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    Läs Bruksanvisningen 
 

I den kommer du att få många användbara tips om 
hur du ska använda och sköta din torktumlare på rätt 
sätt. Med bara lite förebyggande vård från din sida, 
kan du spara en hel del tid och pengar under din 
torktumlares livstid. Du kommer att få många svar på 
vanliga problem i felsökningsschemat. Om du 
granskar schemat över felsökningstipsen först, ä r det 
inte säkert att du måste ringa efter service.  

 
 

VIKTIGT: HET YTA! 

VIKTIGT: BRANDRISK! 
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Torkanvisningar 
Var vänlig var uppmärksam vid användningen av torktumlaren om materialet i dina kläder inte går att 
torka med den eller om de innehåller följande symboler: 

 

 
 
 

Tork-
ning 

 
 
 

Tork-
tum ling 
(norm al 

tem perat
ur) 

 
 
 

Ej torktumling 

 
 
 

Torka inte 
 

 
 

Hängtorkning 

 

 
 

Dropptorkning 

 

 
 

Plan-
torkning 

 

 
 

I skugga 
 
 

Kemtvätt 

 
 

Ingen kemtvätt 

 

A 
 

Normal kemtvätt med 
valfritt lösningsmedel 

 

F 
Normal kemtvätt enbart 

med 
petroleumlösningsmed

el  

Säkerhetsanvisningar  För att förhindra eventuella skador på dig eller andra personer eller   föremål, måste du följa säkerhetsanvisningarna. 
1. Denna produkt til lhör Kategori elektriska apparater, och är 

enbart avsedd för att torka textilier som har tvättats med 
vatten i hushållet. Var vänlig var uppmärksam på 
elsäkerheten under användningen! 

2. En strömkälla med tillförlitlig jordning måste användas. 
Dess jordkabel måste vara nedgrävd under jord och får inte 
anslutas med allmännyttiga tjänster som stadens 
vattenledningar eller gasledningar etc. Jordkabeln och 
nollan måste vara separerade och får inte vara anslutna till 
varandra. 

3. Strömkabeln måste uppfylla nationell standard och måste 
kunna motstå ström över 16 A. För att säkerställa din och 
din familjs säkerhet, var vänlig gör förbättringar omedelbart 
om några strömförhållanden i ditt hem inte passar ovan 
nämnda krav. 

 4. Maximal mängd torrt textilmaterial som får användas i maskinen är 8 kg. 
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5. Torktumlaren får inte användas om några industrikemikalier 
har används vid tvätten. 

6. Luddfiltret måste rengöras regelbundet.  
7. Ludd får inte tillåtas att samlas runt torktumlaren.  
8. Tillräcklig ventilation måste finnas för att förhindra att 

gaser sugs in i rummet från utrustning som bränner 
andra bränslen, inklusive öppen eld. 

9. Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.  
10. Föremål som har smutstas ned med substanser såsom 

matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, 
fläckborttagningsmedel, terpentin,  vax och 
vaxborttagningsmedel bör tvättas i varmt vatten med extra 
mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.  

11. Föremål såsom skumgummi (latexskum), duschmössor, 
vattentäta textilier, artiklar med gummerad baksida och kläder 
eller kuddar med skumgummistoppning bör inte torkas i 
torktumlaren. 

12. Sköljmedel, eller liknande produkter, bör användas 
enligt tillverkarens anvisningar. 

13. Torktumlarens sista torkcykel sker utan värme 
(avsvalning) för att säkerställa att föremålen håller en 
sluttemperatur som säkerställer att de inte skadas. 

14. VARNING: stoppa aldrig en torktumlare innan 
torkcykelns slut om inte allt tvättgods snabbt tas ut och 
sprids ut så att värmen kan skingras. 

15. Frånluften får inte släppas ut i en rökkanal som används 
för att tömma ut rök från utrustning som bränner gas eller 
andra bränslen. 
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16. Enheten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en 
skjutdörr eller en dörr med ett gångjärn på den motsatta 
sidan av torktumlarens. På ett sådant sätt begränsas 
möjligheten att öppna torktumlarens dörr fullt ut.  

17. Föremål som utsatts för olja kan antändas spontant, 
särskilt om de utsätts för värmekällor såsom i en 
torktumlare. Föremålen blir varma, och orsakar oxidering 
som en reaktion med oljan. Oxidering skapar värme. Om 
värmen inte kan komma ut, kan föremålen bli så pass 
varma att de fattar eld. Att förvara föremål som utsatts för 
olja ovanpå varann, i hög eller samlade kan förhindra att 
värmen kan ta sig ut och å så vis skapa brandrisk.  

18. Om det inte går att undvika att material som innehåller 
vegetabilisk olja eller matolja eller som har förorenats 
av hårvårdsprodukter, placeras i en torktumlare, bör de 
först tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel 
- detta kommer att minska, men inte eliminera, risken.  

19. Apparaten bör inte vändas upp och ned under normal 
användning eller skötsel. 

20. Avlägsna alla föremål från fickor såsom tändare 
och tändstickor. 

21. Denna enhet kan användas av barn från 8 år och uppåt 
och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller 
mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller 
kunskaper, om det görs under övervakning eller om de har 
fått lära sig hur man använder apparaten på ett säkert sätt 
och om de förstår de risker som finns. Barn får inte leka 
med enheten. Rengöring och skötsel av enheten får inte 
utföras av barn utan övervakning. 
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22. Om strömkabeln är skadad, måste den bytas ut av 
tillverkaren, dess servicerepresentant eller liknande 
kvalificerade personer för att undvika fara. 

23. Denna enhet är endast avsedd att användas inomhus.  
24. Öppningarna får inte hindras av någon matta.  
25. Barn under 3 år bör inte vistas i närheten om de inte 

är under ständig övervakning. 
26. Håll djur borta från denna apparat. 
27. Om enheten verkar uppnå en onormalt hög 

temperatur, var vänlig dra ut huvudkontakten 
omedelbart. 

 

Rätt Avyttring av denna produkt: 
Detta märke indikerar att produkten inte bör avyttras 
tillsammans med andra hushållsavfall inom hela EU. 
För att förebygga skada på miljön eller människors 
hälsa på grund av okontrollerad avfallshantering, 
återvinn den med ansvar för att främja en hållbar 
återanvändning av materiella resurser. För att 
återlämna använd enhet, var vänlig använd retur- och 
källsorteringssystemet eller kontakta återförsäljaren 
där du köpte produkten. De kan ta hand om denna 
produkt för en miljösäker återvinning. 
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Risk för elektriska stötar 
1. Dra inte hårt i nätsladden för att dra ut huvudkontakten.  
2. Sätt inte i/dra inte ut huvudkontakten med våta händer.  
3. Skada inte nätsladden eller elkontakten. 

 

Risk för personskada 
 

1. Plocka inte isär och installera inte torktumlaren utan 
instruktioner eller handledning. 

2. Placera inte denna torktumlare på en tvättmaskin utan en 
monteringsram. (om du vill ha den ovanpå en tvättmaskin, var 
vänlig köp delar från någon oberoende part och installationen 
av dessa måste göras av tillverkaren, dess 
servicerepresentant eller liknande kvalificerade personer för 
att undvika fara.) 

3. Luta dig inte mot torktumlarens öppna lucka. 
4. Placera inga antändliga material eller föremål på 

torktumlaren, såsom stearinljus, elplattor.  
Risk för skada 
1. Torka inte över den kapacitet som anges.  
2. Använd inte torktumlaren utan dess luddfilter!  
3. Torka inte kläderna innan de centrifugerats.  
4. Utsätt inte torktumlaren för direkt solljus, och använd den 

endast inomhus. 
5. Utför inte installationen av torktumlaren i våt och fuktig miljö.  
6. Vid rengöring och skötsel, var vänlig tänk på att dra ut 

nätanslutningen och tvätta inte av torktumlaren direkt med 
vatten. 

Risk för explosion 
 

Torka inte tvätt med brandfarliga ämnen såsom jordolja, alkohol 
annars sker explosion. 
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Installation  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Transport 
Flyttas försiktigt. Fatta inte tag om några framträdande delar av enheten. Enhetens lucka 
kan inte användas som handtag vid leveransen.  
Uppställningsposition 
1. Installera torktumlaren på en stabil och plan yta. 
2. Placera inte torktumlaren i en lutning, på någon mjuk matta eller trägolv. 
3. Installera inte torktumlaren utomhus, för att förhindra att torktumlaren fryser och maskindelar 

skadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nivåjustering 
 

Om golvet är tydligt ojämnt, behöver det åtgärdas. 
Det får maskinen att vibrera, vilket orsakar att maskinen flyttas ur 
sin position. Använd verktyg för att justera höjden på maskinens 
fyra ben för att justera torktumlarens nivå. 

 
Elanslutning 

 

1. Se till att elanslutningens spänning är samma som den i torktumlarens elektriska specifikation. 
2. Anslut inte torktumlaren via anslutningskortet, universalkontakten eller -uttaget. 
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Beskrivning av 
delar 

 

 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Beskrivning av delar 
 
 
 
 

 
Vatten-
behållare 

 
 

Nätsladd 
 

Luddfilter 

Kontrollpanel 
 
 
 

Lucka 

 
 

Handtag 
Servicelucka 

 
Tillbehör 

 
 

Följande delar är tillval för specifika modeller.  
Om din torktumlare har följande delar, använd handskar och installera dem 
enligt instruktionerna nedan. 

 
 

Slanghållare (tillval) 
 
 
 
 

Installationssteg:  

Kondensdränerings
slang (tillval) 

 
 
 
Steg 1: ta bort avloppsslangen från 

slangkopplingen med en tång.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 2: för in den yttre dräneringsslangen. 
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Beskrivning av 
delar 

 

 

Ma
x.
 

12
0c

m 

 
 

Steg 3: placera slanghållaren på tvättstället eller någon annan vask.  
 
 
 
 
 
 
 

200 cm 
 
 
 
 

Snabbstart 
 

1. Öppna luckan och 
ladda enheten med 
tvätt 

 
 
 
 

2 Stäng enhetens dörr 

10. Dra ut nätsladden 
 

 
 
 

9. Tryck på 【På/Av-】knappen 

 

 
 
 
 

3 Sätt i nätsladden 8. Rengör luddfiltret 
och töm vatten-
behållaren 

 
 
 
 

4. Tryck på 【PÅ/Av-】knappen 
 
 
 
 

5. Välj önskat program 

 
7. Ta ut tvätten när den är klar 

 
 
 
6. Tryck på 【Start/Paus-】knappen 
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Anvisningar och 
Tips 

 

 

 
 

Viktigt 
 

!   Innan den första cykeln, kan det finnas kvar damm och olja i torktumlaren från 
tillverkningen och transporten. För att undvika att din tvätt blir nedsmutsad, följ 
dessa steg: 
a) Placera några rena trasor i 
trumman. b) Sätt på enheten. 
c) Tryck på “På/Av”-knappen, välj "Snabb”-programmet och tryck på “Start/Paus”-
knappen. d) Efter att programmet avslutats, var vänlig följ "rengöring och skötsel"- 
rutinerna för att rengöra luddfiltret och luftkondensorn på sidan 15. 

Tips 
1．Innan torkning, centrifugera tvätten väl i tvättmaskinen. Hög hastighet på centrifugeringen kan 

minska enhetens torktid och spara energi. 
2．För ett enhetligt torkresultat, sortera tvätten efter textiltyp och torkprogram. 
3．Innan torkning, stäng dragkedjor, hakar och öljetter, knäpp knappar, knyt tygsnören etc. 
4．Övertorka inte tvättgodset, eftersom övertorkat tvättgods lätt kan rynkas eller krympa. 
5．Torka inte artiklar som innehåller gummi eller liknande elastiskt material, såsom regnkappor, 

cykelöverdrag och fjädrar. 
6．Luckan kan endast öppnas efter att torktumlarens program har avslutats. Öppna inte luckan innan 

programmet avslutats, eftersom huden kan skållas av ångan eller den heta ytan. 
7．Rengör luddfiltret och töm behållaren efter varje användning för att undvika förlängd torktid 

och högre energiförbrukning. 
8．Torka inte denna typ av tvätt efter att den kemtvättats. 
9.  Viktreferenser enligt nedan: 

 

 
Blandade 
Jackor 
(ca 800g) 

 
Jackor (ca 
800g i bomull) 

 
Jeans Byxor 
(ca 800 g) 

 
Handdukar  Filtar 
(ca 900g i 
bomull) 

 
Singellakan 
(ca 600 i 
bomull) 

Arbetskläder 
(Över- och 
nederdel) (ca 
1120g i bomull) 

 
Pyjamas 
(ca 200g) 

 
Skjortor (ca 

300g i bomull) 

 
Undertröjor (ca 
180g i bomull) 

 
Underkläder 
(ca 70g i 
bomull) 

 
Strumpor (ca 30g i 
blandat material) 

 



10 

Beskrivning av 
kontrollpanelen 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5
 

1. Programväljare 
2. Display 
3. Specialfunktionsknappar  
4. Start/Paus-knapp 
5. På/Av-knapp 

 

Display 
 

 Fördröjd start 

  

Barnlås 
 Återstående Tid-indikator/Felmeddelande 

 Cykelns fasstatus      
 Rengör filter (varning) 

 Töm vattenbehållare (varning) 

 Torkningsgrad (fyra grader) 

 Snabbtorkindikator 

 Signalindikator 

  

Anti-rynkläge 
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Användarinstruktion  

 

 
 

Välj program 
1. Tryck på【På/Av- 】 knappen, när LED-displayen tänds, vrid programväljaren för att välja 

önskat program. 
2. Välj bland funktionerna【Fördröjning】,【Tid】,【Intensitet】,【Snabbtorkning】,【Signal】eller
【Anti-Rynk】för ytterligare ti llval. 

3.Tryck på【Start/Paus-】knappen. 
Programstart  
Trumman kommer kontinuerligt att rotera efter programstarten, statuslampan i displayen 
kommer att blinka i turordning, återstående tid ändras automatiskt.  

 

Programslut 
 

1. Trumman kommer att stanna efter programslutet, displayen visar "  ", den 
sista cykelns fasstatuslampa blinkar. Torktumlaren startar 【Anti-rynk】 funktionen 
om användaren inte tar ut tvätten inom 1 minut (se sidan 14). Tryck på【På/Av-】 
knappen för att bryta strömmen och dra ut kontakten.  

2. Ta itu med problem enligt "Feldisplay och lösningar", om ett oväntat stopp 
uppstår under torkprocessen och torktumlaren inte visar någon informatio n (se 
sidan 16). 
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Programtabell 
 
 
 

Program Vikt 
(max.) Applikation/Egenskaper Fördröj

ning 

 

Tid 
 
 
 

Bomull 

För bomullsmaterial och kläder gjorda av bomull eller linne. 
Extra  

 
8,0kg 

För att torka bomullsplagg. Torkningsgrad: extra torrt.  
J 

 
N 

Standard För att torka bomullsplagg. Torkningsgrad: skåptorrt. 
Stryk För att torka bomullsplagg. Torkningsgrad: stryktorrt. J N 

Snabb Snabb 3,0kg För tvätt som torkats snabbt, t.ex. material av akryl, eller enstaka mindre föremål. Även för efterföljande 
torkning. J N 

 
 
 
Syntet 

För strykfri tvätt av syntet och blandade material, bomull. 
Extra  

 
3,5kg 

För att torka tjockt eller flerskiktsmaterial i syntet.  Torkningsgrad: extra torrt.  
 

J 
 
 

N Standard För att torka tunt syntetmaterial som inte stryks, såsom  lättskötta skjortor, bordslinne, barnkläder, strumpor. 
Stryk För att torka syntetmaterial som också ska strykas, såsom stickat, skjortor. 

Babyvård Babyvård 1,0kg För att torka babykläder. J N 
 
 
 

Special 

Jeans 8,0 kg För att torka jeans eller fritidskläder som centrifugerats på hög hastighet i tvättmaskinen.  
 

J 

 
 

N Mix 3,5kg Om du inte kan avgöra vilket material  tvätten har, välj Mix. 
Sport 3,0kg För att torka sportkläder,  tunna material och polyester, som inte stryks.  
Skjortor 1,0kg För lättskötta kläder som tröjor och blusar med anti -rynk mekanism för minsta strykbehov. Placera 

tvätten luftigt i torktumlaren. Så fort  de torktumlats,  häng upp kläder på klädhängare.  
Min Cykel Min Cykel  Definiera och spara ditt favoritprogram J  

Tid Varmt  För varma kläder från minst 10 min till maximalt 120 min (i 10 min-steg).  
 

J 

 
 

J Kallt  För att lufta kläder från minst 10 min till maximalt 30 min (i 10 min-steg). 
Uppfräschnin
g 

1,0kg För att fräscha upp tvätt som har förvarats i slutna miljöer under lång tid från minimum 20 min till maximalt150 min (i 10 min-steg). 
Obs: 1. Denna symbol betyder att det energieffektiva testprogrammet ”standardprogram bomull", som passar bäst för att torka en normal mängd bomull vid angiven 
lastkapacitet  

2. Programmen ovan rekommenderas för användning, användare kan välja rätt program enligt personliga  vanor. Tjockt och f lerskiktsmaterial, t.ex. 
sänglinne, jeans, jackor etc. är inte enkla att torka, välj hellre Jeansprogrammet och maximal intensitet på torkningsgraden.  
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Specialtorkfunktion 
1. Instruktion för 【Fördröjnings-】 torkningsprocessen 
För att fördröja torkprogrammet från 0 till 24 timmar. Fördröjningstiden betyder att programmet kommer att starta efter 
x timmar. När fördröjningsprogrammet startar, påbörjas minskningen av tiden på displayen och ikonen 
blinkar. 

Steg i detalj 
(1). Lägg i tvätten och se till att enhetens lucka är stängd. 
(2). Tryck på 【På/Av-】knappen, vrid därefter programväljaren och välj önskat program. 
(3). Du kan välja bland funktionerna 【Anti-Rynk】 eller 【Signal】efter behov. (4).För 
att trycka på 【Fördröjnings-】 knappen. 
(5). Fortsätt att trycka på 【Fördröjning】för att välja fördröjningstiden. 
(6). Efter att du har tryckt på【Start/Paus-】 knappen, är torktumlaren klar att köra. 

Torkningsprocessen kommer automatiskt att utföras när fördröjningstiden har passerat.  
(7). Om du trycker på【Start/Paus-】knappen igen, kommer fördröjningstiden att 
pausas. (8). Om du vill avbryta "Fördröjnings"-funktionen, tryck på 【På/Av-】
knappen. 

2. Instruktioner om funktionen 【Tid】  
När programmen varm eller kall eller uppfräschning väljs, kan 【Tid-】  knappen användas för att justera 
torktiden med 10 minuter per tryck. 

3. Instruktioner om funktionen 【Intensitet】 
Används för att justera tvättens torkningsgrad. Det finns fyra nivåer  . 
Torktiden ökar 3 minuter för varje nivå. 
(1). Intensitetsfunktionen kan endast aktiveras före programstart. (2).Tryck 
på 【Intensitets-】  knappen upprepade gånger för att välja torktid. 
(3). Förutom gällande programmen 【Bomull Stryk】【Snabb】【Syntet Stryk】  【Babyvård】【Varm】      
【Kallt】【Uppfräschning】, 

kan alla de andra programmen användas tillsammans med 【Intensitets-】-funktionen. 
4. Instruktioner om funktionen【Min Cykel】 

Används för att definiera och spara dina favoritprogram som du använder mest. 
(1). Använd programväljaren för att välja programmet du önskar och andra torkfunktioner. 
(2). Tryck på och håll inne 【Intensitets-】  knappen i 3 sekunder tills displayen blinkar och det önskade 
programmet har sparats. 
(3). Vrid programväljaren till positionen 【Min Cykel,】  och du kan starta dina favoritprogram. Om du vill 
ändra inställningarna för 【Min Cykel,】 repetera stegen (1) och (2). 
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5. Instruktioner om 【Snabbtorkningen】 
Används för att förkorta torktiden. 

6. 【Signal】 
Sätt signalen i läge på eller av. I normalläget är signalen på. Tryck, om så behövs. När 
signalen är på: 
(1) Torktumlaren kommer att ljuda om någon extra funktionsknapp trycks in.  
(2) Om torktumlaren är igång, vrid funktionsväljaren,  och torktumlaren kommer att påminna 

användaren om att det är ett ogiltigt val.  
(3) När torkprogrammet är slut, kommer signalen även att påminna användaren.  

7. Instruktioner om funktionen【Anti-Rynk】 
I slutet av torkcykeln, är anti-rynktiden 30 minuter (standard) eller 120 minuter (valt). Lampan 【Anti-Rynk】 
ska lysa när anti-rynkfunktionen är vald. Denna funktion hindrar tvätten från att rynkas. Tvätten kan tas ut 
under anti-rynkfasen. Förutom vid programmen 
【Kall】,【Uppfräschning】och 【Babyvård】, så har alla andra program denna funktion. 

8. Instruktioner om åtgärden 【Barnlås】  
(1). Enheten har ett speciellt barnsäkerhetslås, som kan förhindra att barn råkar trycka på några 
knappar eller startar en felaktig drift. 
(2). När torktumlaren är i drift, tryck på knapparna【Anti-Rynk】och 【Signal】samtidigt under i mer än 3 
sekunder för att aktivera barnlåsfunktionen. När barnlåsfunktionen är aktiverad, visar displayen ikonen " ” och 
ingen annan knapp påverkar torktumlaren, utom 【På/Av-】knappen. Under start vid aktiverat barnlås, måste 
knapparna【Anti-Rynk】och 【Signal】tryckas in samtidigt i mer än 3 sekunder för att barnlåsfunktionen ska 
avaktiveras. 
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Rengör luddfiltret 
Låt torktumlaren få svalna 
1. Öppna enhetens lucka. 
2. Ta ut luddfiltret, dra det uppåt och ta ut det. 
3. Rengör luddfiltret; torka av allt ludd som 

samlats på luddfiltret, med din hand eller 
skölj med vatten och torka ordentligt.  

4. Sätt tillbaka luddfiltret.  
 
 
 

OBS! 
 

1. Luddet som samlats på filtret kommer att blockera luftflödet, vilket kommer att orsaka en förlängd 
torktid och energiförbrukning; därför, ska filtret som samlar upp ludd rengöras efter varje 
användning. 

2. Se till att nätsladden är utdragen innan rengöring! 
3. Använd inte torktumlaren utan dess luddfilter! 
4. Rengör luddfiltret efter varje användning för att förebygga att ludd ansamlas inuti torktumlaren. 

 
 

Tvätta luftkondensor 
-Låt torktumlaren få svalna. 
-Återstående vatten kan rinna ut, placera en 
absorberande duk under serviceluckan. 

1. Lås upp serviceluckan. 
2. Öppna serviceluckan fullständigt. 
3. Vrid de båda låsspakarna mot varann. 
4. Dra ut luftkondensorn. 
5. Rengör luftkondensorn fullständigt och töm den ordentligt. 
6. Rengör tätningarna. 
7. Sätt tillbaka luftkondensorn, handtaget vänt nedåt! 
8. Vrid tillbaka de båda låsspakarna. 
9. Stäng serviceluckan tills den låses på plats. Rengör 

luftkondensorn ungefär en gång var 3:e måna om 
enheten används regelbundet. 
Se till att luftkondensorn inte utsätts för skada! 

!  1. Använd endast vatten vid rengöringen, använd inga hårda/vassa föremål! 
Använd inte torktumlaren utan dess luftkondensor! 

2. Under torkning, kan vatten ansamlas mellan glaset och tätningen, 
men detta påverkar inte funktionen hos din torktumlare! 
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Töm vattenbehållaren  
1. Håll och dra ut vattenbehållaren med båda händer.  
2. Luta vattenbehållaren, häll ut kondensvattnet.  
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.  

 
 
 
 
 
 
 

!  VARNING: 
1.  Töm vattenbehållaren efter varje användning, programmet kommer att pausas och “
 ” 
ikonen kommer att blinka om vattenbehållaren blir full under torkningsprocessen. Efter att behållaren 
tömts, kan torktumlaren startas igen genom att trycka på 【Start/Paus-】  knappen. 
2. Kondensvatten får inte drickas 
3. Använd inte torktumlaren utan dess vattenbehållare.  

 

Alarmfunktion 
 

 
Display 

 
Orsak 

 
Lösningar 

 
 

“ ” blinkar 
Behållare full Töm behållare 

 

Fel på vattenpump eller fel på 
vattennivåns sensor 

 
 

Var vänlig kontakta 
ditt lokala 
serviceombud om 
problemet kvarstår 

 
“E30” 

 

Fel på värmaren 
 

“E32” Fel på fuktsensor 
 

“E33” Fel på temperatursensor 
 
 
 

“ ” blinkar 

 
 
Filter igensatt eller för hög 
omgivningstemperatur 

Rengör filter 
och bekräfta 
omgivningstemperaturen  
Var vänlig kontakta 
ditt lokala 
serviceombud om 
problemet kvarstår 
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Försiktighetsåtgärder 
!   Reparationer får endast utföras av auktoriserad tekniker.  

Innan du ringer kundservice, var vänlig kontrollera försökt ta itu med problemet själv 
eller att du har följt användarinstruktionerna. 
En tekniker kommer att debitera dig för rådgivning, även under gällande garantitid. 

 

Problem Lösning 
 

•Displayen sätts inte på  
•Stickkontakten är ansluten.  
•Kontrollera att program är valt. 
•Kontrollera säkringarna i huset. 

 
• “ ” blinkar •Töm kondensvattenbehållaren.  

•Vid fel, kontrollera kondensutloppet..  
 

•“ ” blinkar •Rengör luftkylaren. 
•Rengör luddfiltret. 

 
 

•Torktumlaren startar inte 
•Kontrollera om du har tryckt på startknappen.  
•Kontrollera att luckan är stängd.  
•Kontrollera att programmet har ställts in. 

 

•Vatten rinner ut •Rikta upp torktumlaren horisontellt.  
•Rengör luftkondensorn och luckans tätningar.  

 
•Luckan har öppnats av sig 
själv 

•Tryck på luckan tills den klickar på plats.  
•Kontrollera om tvättmängden är för stor. 

 
•Fuktigheten i rummet 
har ökat märkbart 

•Ventilera rummet tillräckligt. 
•Rengör kylarens grill.  
•Säkerställ att luftkondensorn är införd.  

 
 

•Torkningsgraden uppnås 
inte eller alltför lång 
torktid 

•Rengör luddfiltret och tvätta kondensorn.  
•Töm behållaren. 
•Kontrollera vattenutloppet.  
•Installationen av torktumlaren är alltför begränsad.  
•Rengör fuktsensorerna. 
•Använd ett program med högre torkningsgrad eller 
använd Tid- program. 

 

!   Om du inte kan avhjälpa felet själv och du behöver hjälp: 
1. Tryck på 【På/Av-】knappen. 
2. Dra ut nätkontakten och ring service. 
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Anslutningsspänning 220-240 V~ 50Hz 
Nominell ineffekt 2700W 
Omgivningstemperatur 。 。 

+ 5c ~+35c 
Total Storlek 595×615×845(mm) 
Nominell Torkkapacitet 8,0 kg 
Nettovikt 42kg 

 

 

 

Data 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktdata 
Märke: Mont Karlo 
Modell: TK 46 
Nominell kapacitet: 8kg 
Torktumlartyp: Kondensor 
Energieffektivitetsklass: B 

Obs: 
1. Den nominella kapaciteten är det maximala värdet, se 

varje gång ti ll a tt den torra mängden tvätt som läggs in i 
enheten inte överstiger den nominella kapaciteten.  

2. Installera inte torktum laren i ett rum  där det f inns risk att frost  uppstår. Vid 
tem peraturer runt fryspunkten kan det hända att torktum laren inte fungerar 
korrekt.  
3. Det f inns risk för skador om kondensvattnet t illåts frysa i pum pen, 

slangarna och/elle r kondensvattenbehållaren.  

Energiförbrukning 561,0 kWh per år, baserat på 160 torkcykler på standardprogram bomull vid 
full laddning eller delladdning, och förbrukning enligt energisparlägen. Faktisk energiförbrukning 
per cykel beror på hur enheten används.  

 

Automatisk eller icke-automatisk: Automatisk  
EU:s Mil jömärkning: i.u. 
Energiförbrukning vid standard bomullsprogrammet  vid full laddning: 4,74  kWh 
Energiförbrukning vid standard bomullsprogrammet vid delladdning: 2,56 kWh 
Effektförbrukning när enheten är av (Po): 0,28 W  
Effektförbrukning i standbyläge (Pl): 0,8 W 
Standbylägets varaktighet: 10 min 

 

"Standardprogrammet bomull" som används vid full laddning och delladdning är 
standardprogrammet vid torktumling som i nformationen på etiketten och produktdata relaterar ti ll . 
Detta program passar för att torka normalvåt tvätt av bomull och är det mest effektiva 
bomullsprogrammet i termer av energiförbrukning. 

 
Vägd programtid för standardprogrammet bomull vid full laddning och delladdning: 112 min  
Programtid för standardprogrammet bomull vid full laddning: 140 min  
Programtid för standardprogrammet bomull vid delladdning: 90 mi n 

Kondensationseffektivitetsklass B på en skala från G (minst effektiv) ti ll  A (mest 

effektiv). Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet bomull vid 

full laddning: 80,1 %  
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet bomull vid delladdning: 80,1 %  
Vägd kondensationseffektivitet för standardprogrammet bomull vid full laddning och delladdning: 80,1 %  

Ljudeffektnivå för standardprogrammet bomull vid full laddning: 69 dB  


