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Garanti
Konsumentgaranti för produktens kvalitet gäller.
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SÄKERHET
Läs instruktionerna noga innan du installerar och använder produkten. Spara instruktionerna och förvara dem nära
produkten för framtida bruk. Alla garantier förlorar sin giltighet om dessa instruktioner inte efterlevs.

Varningar

VARNING!
Används när det finns risk för personskada.

VAR FÖRSIKTIG!
Används när det finns risk för skada på produkten.

OBS!
Allmän information som du bör känna till.

Hjälpsamma tips som du kan ha nytta av.

Avsedd användning
Denna produkt är
• avsedd för att torka normala mängder hushållstvätt, som har blivit tvättad med vatten.
• endast avsedd för privat bruk. Den är inte lämplig för yrkesmässig användning eller kollektivt bruk (t.ex. för flera familjer

i ett flerbostadshus).
• endast avsedd för inomhusbruk.

Använd endast denna produkt i enlighet med denna bruksanvisning. All annan användning klassas som felaktig
användning och kan orsaka skador på egendom eller personskador.
Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppkommer genom felaktig användning.

Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning
VARNING!
Låt endast följande grupper använda produkten om de övervakas eller har instruerats om hur man använder
maskinen på ett säkert sätt. De måste ha förstått de faror som är förknippade därmed.

• Barn. (Barn under 8 års ålder måste ständigt övervakas.)
• Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga.
• Personer som saknar erfarenhet eller kunskap.

VARNING!
• Barn får inte leka med maskinen.
• Barn får inte rengöra maskinen utan tillsyn.

VARNING!
Stäng alltid luckan efter varje användning och kontrollera alltid maskinens insida före varje användning
eftersom det finns risk för att:

• Husdjur eller barn kan klättra in i maskinen.
• Barn kan gömma föremål inuti maskinen.
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Allmän säkerhet
VARNING!
Risk för elstötar!

• Om nätsladden är skadad ska den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller en annan
behörig person för att undvika fara.

• Dra inte med någon större kraft i strömsladden. Dra i själva stickkontakten.
• Böj, kläm inte av eller skada strömsladden eller stickkontakten.
• Hantera inte stickkontakten med våta händer.

VARNING!
Risk för explosion eller brand!

• Placera, stapla eller förvara inte klädesplagg med oljefläckar i maskinen. Klädesplagg med oljefläckar kan
självantända, särskilt om de kommer i kontakt med värmekällor som exempelvis en torktumlare: När
plagget blir varmt börjar oljan att oxidera. Denna oxidation alstrar värme. Om värmen inte leds bort kan
plagget bli så varmt att det fattar eld.

• Maskinen innehåller ett miljövänligt men brännbart R290 köldmedium. Håll borta från öppna lågor och
andra tändkällor.

• Rengör inte maskinen med några industrikemikalier.

VARNING!
• Kondenserat vatten är inte dricksvatten. Det kan orsaka hälsoskador både hos människor och djur vid

förtäring.

VAR FÖRSIKTIG!
• Luta dig inte mot torktumlarens öppna lucka.
• Luta inte maskinen vid underhåll eller normal användning.
• Spruta inte vatten direkt på produkten.

VAR FÖRSIKTIG!
Flytta maskinen försiktigt. Felaktig hantering av maskinen kan orsaka personskador. När du flyttar maskinen:

• Lyft, bär eller transportera inte maskinen på något annat sätt utan en medhjälpare. Maskinen är tung.
• Lyft inte maskinen i dess utstickande delar.
• Använd inte maskinens lucka som ett handtag när du lyfter eller manövrerar maskinen.
• Flytta om möjligt torktumlaren i ett upprätt läge. Luta inte torktumlaren mer än 30°.

Säkerhet under installation
Följ alltid lokala lagar och föreskrifter som avser elektriska installationer.

VARNING!
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk!

VARNING!
• Avlägsna allt förpackningsmaterial innan du använder maskinen.

VARNING!
• Kontrollera avseende synliga yttre skador innan du installerar maskinen. Installera eller använd inte en

skadad maskin.
• Isärplocka eller installera inte produkten utan några instruktioner eller uppsikt.

VARNING!
Se till att ventilationen i utrymmet är tillräckligt, för att undvika baksug av gaser från enheter som använder
andra bränslen, till exempel öppna spisar.
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VARNING!
• Installera inte maskinen bakom en låsbar dörr, skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på maskinens

motsatta sida, på så sätt att maskinen inte kan öppnas helt.
• Om maskinen ska monteras över en tvättmaskin måste du använda en pelarmonteringssats (beställs

separat). För att undvika faror får endast servicerepresentanten, eller en tekniker med motsvarande
kvalifikation montera maskinerna i en pelare.

VARNING!
Risk för elstötar!

• Denna maskin uppfyller skyddsklass I och ska anslutas till ett eluttag med en korrekt monterad
skyddsledaranslutning.

• Maskinens strömsladd ska anslutas till ett jordat uttag. Låt en behörig elektriker kontrollera dina
elledningar om du är osäker. Tillverkaren ansvarar inte för ev. skador på grund av otillräcklig jordning (t.ex.
elstötar).

• Kontrollera att maskinens anslutningsspecifikationer överensstämmer med strömförsörjningen i elnätet
innan du ansluter maskinen. Du hittar denna information (säkringens kapacitet, spänning och frekvens)
på typskylten. Fråga en kvalificerad elektriker om du är osäker.

• Anslut inte maskinen till elnätet med en förlängningssladd, ett grenuttag eller liknande.
• Se till att stickkontakten ständigt är åtkomlig, så att maskinen kan kopplas bort från elnätet.

VARNING!
Risk för elstötar!

• Använd inte en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem för att styra maskinen.

VAR FÖRSIKTIG!
• Avlägsna alla hinder från transportsträckan till installationsplatsen.
• Installera inte maskinen i ett rum där det finns risk för frost. Maskinen kanske inte fungerar korrekt vid

temperaturer under fryspunkten, och det finns risk för skador på maskinen om kondenserat vatten tillåts
frysa i pumpen och slangarna.

• Utsätt inte maskinen för direkt solljus.
• Installera inte maskinen i en fuktig eller mycket våt omgivning.

Säkerhet under användning

VARNING!
Säkerställ att maskinen är korrekt installerad innan du börjar använda den.

VARNING!
Risk för explosion eller brand!

• Ta bort alla föremål från fickorna, särskilt cigarettändare, tändstickor och liknande föremål innan du torkar
kläderna.

• Om du måste torka plagg som har blivit nedsmutsade med ämnen som t.ex. matolja, vegetabilisk olja,
hårdvårdsmedel, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax- eller
vaxborttagningsmedel, måste du tvätta sådana plagg i hett vatten med en extra mängd tvättmedel innan
du torkar dem. Detta reducerar, men eliminerar inte faran.

• Använd inte maskinen om den har blivit rengjord med industrikemikalier.
• Om du stänger av torktumlaren innan torkprogrammet avslutats, måste du snabbt plocka ur alla kläder

och sprida ut dem, så att värmen leds bort.
• Säkerställ att du inte blockerar några av maskinens öppningar.
• Ställ inte torktumlaren på tjocka mattor, trälister eller liknande. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin

tur kan påverka maskinens funktion på ett negativt sätt.
• Se till att det inte samlas ludd runt maskinen.
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VARNING!
Risk för explosion eller brand! Torka inte följande i maskinen.

• Otvättade plagg.
• Föremål som t.ex.

– skumgummi (latexskum),
– badmössor
– vattentäta textilier,
– produkter med gummibeläggning och
– kläder eller kuddar med skumgummistoppning.

• Plagg som har rengjorts, tvättats, blötts ned eller baddats i brännbara eller explosiva ämnen som t.ex.
– vax,
– olja,
– lack,
– bensin,
– avfettningsmedel,
– kemtvättmedel,
– fotogen.

VARNING!
• Koppla omgående från maskinen från elnätet om den blir onormalt varm.

VARNING!
• Använd inte torktumlaren utan vattenbehållaren.
• Använd inte torktumlaren utan luckfiltret och bottenfiltret.

VAR FÖRSIKTIG!
• Lasta inte maskinen med mer tvätt än den maximala kapacitet som anges i användarinstruktionerna. Se

respektive kapitel i instruktionerna. Observera att den maximala lasten varierar mellan olika torkprogram.
• Centrifugera alltid kläderna innan du torkar dem. Torka inte drypande våta kläder.

Säkerhet under underhåll

VARNING!
Risk för personskador! Ta inte direkt på värmeväxlaren.

VAR FÖRSIKTIG!
• Använd inte lösningsmedel, slipande rengöringsmedel, glasrengöringsmedel eller allrengöringsmedel för

att rengöra maskinen. Risk för att plastytorna och andra delar skadas.
• Bär handskar när du rengör maskinen.
• Återmontera alla filter efter rengöringen. Använd inte maskinen utan alla filter.
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Avfallshantering
Avfallshantera förpackningen på ett miljövänligt sätt. Återvinn förpackningen i enlighet med lokala lagar och
föreskrifter, för att reducera förbrukningen av råmaterial och mark som används för deponering av avfall.
Denna maskin är märkt i enlighet med WEEE-direktivet 2012/19/EU för avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska produkter. Symbolen på produkten eller dess förpackning anger att produkten
inte ska hanteras som vanligt hushållsavfall. Istället ska den lämnas till ett lämpligt insamlingsställe för
återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Genom att avfallshantera maskinen på ett korrekt sätt förhindrar du att den inverkar negativt på miljön och
människors hälsa, vilket kan vara fallet om den avfallshanteras på ett felaktigt sätt. Kontakta lokala
myndigheter som ansvarar för avfallshantering eller butiken där du köpte produkten, för mer information om
hur du återvinner maskinen.
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SNABBSTART

Före torkning

Torkning

Efter torkning
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KOMMA IGÅNG

Installation
Se avsnitt "Installation", sida 29

Lär känna din torktumlare

Reglage

A. Programväljare
B. Display
C. På/Av
D. Start/paus
E. Alternativ, inställningar och funktioner

Symboler på displayen

Fördröjning Barnlås Rengör filtren Tömma
vattenbehållaren

Belysning

Cykelfas: Torkning Cykelfas: Stryktorrt Cykelfas: Sval Cykelfas: Slutförd Ljud av/ljud på

Torknivå 4 (högst) Torknivå 3 Torknivå 2 Torknivå 1 Skrynkelfritt
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Tillbehör

A. Hållare till avloppsslang
B. Förlängning till avloppsslangen med koppling

Hållare till avloppsslang För att säkra slangen och undvika knickar, t.ex. när du drar slangen över kanten på
en vask.

Förlängning till avloppsslangen
med koppling

För anslutning av avloppsslangen till ett externt avlopp.

Använd barnlåset
Aktivera barnlåset för att undvika att barn använder maskinen av misstag.
Barnlåset kan endast aktiveras medan ett torkprogram är aktivt.
1. Tryck och håll in och i 3 sekunder för att aktivera barnlåset.

Alla knappar utom är låsta. visas.
2. Tryck och håll in och i 3 sekunder för att inaktivera barnlåset.

Barnlåset stängs av och försvinner.

Hitta modellkoden

Modellkoden är tryckt på en etikett på produkten. Du behöver koden för att hitta den mest fullständiga och aktuella
informationen, service och support för din produktmodell.

OBS!
Den här produkten och etikettexten är exempel. Din produkt och text kan ha ett annat utseende och innehåll.
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Innan första användning

Köra en torkcykel med minimal last
Låt torktumlaren stå i minst två timmar efter transporten innan du använder den första gången.
1. Rengör trummans insida med en mjuk duk.
2. Lägg några rena trasor i trumman.
3. Anslut torktumlaren till uttaget och tryck på .
4. Välj Uppfräschning programmet och tryck på .
5. Ta ut trasorna när programmet har kört klart.
6. Rengöra luckfiltret. Se avsnitt "Rengör luckfiltret", sida 23.
7. Tömma vattenbehållaren. Se avsnitt "Töm vattenbehållaren", sida 24.

Torktumlaren är klar att användas.
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TORKNING

Innan varje torkcykel

1. Kontrollera klädvårdsmärkningen, se avsnitt "Klädvårdsmärkning för torktumling", sida 16 .
2. Sortera tvätten efter typ av textil och torkprogram. Kontrollera att maxlasten för det torkprogram du tänker använda

inte överskrids, se avsnitt "Referensvikt för olika typer av kläder", sida 16 och avsnitt "Torkprogram", sida 18.
OBS! Maxlasten avser tvättens torrvikt.

3. Ta bort alla föremål ur fickorna.
VARNING! Föremål som tändstickor och tändare utgör en brandfara.

4. Om tvätten är drypande våt, centrifugera den färdigt i tvättmaskinen.

Hög centrifugeringshastighet förkortar torktiden och sparar energi.

5. Stäng blixtlås, knäpp igen hakar, öglor och knappar etc. Knyt ihop tygskärp och liknande.
6. Vik ihop påslakan och örngott för att förhindra att små föremål rullas in i dem.
7. Låt jackor vara öppna liksom långa blixtlås så att textilerna torkar jämnt.
8. Lägg behåar med bygel i en tvättpåse.

Köra en torkcykel

VAR FÖRSIKTIG!
Torka inte drypande våt tvätt.

1. Sätt i stickkontakten i uttaget.

Om en strömbrytare används med uttaget, slå på strömförsörjningen med hjälp av brytaren.

2. Fyll torktumlaren.
VAR FÖRSIKTIG! Maxlasten beror på programmet.

3. Tryck på för att slå på strömmen.
Displayen tänds.
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4. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
OBS! Vid torkning av normal bomullstvätt är Bomullstandard det mest energieffektiva programmet.
OBS! Alltför kraftigt torkade kläder tenderar att bli veckiga och skrynkliga. Välj inställningar med omsorg.

5. Välj funktioner eller alternativ efter behov.
6. Tryck på för att starta torktumlaren.

Trumman börjar rotera. Cykelfasen och den återstående tiden visas. Kompressorn och vattnet genererar en del ljud.
Det är helt normalt.

7. Ta ut tvätten när torkprogrammet är klart.
VARNING! Öppna inte dörren förrän torkprogrammet är klart, för att undvika att skålla dig på varm ånga eller
en överhettad torktumlare.

Tjocka kläder och kläder med flera lager kan vara svåra att torka. Om tvätten fortfarande känns
fuktig, välj ett tidsinställt program för efterföljande torkning.

Den skrynkelfria funktionen startar om tvätten inte tas ut. Tvätten kan tas ut när som helst under den skrynkelfria
cykeln.

8. Tryck på för att stänga av strömmen.
9. Dra ut kontakten ur uttaget.

Om en strömbrytare används med uttaget, stäng av strömförsörjningen med hjälp av brytaren.

Efter varje torkcykel
Följ dessa steg för att bibehålla en korrekt funktion och hålla nere torktiden och energiförbrukningen.
1. Rengör luckfiltret, se avsnitt "Rengör luckfiltret", sida 23.
2. Töm vattenbehållaren, se avsnitt "Töm vattenbehållaren", sida 24. Behövs inte om avloppsslangen är ansluten

direkt till ett extern avlopp.

Klädvårdsmärkning för torktumling
Ta hjälp av etiketterna på tvättartiklarna för att välja ett lämpligt torkprogram.

Kan torktumlas.

Torka vid normal temperatur.

Torka vid låg temperatur.

Tål ej torktumling.

Referensvikt för olika typer av kläder
Referensvikt för torra kläder (vikt per plagg).

Tröja, mixade material
(800 g)

Jacka, bomull
(800 g)

Jeans
(800 g)

T-shirt, bomull
(180 g)

Skjorta, bomull
(300 g)

Arbetskläder
(1120 g)
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Nattkläder
(200 g)

Underkläder, bomull
(70 g)

Strumpor, mixade material
(50 g)

Enkelt lakan, bomull
(600 g)

Badhandduk, bomull
(900 g)

Alternativ, inställningar och funktioner
Se den fullständiga bruksanvisningen för detaljerade instruktioner.

Skrynkelfritt
Förhindrar att tvätten blir skrynklig.

Barnlås
Förhindrar att maskinen används av misstag. Se avsnitt "Använd barnlåset", sida 13.

Fördröjning
Fördröjer torkprogrammets start med en angiven tid.

Torknivå, Mitt val
• Torknivå: Ställer in en torknivå. Tiden ökar med 3 minuter för varje nivå.
• Mitt val: Sparar dina favoritkombinationer med torkprogram och alternativ.

Belysning
Slår på och stänger av lampan.

Ljud av/ljud på
Stänger av och slår på ljudsignalen.

Tid
Justerar torkningstiden.

Ändra tidsinställning
Den här inställningen är tillgänglig med programmen Kall, Uppfräschningoch Varm.
1. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
2. Tryck på för att bläddra igenom tillgängliga torktider (från 10 minuter upp till 2,5 timmar).
3. Tryck .

Använd Skrynkelfritt alternativ.
1. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
2. Tryck på för att bläddra igenom de tillgängliga tiderna för skrynkelfri tvätt (30 min, 60 min, 90 min, 120 min).

Standardtiden är 60 minuter.
3. Tryck på

Tvätten kan tas ut när som helst under den skrynkelfria fasen.
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Använd Fördröjning alternativ
1. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
2. Ändra inställningar och välj alternativ vid behov.
3. Tryck på för att växla mellan de olika fördröjningstiderna.
4. Tryck .

Torkcykeln startar när fördröjningstiden har gått.

OBS!
Tryck på för att pausa nedräkningen av fördröjningstiden. Tryck på för att avbryta
fördröjningsalternativet.

Ändra Torknivå
Torkningsgraden kan justeras för alla program utom Bomull stryktorrt, Ylle, Fintvätt, Syntet stryktorrtoch Tid.
1. Välj ett program genom att vrida programväljaren.
2. Tryck på för att bläddra igenom tillgängliga torrhetsnivåer ( 3 minuter, 6 minuter, 9 minuter eller

12 minuter ökad torktid).

Använd Mitt val funktion
Du kan spara program du använder ofta för snabbåtkomst.
1. Välj ett program samt de inställningar och alternativ du vill använda.
2. Håll in i tre sekunder för att lägga till det aktuella programmet och inställningarna i minnet.

Programmet och inställningarna har nu sparats och kan väljas genom att vrida programväljaren till Mitt val

Stäng av och slå på ljudsignalen

OBS!
Ljudsignalen hörs inte när den är avstängd.

1. Tryck på för att stänga av ljudsignalen.
2. Tryck på för att slå på ljudsignalen.

Inställningen sparas till nästa återställning.

Tända och släcka lampan
1. Tryck på för att slå på lampan.

OBS! Lampan lyser i tre minuter. Lampan lyser i en minut om luckan är öppen.
2. Tryck på för att stänga av lampan.

Torkprogram

Kall
För att lufta enskilda plagg utan uppvärmning.

Förvald tid 0:10

Maxlast -

Tillval • Fördröjning
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Bomull extratorrt
För bomullstvätt som du vill torka helt och packa undan direkt. Rekommenderas för tjocka plagg och plagg med flera
lager, t.ex. jackor.

Förvald tid 3:22

Maxlast 8,0 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning
• Torknivå

Bomull stryktorrt
För plagg med enkla lager bomull som ska strykas. Lämnar tvätten lätt fuktad för att förbättra strykningens resultat.

Förvald tid 2:40

Maxlast 8,0 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning

Bomull normaltorrt
För bomullstvätt med enkla eller flera lager som du vill torka helt och packa undan direkt.

OBS!
Spara energi! Bomull normaltorrt är det mest energieffektiva programmet för att torka våt bomullstvätt.

Förvald tid 3:02

Maxlast 8,0 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning
• Torknivå

Fintvätt
För tjocka syntettyger i flera lager.

Förvald tid 0:50

Maxlast 1,0 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning

Varm
Att torka enskilda plagg eller slutföra torkningsprocessen med skrymmande textilier som t.ex. kuddar eller plagg av tyg
med olika torkningsbeteende, t.ex. jackor.
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Förvald tid 0:10

Maxlast -

Tillval • Fördröjning

Jeans
För jeans eller fritidskläder. Högt centrifugeringsvarvtal.

Förvald tid 3:20

Maxlast 4,0 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning
• Torknivå

Mixade material
För tyg som är en blandning av bomull och syntet.

Förvald tid 1:40

Maxlast 3,5 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning
• Torknivå

Mitt val
Definiera och spara din favoritkombination av torkprogram och alternativ.

Uppfräschning
För att fräscha upp kläder, t.ex. kläder som förvarats i ett slutet utrymme en längre tid, eller avlägsna dålig lukt.

Förvald tid 0:20

Maxlast 1,0 kg

Tillval • Fördröjning

Skjortor
För lättskött tvätt, t.ex. skrynkelfria skjortor och blusar.

Var försiktig så att du inte skrynklar och viker tvätten när du lägger den i torktumlaren. Ta direkt ut tvätten
från torktumlaren när den har torkat, och häng upp den i klädhängare.
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Förvald tid 1:00

Maxlast 1,0 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning
• Torknivå

Sportkläder
För sportkläder och tunt syntettyg som inte ska strykas.

Förvald tid 2:00

Maxlast 3,0 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning
• Torknivå

Syntet extratorrt
För tjockt eller flerlagers syntettyg. Försöker att torka tyget helt.

Förvald tid 1:20

Maxlast 3,5 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning
• Torknivå

Syntet normaltorrt
För tunt syntettyg som inte ska strykas. T.ex. lättskötta skjortor, babykläder eller strumpor.

Förvald tid 1:10

Maxlast 3,5 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning
• Torknivå

Syntet stryktorrt
För tunt syntettyg som ska strykas. Till exempel stickade plagg och skjortor.

Förvald tid 0:50

Maxlast 3,5 kg

Tillval • Skrynkelfritt
• Fördröjning
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Ylle
För textilier av ull som går att torktumla.

Förvald tid 0:25

Maxlast 1,0 kg

Tillval • Fördröjning
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RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Korrekt underhåll av produkten kan öka dess livslängd.

VARNING!
Koppla från maskinen innan du inleder underhåll.

VAR FÖRSIKTIG!
Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kemikalier för att rengöra produkten.

Rengör utsidan
• Rengör ytan med utspätt icke slipande rengöringsmedel vid behov.
• Torka omedelbart bort eventuellt utspillt vatten med en trasa.

VAR FÖRSIKTIG!
• Använd inte vassa verktyg vid rengöring.
• Använd inte myrsyra eller lösningsmedel som till exempel alkohol eller andra kemikalier.

Rengör torktumlaren
Använd en fuktad duk.

1. Rengör luckan, särskilt fönstret på insidan.
2. Rengör tätningen runt dörröppningen.
3. Rengör fuktighetssensorn inuti trumman.
4. Ta bort och rengör basfiltret.
5. Ta bort och rengör luckfiltret.

Torka alla delar med en mjuk duk innan du startar torktumlaren.

Rengör luckfiltret
Gör detta efter varje torkcykel.
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1. Öppna dörren.
2. Ta bort filtret.
3. Öppna filtret och ta bort ludd. Rengör filtret i vatten om det behövs och torka filtret grundligt.
4. Sätt tillbaka filtret.

VAR FÖRSIKTIG! Se till att filtret är installerat i rätt riktning.

Töm vattenbehållaren
Gör detta efter varje torkcykel.

2

1. Dra ut och balansera vattenbehållaren med båda händerna.
2. Töm ut kondensvattnet i ett handfat eller i en diskho.

VARNING! Drick inte kondensvattnet.
3. Sätt tillbaka vattenbehållaren.
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Rengör basfiltret
Gör detta efter var femte torkcykel.

1. Öppna locket.
2. Lossa de två låsspärrarna.
3. Ta tag i filterhandtaget och ta bort filtret.
4. Rengör filtret. Skölj vid behov av filtret med vatten och torka det noga efteråt.
5. Rengör gummitätningslisten.
6. Sätt tillbaka filtret.
7. Lås de två låsspärrarna.
8. Stäng locket tills du hör ett klick.

Rengör värmeväxlaren
Utförs vid behov, normalt var sjätte månad.

OBS!
Rengör värmeväxlaren regelbundet för att hålla torktiderna korta och minska energiförbrukningen.
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1. Öppna locket.
2. Lossa de två låsspärrarna.
3. Ta tag i filterhandtaget och ta bort basfiltret.
4. Ta bort ludd från värmeväxlaren med en dammsugare med dammborstmunstycke.

VAR FÖRSIKTIG! Tryck inte. Tryck kan skada kylflänsarna och försämra torktumlarens prestanda.
OBS! Du kan underlätta luddborttagningen genom att fukta luddet med en sprayflaska fylld med vatten.

5. Sätt dit basfiltret.
6. Lås de två låsspärrarna och stäng locket tills du hör ett klick.
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FELSÖKNING

Felsökning
VARNING!
• Endast auktoriserade servicetekniker får utföra reparationer.
• Om du upplever problem med produkten, se om du kan hitta en lösning i användaranvisningarna och

felsökningsinformationen i bruksanvisningen. Om problemet kvarstår:
– stäng av produkten,
– koppla bort produkten från strömförsörjningen och
– kontakta support.

Problem Orsak Åtgärd

Maskinen startar inte Luckan är inte ordentligt stängd Stäng luckan

Maskinen är inte ansluten till elnätet Anslut strömsladden till ett eluttag

Inget program har valts Välj ett program

Du glömde att trycka på Tryck på

Maskinen är inte påslagen Slå på maskinen

Displayen tänds inte Strömförsörjningen fungerar inte Kontrollera om strömförsörjningen
fungerar. Kontakta en lokal elektriker
om den inte fungerar

Nätkontakten är inte isatt Anslut nätkontakten till eluttaget

Inget program har valts Välj ett program

Maskinen är inte påslagen Tryck på

visas Vattenbehållaren är full Häll ut kondensvattnet och starta om
torktumlaren. Se avsnitt "Töm
vattenbehållaren", sida 24. Om
behållaren inte är full, starta om
torktumlaren. Om symbolen
fortfarande visas efter att torktumlaren
startats om, kontakta support.

visas Luckfiltret är fullt eller behöver
rengöras

Rengör luckfiltret
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Problem Orsak Åtgärd

Tvätten är inte tillräckligt torr eller
torkningen tog för lång tid

Luckfiltret och värmeväxlaren behöver
rengöras

Rengör luckfiltret, se
avsnitt "Rengör luckfiltret", sida 23
och värmeväxlaren, se
avsnitt "Rengör värmeväxlaren", sida
25

Installationsplatsen uppfyller inte
kraven

Justera installationsplatsen eller flytta
torktumlaren

Luftintaget är inte rent Håll luftintaget rent

Det valda torkprogrammet och
inställningarna var inte lämpliga

Justera om möjligt torrhetsnivån
och/eller torktiden. Överväg att
använda ett annat torkprogram.

Avloppsslangen behöver rengöras Rengör avloppsslangen

Vattenbehållaren är full Töm ut kondensvattnet

Torktumlaren stängs av efter
programmets slut

Torktumlaren stängs av automatiskt för
att spara energi

Det här är inte ett fel utan en normal
funktion

Avvikande ljud Kompressorn arbetar Dessa ljud är normala och tyder inte
på något fel

Maskinen står inte plant Nivåjustera maskinen. Se avsnitt
"Nivåjustera torktumlaren", sida 31

Felmeddelanden
Meddelande Orsak Åtgärd

E32 Fel på fuktighetssensorn Kontakta ditt lokala servicecenter om
problemet uppstår.

E33 Temperatursensorfel

Fel på vattenpumpen eller
vattennivågivaren

Behållaren är full Töm behållaren

Filtret är igensatt eller
omgivningstemperaturen är för hög

Rengör filtret och kontrollera
omgivningstemperaturen

Kontakta ditt lokala servicecenter om
problemet kvarstår.

OBS!
Om maskinen behöver repareras, överväg att reparera den. Att reparera istället för att köpa nytt är ett bra val
för miljön.

Reservdelarna som nämns i EU-förordning 2019/2023 kommer att vara tillgängliga för professionella
reparatörer minst 10 år efter att produkten introducerades på marknaden.
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INSTALLATION
Installera tumlaren enligt instruktionerna i detta avsnitt.

VARNING!
• Om tumlaren ska monteras ovanpå en tvättmaskin måste en pelarmonteringssats användas (beställs

separat). För att undvika faror får endast servicerepresentanten, eller en tekniker med samma behörighet,
montera maskinerna i en pelare.

• Kontrollera att luft kan cirkulera fritt runt tumlaren. Täck inte för luftintaget på framsidan eller luftgallren på
baksidan av tumlaren.

• Om nätsladden är skadad ska den bytas av tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller personer
med samma behörighet (skadad nätsladd utgör en fara).

• Sätt stickkontakten endast i jordat vägguttag (annars riskerar du din egen och andra personers hälsa).
Försäkra dig om att vägguttaget är korrekt och tillförlitligt jordat. Kontakta en behörig elektriker om du är
osäker.

• Anslut inte tumlaren till elnätet med en förlängningssladd, ett grenuttag eller liknande.
• Kontrollera att tumlarens anslutningsspecifikationer överensstämmer med strömförsörjningen i elnätet

innan du ansluter tumlaren. Se specifikationerna i denna bruksanvisning. Informationen finns också på ett
etikett på tumlaren. Fråga en behörig elektriker om du är osäker.

• Se till att stickkontakten alltid är tillgänglig, så att tumlaren kan kopplas bort från elnätet.

Packa upp torktumlaren

1. Avlägsna kartongen och all frigolitförpackning.
2. Lyft maskinen och dra bort förpackningen från undersidan.
3. Ta ut tillbehören från trumman.

VARNING!
Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn. Kvävningsrisk!

Installationsplats
Att tänka på vid val av installationsplats:
• Ytan ska vara stabil, torr och vågrät. Stabilitet är viktigt för att förhindra att maskinen förskjuts och det minimerar också

vibrations- och bullernivån.
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• Platsen måste vara ren och smuts får inte ansamlas.
• Undvik direkt solljus.
• Säkerställ tillräcklig ventilation.
• Rumstemperaturen ska vara högre än 0 °C.
• Placera produkten på avstånd från värmekällor som kol- eller gaseldade enheter.
• Vi rekommenderar att du placerar maskinen nära din tvättmaskin för att underlätta för dig.

VARNING!
• Försäkra dig om att torktumlaren inte står på strömsladden.
• Stickkontakten måste vara åtkomlig när maskinen är installerad.

VARNING!
Maskinen får inte användas i mycket våta rum eller i rum där det finns risk för explosiva eller frätande gaser.

VAR FÖRSIKTIG!
• Torktumlaren är endast avsedd för inomhusbruk.
• Torktumlaren är inte avsedd att byggas in i skåp.



Installation 31

© 2021, Elon Group AB. All rights reserved.

Nivåjustera torktumlaren

1. Använd ett vattenpass för att kontrollera att torktumlaren är helt vågrät.
2. Justera det främre stödet för hand eller med hjälp av ett verktyg om det behövs.

Det bakre stödet kan inte justeras.

VAR FÖRSIKTIG!
Ta inte bort stödet från torktumlaren.

Anslut till ett externt avlopp
Vid leveransen är torktumlaren ansluten på så sätt att kondensvatten samlas upp i en behållare. Du kan istället ansluta
torktumlaren direkt till ett externt avlopp.

VAR FÖRSIKTIG!
• Vik eller töj inte avloppsslangen.
• Sätt avloppsslangen så den inte skadas. En skadad slang orsakar vattenläckage.
• Sänk inte ned avloppsslangens ände i avloppsvattnet. Om du sänker ner slangen riskerar avloppet att inte

fungera korrekt och orsaka att avloppsvatten sugs tillbaka i maskinen.

Koppla loss och förläng avloppsslangen



32 Installation

© 2021, Elon Group AB. All rights reserved.

1. Använd en tång för att ta bort avloppsslangen från kopplingen försiktigt, men med kraft.
2. Sätt dit den borttagna avloppsslangen på slanghållaren.
3. Sätt dit den utvändiga avloppsslang på kopplingen.

Sätt avloppsslangen i en vask
Använd hållaren till avloppsslangen för att hålla slagen böjd nedåt i vasken utan att knickas.

120

1. Sätt in avloppsslangen i slanghållaren.
2. Häng slanghållaren över vaskens kant.
3. Säkra avloppsslangen mot vasken med en rem, klämma eller ett buntband.
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BILAGA

Tekniska specifikationer
Modellkod Se

avsnitt "Hitta modellkoden", sida 13

Höjd 845 mm

Bredd 595 mm

Djup 622 mm

Vikt 51 kg

Nominell kapacitet (max. kapacitet som kan torkas per
gång)

8,0 kg

Omgivningstemperatur +5 °C till +35 °C

Strömförsörjning 220–240 V växelström, 50 Hz

Nominell ineffekt 650 W

Köldmedium R134a

Köldmediemängd 305 g

Koldioxidekvivalent 0,436 T

GWP-värde 1430

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet, och finns i ett hermetiskt tillslutet
system.

Energieffektivitet
OBS!
Informationen i detta avsnitt baseras på Bomull normaltorrt programmet, om inget annat anges, samt i
informationen på maskinens energidekal.

Bomull normaltorrt programmet för bomull är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och är det mest
effektiva programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.

Modellkod Se
avsnitt "Hitta modellkoden", sida
13

Typ av torktumlare Kondensor

Energieffektivitetsklass A++

Viktad årlig energiförbrukning (AEC)
Energiförbrukning per år, baserat på 160 torkcykler med standardprogrammet för
bomull vid full och partiell last samt användning av energisparlägen. Den faktiska
energiförbrukningen per cykel beror på hur enheten används

235,3 kWh/år

Automatisk eller icke-automatisk Automatisk

EU-miljömärke –
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Viktad energiförbrukning vid full och partiell last 1,47 kWh

Energiförbrukning vid full last 1,98 kWh

Energiförbrukning vid partiell last 1,08 kWh

Energiförbrukning i frånläge (PO) 0,01 W

Energiförbrukning i viloläge (Pl) 0,8 W

Varaktighet för viloläge 10 min

Viktad programtid vid full och partiell last 142 min

Programtid vid full last 185 min

Programtid vid partiell last 110 min

Kondensationseffektivitetsklass på en skala från G (minst effektiv) till A (mest
effektiv)

B

Viktad kondensationseffektivitet vid full och partiell last 81 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet vid full last 81 %

Genomsnittlig kondensationseffektivitet vid partiell last 81 %

Bullernivå vid full last 69 dB

Energiförbrukning
Alla värden har fastställts i enlighet med EN 61121. Den faktiska förbrukningen kan skilja sig från de värden som anges i
tabellen, beroende på mängden tvätt, typen av tyg, kvarvarande fukt och eventuella ytterligare funktioner som valts.

Program Last Centrifugeringsvar
vtal för förtorkning
av tvätten

Kvarvarande
fuktighet före
torkning

Torktid Energiförbrukning

Bomull
normaltorrt

8 kg (full) 1000  varv/min 60 % 185 min 1,98 kWh

Bomull
normaltorrt

4 kg (halv) 1000  varv/min 60 % 110 min 1,08 kWh

Syntet normaltorrt 3,5 kg 800  varv/min 40 % 70 min 0,80 kWh

EU-direktiv och standarder
Denna produkt uppfyller kraven i tillämpliga EU-direktiv och EU-förordningar och är CE-märkt. EU-försäkran om
överensstämmelse är tillgänglig på begäran om den inte medföljer produkten.
Maskinens prestanda har testats i enlighet med standarden EN 61121 för torktumlare, förordning (EU) 392/2012 och
förordning (EU) 932/2012.
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Elvita-produkter distribueras och marknadsförs av Elon Group AB.
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