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1. Säkerhetsanvisningar
◼ Viktig information om din maskin
Följ nedanstående föreskrifter vid användning av maskinen!
För din egen säkerhet måste informationen i denna bruksanvisning läsas igenom och
följas för att minimera risk för brand, explosion, elektrisk stöt eller för att förhindra
skador på egendom, personer eller dödsfall.
Förklaring av symbolerna:

Varning!
Denna kombination av symbol och uppmaning
indikerar en situation med potentiell
risk för allvarliga skador eller dödsfall om
situationen inte undviks.

Observera!
Denna kombination av symbol och uppmaning
indikerar en situation med potentiell
risk för mindre omfattande skador på egendom
eller omgivning.

Notera!
Denna kombination av symbol och uppmaning
indikerar en situation med potentiell
risk för lättare skador.

Varning!
Risk för elektrisk chock!
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Om kabeln till elförsörjningen är skadad, måste den ersättas av tillverkaren,
dess servicetekniker eller en likvärdig auktoriserad person med behörighet för
att undvika faror.
De nya slanguppsättningarna som levererades med apparaten ska användas
Gamla slangar ska inte ska återanvändas.
Dra alltid ur stickkontakten från elnätet före underhåll.
Koppla alltid ur maskinen och stäng av vattenförsörjningen efter användning.
Max. inloppsvattentryck, i Pascals. Min. inloppsvattentryck, i Pascals.
För att säkerställa din säkerhet måste nätkontakten sitta i ett jordat trefasuttag. Kontrollera noggrant att kontakten är korrekt och tillförlitligt jordat.
Vatten och elektriska enheter måste anslutas av en kvalificerad tekniker enligt
tillverkarens anvisningar och de lokala säkerhetsbestämmelserna.

Barn och risker!
▪

▪
▪
▪
▪
▪

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.
Barn under 3 år skall hållas under uppsyn för att försäkra att de inte leker med
apparaten.
Barn eller husdjur kan krypa in i maskinen. Kontrollera maskinen innan varje
användning.
Barn ska uppmanas att aldrig leka med maskinen.
Glasdörren kan bli mycket varm när maskinen är igång. Håll barn och husdjur
på behörigt avstånd från maskinen när den är i bruk och borta från
våtutrymmen samt rum där det finns explosiva eller kaustiska gaser.
Tag bort allt förpackningsmaterial och transportbultar för maskinen tas i bruk.
Annars finns risk för allvarliga skador.

Risk för explosion!
▪

▪

Tvätta eller torka inga plagg som rengjorts, tvättats, blötlagts eller baddats
med brännbara eller explosiva ämnen (som vax, olja, färg, bensin,
avfettningsmedel, lösningsmedel för rengöring, fotogen etc.) Det kan resultera
i brand eller explosion.
Tvätta plaggen för hand och skölj noga innan.
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Observera!
Installation av maskinen!
▪

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 är endast till för inomhusbruk.
Apparaten är ej avsedd för att byggas in.
Öppningarna får inte hindras av en matta.
Tvättmaskinen får inte installeras i badrum eller extremt fuktiga utrymmen
såväl som i rum med explosiva eller kaustiska gaser.
Maskin med en inloppsventil kan endast anslutas till kallvattenförsörjningen.
Maskin med dubbla inloppsventiler ska vara korrekt ansluten till varm- och
kallvattenförsörjning.
Kontakten ska vara tillgänglig efter installationen.

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Risk för skador på maskinen!
▪

Din produkt är endast avsedd för hemmabruk och för de textilier som är
lämpliga för maskintvätt.
Klättra eller sitt inte på maskinen.
Luta dig inte mot maskindörren.
Försiktighetsåtgärder vid förflyttning av maskinen:
o Transportbultar ska installeras på nytt på maskinen av en behörig
person.
o Det ackumulerade vattnet dräneras ur maskinen.
o Hantera maskinen försiktigt. Håll aldrig i utskjutande delar på maskinen
medan du lyfter. Maskindörren får inte användas som handtag under
transporten.
o Denna apparat är tung. Transportera med försiktighet.
Stäng inte dörren med alltför mycket kraft. Om det är svårt att stänga dörren,
kontrollera om kläderna distribuerats väl och inte ligger i vägen.
Mattor får ej tvättas.

▪
▪
▪

▪
▪

Användning av maskinen!
▪
▪

▪

Innan du tvättar kläder för första gången, ska maskinen användas en runda
med hela proceduren utan kläderna inuti.
Brandfarliga och explosiva eller giftiga lösningsmedel är förbjudna. Bensin och
alkohol etc. får inte användas som tvättmedel. Välj endast tvättmedel som är
lämpligt för maskintvätt, speciellt för trumma.
Se till att alla fickor är tömda. Skarpa och hårda föremål som mynt, spik, skruv
eller sten etc. kan orsaka allvarliga skador på denna maskin.
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▪
▪
▪
▪

Kontrollera att vattnet i trumman har tömts innan du öppnar dörren. Öppna inte
dörren om det finns något synligt vatten.
Var försiktig när maskinen dränerar varmt tvättvatten så att du inte bränner
dig.
Fyll aldrig på vattnet manuellt under tvätt.
Efter att programmet är avslutat, vänta i två minuter innan du öppnar dörren.

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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2. Installation
◼ 2.1 Produktbeskrivning
Toppskydd
Inloppsslang
för vatten
Kontrollpanel
Elkabel

Tvättmedelsfack

Trumma

Lucka
Servicefilter
Dräneringsslang

Notera!
Illustrationer är endast en referens, utgå från den verkliga produkten.

TILLBEHÖR

Transportpluggar
för hål

Inloppsslang för
kallvatten

Inloppsslang för
varmvatten (tillval)

Stöd dräneringsslang Ägarhandbok
(tillval)

◼ 2.2 Installation av maskinen
Val av placering
Varning!
• Placera maskinen stabilt på en plan yta för att förhindra
att den rör sig under drift.
• Se till att maskinen inte är placerad på elkabeln.
Innan maskinen installeras, skall följande kriterier
uppfyllas gällande val av placering:
1.
2.
3.
4.
5.

Ytan ska vara stabil, torr och jämn
Undvik direkt solljus
Tillräcklig ventilation
En rumstemperatur över 0°C
Långt bort från värmekällor med gasol eller kol.

Uppackning av maskinen
Varning!
• Förpackningsmaterialet (plast, frigolit m.m.) kan vara
farligt för barn.
• Risk för kvävning finns. Håll förpackningsmaterialet
på behörigt avstånd från barn.
1. Ta bort kartongen och frigolitförpackningen.
2. Lyft tvättmaskinen och ta bort bottenförpackningen.
3. Ta bort tejpen från nätsladd och dräneringsslang.
4. Plocka ur inloppsslangen från trumman.

Tag bort transportbultarna
Varning!
• Transportbultarna måste avlägsnas från baksidan innan
maskinen används.
• Spara bultarna på en säker plats. De kommer behövas
igen om maskinen ska flyttas.
Följ nedanstående steg för att avlägsna transportbultarna:
2. Lossa de 4 bultarna med skiftnyckel och ta bort dem.
3. Täpp igen hålen med transporthålspluggar.
4. Förvara bultarna på ett säkert ställe för framtida användning.
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Justering av benen
Varning!
• Låsmuttrarna på alla fyra ben måste skruvas åt tätt mot maskinen.
1. Kontrollera om benen är ordentligt fastsatta på skåpet. Om inte, vrid dem till sina
ursprungliga positioner och dra åt muttrarna.
2. Lossa låsmuttern och vrid fötterna tills de är i nära kontakt med golvet.
3. Justera benen och lås dem med en skiftnyckel, se till att maskinen står stabilt.

Låsmutter
Fot

Sänk

Höj

Anslutning av vattenförsörjningsslangen
Varning!
• För att förhindra läckage eller vattenskador, följ anvisningarna i det här kapitlet.
• Inloppsslangen får ej vikas, klämmas, modifieras eller kapas.
• För modell utrustad med varmvattenventil, ska den anslutas till varmvattensuttaget med varmvattenförsörjningsslang. Energiförbrukningen minskar
automatiskt för några av programmen.
Anslut inloppsslangen enligt anvisningarna. Det finns två sätt att ansluta inloppsröret.
1. Anslutning mellan vanlig kran och inloppsslang:
Glidbussning

Låsmutter
Lossa låsmuttern
och de 4 skruvarna

Dra åt låsmuttern

Tryck på glidbussningen,
sätt in inloppsslangen i
anslutningsbasen

Kopplingen är klar

2. Anslutning mellan skruvkran och inloppsslang:
Glidbussning

Gängad kran med inloppsslang

Speciell kran för tvättmaskin
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Anslut den andra änden av
inloppsröret till inloppsventilen
på baksidan av produkten och
fäst röret ordentligt medurs.

Vatteninloppsventil

Vattenförsörjningsslang

Dräneringsslang
Varning!
• Dräneringsslangen får ej vikas eller förlängas.
• Placera dräneringsslangen korrekt, annars finns risk för vattenläckage.
Det finns två sätt att placera änden på dräneringslangen:
1. Avloppet till diskhon

2. Vattenlåset i diskhons avloppsrör

Notera!
• Om maskinen har ett dräneringsslangsstöd med, installeras det enl. nedan

.

Varning!
• Tvinga inte in dräneringsslangen i tvättmaskinen om den är för lång då det
kommer att orsaka onormala ljud.
• Fixera avloppsslangen ordentligt med ett buntband vid installationen.
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3. Användning
◼ 3.1 Snabbstart
Observera!
• Se till att maskinen är ordentligt installerad innan första start.
• Kör en hel tvättcykel med tom maskin utan kläder allra första gången.

1. Före tvätt
Huvudtvätt

Sköljmedel
Förtvätt

Koppla till eluttaget

Öppna vattenkranen

Ladda med tvätt

Stäng luckan

Häll i tvättmedel

Notera!
•

Tvättmedel behöver bara läggas till i "fack I" efter att ha förtvätt valts för
maskiner med denna funktion.

2. Tvätta

Strömbrytare PÅ

Välj program

Välj funktion el. standard

Notera!
•

Vid val av ”Standard”, kan steg 3 hoppas över.

3. Programmet avslutat
En signal ljuder, alternativt ”End” visas på displayen.
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Starta

◼ 3.2 Innan varje tvätt
•

•

Arbetstemperaturen på tvättmaskinen bör ligga mellan 0–40° C. Om den
används under 0° C kan inloppsventilen och avloppssystemet skadas. Om
maskinen står placerad under 0° C eller lägre, bör den flyttas till normal
omgivningstemperatur innan användning för att säkerställa att
vattenledningsslangen och dräneringsslangen inte fryser.
Kontrollera alltid etiketten med tvättråd före tvätt. Använd tvättmedel som
lämpar sig för maskintvätt.

Läs tvättrådet

Töm alla fickor

Lägg små plagg i en tvättpåse

Vänd ömtåliga plagg ut och in.

Knyt långa band, stäng
dragkedjor och knappar

Separera plagg med
olika texturer

Varning!
• Vid tvätt av enstaka kläder kan det uppstå obalans i trumman och ge upphov
till att maskinen alarmerar. Därför rekommenderas att lägga till ett par plagg i
samma tvätt så att centrifugeringen kan ske smidigt.
• Tvätta aldrig kläder med bensin, alkohol eller andra brandfarliga medel.
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◼ 3.3 Tvättmedelsfack
Tvättmedelsfack förtvätt
Tvättmedelsfack huvudtvätt
Sköljmedelsfack

Fack

Fack

Flytande tvättmedel

Pulvertvättmedel

Drag ut tvättmedelsbehållaren

Notera!
•

Tvättmedel behöver bara läggas till i "fack I" efter att ha förtvätt valts för
maskiner med denna funktion.

Bomull



Bomull Eco
Handtvätt



Jeans



Kulört
Mix



Ylle

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Endast tömning



Endast centrifugering



Ömtåligt



Supersnabb 15'



Snabb 45'





Babyvård





Syntet



⚫
⚫
⚫
⚫
⚫









Skölj & centrifugering

⚫ = obligatorisk



 = valfritt

Notera!
•

•

Vid användande av tvättmedel eller tillsatser i pulverform, kan lite vatten
med fördel hällas i facket innan för utspädning. Det förhindrar blockering
av inloppet i behållaren.
Välj en lämplig typ av tvättmedel för olika tvätt-temperaturer för bästa
tvättresultat och mindre vatten- och energiförbrukning.
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◼ 3.4 Kontrollpanel
Mina program
Syntet

Bomull Eco

Babyvård

Handtvätt

Snabb 45'

Jeans

Supersnabb 15'

Kulört

Ömtåligt

Mix

Endast centrif.

Ylle

Endast tömning

Start/Paus
Tryck 3 sek. för omladdning

Skölj & centrif.



På/Av

Tryck 3 sek. för att ställa in ”Mina program”

Bomull

Fördröjd
start

Fläckar Temp.

Hastighet Funktion



Välj





Notera!
•

Illustrationen är endast en referens, utgå från den verkliga produkten.

 På/Av

Maskinen slås på eller stängs av.

 Start/Paus

Tryck på knappen för starta eller pausa en tvättcykel.

 Alternativ

Möjlighet till val av ytterligare funktion.

 Program

Programval efter typ av tvätt.

 Display

A B C D

Displayen visar inställningarna, beräknad återstående tid,
alternativ och statusmeddelanden för tvättmaskinen. Displayen
kommer att vara aktiv genom hela cykeln.
E

F

G

P
O
N
M
L

H

Fördröjd
start

IJ

Fläckar Temp.

Hastighet Funktion

A Fördröjd start

J

Fläckar

B Lucklås

K

Alternativa val

C Barnlås

L

Skrynkelfri

D Omladdning

M

Extra skölj

E Temperatur

N

Snabbtvätt

F Hastighet

O

Extra tvätt

G Mina program

P

Förtvätt

H Tvättid

Välj

I

K
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Fördröjd start

Fel

Förtvätt – tvätt – Skölj - Centrifugering

Klar



◼ 3.5 Alternativa val
Förtvätt
Denna funktion kan ge en extra tvätt före huvudtvätt. Den är lämplig för
att tvätta bort ytligt stoft på kläderna. Du behöver hälla tvättmedel i fack
(I) när du väljer förtvätt.
Extra skölj
Tvätten kommer sköljas en extra gång vid val av denna funktion.
Snabbtvätt
Denna funktion kan minska tvättiden.
Bekräfta val
Bekräfta val av förtvätt, extra tvätt, hastighet, extra skölj eller antirynkfunktion.
Skrynkelfri
Används vid reducering av skrynklig tvätt
Extra tvätt
Vid mycket smutsiga kläder kan denna funktion väljas. Tvättiden och
intensiteten kan öka för bättre effekt.
Fläckar
Lämpligt val för olika grader av fläckar.
Fördröjd start
Inställning av denna funktion:
1. Välj ett program
2. Tryck på ”Fördröjd start”-knappen för att välja önskad tid till start.
3. Tryck på ”Start/Paus”-knappen för att aktivera fördröjningsfunktionen.

Avbryta ”Fördröjd start”:
Tryck på ”Fördröjd start”-knappen tills displayen visar ”0H” (ska göras innan
programmet har startat). Skulle programmet redan startat, tryck in ”På/Av”-knappen
för att återställa programmet.

Observera!
• Om ett strömavbrott skulle uppstå medan maskinen är i drift, lagras ett
speciellt minne för det valda programmet. När strömmen är tillbaka, trycker
du på knappen ”Start / Paus” och programmet fortsätter (på vissa maskiner
tidigare program köras direkt utan att trycka på ”Start/Paus”-knappen).
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Program

Alternativa val
Fördröjd start

Bomull
Bomull Eco
Handtvätt
Jeans
Kulört
Mix
Ylle
Skölj & centrifugering
Endast tömning
Endast centrifugering
Ömtåligt
Supersnabb 15'
Snabb 45'
Babyvård
Syntet

















Förtvätt

Extra tvätt



















Snabbtvätt









Extra skölj

Skrynkelfri
































 = valfritt

◼ 3.6 Övriga funktioner
Fylla på tvätt under pågående program
Denna operation kan utföras under pågående tvätt. Om trumman fortfarande
roterar och är fylld med mycket vatten i hög temperatur ska denna funktion
inte användas, dörren kan inte öppnas med tvång. Följ stegen nedan för att
fylla på tvätt mitt i ett program:
1.Tryck på ”Start/Paus”-knappen i 3 sekunder
2. Vänta tills trumman slutar rotera.
3. Lucklåset är upplåst.
4. Stäng luckan när plaggen lagts till och tryck på ”Start / Paus”-knappen.

Tryck på ”Start/Paus” i 3 sek.

Fyll på kläder

Tryck på ”Start/Paus”

Observera!
• Använd inte ”Ladda om”-funktionen när vattennivån överstiger den inre
cylindern eller när temperaturen är hög.
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Barnlås
För att barn inte ska komma åt knapparna.
Funktion

På/Av

Välj

Tryck på ”Funktion” och ”Välj”
i 3 sek tills signal ljuder.

Start/Paus

Observera!
•
•
•
•

Tryck på de två knapparna i 3 sek även för att avaktivera funktionen.
”Barnlåset” kommer att låsa samtliga knappar utom ”På/Av”
Om strömmen bryts, avaktiveras barnlåset.
För vissa modeller förblir barnlåset aktivt när strömmen återupptas.

Centrifugering
Tryck på knappen för att ändra hastigheten på centrifugeringen.

Program Förinställd hastighet (rpm)

Program Förinställd hastighet (rpm)

1400
Bomull

800

Bomull Eco
Handtvätt
Jeans
Kulört
Mix
Ylle

1400

Endast centrifugering

--1200

800

Ömtåligt

800

800

Supersnabb 15'

800

1200

Snabb 45'

800

800

Babyvård

800

Syntet

800

400/800

Skölj & centrifugering

1400
Endast tömning

1200

Observera!
•

När lamporna för centrifugeringshastigheten är släckta, innebär det att
hastigheten är 0.
Mina Program
För att memorera de mest förekommande programmen:
Tryck på ”Temp.” i 3 sek. för att memorera programmet som ska köras.
Temp.
Tryck på knappen för att reglera temperaturen (kall, 20, 30, 40, 60 & 90ºC)
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◼ 3.6 Program
Olika program finns för olika typer av tvätt.

Program
Bomull

Slitstarka/värmebeständiga textilier av bomull eller linne.

Bomull Eco

Tvätt-tiden är förlängd för att öka tvätt-effekten.

Handtvätt

Få, lätt smutsade plagg. Den inställda tvätt-temperaturen kall.

Jeans

Speciellt program för jeans.

Kulört

Starkt kulörta kläder. Skyddar färgerna bättre.

Mix

Blandad tvätt av bomull och syntet.

Ylle

Hand- eller maskintvättbara yllekläder. Speciellt varsamt program för att
förhindra krympning av plaggen med längre programpauser (textilen vilar i
tvättvattnet.)

Skölj & centrifugering

Extra skölj med centrifugering.

Endast tömning

Tömmer ut vattnet.

Endast centrifugering

Extra centrifugering med valfri rotationshastighet.

Ömtåligt

Ömtåliga tvättbara plagg, t.ex. av silke, satin, syntetiska fibrer eller
blandade tyger.

Supersnabb 15'

Snabb tvätt för få plagg som inte är så smutsiga.

Snabb 45'

Lämpligt program för tvätt av mindre smutsiga kläder. Sparar energi och
tvätt.

Babyvård

Barnkläder, med bättre sköljprestanda för att skydda barnets hud.

Syntet

Tvätt av syntetiska artiklar, till exempel: skjortor, rockar. Vid tvätt av
stickade plagg ska mängden tvättmedel minskas p.g.a. större maskor i
plaggen bildar skum lättare.
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◼ 3.6 Programtabell
Modell WM14S470

Program

Laddning (kg)

Temp. (Cº)

9.0

Standard

Standardtid
9.0
1 400

Bomull

9.0

40

2:40

Bomull Eco

9.0

60

3:41

Handtvätt

2.0

Kallt

1:00

Jeans

9.0

60

1:45

Kulört

4.5

Kallt

1:10

Mix

9.0

40

1:13

Ylle

2.0

40

1:07

Skölj & centrifugering

9.0

_

0:20

_

_

0:01

Endast centrifugering

9.0

_

0:12

Ömtåligt

2.5

30

0:50

Supersnabb 15'

2.0

Kallt

0:15

Snabb 45'

2.0

40

0:45

Babyvård

9.0

30

1:20

Syntet

4.5

40

1:40

Endast tömning

•

•

EU Effektivitetsklass: A+++
Energitestprogram: Bomull Eco 60/40 °C.
Hastighet: högsta hastighet; övrigt som standard.
Halv laddning för 9,0 kg maskin: 4,5 kg.
Bomull Eco 60/40° C "är standard-tvättprogrammet som informationen i
etiketten avser och lämplig för rengöring av normalt nedsmutsad bomullstvätt
och att de är de mest effektiva programmen när det gäller kombinerad energioch vattenförbrukning för den typen av bomullstvätt samt att den faktiska
vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna programtemperaturen.

Notera!
•

Parametrarna i denna tabell är endast för användarens referens. De faktiska
parametrarna kan skilja sig från ovanstående tabell.
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4. Underhåll och skötsel
◼ Rengöring och skötsel
Varning!
• Koppla alltid från strömmen och stäng vattenkranen innan underhåll av
maskinen ska göras.

Rengöring av maskinens utsida
Korrekt underhåll av tvättmaskinen kan förlänga dess
livslängd. Ytan kan rengöras vid behov med utspädda
neutrala tvättmedel utan slipmedel. Om det är blött
någonstans, torka av med trasa omedelbart. Inga skarpa
föremål får användas.

Notera!
•

Frätande medel och utspädda koncentrat eller motsvarande får inte användas
såsom lösningsmedel eller kemiska produkter etc.

Rengöring av trumman
Rost som är kvar inuti trumman av metalldelarna ska omedelbart avlägsnas med klorfria
tvättmedel. Använd aldrig stålull.

Notera!
•

Lägg inte tvätt i maskinen under rengöring av trumman.

Rengöring av luckans list och glas
Torka av glaset och gummilisten efter varje tvätt för att
ta bort ludd och fläckar. Om det byggs upp ludd, kan det
orsaka läckage. Ta bort alla mynt, knappar och andra
föremål från tätningen efter varje tvätt.
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Rengöring av inloppsfiltret
Notera!
•

Inloppsfiltret måste rengöras om vattenmängden minskar.

Rengöring av kranfiltret:
1. Stäng av kranen.
2.Koppla bort vattenförsörjningsslangen från
kranen.
3. Rengör filtret.
4. Koppla tillbaka vattenförsörjningsslangen.
Rengöring av filtret i tvättmaskinen:
1. Skruva ur inloppsröret från maskinens
baksida.
2.Dra ut filtret med en lång tång och sätt tillbaka
det igen efter rengöring.
3. Använd borsten för att rengöra filtret.
4. Koppla tillbaka inloppsröret.

Notera!
•
•

Om borsten inte är ren kan du dra ut filtret och tvätta separat.
Sätt tillbaka och vrid på kranen.

Rengöring av tvättmedelsbehållaren
1. Tryck ner området med pilen på sköljmedelskåpan inuti behållaren.
2. Lyft upp klämman, ta ur sköljmedelskåpan och tvätta den med vatten.
3. Sätt tillbaka sköljmedelskåpan och skjut in behållaren i läge.

Dra ut tvättmedelsbehållaren genom att
trycka ner ”A”.

Rengör behållaren
under vatten.

Rengör facket på insidan
med en förbrukad
tandborste.

Sätt tillbaka behållaren.

Notera!
• Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kemiska produkter för att rengöra maskinen.

21

Rengöring av dräneringsfilter
Varning!
•
•
•
•
•

Var försiktig med varmt vatten!
Låt tvättmedelslösningen svalna.
Koppla bort strömmen från maskinen för att undvika elektriska stötar före tvätt.
Dräneringsfilter kan filtrera garnrester och små främmande ämnen från tvätten.
Rengör filtret regelbundet för att säkerställa att tvättmaskinen fungerar normalt.

Öppna nedre skyddslocket.

Öppna filtret genom att
vrida moturs.

Rotera 90º, dra ut
nöddräneringsslangen och
ta av slanglocket.

Avlägsna främmande
föremål.

Sätt tillbaka slangen efter
att vattnet runnit ut.

Stäng det nedre
skyddslocket.

Observera!
•
•
•

Se till att ventilkåpan och nöddräneringsslangen installeras på rätt sätt,
hylslocken ska passas in rätt, annars kan det läcka vatten.
För maskiner som saknar nöddräneringsslang, kan steg 2 och 3 hoppas över.
Rotera nedre locklocket direkt för att vattnet ska rinna ut i skålen.
När apparaten är i bruk och beroende på det valda programmet, kan det vara
varmt vatten i pumpen. Ta aldrig bort pumplocket under en tvättcykel. Vänta alltid
tills apparaten har slutfört cykeln och är tom. Vid byte av locket, se till att det sitter
ordentligt igen.

22

5. Felsökningstips
◼ Innan du ringer efter service
Om maskinen inte fungerar eller stannar under driften, försök först att hitta en lösning på
problemet genom att läsa nedanstående felsökningstips. Hjälper inte det, kontakta ditt
servicecenter.

Beskrivning

Möjlig orsak

Åtgärd

Maskinen startar inte.

Luckan är inte ordentligt stängd.

Kontrollera att kläderna inte fastnat och
stäng luckan ordentligt. Starta om.

Luckan går inte att öppna.

Säkerhetsskyddet är aktivt

Koppla ifrån strömmen och starta om
maskinen.

Vattenläckage

Kopplingen mellan inloppsröret
och utloppsslangen är inte tät.

Kontrollera och dra åt kopplingarna. Rengör
utloppsslangen.

Tvättmedel ligger kvar i behållaren.

Tvättmedlet har klumpat sig
eller blivit fuktigt.

Rengör och torka ur behållaren.

Indikatorlampan eller displayen
fungerar inte.

Problem med anslutning till
strömkabelkortet.

Kontrollera om strömmen är påkopplad och
att kontakten sitter i ordentligt i uttaget.

Onormala ljud

Felmeddelande

Kontrollera att fixeringsbultarna sitter på
plats och att maskinen står på en stadig
och jämn yta.

Möjlig orsak

Åtgärd

Luckan är inte ordentligt stängd.

Kontrollera att kläderna inte fastnat och
stäng luckan ordentligt. Starta om.

Problem med vattentillförsel
under tvättcykeln.

Kontrollera om vattentrycket är för lågt.
Räta ut vattenslangen. Kontrollera om
inloppsventilfiltret är blockerat eller om
dräneringsslangen är blockerad.

Lång tid för vattendränering.

Kontrollera om dräneringsslangen är
blockerad.

Översvämning

Starta om maskinen.

Övrigt

Försök med en omstart igen. Fungerar det
fortfarande inte, kontakta service.
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6. Produktfakta
◼ 6.1 Tekniska specifikationer
Modell

Spänning

Max.
Ström

Standard
vattentryck

Tvättkapacitet

Dimension
(B*D*H mm)

Nettovikt

Nominell
effekt

WM14S970

220 - 240 V,

10 A

0.05MPa – 1MPa

9.0 kg

595*565*850

71 kg

2000W

50 Hz

◼ 6.2 Övrig data
Centrifugeringshastighet

1 400 rpm

Energiklass



A+++

Årsförbrukning energi



152 Wh/år

Strömförbrukning i ”Av”-läge

0.5 W

Strömförbrukning i ”På”-läge

1.0 W

Årsförbrukning vatten



11 800 L/år

Centrifugeringseffekt



B

Standardtvättprogram



Bomull Eco

Energiförbrukning standardtvätt 60ºC fullmatad maskin

0.68 kwh/cykel

Energiförbrukning standardtvätt 60ºC halvmatad maskin

0.68 kwh/cykel

Energiförbrukning standardtvätt 40ºC halvmatad maskin

0.56 kwh/cykel

Programtid standardtvätt 60ºC fullmatad maskin

223 min

Programtid standardtvätt 60ºC halvmatad maskin

223 min

Programtid standardtvätt 40ºC halvmatad maskin

216 min

Vattenförbrukning standardtvätt 60ºC fullmatad maskin

56 L/cykel

Vattenförbrukning standardtvätt 60ºC halvmatad maskin

50 L/cykel

Vattenförbrukning standardtvätt 40ºC halvmatad maskin

50 L/cykel

Återstående fukt efter standardtvätt 60ºC fullmatad maskin

t

50%

Återstående fukt efter standardtvätt 60ºC halvmatad maskin

55%

Återstående fukt efter standardtvätt 40ºC halvmatad maskin

55%

Ljudnivå under pågående program

56dB (A)

Ljudnivå vid centrifugering

76dB (A)
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Notera!
• Programinställning för testning enligt gällande standard En60456.
• För testprogrammen, tvättades enligt angiven belastning med
maximal rotationshastighet.
• De faktiska parametrarna beror på hur maskinen används, och kan variera med
parametrarna i ovanstående tabell.
• Tvättmaskinen är utrustad med energihanteringssystem.
• Varaktigheten för vänteläge är mindre än 1 minut.
• Ljudnivån vid tvätt /centrifugering för standard tvättcykel vid full belastning.

Kommentarer:


Energiklassen är från A (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet).

 Energikonsumtion per år, baserat på 220 vanliga tvättcykler för standardprogram vid
60° C och 40° C vid full och halv belastning och förbrukning av låg effekt. Den faktiska
energiförbrukningen beror på hur apparaten används.
 Vattenförbrukning per år baserat på 220 vanliga tvättcykler för standardprogram vid
60° C och 40° C vid full och halv belastning. Den faktiska vattenförbrukningen beror
på hur apparaten används.
 Centrifugeringsverkningsgrad från G (minst effektiv) till A (mest effektiv).
 Standardprogrammet 60° C och standardprogrammet 40° C är standardprogrammen
för tvätt. Dessa program är lämpliga för att tvätta normalt nedsmutsad bomullstvätt och
är de mest effektiva programmen när det gäller kombinerad energi- och
vattenförbrukning för den typen av bomullstvätt. Den faktiska vattentemperaturen kan
skilja sig från den angivna cykeltemperaturen. Välj lämplig typ av tvättmedel för olika
tvätt-temperaturer för bästa tvättresultat med mindre vatten och energiförbrukning.
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Bruksanvisning
Tvättmaskin WM14S970

SERVICE?
Kontakta oss

Uppge:

Vi har service i hela landet.
Gå in på www.ocsab.se
eller ring 0479-130 48.
E-post: info@ocsab.se

•
•
•
•
•
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Maskintyp
Serienummer
Inköpsdatum
Problembeskrivning
Namn, adress och telefonnummer

