medan du sätter i skruvarna.  

 

 

5.4 Rengöring av torkfiltret 

Viktigt! Filtret måste rengöras efter varje torkcykel.  

Syftet med detta filter är att fånga ludd som bildas under torkning, 

så att det inte kommer in i luftcirkulationssystemet.  

Gör så här för att rengöra torkfiltret:  

- Öppna maskinluckan.  

- Filterhandtaget är till höger, nära trummans öppning.  

- Ta bort filtret från sitt fäste genom att dra det mot dig (bild 24). 

- Rengör det utan att väta det genom att dra av det tunna lagret 

av ludd som täcker det.  

- Sätt tillbaka filtret i sitt hölje och tryck det ordentligt på plats.  
 

 

5.5 Rengöring av maskinen 

Viktigt! Använd endast svamp eller fuktig trasa och flytande tvål när du rengör 

kontrollpanelen, området runt trumman och höljet. 

Undvik under alla omständigheter (Fig 25): 

- Produkter med slipmedel  

- Svampar av metall eller plast  

- Alkoholbaserade produkter (alkohol, förtunningsmedel 

etc.)  
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5.6 Övrigt underhåll 

 Underhåll av inre delar  

För att säkerställa bättre hygien rekommenderar vi följande:  

- Låt locket vara öppet ett tag efter tvätt.  

- Rengör plast- och gummidelarna runt inmatningshålet en gång i månaden med en produkt med låg 

blekmedelhalt. Skölj noga bort alla rester från produkten. 

 - Kör en tvättcykel på 90°C minst en gång i månaden. 

 Regelbundna kontroller  

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar vattenförsörjning och avloppsslangar. Om du ser en minsta 

spricka i slangarna, tveka inte att byta ut dem med samma slangar som finns tillgängliga från tillverkaren eller 

dess kundservice. 

 Byte av vatteninloppsslangen 

Vid byte, se till att den är väl åtdragen och att det finns tätning i båda ändarna. 

 Byte av nätsladden 

Viktigt! För att säkerställa din säkerhet måste detta utföras av tillverkarens efterservice eller 

en behörig servicetekniker. 

 Vid risk för frysning  

Om det finns risk för frysning, koppla bort vattenförsörjningsslangen och töm det vatten som finns kvar i 

avloppsslangen genom att placera slangens mynning så lågt som möjligt i en kopp. 

 

6. Teknisk data 
 

6.1 Teknisk information 
Toppmatad kombinerad tvätt/torkmaskin med ångprogram för skrynkelfri tvätt. Maskinen har den största 

kapaciteten inom europeisk standard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)Tvättcykel / tvätt + 2 torkcykler  

Artikel WTD 8084 

Typ Toppmatad 

Kapacitet 8 / 4 kg 

Max. centrifugeringshastighet 1 300 rpm 

Centrifugeringshastighet Justerbar 

Program Multi 

Energieffekt A++ / B(*) 

Tvätteffekt A 

Ljudnivå tvätt 51 dB 

Ljudnivå centrifugering 72 dB 

Alternativ Ångfunktion - tyst  

Dimensioner (bredd x djup) 450 x 600 mm 
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7. FELSÖKNINGSTIPS 
 

7.1 Innan du ringer efter service 
Läs igenom tabellen nedan, det kan hjälpa dig att slippa ringa efter service.   

 Problem Möjlig orsak / Åtgärd 

Programmet 

startar inte 

- Du har inte tryckt på ”Start”-knappen 

- Kontrollera att apparaten är ansluten till ström och att 

- nätsladden är ordentligt isatt. 

- Kontrollera om det är strömavbrott eller om någon säkring gått. 

- Vattenförsörjningen är ej påslagen (d01). 

- Maskinluckan är inte ordentligt stängd (d07). 

- ”Paus”-funktionen är aktiv.  

Touch-knapparna 

”svarar” inte 

- ”Barnsäkert”-funktionen är aktiverad. Återställ genom att inaktivera funktionen  

Displayen tänds 

inte 

- Kontrollera att kontakten är korrekt isatt i eluttaget.  

- Kontrollera om jordfelsbrytaren utlöst  

- Maskinen står i ”Energisparläge” (displayen slocknar efter 1 timma utan aktivitet) 

Kraftiga 

vibrationer under 

centrifugering 

- Maskinen är inte korrekt uppackad – kontrollera att allt transportskydd och 

packmaterial är borttaget 

- Golvet är inte plant, maskinen står ostadigt. 

- Maskinen står inte stadigt på alla 4 fötter, justera fötterna. 

En vattenpöl 

formas runt 

maskinen 

 Varning: Ta först ut kontakten eller stäng av den aktuella säkringen och 

stäng vattenförsörjningen.  

Under drift av maskinen hindrar kontrollen med konstant nivå att vatten svämmar 

över. Om vatten kommer ut ur maskinen trots det, är det möjligt att: 

- avloppsröret (korsröret) är placerat felaktigt i avloppsröret. 

- anslutningarna mellan vattentillförselslangen och ventilen och maskinen inte är 

täta: Kontrollera att det finns tätningar samt åtdragning av anslutningar. 

- OBS: överflödigt skum kan ha orsakat pölen (liten läcka): försök i detta fall 

omprogrammera en övervakad cykel med en mindre mängd tvättmedel. Om 

läckan återkommer ska kundservice kontaktas. 

Maskinen 

tömmer inte 

- Du har programmerat ”Full tankstopp” 

- Dräneringspumpen eller filtret är blockerat; rengör dessa delar. 

- Avloppsröret är böjt eller tillplattat. 

Tvätten 

centrifugeras 

dåligt eller inte 

alls 

- Du har valt ett program utan centrifugering, t.ex. ”tömning”. 

- Säkerhetsfunktionen för centrifugering har upptäckt dålig fördelning av tvätten i 

trumman: fördela tvätten och programmera in en ny centrifugeringsfas. 

Luckan går inte 

att öppna 

- Programmet är inte klart: locket förblir låst under programmets gång och så 

länge temperaturen är för hög (det kan dröja ett par minuter). 

Torkcykeln 

startar inte 

- Torktid har inte valts. 

- Den uppskattade mängden tvätt är för stor att kombinera automatiskt med 

torkning (en blinkade ”4”:a visas). 
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 Problem Möjlig orsak / Åtgärd 

Tvätten är inte så 

torr som du 

önskar 

- Det valda torkprogrammet är inte lämpligt för tvätttypen i maskinen (var 

uppmärksam på informationen på klädmärkningarna). 

- Den valda torkningstiden är inte lämplig: Öka eller minska torkningstiden i 

enlighet med graden av torkning som krävs. 

- Lasten av torkad tvätt är större än den maximala belastningen tillåten (se 

Bestämning av tvättbelastningen i kapitlet "SÄKERHET AV VÄSKOR" och de 

maximala belastningarna som tillåts i programtabellen). 

- Tvätten som ska torkas har inte spunnits tillräckligt 

- Med tvättprogram med efterföljande torkning: lasten sprids inte ordentligt ut. 

Automatisk detektering av slutet av torkningen har upphört torkcykeln för tidigt.  

Du vill endast 

köra en 

tvättcykel, men 

en torkcykel 

följer 

automatiskt.  

- Du har valt alternativet "Torkning". 

  - Ingen vattentillförsel. Kontrollera att vattenkranen är öppen, tryck sedan på  

- "Start" -knappen för att starta om cykeln. 

 

 - Tömningsfel. Rengör pumpfiltret (se kapitlet "Underhåll & skötsel”: Rengöring 

av filtret") och tryck sedan på "Start" -knappen igen för att starta om cykeln. 

 - Dörrlåsfel. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd och tryck sedan på "Start" 

knappen igen för att starta om cykeln. 

 - Upptäckt av för stor laddning - för stor för att driva efterföljande torkning. 

Minska laddningen och starta om torkningen. 

 

 

Viktigt! Om du inte har kunnat lösa något av ovanstående problem själv, ring servicetekniker 

och vidarebefordra eventuellt meddelande som visas på displayen (d01, d02, etc.)  

 

 Tips: Om du har upplevt ett driftproblem som inte matchar ovanstående exempel, fortsätt på följande vis 

innan du ringer till en servicetekniker:  

- vrid programväljaren till "Stopp" -läget och stäng av strömförsörjningen under minst 10 sekunder.  

- sätt tillbaka elkontakten igen och starta en annan tvättcykel.  

Om problemet kvarstår, ring din servicetekniker. 

 

Viktigt! Starta inte en annan tvättcykel om trumman fortfarande är blockerad, om du ser vatten 

runt maskinen eller om det luktar bränt.   
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Bruksanvisning 


