
Sensitivity: Public

Produktblad
Program & Tillval



ALLMÄNT:

• 9kg kapacitet
• Energieffektivitetsklass: B
• Högsta centrifugeringshastighet:1400 varv/min
• Centrifugeringseffektivitetsklass: B
• Ljudnivå: 75dBA
• Ljudklass: B
• Höjd 84cm/Bredd 60cm/Djup 58cm
• Vikt: 78kg
• 54cm kabinett – 65L trumvolym

FUNKTIONER:

• Ångfunktion & Supreme Refresh program
• HomeWhiz app (Bluetooth)
• Digital display, touchkontrollknappar
• Kolborstfri Eco-motor med 10 års 
motorgaranti (BLDC)
• Rostfri ståltrumma, AquaWave mönster
• 24 tim tidsfördröjning och rest tidindikator
• Automatiskt system för vattenreglering
• Anti-Buller sidovägg
• Trumrengörings-funktion

SÄKERHET:
• Barnlås
• Översvämningsskydd
• Varningsindikatorer: barnlås, vattentillförsel 
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15 PROGRAM:
Bomull, Eko 40-60, Syntet, Mini/Mini14, 
Ull/Handtvätt, Utomhus/Sport Goretex, 
Centrifugering+Tömning, Sköljning, Mörk Tvätt, 
Fläckar, Dunprogram, Skjortor, HygieneShield*, 
Supreme Refresh, +Nedladdningsbara program

NEDLADDNINGSBARA PROGRAM:
Mix, Ömtåligt, Underkläder, Mjuka leksaker, 
Handduk

Recycled PET Tub
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TVÄTTPROGRAM

1. Bomull vit/kulör 

Använd detta program för att tvätta tålig bomullstvätt. När 
snabbtvättknappen trycks in blir programtiden avsevärt 
kortare men effektivt tvättresultat säkerställs med 
intensiva tvättrörelser. 
Om snabbtvättfunktionen inte är vald garanteras 
överlägsen tvätt- och
sköljprestanda för hårt smutsad tvätt.

5. Ylle 

2. ECO 40-60 

Programmet kan rengöra normalt smutsad bomullstvätt 
som kan tvättas vid 40°C eller 60°C. Trots att programmet 
är längre än alla övriga är energi- och vattenbesparingarna 
mycket stora. 
Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den 
som anges i tvättemperaturen. När du fyller på maskinen 
med mindre tvätt (dvs. ½ kapacitet eller mindre), kan 
programtiden automatiskt bli kortare i tidigare steg. I det 
här fallet minskar energi- och vattenförbrukningen mer.

6. Utomhus / 
Idrottskläder 

3. Syntet 

7. Nedladdade 
Program

Du kan tvätta din tvätt (t. ex. skjortor, blusar, syntet / 
bomullsblandade tyger osv.) med detta program.
Programtiden blir betydligt kortare och det säkerställs att 
maskinen tvättar med hög prestanda. 

Använd det här programmet för att tvätta lätt smutsade 
och ofläckade bomullskläder på kort tid. Programtiden
kan minskas med upp till 14 minuter när 
snabbtvättfunktionen är vald. När snabbtvättfunktionen är 
vald kan max 2 (två) kg tvätt tvättas.4. Mini / Mini14 

Använd det här programmet för att tvätta ylle och 
ömtåliga plagg. Välj lämplig temperatur som passar för 
dina kläder. 
Tvätten körs med skonsamma rörelser för att inte skada 
kläderna.

Använd det här programmet för att tvätta sport- och 
utomhusplagg som innehåller bomull/syntetmix och 
vattenavvisande lager såsom Gore-Tex osv. 
Det gör att dina kläder tvättas försiktigt tack vare speciella 
roterande rörelser.

Det här är ett specialprogram som låter dig hämta olika 
program när du vill. Vid starten finns ett program som du
kan se med HomeWhiz-applikationen som standard. 
Du kan emellertid använda HomeWhiz-applikationen för 
att välja ett program från den fördefinierade 
programuppsättningen och sedan ändra och använda det.

Använd det här programmet för att tömma ur vattnet ur 
maskinen.

8. Centrifug. 
+ Utpumpn.
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TVÄTTPROGRAM

9. Sköljning

Det här programmet används när du vill skölja eller stärka 
separat.

13. Skjortor 

10. Mörka Textilier            
/ Jeans

Använd detta program för att skydda färgen på dina mörka 
kläder eller jeans. Den utför högpresterande tvättning
med särskilda trumrörelser även om temperaturen är låg. 
Det rekommenderas att använda flytande tvättmedel
eller ylleschampo för mörkfärgad tvätt. 
Tvätta inte ömtåliga kläder som innehåller ylle osv.

14. Hygien+ 

11. Fläckar 

15. Supreme Refresh
(Ånguppfräschning) 

Maskinen har ett specialprogram för fläckar som möjliggör 
borttagning av olika typer av fläckar på effektivast möjliga
sätt. Använd bara det här programmet för hållbar, tvättäkta 
bomullstvätt. Tvätta inte fintvätt och infärgade plagg och tvätt i 
det här programmet. Du kan använda automatiskt fläckprogram 
för att tvätta 24 typer av fläckar indelade i tre olika grupper som 
kan väljas med inställningsknappen ”Snabbtvätt”. I Manualen 
hittar du nedsmutsningsgrupperna som kan väljas med 
inställningsknappen ”Snabbtvätt”. Beroende på vald
fläcktyp modifieras ett specialprogram där blötläggningslängd, 
tvättrytm, tvätt- och sköljlängd ändras.

Använd det här programmet för att tvätta fiberduntäcken 
som har fliken ”maskintvätt”. Se till att du har lagt i
duntäcket ordentligt för att inte skada maskinen och 
duntäcket. Ta av påslakanet innan du lägger i duntäcket
i maskinen. Vik duntäcket dubbelt och placera det i mitten 
av maskinen. 
Använd även det här programmet för att tvätta dina 
rockar, västar, jackor etc. som innehåller fjädrar
och som har ”maskintvätt”-etikett.

12. Duntäcken /
Duntextilier

Detta program används för att tvätta skjortor gjorda av 
bomull, syntetiska och syntetiska blandade tyger 
tillsammans. 

Ett ångbehandlingssteg i början av programmet gör att smuts 
löses upp lätt. Använd det här programmet för tvätt (babykläder, 
sängkläder, underkläder och bomullstyger) som kräver 
antiallergisk och hygienisk behandling i hög temperatur med 
intensiva och långa tvättcykler. Den höga hygiennivån garanteras 
tack vare ångbehandlingen före programmet, den längre 
uppvärmningstiden och ett ytterligare sköljsteg.
Programmet testades genom ”The British Allergy Foundation” 

(Allergy UK) med temperaturalternativet 60°
C valt och det certifierades i termer av dess effektivitet i att 
eliminera allergener utöver även bakterier och mögel.

Använd detta program för att minska skrynklor och 
stryktider för en liten mängd oblandad bomull, syntetisk
eller blandad tvätt.
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GRUNDIG TVÄTTMASKIN 
SYMBOLTABELL


