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Takk
for at du valgte ett av våre produkter. Denne bruksanvisningen følger med produktet for
å forenkle bruken av det. Anvisningene gir deg informasjon om det nye produktet, slik at
du kan bli kjent med det så raskt som mulig.
Forsikre deg om at produktet du har mottatt, er uskadet. Hvis du oppdager en
transportskade, kontakter du selgeren du kjøpte produktet av eller lageret som
produktet ble levert fra.
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Garanti
Forbrukergarantien for produktets kvalitet gjelder.
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SIKKERHET
Les anvisningene nøye før du installerer produktet og tar det i bruk. Ta vare på anvisningene og oppbevar dem i nærheten
av produktet for fremtidig bruk. Alle garantier blir ugyldige hvis disse anvisningene ikke følges.

Advarsler

ADVARSEL!
Brukes hvis det er risiko for personskade.

OBS!
Brukes hvis det er risiko for skade på produktet.

NB:
Generell informasjon som du må være oppmerksom på.

Nyttige tips som kan være til hjelp.

Bruksområde
Dette produktet er
• ment for tørking av normale mengder klesvask i husholdninger, som er vasket med vann.
• designet kun for privat bruk. Det er ikke egnet for kommersiell eller delt bruk (for eksempel bruk av flere familier i et

leilighetsbygg).
• Kun ment for innendørs bruk.

Bruk dette produktet kun som beskrevet i brukerhåndboken. All annen bruk er regnet som feil bruk, og kan føre til skade
på eiendom eller personskade.
Produsenten tar intet ansvar for skade som følge av feil bruk.

Sikkerhet for barn og personer med nedsatt funksjonsevne
ADVARSEL!
Følgende grupper skal kun bruke produktet hvis de er under tilsyn eller har fått anvisninger om hvordan
produktet brukes på en trygg måte. De må forstå farene som er involvert.

• Barn. (Barn under 8 år skal være under kontinuerlig tilsyn.)
• Personer med nedsatte fysisk, sansemessig eller mental kapasitet.
• Personer med manglende erfaring og kunnskap.

ADVARSEL!
• Ikke la barn leke med produktet.
• Ikke la barn rengjøre produktet uten tilsyn.

ADVARSEL!
Lukk alltid døren etter bruk, og kontroller produktet innvendig før hver bruk. Det er risiko for at:

• Dyr eller barn kan klatre inn i produktet.
• Barn kan gjemme ting inne i produktet.
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Generell sikkerhet
ADVARSEL!
Risiko for elektrisk støt!

• Hvis strømledningen blir skadet, må den skiftes av fabrikanten, dennes servicerepresentant eller
tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.

• Ikke trekk i strømledningen. Trekk i støpselet i stedet.
• Strømledningen og støpselet må ikke bøyes, klemmes eller skades.
• Støpselet må ikke håndteres med våte hender.

ADVARSEL!
Risiko for eksplosjon og brann!

• Oljeholdige produkter må ikke legges, stables eller oppbevares i produktet. Oljeholdige produkter kan
selvantenne, spesielt når de utsettes for varmekilder som en tørketrommel. Produktene blir varme og
forårsaker en oksideringsreaksjon i oljen. Oksideringen danner varme. Hvis varmen ikke ledes bort, kan
produktene bli varme nok til å ta fyr.

• Produktet inneholder et miljøvennlig, men brannfarlig R290-kjølemiddel. Hold produktet borte fra åpen ild
og andre tennkilder.

• Produktet må ikke rengjøres med industrielle rengjøringsmidler.

ADVARSEL!
• Kondensvannet skal ikke drikkes. Det kan føre til helseproblemer hos mennesker eller dyr hvis det drikkes.

OBS!
• Ikke len deg på døren til tørketrommelen når den er åpen.
• Produktet må ikke snus opp-ned under vedlikehold eller vanlig bruk.
• Ikke sprut vann direkte på produktet.

OBS!
Vær forsiktig når produktet flyttes. Feil håndtering av produktet kan føre til personskade. Når produktet flyttes:

• Unngå å løfte, bære eller transportere produktet på annen måte uten hjelp. Produktet er tungt.
• Ikke bruk utstikkende deler til å løfte det.
• Ikke bruk døren på produktet som håndtak når produktet løftes eller flyttes.
• Det anbefales å flytte tørketrommelen i oppreist stilling. Tørketrommelen må ikke vippes mer enn 30°.

Sikkerhet under montering
Lokale lover og forskrifter for elektriske installasjoner må følges.

ADVARSEL!
Hold all emballasje borte fra barn. Kvelningsfare kan forekomme!

ADVARSEL!
• Fjern all emballasje før produktet brukes.

ADVARSEL!
• Kontroller om det finnes utvendig, synlig skade før produktet monteres. Ikke monter eller bruk et skadet

produkt.
• Ikke demonter eller installer produktet uten instruksjoner eller tilsyn.

ADVARSEL!
Det må være tilstrekkelig ventilasjon for å unngå at gasser strømmer tilbake i rommet fra apparater som
forbrenner brennstoff, inkludert åpen ild.
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ADVARSEL!
• Ikke monter produktet bak en låsbar dør, en skyvedør eller en dør med hengsler på motsatt side av

produktet, slik at produktet ikke kan åpnes helt.
• Hvis produktet skal stables oppå en vaskemaskin, må et stablesett brukes (bestilles separat). For å unngå

fare skal stabling av produktene kun utføres av produsenten, produsentens servicetekniker eller en
tilsvarende kvalifisert tekniker.

ADVARSEL!
Risiko for elektrisk støt!

• Disse produktene samsvarer med beskyttelsesklasse I, og skal kobles til et egnet jordet støpsel.
• Strømledningen på produktet skal kobles til en jordet stikkontakt. Få det elektriske anlegget i boligen

kontrollert av en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for
konsekvensene av et utilstrekkelig jordingssystem (for eksempel elektrisk støt).

• Kontroller at produktets spesifikasjoner samsvarer med strømforsyningen før støpselet til produktet settes
inn. Denne informasjonen (sikringskapasitet, spenning og frekvens) er angitt på typeskiltet. Rådfør deg
med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.

• Produktet må ikke kobles til stikkontakten via en skjøteledning, en forgreiningskabel eller lignende.
• Sørg for at støpselet alltid er tilgjengelig, slik at produktet kan kobles fra strømnettet.

ADVARSEL!
Risiko for elektrisk støt!

• Ikke bruk eksterne tidsur eller separate fjernkontrollsystemer til å styre produktet.

OBS!
• Fjern alle hindringer i transportruten frem til monteringsstedet.
• Ikke monter produktet i et rom der frost kan forekomme. Produktet fungerer kanskje ikke som det skal i

temperaturer under frysepunktet, og det er risiko for skade på produktet hvis det kondenserte vannet
fryser i pumpen eller slangene.

• Ikke utsett produktet for direkte sollys.
• Ikke monter produktet i et fuktig eller svært vått miljø.

Sikkerhet under bruk

ADVARSEL!
Forsikre deg om at produktet er riktig montert før det brukes.

ADVARSEL!
Risiko for eksplosjon og brann!

• Fjern alle gjenstander fra lommene, spesielt lightere, fyrstikker og lignende gjenstander, før klærne tørkes.
• Hvis tørking av plagg som er tilsmusset med stoffer som matolje, vegetabilsk olje, hårpleieprodukter,

aceton, alkohol, bensin, parafin, flekkfjerner, terpentin, voks eller voksfjerner ikke kan unngås, skal slike
plagg vaskes i varmt vann med ekstra mye vaskemiddel før de tørkes. Dette reduserer faren, men fjerner
den ikke.

• Ikke bruk produktet hvis det er renset med industrielle kjemikalier.
• Ikke stopp tørketrommelen før tørkesyklusen er ferdig, hvis ikke alle plagg fjernes og legges ut raskt, slik at

varmen ledes bort.
• Pass på at åpningene i produktet ikke blir tildekket.
• Avstanden til gulvet må ikke hindres med dype tepper, trelister eller lignende. Det kan føre til at det bygges

opp varme som kan forstyrre produktets drift.
• Unngå at det samler seg lo rundt produktet.
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ADVARSEL!
Risiko for eksplosjon og brann! Følgende må ikke tørkes i produktet:

• Uvaskede plagg.
• Gjenstander som

– skumgummi (lateksskum),
– dusjhetter
– vanntette tekstiler,
– gjenstander med gummiert bakside og
– klær eller puter som er utstyrt med skumgummiputer.

• Gjenstander som er rengjort, vasket eller bløtlagt i eller fuktet med brann- eller eksplosjonsfarlige stoffer
som
– voks,
– olje,
– maling,
– bensin,
– avfettingsmiddel,
– løsemidler for tørrensing,
– parafin.

ADVARSEL!
• Trekk ut støpselet umiddelbart hvis produktet blir unormalt varmt.

ADVARSEL!
• Ikke bruk tørketrommelen uten vannbeholderen.
• Ikke bruk tørketrommelen uten dørfilteret og bunnfilteret.

OBS!
• Ikke fyll produktet med mer klesvask enn maksimumslasten som er spesifisert i bruksanvisningen. Se det

aktuelle kapittelet i bruksanvisningen. Vær oppmerksom på at maksimumslasten varierer for ulike
tørkeprogrammer.

• Klærne skal alltid sentrifugeres før de tørkes. Tøy som er så vått at det drypper, må ikke tørkes.

Sikkerhet under vedlikehold

ADVARSEL!
Risiko for personskade! Ikke ta direkte på varmeveksleren.

OBS!
• Ikke bruk løsemidler, skuremidler, glassrens eller universalrens til å rengjøre dette produktet.

Plastoverflater og andre deler kan bli skadet.
• Bruk hansker når produktet rengjøres.
• Monter alltid filtrene igjen etter rengjøring. Ikke bruk produktet uten noen av filtrene.
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Kassering
Kast emballasjen på en miljøvennlig måte. Gjenvinning av emballasje i henhold til gjeldende bestemmelser
kan redusere forbruket av råmaterialer og avfallsmengden.
Dette produktet er merket i samsvar med EU-direktiv 2012/19/EU om kassering av elektriske og elektroniske
produkter (WEEE). Symbolet på produktet eller på emballasjen angir at produktet ikke skal behandles som
husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til et egnet returpunkt for resirkulering av elektrisk og elektronisk
utstyr.
Ved å sørge for at produktet kasseres som det skal, bidrar du til hindre eventuell skade på miljø og
mennesker, noe som kan skje hvis du kasserer det på annen måte. Kontakt lokale myndigheter med ansvar
for avfallshåndtering, renovasjonsselskapet eller butikken der du kjøpte produktet hvis du ønsker mer
informasjon om resirkulering av dette produktet.
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HURTIGSTART

Før tørking

Tørking

Etter tørking

2 2 2 2
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KOMME I GANG

Installering
Se del "Installering", side 28

Bli kjent med tørketrommelen

Betjeningselementer

333

333

A. Programvelger
B. Display
C. På/Av
D. Start/Pause
E. Alternativer, innstillinger og funksjoner

Symboler på displayet

Tørkenivå: Ekstra tørt Barnesikring Rengjør filtrene Tømme
vannbeholderen

Tørkenivå: Normalt tørt Syklusfase: Tørking Syklusfase: Stryketørt Syklusfase: Avkjøling Syklusfase: Fullført

Tørkenivå: Stryketørt Tid Antikrølling Hygiene Lampe

Tilbehør

A. Holder til tømmeslange
B. Tømmeslangeforlenger med kobling
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Holder til tømmeslange Brukes til å feste slangen og unngå knekk på den, for eksempel når slangen
plasseres over kanten på en vask.

Tømmeslangeforlenger med
kobling

Brukes til å forlenge tømmeslangen.

Bruke barnesikringen
Aktiver barnesikringen for å unngå at produktet betjenes utilsiktet av barn.
Barnesikringen kan bare aktiveres når et tørkeprogram er aktivt.
1. Hold på og i 3 sekunder for å aktivere barnesikringen.

Alle knappene unntatt og låses. vises.
2. Hold på og i 3 sekunder for å deaktivere barnesikringen.

Barnesikringen slås av, og forsvinner.

Finne modellkoden

Modellkoden er trykt på en etikett på produktet. Du trenger koden for å få fullstendig og oppdatert informasjon om
produktet samt service og brukerstøtte.

NB:
Dette produktet og teksten på etiketten er et eksempel. Produktet ditt og teksten på etiketten kan se
annerledes ut og ha annet innhold.

Før første gangs bruk

Kjøre en tørkesyklus med minimal last
La tørketrommelen stå i minst to timer etter transport, før du bruker den for første gang.
1. Rengjør innsiden av trommelen med en myk klut.
2. Legg noen rene filler i tørketrommelen.
3. Sett støpselet i en stikkontakt og trykk på .
4. Velg Oppfrisking programmet og trykk .
5. Fjern fillene når programmet er ferdig.
6. Rengjøre dørfilteret. Se del "Rengjøre dørfilteret", side 22.
7. Tømme vannbeholderen. Se del "Tømme vannbeholderen", side 23.

Tørketrommelen er klar til bruk.
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TØRKING

Før hver tørkesyklus

1. Kontroller vaskeanvisningene på tøyet. Se del "Vaskeanvisninger for tørketromling", side 15.
2. Sorter tøyet etter stofftype og tørkeprogram. Pass på at den maksimale lasten for tørkeprogrammet du skal bruke,

ikke overskrides. Se del "Referansevekt for ulike typer klær", side 15 og del "Tørkeprogrammer", side 17.
NB: Maksimal last henviser til klesvaskens vekt når den er tørr.

3. Fjern alle gjenstander fra lommene.
ADVARSEL! Gjenstander som fyrstikker og lightere medfører brannfare.

4. Hvis klesvasken er så våt at det drypper av den, må den sentrifugeres i vaskemaskinen.

Høy sentrifugehastighet reduserer tørketiden og sparer strøm.

5. Lukk glidelåser, kroker, løkker, knapper osv. Bind opp stoffbelter og lignende.
6. Lukk dynetrekk og putetrekk for å unngå at mindre gjenstander samler seg inne i dem.
7. La jakker være åpne, og åpne eventuelle lange glidelåser slik at tøyet tørker jevnt.
8. BH-er med spiler legges i en vaskepose.

Kjøre en tørkesyklus

OBS!
Tøy som er så vått at det drypper, må ikke tørkes.

1. Sett støpselet i en stikkontakt.

Slå på strømbryteren hvis stikkontakten er koblet til en strømbryter.

2. Last tørketrommelen
OBS! Den maksimale lasten avhenger av programmet.

3. Trykk på for å slå på apparatet.
Displayet tennes.
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4. Drei programvelgeren for å velge et program.
NB: Bomull standard er det mest energieffektive programmet ved tørking av vanlig bomullsvask.
NB: Tøy som tørkes for lenge, blir lett krøllete. Velg innstillinger med omhu.

5. Velg funksjoner eller alternativer etter behov.
6. Trykk på for å starte tørketrommelen.

Trommelen begynner å rotere. Syklusfasen og gjenværende tid vises. Kompressoren og vannet lager litt lyd. Dette er
helt normalt.

7. Fjern lasten når tørkeprogrammet er ferdig.
ADVARSEL! Vent til tørkeprogrammet er ferdig før du åpner døren, for å unngå å bli skåldet av varm damp eller
varme fra tørketrommelen.

Tykke klær og klær med flere lag stoff kan være vanskelige å tørke. Velg et tidsinnstilt program for
ettertørking hvis du synes at tøyet fortsatt er for fuktig.

Antikrøllefunksjonen starter hvis lasten ikke blir fjernet. Lasten kan tas ut når som helst under antikrøllesyklusen.
8. Trykk på for å slå av apparatet.
9. Trekk ut støpselet.

Slå av strømbryteren hvis stikkontakten er koblet til en strømbryter.

Etter hver tørkesyklus
Følg disse trinnene for å sikre at tørketrommelen fungerer som en skal, og for å redusere tørketiden og strømforbruket.
1. Rengjør dørfilteret. Se del "Rengjøre dørfilteret", side 22.
2. Tøm vannbeholderen. Se del "Tømme vannbeholderen", side 23. Gjelder ikke hvis avløpsslangen er koblet direkte

til et eksternt avløp.

Vaskeanvisninger for tørketromling
Se vaskeanvisningene på tøyet for å velge et egnet tørkeprogram.

Egnet for tørketromling.

Tørkes ved normal temperatur.

Tørkes ved lav temperatur.

Må ikke tørketromles.

Referansevekt for ulike typer klær
Referansevekt for tørre klær (vekt per plagg).

Genser, blandede
materialer
(800 g)

Jakke, bomull
(800 g)

Jeans
(800 g)

T-skjorte, bomull
(180 g)

Skjorte, bomull
(300 g)

Arbeidsklær
(1120 g)
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Nattøy
(200 g)

Undertøy, bomull
(70 g)

Sokker, blandede
materialer
(50 g)

Enkelt laken, bomull
(600 g)

Badehåndkle, bomull
(900 g)

Alternativer, innstillinger og funksjoner
Antikrølling, Mitt valg
• Antikrølling: Hindrer at klesvasken blir krøllete. Se del "Bruke Antikrølling funksjonen.", side 16.
• Mitt valg: Lagrer din favorittkombinasjon av vaskeprogram og alternativer. Se del .

Barnesikring
Forebygger uønsket bruk av maskinen. Se del "Bruke barnesikringen", side 13.

Utsettelse
Utsetter starten av tørkeprogrammet med et spesifisert tidsrom. Se del "Bruke Utsettelse funksjonen", side
16.

Tørkenivå
Angir et tørkenivå. Tiden som kreves for å nå spesifisert nivå, varierer mellom ulike programmer. Se del
"Endre Tørkenivå", side 17.

Hygiene, Lampe
• Hygiene: Øker oppvarmingstiden for å fjerne skadelige bakterier. Se del "Bruke Hygiene funksjonen",

side 17.
• Lampe: Slår lampen på og av. Se del "Slå lampen av og på", side 17.

Stillhet
Reduserer støynivået fra maskinen. Se del "Bruke Stillhet funksjonen", side 17.

Tid, Demp/opphev demping
• Tid: Justerer tørketiden. Se del .
• Demp/opphev demping: Demper og opphever demping av lydsignalet. Se del "Dempe og oppheve

demping av lydsignalet", side 17.

Bruke Antikrølling funksjonen.
1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige antikrølletidene (30 min, 60 min, 90 min).

Standardtiden er 60 min.
3. Trykk

Klesvasken kan tas ut når som helst under antikrøllefasen.

Bruke Utsettelse funksjonen
1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Endre innstillingene og velg alternativer etter behov.
3. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige utsettelsestidene.
4. Trykk .

Tørkesyklusen starter når utsettelsestiden er utløpt.
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NB:
Trykk for å sette nedtellingen av utsettelsestid på pause. Trykk for å avbryte utsettelsesfunksjonen.

Bruke Hygiene funksjonen

NB:
Bruk dette alternativet med varsomhet for lett, tynn og ømtålig klesvask.

1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Trykk .

NB: Trykk igjen for å avbryte.

Bruke Stillhet funksjonen
1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Trykk .
3. Trykk .

Endre Tørkenivå
Tørkenivået kan justeres for alle programmer unntatt Bomull stryketørt, Ull, Kald, Oppfrisking, og Varm.
1. Drei programvelgeren for å velge et program.
2. Trykk for å bla gjennom de tilgjengelige tørkenivåene (styrketørt, standard tørt, ekstra tørt).

Bruke Mitt valg funksjon
Du kan lagre programmer som brukes ofte, for rask tilgang.
1. Velg et program og ønskede innstillinger og alternativer.
2. Hold på i 3 sekunder for å legge til det gjeldende programmet og innstillingene i minnet.

Programmet og innstillingene lagres, og kan velges ved å dreie programvelgeren til Mitt valg

Dempe og oppheve demping av lydsignalet

NB:
Lydsignalet høres ikke hvis det er dempet.

1. Hold inne i 3 sekunder for å dempe lydsignalet.
2. Hold inne i 3 sekunder for å oppheve dempingen av lydsignalet.

Innstillingen lagres til neste nullstilling.

Slå lampen av og på
1. Hold på i 3 sekunder for å slå på lampen.

NB: Lampen lyser i 3 minutter. Lampen lyser i 1 minutt hvis døren er åpen.
2. Hold på i 3 sekunder for å slå av lampen.

Tørkeprogrammer

Sengetøy
For sengetøy, lakener og andre store gjenstander.
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Standardtid 2:50

Maksimal last   5,0 kg

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Tørkenivå
• Hygiene
• Stillhet

Kald
For lufting av enkeltplagg uten oppvarming.

Standardtid 0:10

Maksimal last -

Alternativer • Utsettelse
• Tid

Bomull ekstra tørt
For bomullsvask som du vil tørke helt og legge bort umiddelbart. Anbefales for tykke plagg og plagg i flere lag, for
eksempel jakker.

Standardtid 4:48

Maksimal last   10,0 kg

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Tørkenivå
• Hygiene
• Stillhet

Bomull stryketørt
For klesvask i bomull som skal strykes. Lar klesvasken være litt fuktig for å forbedre strykeresultatet.

Standardtid 2:20

Maksimal last   10,0 kg

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Tørkenivå (Stryketørt, Normalt tørt)

Bomull normalt tørt
For klesvask i bomull i ett eller flere lag som du vil tørke helt og legge bort umiddelbart.

NB:
Spar strøm! Bomull normalt tørt er det mest energieffektive programmet for tørking av våt klesvask i bomull.
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Standardtid 2:55

Maksimal last   10,0 kg

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Tørkenivå
• Hygiene
• Stillhet

Jeans
For jeans og fritidstøy. Høy rotasjonshastighet.

Standardtid 2:40

Maksimal last   5,0 kg

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Tørkenivå
• Hygiene
• Stillhet

Blandede materialer
For tekstiler som er en blanding av bomull og syntetiske materialer.

Standardtid 1:40

Maksimal last  4,0 kg

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Tørkenivå
• Hygiene
• Stillhet

Mitt valg
Definer og lagre din favorittkombinasjon av tørkeprogram og alternativer. Se del "Bruke Mitt valg funksjon", side 17

Skjorter
For lettstelt klesvask, for eksempel strykefrie skjorter og bluser.

Pass på at klærne ikke krølles eller brettes når de legges i tørketrommelen. Fjern klærne raskt fra
tørketrommelen når de er tørre, og heng dem opp.

Standardtid 1:00

Maksimal last 1,0 kg

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Tørkenivå
• Hygiene
• Stillhet
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Oppfrisking
For oppfrisking av klær, for eksempel klær som har vært oppbevart innelukket i lang tid, eller for å fjerne lukt.

Standardtid 0:20

Maksimal last 1,0 kg

Alternativer • Utsettelse
• Tid

Syntet ekstra tørt
For tykke plagg eller plagg med flere lag i syntetiske materialer. Prøver å tørke tekstilene helt.

Standardtid 1:30

Maksimal last  4,0 kg

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Tørkenivå
• Hygiene
• Stillhet

Syntet normalt tørt
For tynne syntetiske tekstiler som ikke skal tørkes. For eksempel strykefrie skjorter, babyklær eller sokker.

Standardtid 1:20

Maksimal last  4,0 kg

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Tørkenivå
• Hygiene
• Stillhet

Varm
For tørking av enkeltgjenstander eller for å fullføre tørkingen av store gjenstander, for eksempel puter, eller plagg som er
laget av tekstiler med ulike tørkeegenskaper, for eksempel jakker.

Standardtid 0:10

Maksimal last -

Alternativer • Antikrølling
• Utsettelse
• Stillhet
• Tid

Ull
For ullprodukter som kan tørkes i tørketrommel.
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Standardtid 2:05

Maksimal last 1,0 kg

Alternativer • Utsettelse
• Tid
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RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Riktig vedlikehold av produktet kan forlenge produktets levetid.

ADVARSEL!
Trekk ut støpselet til maskinen før vedlikeholdsarbeid påbegynnes.

OBS!
Ikke bruk alkohol, løsemidler eller kjemiske produkter til å rengjøre produktet.

Utvendig rengjøring
• Rengjør overflaten med fortynnet, ikke-slipende nøytralt rengjøringsmiddel ved behov.
• Overskytende vann tørkes bort umiddelbart med en klut.

OBS!
• Ikke bruk skarpe rengjøringsredskaper.
• Ikke bruk maursyre eller løsemidler som alkohol og kjemiske produkter osv.

Rengjøre tørketrommelen
Bruk en fuktig klut.

1. Rengjør døren, spesielt innsiden av glasset.
2. Rengjør tetningen rundt døråpningen.
3. Rengjør fuktighetsføleren inne i trommelen.
4. Fjern bunnfilteret og rengjør det.
5. Fjern dørfilteret og rengjør det.

Tørk alle deler med en myk klut før tørketrommelen startes.

Rengjøre dørfilteret
Gjør dette etter hver tørkesyklus.
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1. Åpne døren
2. Fjern filteret.
3. Åpne filteret og fjern lo. Rengjør filteret i vann om nødvendig, og tørk det grundig.
4. Monter filteret.

OBS! Pass på at filteret monteres riktig vei.

Tømme vannbeholderen
Gjør dette etter hver tørkesyklus.

2

1. Trekk ut vannbeholderen og hold den med begge hender.
2. Hell kondensvannet i vannbeholderen ut i vasken.

ADVARSEL! Ikke drikk kondensvannet.
3. Monter vannbeholderen.
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Rengjøre bunnfilteret
Gjør dette etter hver femte tørkesyklus.

1. Åpne dekselet.
2. Lås opp de 3 låsespakene.
3. Grip filterhåndtaket og fjern filteret.
4. Rengjør filteret. Skyll filteret i vann om nødvendig, og la det tørke grundig etterpå.
5. Rengjør gummitetningene på både filteret og håndtaket.
6. Monter filteret.
7. Lås de 3 låsespakene.
8. Lukk dekselet til du hører et klikk.

Rengjør varmeveksleren
Utføres ved behov, vanligvis hver 6. måned.

NB:
Rengjør varmeveksleren regelmessig for å opprettholde korte tørketider og lavere strømforbruk.
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1. Åpne dekselet.
2. Lås opp de 3 låsespakene.
3. Grip filterhåndtaket og fjern bunnfilteret.
4. Fjern lo fra varmeveksleren med en støvsuger med støvbørste.

OBS! Unngå å presse. Hvis du presser, kan kjøleribbene bli skadet og tørkeytelsen svekkes.
5. Monter bunnfilteret.
6. Lås de 3 låsespakene og lukk dekselet til du hører et klikk.
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FEILSØKING

Feilsøking
ADVARSEL!
• Reparasjoner skal kun utføres av autoriserte teknikere.
• Se om du finner en løsning i brukerinstruksjonene og feilsøkingsinformasjonen i brukerhåndboken hvis du

opplever problemer med produktet. Hvis problemet vedvarer:
– slå av produktet
– trekk ut støpselet til produktet, og
– kontakt brukerstøtte.

Problem Årsak Utbedring

Maskinen starter ikke Døren er ikke helt lukket Lukk døren

Maskinen er ikke koblet til
strømtilførsel

Koble strømledningen til en stikkontakt

Ingen programmer er valgt Velg et program

Du har glemt å trykke Trykk

Maskinen er ikke slått på Slå på maskinen

Displayet tennes ikke Strømtilførselen fungerer ikke Kontroller at strømtilførselen fungerer.
Kontakt en elektriker hvis den ikke
fungerer som den skal.

Støpselet er ikke satt inn Koble støpselet til en stikkontakt

Ingen programmer er valgt Velg et program

Maskinen er ikke slått på Trykk

er tent Vannbeholderen er full Hell ut kondensvannet og start
tørketrommelen på nytt. Se del
"Tømme vannbeholderen", side 23.
Start tørketrommelen på nytt hvis
beholderen ikke er full. Kontakt
brukerstøtte hvis symbolet “ “ fortsatt
lyser etter at tørketrommelen er startet
på nytt.

er tent Dørfilteret er fullt eller trenger
rengjøring

Rengjøre dørfilteret
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Problem Årsak Utbedring

Klesvasken er ikke tørr nok, eller
tørkingen har tatt for lang tid

Dørfilteret og varmeveksleren trenger
rengjøring

Rengjør dørfilteret, se
del "Rengjøre dørfilteret", side 22,
og varmeveksleren, se
del "Rengjør varmeveksleren", side
24

Monteringsområdet oppfyller ikke
kravene

Juster monteringsområdet eller flytt
tørketrommelen

Luftinntaket er ikke rent Hold luftinntaket rent

Det valgte tørkeprogrammet og
innstillingene er uegnet

Juster om mulig tørkenivået og/eller
tørketiden. Vurder å velge et annet
tørkeprogram.

Tømmeslangen trenger rengjøring Rengjør tømmeslangen

Vannbeholderen er full Hell ut kondensvannet

Tørketrommelen slås av når
programmet er ferdig

Tørketrommelen slås av automatisk for
å spare strøm

Dette er ikke en feil, men en normal
funksjon

Unormal støy Kompressoren går Dette er normale lyder, og tyder ikke
på feil

Maskinen er ikke vatret Vatre maskinen. Se del "Vatre
tørketrommelen", side 30

Feilmeldinger
Melding Årsak Utbedring

E32 Feil på fuktighetsføler Kontakt det lokale servicesenteret hvis
problemet oppstår.

E33 Feil på temperaturføler

E64 BDLC-motorkommunikasjonsfeil

E82 PCB-kommunikasjonsfeil

Feil på vannpumpen eller
vannivåføleren

Beholderen er full Tøm beholderen

EXX Annet problem Prøv igjen. Kontakt brukerstøtte hvis
problemet vedvarer.

NB:
Vurder å reparere maskinen hvis den trenger reparasjon. Det er bra for miljøet å reparere fremfor å kjøpe nytt.

Reservedelene som er spesifisert i EU-regulering 2019/2023 vil være tilgjengelig for profesjonelle reparatører i
minst 10 etter at produktet kom på markedet.
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INSTALLERING
Følg instruksjonene i denne delen for å installere tørketrommelen.

ADVARSEL!
• Hvis tørketrommelen skal stables oppå en vaskemaskin, må et stablesett brukes (bestilles separat). For å

unngå fare skal stabling av maskinene kun utføres av produsenten, produsentens servicetekniker eller en
tilsvarende kvalifisert tekniker.

• Sørg for at luften kan sirkulere fritt rundt tørketrommelen. Luftinntaket foran og luftinntaksristene på
baksiden av tørketrommelen må ikke tildekkes.

• Hvis ledningen blir skadd, må den skiftes av fabrikanten, fabrikantens servicerepresentant eller tilsvarende
kvalifiserte personer for å unngå fare.

• Koble støpselet til en jordet stikkontakt av hensyn til din egen sikkerhet. Forsikre deg om at stikkontakten
er riktig og sikkert jordet. Kontakt en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.

• Tørketrommelen må ikke kobles til stikkontakten via en skjøteledning, en forgreiningskabel eller lignende.
• Kontroller at tørketrommelens spesifikasjoner samsvarer med strømforsyningen før støpselet settes inn. Se

spesifikasjonene i denne håndboken. Informasjonen er også angitt på en etikett på tørketrommelen.
Rådfør deg med en kvalifisert elektriker hvis du er i tvil.

• Sørg for at støpselet alltid er tilgjengelig, slik at tørketrommelen kan kobles fra strømnettet.

Pakke ut tørketrommelen

1. Fjern kartongen og isoporemballasjen.
2. Løft produktet og fjern emballasjen fra undersiden.
3. Fjern tilbehøret fra trommelen.

ADVARSEL!
Hold all emballasje borte fra barn. Kvelningsfare kan forekomme!

Installasjonsområde
Vær oppmerksom på følgende når tørketrommelens plassering velges:
• Underlaget skal være hardt, tørt og i vater. Stabilitet er viktig for å unngå at maskinen vandrer og bidrar til å holde

vibrasjons- og støynivået på et minimum.
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• Sørg for at plasseringen er ren og at det ikke samler seg smuss der.
• Unngå direkte sollys.
• Tilstrekkelig ventilasjon.
• Romtemperatur over 0 °C.
• Hold apparatet borte fra varmekilder som kull- eller gassbrennere.
• Av praktiske årsaker anbefales det at produktet plasseres nær vaskemaskinen.

ADVARSEL!
• Pass på at tørketrommelen ikke står på strømledningen.
• Støpselet skal være tilgjengelig etter installasjon.

ADVARSEL!
Maskinen må ikke brukes i svært våte rom eller rom der det er risiko for at eksplosjonsfarlige eller kaustiske
gasser forekommer.

OBS!
• Tørketrommelen er kun ment for bruk innendørs.
• Tørketrommelen er ikke ment for innbygging i skap.
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Vatre tørketrommelen

1. Bruk et vater til å kontrollere at tørketrommelen står helt i vater.
2. Juster om nødvendig de fremre føttene for hånd eller med et verktøy.

De bakre føttene er ikke justerbare.

OBS!
Føttene på tørketrommelen må ikke fjernes.

Plassere tømmeslangen i en vask
Bruk slangeholderen til å holde tømmeslangen bøyd ned i vasken uten knekk.
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1. Sett tømmeslangen inn i slangeholderen.
2. Heng slangeholderen over kanten på vasken.
3. Fest tømmeslangen til vasken med en snor, en klemme eller et buntebånd.
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TILLEGG

Tekniske spesifikasjoner
Modellkode Se del "Finne modellkoden", side 13

Bredde 595 mm

Dybde 640 mm

Høyde 845 mm

Vekt 53 kg

Nominell kapasitet (maksimal tørkekapasitet i én omgang) 10,0 kg

Omgivelsestemperatur +5 °C til +35 °C

Strømtilførsel 220-240 V AC, ~ 50 Hz

Nominell inngangseffekt 750 W

Kjølemiddel R290

Mengde kjølemiddel 120 g

CO2-ekvivalent 0,00 T

GWP-verdi 3

Dette produktet inneholder fluoriserte drivhusgasser som er underlagt Kyoto-protokollen, innelukket i et hermetisk tett
system.

Energieffektivitet
NB:
Informasjonen i denne delen er basert på Bomull normalt tørt -programmet hvis ikke annet er oppgitt. Det
samme gjelder informasjonen på energietiketten på produktet.

Programmet Bomull normalt tørt er egnet for tørking av normalt våt bomullsvask, og er det mest effektive
programmet for bomull med tanke på strømforbruk.

Modellkode Se
del "Finne modellkoden", side 13

Tørketrommeltype Kondenseringsenhet

Energieffektivitetsklasse A+++

Vektet årlig strømforbruk (AEC)
Årlig strømforbruk basert på 160 tørkesykluser med standard bomullsprogram og
full eller halvfull last, og forbruk i moduser med lav effekt. Det faktiske årlige
strømforbruket avhenger av hvordan apparatet brukes

211,3 kWh/år

Automatisk eller ikke-automatisk Automatisk

EU Ecolabel-merking Ikke relevant

Vektet energiforbruk ved full og halvfull last 1,31 kWh

Strømforbruk ved full last 1,77 kWh

Strømforbruk ved halvfull last 0,97 kWh
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Strømforbruk i av-modus (PO) 0,2 W

Strømforbruk i ventemodus (Pl) 0,8 W

Ventemodusens varighet 10 min.

Vektet programtid ved full og halvfull last 145 min.

Programtid ved full last 190 min.

Programtid ved halvfull last 112 min.

Kondenserings-effektivitetsklasse på en skala fra G (minst effektiv) til A (mest
effektiv)

B

Vektet kondenseringseffektivitet ved full og halvfull last 81 %

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet ved full last 81 %

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet ved halvfull last 81 %

Støynivå ved full last 66 dB

Strømforbruk
Alle verdier er fastslått i henhold til NEK EN 61121. Det faktiske strømforbruket kan avvike fra verdiene i tabellen avhengig av
mengden klesvask, stofftype, restfuktighet og eventuelle valgte tilleggsfunksjoner.

Program Last Rotasjonshastighe
t for fortørking av
tøyet

Restfuktighet før
tørking

Tørketid Strømforbruk

Bomull normalt
tørt

10 kg (full) 1000 o/min 60 % 190 min. 1,77 kWh

Bomull normalt
tørt

5 kg (halvfull) 1000 o/min 60 % 112 min. 0,97 kWh

Syntet normalt tørt 4 kg 800 o/min 40 % 60 min. 0,61 kWh

EU-direktiver og standarder
Dette produktet oppfyller gjeldende EU-direktiver og reguleringer, og er utstyrt med CE-merke. En kopi av
EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på forespørsel hvis den ikke følger med produktet.
Produktets ytelse er testet i samsvar med standarden EN 61121 for tørketromler, EU-regulering 392/2012 og EU-regulering
932/2012.
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