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 Med reservation för ändringar

 Säkerhetsinformation
Viktigt Läs noga igenom och spara för
framtida behov.

• Säkerheten för din maskin överensstäm-
mer med industristandard och med säker-
hetsbestämmelser enligt lag för tvättma-
skiner. Som tillverkare anser vi dock att det
är vår plikt att ge följande säkerhetsanvis-
ningar.

• Det är mycket viktigt att bruksanvisningen
hålls tillgänglig tillsammans med produk-
ten för framtida referens. Om maskinen
säljs eller överlåts till en annan ägare, eller
om du flyttar och låter maskinen vara kvar,
se till att bruksanvisningen medföljer ma-
skinen så att den nya ägaren kan studera
hur maskinen fungerar och ta del av sä-
kerhetsföreskrifterna.

• Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du
installerar eller använder maskinen.

• Kontrollera före start av maskinen att den
inte har några transportskador. Anslut ald-
rig en skadad maskin. Kontakta din åter-
försäljare om någon del är skadad.

• Om maskinen levereras på vintern när det
är minusgrader. Förvara den i rumstempe-
ratur i 24 timmar innan den används första
gången.

Allmän säkerhet

• Det är farligt att ändra specifikationerna
och att försöka modifiera denna produkt
på något sätt.

• Under tvättprogram med hög temperatur
kan glaset i luckan bli hett. Ta inte i det!

• Se till att inga husdjur kryper in i trumman.
Kontrollera trumman innan du använder
tvättmaskinen för att undvika detta.

• Föremål såsom mynt, säkerhetsnålar, nå-
lar, skruvar, stenar eller andra hårda, vassa
föremål kan orsaka allvarliga skador och
får inte läggas i maskinen.

• Använd endast rekommenderade mäng-
der av sköljmedel och tvättmedel. Tvätten
kan skadas om du fyller på för mycket. Följ
tillverkarens rekommendationer om doser-
ing.

• Tvätta små föremål som strumpor, spet-
sar, tvättbara bälten och liknande i en
tvättpåse eller ett örngott för att förhindra
att de fastnar mellan trumman och tvätt-
baljan.

• Använd inte maskinen för att tvätta artiklar
med plast- eller metallinlägg, material utan
fåll eller fransiga material.

• Gör maskinen strömlös och stäng vatten-
kranen efter användning och före rengör-
ing och underhåll.

• Du får inte under några omständigheter
försöka reparera tvättmaskinen på egen
hand. Reparationer som utförs av oerfarna
personer kan orsaka personskador eller
allvarliga felfunktioner. Kontakta Electrolux
Service. Begär alltid att original reservdelar
används vid reparationer.

Installation

• Tvättmaskinen är tung. Var försiktig när du
flyttar den.
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• Kontrollera att tvättmaskinen inte är ska-
dad när du packar upp den. Vid tveksam-
het, använd inte maskinen och kontakta
Electrolux Service.

• Allt förpackningsmaterial och alla trans-
portbultar skall avlägsnas före använd-
ning. Annars kan både tvättmaskinen och
annan egendom skadas allvarligt. Se rele-
vant avsnitt i bruksanvisningen.

• Kontrollera efter installation av maskinen
att inget står på inlopps-och tömnings-
slangen och att topplocket inte klämmer
elkabeln mot väggen.

• Om tvättmaskinen placeras på ett mattbe-
lagt golv, justera fötterna så att luft kan cir-
kulera fritt under maskinen.

• Kontrollera efter installationen att det inte
läcker vatten från slangarna eller slang-
kopplingarna.

• Om maskinen installeras i ett utrymme
som kan utsättas för frost, läs avsnittet
"frysrisk".

• Allt rörarbete som krävs för att installera
den här maskinen ska utföras av en behö-
rig rörmontör eller annan kompetent per-
son.

• Allt arbete avseende elektricitet som krävs
för att installera denna maskin skall utföras
av en behörig elektriker.

Användning

• Tvättmaskinen är konstruerad för använd-
ning i ett hushåll. Den får inte användas för
andra ändamål än de för vilka maskinen är
konstruerad.

• Tvätta endast material som är avsedda för
maskintvätt. Följ anvisningarna på varje
skötseletikett.

• Fyll inte maskinen med för mycket tvätt. Se
tvättprogramstabellen.

• Kontrollera före tvätt att alla fickor är tom-
ma och att alla knappar och dragkedjor är
knäppta och stängda. Undvik att tvätta
fransiga eller trasiga artiklar och förbe-
handla fläckar efter färg, bläck, rost och
gräs innan du tvättar. Bysthållare med me-
tallbygel får INTE maskintvättas.

• Plagg som har varit i kontakt med flyktiga
petroleumprodukter bör inte maskintvät-
tas. Om en flyktig rengöringsvätska har an-

vänts, se till att vätskan avlägsnas innan
plagget läggs in i maskinen.

• Drag aldrig i nätkabeln för att lossa stick-
kontakten från eluttaget; Ta tag i stickkon-
takten.

• Använd inte tvättmaskinen om elkabeln,
kontrollpanelen, topplocket eller botten är
skadad så att tvättmaskinens insida är åt-
komlig.

Barnsäkerhet

• Denna maskin är inte avsedd att användas
av personer (även barn) med nedsatt fysisk
eller sensorisk förmåga, eller om de har
bristande erfarenhet och kunskap, om de
inte instrueras och övervakas av en person
som ansvarar för deras säkerhet.

• Förpackningsmaterialet (t.ex. plastfolie
och polystyren) kan vara farligt för barn -
kvävningsrisk föreligger! Förvara dessa
material utom räckhåll för barn.

• Förvara alla tvättmedel på en säker plats
utom räckhåll för barn.

• Se till att barn och husdjur inte kryper in i
trumman. För att förhindra att barn och
husdjur blir instängda i trumman är ma-
skinen utrustad med en säkerhetsfunktion.
Aktivera denna funktion genom att vrida
knappen (utan att trycka in den) innanför
luckan tills spåret är horisontellt. Använd
vid behov ett mynt.

För att koppla bort funktionen så att luckan
åter går att stänga, vrid knappen moturs
tills spåret är vertikalt.
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Produktbeskrivning

Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för effektiv behandling av tvätt med låg
förbrukning av vatten, energi och tvättmedel. Maskinens nya tvättsystem använder tvätt-
medlet maximalt och minskar vattenförbrukningen för att spara energi.

1 2

3

4

5

1 Tvättmedelsfack

2 Kontrollpanel

3 Luckhandtag

4 Tömningspump

5 Justerbara fötter
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Tvättmedelsfack

 Fack för tvättmedel för förtvätts- och blöt-
läggningsfaserna, eller för fläckborttagnings-
medel som då används under fläckborttag-
ningsfasen (om maskinen har denna funk-
tion). Tvättmedlet för förtvätt och blötlägg-
ning tillsätts i början av tvättprogrammet.
Fläckborttagningsmedlet tillsätts under
fläckborttagningsfasen.

 Fack för pulvertvättmedel eller flytande
tvättmedel för huvudtvätten. Om flytande
tvättmedel används, fyll på det precis in-
nan programmet startas.

 Fack för flytande tillsatser (sköljmedel,
stärkelse).
Följ rekommendationerna från produktens
tillverkare avseende mängderna som skall
användas och fyll inte på över MAX -mar-
keringen i tvättmedelsfacket. Sköljmedel el-
ler stärkelsetillsatser måste fyllas på i facket
innan tvättprogrammet startas.

Kontrollpanel

Nedanstående bild visar kontrollpanelen. Här ser du programväljare, knappar, kontrol-
lampor och display. Dessa hänvisas till med motsvarande nummer på följande sidor.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Programväljare

2 TEMPERATUR-knapp

3 Knapp för Reducerad CENTRIFUGE-
RINGSHASTIGHET

4 Knapp för FÖRTVÄTT

5 Knapp för EXTRA SKÖLJNING

6 Knapp för FÖRDRÖJD START

7 Display

8 START/PAUS-knapp

9 Knappar för TIME MANAGER

Programväljare

Med denna kan maskinen sättas på/av och/
eller välja ett program.
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Temperatur

Med denna knapp kan du öka eller minska
tvättemperaturen.

Reducerad centrifugering

Genom att trycka på denna knapp kan du
ändra kan det valda programmets centrifu-
geringshastighet.

Förtvätt

Med detta val genomför maskinen en förtvätt
innan huvudtvätten. Tvättiden förlängs. Detta
val rekommenderas för mycket smutsig tvätt.

Extra sköljning

Denna maskin är konstruerad för att spara
energi. Välj denna funktion för att skölja tvät-
ten med extra mycket vatten (extra sköljning).
Några extra sköljningar utförs. Denna funk-

tion rekommenderas för personer som är al-
lergiska mot tvättmedel och för områden där
vattnet är mycket mjukt.

Fördröjd start

Med denna knapp kan tvättprogrammet för-
dröjas från 30 minuter - 60 minuter - 90 mi-
nuter, 2 timmar och sedan timme för timme
upp till max. 20 timmar.

Start Paus

Med denna knapp startas eller avbryts det
valda programmet.

Time Manager

Med dessa knappar kan du ändra den pro-
gramtid som automatiskt föreslås av tvätt-
maskinen.

Display

7.1 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8

7.9

7.107.117.12

7.2 7.4

Displayen visar följande information:
7.1: Temperatur
7.2: Temperatursymboler  , Kall  .
Under tvättfasen visas temperatursymbolen
animerad på displayen för att indikera att ma-
skinen har startat uppvärmningen av vattnet
i baljan.
7.3: Centrifugeringshastighet
7.4: Centrifugeringsymboler.
• Ingen centrifugering 
• Sköljstopp 
• Nattprogram 
Under centrifugeringsfasen animeras spira-
len.
Ingen centrifugering: detta alternativ elimi-
nerar alla centrifugeringsfaser och ökar an-
talet sköljningar för vissa program.
Sköljstopp: när du väljer denna funktion
tömmer inte maskinen det sista sköljvattnet

för att tvätten inte skall skrynklas. När pro-
grammet är klart blinkar  på displayen,
symbolen 7.10 visas fortfarande, kontrollam-
pan för knapp 8 är släckt och luckan är låst
för att markera att vattnet måste tömmas ut.
Töm vattnet genom att följa anvisningarna i
avsnittet "När programmet är klart".
Nattprogram: när du väljer denna funktion
tömmer inte maskinen det sista sköljvattnet
för att tvätten inte skall skrynklas. Eftersom
alla centrifugeringsfaser utesluts är detta
tvättprogram mycket tyst och lämpligt att
köra nattetid eller när eltaxan är låg. I vissa
program utförs sköljningarna med mer vat-
ten. När programmet är klart blinkar 
på displayen, symbolen 7.10 visas fortfaran-
de, kontrollampan för knapp 8 är släckt och
luckan är låst för att markera att vattnet mås-
te tömmas ut. Töm vattnet genom att följa
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anvisningarna i avsnittet "När programmet är
klart".
7.5: Symboler för tillvalsfunktioner: Extra
sköljning  , Sensitive  eller Lättstruket

 , beroende på tvättmaskinens modell).
7.6: Barnlås  (se avsnittet "Personliga in-
ställningar").
7.7: Symboler för smutsgrad
• Intensiv 
• Normal / Daglig 
• Lätt / Snabb 
• Supersnabb 
7.8:
• Det valda programmets varaktighet

När du har valt ett program visas dess var-
aktighet i timmar och minuter på displayen
(till exempel  ). Varaktigheten beräk-
nas automatiskt baserat på max. rekom-
menderad vikt för varje typ av material. När
programmet har startat uppdateras den
återstående tiden varje minut.

• När programmet är klart
När programmet är klart visas tre blinkan-
de nollor (  ) på displayen, symbolen
7.10 slocknar och luckan kan öppnas.

• Val av otillåten funktion
Om du väljer en funktion som inte kan
kombineras med det inställda tvättpro-
grammet visas meddelandet Err några se-
kunder i den nedre delen av displayen och
den röda kontrollampan för knapp 8 börjar
att blinka.

• Larmkoder
Om funktionsproblem uppstår kan vissa
larmkoder visas på displayen, till exempel

 (se avsnittet "Vad ska jag göra
om...").

• Fördröjd starttid
7.9: Klocksymbol 
När programmet har startat visas programti-
den på displayen och klocksymbolen anime-
ras.
7.10: Symbol för stängd lucka 
När du har tryckt på knapp 8 och maskinen
har startat tänds denna symbol och endast
symbolen för den pågående fasen lyser. När
programmet är klart visas tre blinkande nollor
(  ) på displayen och denna symbol
slocknar.
7.11: Tvättfassymboler
När du har valt tvättprogram visas symboler-
na för de faser som ingår i programmet på
den övre delen av displayen. När du har
tryckt på knapp 8 lyser endast symbolen för
den pågående tvättfasen:
• Förtvätt  (denna symbol tänds när mot-

svarande funktionsknapp väljs)
• Huvudtvätt 
• Sköljningar 
• Tömning 
• Centrifugering 
7.12: Symbol för Fördröjd start 
Den valda startfördröjningen, inställd med
motsvarande knapp, visas på displayen i nå-
gra sekunder. Därefter visas varaktigheten
hos det tidigare valda programmet. Motsva-
rande symbol tänds. Visningen av fördröj-
ningen minskar med en timme i taget tills en
timme återstår, därefter minskar tiden med
en minut i taget.

Tabell över symboler

     

= Bomull  = Ekonomi

= Sensitive Plus  = Syntet

= Lättstruket  = Fintvätt

= Ylle  = Handtvätt

= Special  = Finunderkläder

= Silke  = Sköljningar

= Tömning  = Centrifugering

= Skoncentrifugering  = Barnlås
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= Time Manager    

När maskinen används första gången
• Kontrollera att anslutningarna för el

och vatten har utförts enligt installa-
tionsanvisningarna.

• Ta bort polystyrenblocket och annan
materiel ur trumman.

• Innan du tvättar första gången, kör ett
bomullsprogram vid den högsta tem-

peraturen med tom maskin för att ta
bort eventuella rester från tillverkning-
en som kan finnas i trumman och ma-
skinen. Häll ett halvt mått tvättmedel i
huvudtvättfacket och starta maskin-
en.

Personliga inställningar
Ljudsignaler

Maskinen är utrustad med en ljudenhet som
avger en ljudsignal i följande fall:
• genom att vrida programväljaren
• genom att trycka på knapparna
• om du valde fel
• när ett program är klart
• Om ett fel uppstår
Genom att hålla knapparna 4 och 5 intryckta
samtidigt i cirka 6 sekunder inaktiveras ljud-
signalen (utom vid funktionsfel). Om du tryck-
er på knapparna en gång till aktiveras ljud-
signalen på nytt.

Barnlås

Barnlåset gör att du kan lämna maskinen
utan tillsyn så att du inte behöver vara orolig

för att barn kanske skadas eller orsakar ska-
dor på maskinen. Funktionen förblir aktiverad
även när tvättmaskinen inte är i drift.
Du kan ställa in funktionen på två sätt:
1. innan du trycker på knapp 8 : maskinen

kan då inte startas.
2. när du har tryckt på knapp 8 : program

och tillvalsfunktioner kan då inte ändras.
För att aktivera/inaktivera denna funktion, håll
knapparna 5 och 6 intryckta samtidigt i cirka
6 sekunder tills symbolen  tänds/släcks på
displayen.

Daglig användning
Fylla på tvätt
Öppna luckan genom att försiktigt dra hand-
taget utåt. Lägg tvätten i trumman, ett plagg
i taget, och skaka ut dem så mycket det går.
Stäng luckan.
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Mät upp tvättmedel och sköljmedel
Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.
Mät upp erforderlig mängd tvättmedel och
häll det i huvudtvättfacket  eller i lämpligt
fack beroende på det valda programmet/till-
valet (se avsnittet "Tvättmedelsfack" för mer
information).

Om du skall använda sköljmedel häller du det
i facket märkt  (var noga med att inte fylla
på över MAX-markeringen). Skjut in facket
försiktigt.

Välj önskat program med
programväljaren (1)

Till bruksanvisningen bifogas också de-
kaler till programväljaren. Välj dekal på
önskat språk. Rengör kontrollpanelen
med en torr trasa för att avlägsna even-
tuella dammrester. Ta bort skyddsfilmen

på dekalens baksida och fäst därefter
dekalen runt programväljaren såsom vi-
sas i figuren.

Vrid programväljaren till önskat program.
Tvättmaskinen föreslår en temperatur och
väljer automatiskt en centrifugeringshastig-
het för det valda programmet. Du kan ändra
dessa värden genom att trycka på motsva-
rande knappar. Kontrollampan för knapp 8
börjar att blinka och displayen visar det valda
programmets varaktighet. Programväljaren
kan vridas med- eller moturs. Position 
motsvarar Återställ program / Stäng AV ma-
skinen.

Se avsnittet "Programöversikt" för en
beskrivning av programväljarens samtli-
ga program.

När programmet är klart måste pro-
gramväljaren vridas till position  för att
stänga av maskinen.

Försiktighet Om du vrider
programväljaren till ett annat program
medan maskinen är i drift kommer den
röda kontrollampan för knapp 8 att
blinka 3 gånger och meddelandet Err
visas på displayen för att markera det
felaktiga valet. Maskinen kommer inte att
utföra det nya programmet.

Välj temperatur genom att trycka på
knapp 2

När du väljer ett program föreslår maskinen
automatiskt den förinställda temperaturen för
programmet.
Tryck på denna knapp flera gånger för att öka
eller minska temperaturen om du vill tvätta
vid en annan temperatur.
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Reducera centrifugeringshastigheten
genom att trycka på knapp 3

När du väljer ett program föreslår maskinen
automatiskt den högsta centrifugeringshas-
tigheten som är tillåten för programmet.
Tryck flera gånger på knapp 3 för att ändra
centrifugeringshastigheten om du vill centri-
fugera vid en annan hastighet.

Välj tillgängliga tillvalsfunktioner med
knapparna 3, 4 och 5

Beroende på vilket program du har valt kan
du kombinera det med olika tillvalsfunktioner.
Dessa måste väljas efter valet av önskat pro-
gram, men innan du trycker på knapp 8 .
När tillvalsknapparna trycks in tänds motsva-
rande symboler på displayen. När de trycks
in igen slocknar symbolerna. Om du väljer en
felaktig funktion kommer den röda kontrol-
lampan för knapp 8 att blinka 3 gånger och
meddelandet Err visas på displayen några
sekunder.

Se avsnittet "Programöversikt" för infor-
mation om hur tvättprogrammen och till-
valsfunktionerna kan kombineras.

Välj Fördröjd start genom att trycka på
knapp 6

Innan du startar programmet, om du vill se-
narelägga starten, tryck flera gånger på
knapp 6 för att välja önskad startfördröjning.
Motsvarande symbol 7.12 visas i den övre
delen av displayen.
Den valda tidsfördröjningen (upp till 20 tim-
mar) visas på displayen några sekunder, där-
efter visas åter det valda programmets var-
aktighet.
Du måste välja denna tillvalsfunktion när du
har valt program, men innan du trycker på
knapp 8 .
Du kan när som helst ändra eller avbryta tids-
fördröjningen innan du trycker på knapp 8 .
Val av Fördröjd start:
1. Välj program och önskade tillvalsfunktio-

ner.
2. Välj Fördröjd start genom att trycka på

knapp 6 .
3. Tryck på knapp 8 :

– maskinen startar sin nedräkning.
– Programmet startar när den inställda

tidsfördröjningen löper ut.
Avbryta fördröjd start när du har tryckt på
knapp 8 :

1. Ställ maskinen i PAUS-läge genom att
trycka på knapp 8 .

2. Tryck på knapp 6 en gång tills symbolen
 ' visas.

3. Tryck på knapp 8 en gång till för att starta
programmet.

Viktigt Den inställda fördröjningen kan inte
ändras förrän du har valt tvättprogrammet på
nytt.
Fördröjd start kan inte väljas tillsammans
med programmet TÖMNING .

Starta programmet genom att trycka på
knapp 8

För att starta det valda programmet, tryck på
knapp 8 . Den gröna kontrollampan för
knapp 8 slutar att blinka. Symbolen 7.10 vi-
sas på displayen för att markera att maskinen
börjat tvätta och att luckan är låst.
För att göra en paus i ett pågående program,
tryck på knapp 8 . Den gröna kontrollampan
börjar att blinka.
För att fortsätta programmet från den punkt
där det stannades, tryck en gång till på
knapp 8 . Om du har valt Fördröjd start börjar
maskinen nedräkningen.
Om du väljer en felaktig funktion kommer den
röda kontrollampan för knapp 8 att blinka 3
gånger och meddelandet Err visas några se-
kunder.

Välj Time Manager genom att trycka på
knapparna 9

Genom att trycka flera gånger på dessa
knappar kan du öka eller minska program-
mets varaktighet. Symbolen 7.7  visas på
displayen för att indikera den valda smuts-
graden. Denna funktion kan endast väljas till-
sammans med programmen Bomull , Syn-
tet och  Fintvätt .

Smutsgrad Sym-
bol

Typ av material

Intensiv För hårt smutsad
tvätt

Normal För normalt smutsad
tvätt

Daglig För daglig tvätt

Lätt För lätt smutsad tvätt

Snabb För mycket lätt
smutsad tvätt
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Smutsgrad Sym-
bol

Typ av material

Supersnabb 1) För plagg som an-
vänts en kort tid.

1) Vi rekommenderar att du reducerar
tvättmängden (se tabellen "Programöversikt").

Viktigt Time Manager kan inte väljas
tillsammans med Ekonomi -programmen.
Vilka av dessa smutsgradsymboler som är
tillgängliga beror på typen av material, se
nedanstående tabell:

Material Smutsgrad

Bomull

95 / 90 °C X X X X X X

60 / 50 °C X X X X X X

40 °C X X X X X X

30 °C X X X X X X

Kall X X X X X X

Syntet       

60 / 50 °C  X X X  X

40 °C  X X X  X

30 °C  X X X  X

Kall  X X X  X

Fintvätt       

40 °C  X X X  X

30 °C  X X X  X

Kall  X X X  X

Sensitiv
Plus

      

60 °C  X X    

Ändra en tillvalsfunktion eller ett
pågående program

Du kan ändra vissa tillvalsfunktioner innan
programmet utför dem.
Innan du gör några ändringar måste du ställa
maskinen i PAUS-läge genom att trycka på
knapp 8 (om du vill ändra funktionen Time
Manager måste du avbryta det pågående
programmet och välja program och inställ-
ningar från början).
Om du vill byta ett pågående program måste
du först återställa det. Vrid programväljaren
till  och sedan till det nya programmet.
Starta det nya programmet genom att trycka

på knapp 8 igen. Tvättvattnet i baljan töms
inte ut.

Göra paus i ett program

Tryck på knapp 8 för att göra en paus i ett
pågående program. Motsvarande gröna
kontrollampa börjar att blinka.
Tryck på knappen igen för att fortsätta pro-
grammet.

Avbryta ett program

Vrid programväljaren till  för att avbryta ett
pågående program.
Du kan nu välja ett nytt program.

Öppning av luckan

När programmet har startat (och under För-
dröjd start) är luckan låst. Om du behöver
öppna luckan, ställ först maskinen i PAUS-
läge genom att trycka på knapp 8 .
Om symbolen 7.10 slocknar på displayen
kan luckan öppnas.
Om symbolen 7.10 inte slocknar betyder det
att maskinen redan håller på att värma vatt-
net eller att vattennivån är för hög. Försök inte
att öppna luckan med våld!
Om det inte går att öppna luckan, men du
behöver öppna den, stäng först av maskinen
genom att vrida programväljaren till  . Efter
några minuter kan luckan öppnas. (Var upp-
märksam på vattnets nivå och tempera-
tur!)
När du har stängt luckan igen måste du välja
program och tillvalsfunktioner på nytt och
trycka på knapp 8 .

När programmet är klart

Tvättmaskinen stannar automatiskt. Tre blin-
kande nollor (  ) visas på displayen och
kontrollampan för knapp 8 slocknar. Ljudsig-
naler avges under några minuter.
Om du har valt ett program eller en tillvals-
funktion som slutar med att vattnet är kvar i
maskinen förblir symbolen 7.10 tänd för att
markera att vattnet måste tömmas ut innan
luckan öppnas.
Följ nedanstående instruktioner för att töm-
ma ut vattnet:
1. Vrid programväljaren till  .
2. Välj tömnings- eller centrifugeringspro-

grammet.
3. Reducera vid behov centrifugeringshas-

tigheten med relevant knapp.
4. Tryck på knapp 8 .
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När programmet är klart slocknar symbolen
7.10 och luckan kan öppnas. Vrid program-
väljaren till  för att stänga av maskinen.
Plocka ut tvätten ur trumman och kontrollera
noga att trumman är tom. Stäng vattenkra-
nen om du inte tänker fortsätta tvätta. Låt
luckan stå på glänt för att undvika mögelbild-
ning och obehaglig lukt inuti maskinen.
Standby-läge : Om inte tvätten plockas ur
inom 10 minuter efter programslut släcks dis-

playens bakgrundsbelysning och energi-
sparsystemet aktiveras. Endast kontrollam-
pan för knapp 8 blinkar för att markera att
maskinen måste stängas av. Genom att
trycka på valfri knapp går maskinen ur ener-
gisparläget och du kan ställa in ett annat
tvättprogram eller stänga av maskinen.

Råd och tips
Sortering av tvätten

Följ tvättsymbolerna på varje klädvårdsetikett
och tillverkarens tvättanvisningar. Sortera
tvätten enligt följande: Vittvätt, kulörtvätt,
syntetmaterial, ömtåliga material, ylle.

Temperaturer

95° eller 90°

för normalt smutsad vit bomull
och linne (t.ex. torkhanddukar,
handdukar, bordsdukar, la-
kan…)

60°/50°

för normalt smutsad färgäkta
tvätt (t.ex. skjortor, nattlinnen,
pyjamasar....) i linne, bomull el-
ler syntetmaterial och för lätt
smutsad vit bomull (t.ex. under-
kläder)

40°-30°- Kall

för ömtåliga material (t.ex. gar-
diner), blandad tvätt inkl. syn-
tetfibrer samt ylle märkt "ren ny
ylle, maskintvättbar, krympfri"

Innan du fyller på tvätt

Tvätta aldrig vittvätt och kulörtvätt tillsam-
mans. Vittvätten kan förlora sin "vithet".
Nya färgade plagg kan färga av sig i den för-
sta tvätten; De bör därför tvättas separat för-
sta gången.
Kontrollera att det inte finns några me-
tallföremål i tvätten (t.ex. hårklämmor,
säkerhetsnålar, knappnålar).
Stäng örngott, blixtlås, hakar och tryckknap-
par. Bind ihop bälten och långa band.
Ta bort svåra fläckar före tvätten.
Skrubba särskilt smutsiga områden med ett
specialmedel eller rengöringspasta.
Behandla gardiner extra försiktigt. Ta bort
krokar eller samla ihop dem i en påse eller i
ett nät.

Max. tvättmängder

Rekommenderade tvättmängder anges i
programöversikten.
Allmänna regler:
• Bomull, linne: Full trumma, men inte fört

hårt packat;
• Syntetmaterial: Inte mer än halvfull trum-

ma;
• Ömtåliga textilier och ylle: Trumman

inte fylld till mer än en tredjedel.
Om du tvättar maximala tvättmängder ut-
nyttjas vattnet och energin på bästa sätt.
Reducera tvättmängden när tvätten är hårt
smutsad.

Tvättens vikt

Följande vikter är ungefärliga:

Följande vikter är ungefärliga:

Badrock 1200 g

Påslakan 700 g

Arbetsskjorta (herr) 600 g

Pyjamas 500 g

Bordsduk 250 g

Kuddvar, frottéhanddukar,
nattkläder, herrskjortor

200 g

Dukar, trosor, näsdukar, blu-
sar, kalsonger

100 g

Fläckborttagning

Svåra fläckar kanske inte kan avlägsnas med
enbart vatten och tvättmedel. Det är därför
lämpligt att behandla dem före tvätten.
Blod: Behandla färska fläckar med kallt vat-
ten. Intorkade fläckar, blötlägg i specialmedel
över natten och skrubba sedan med såpa
och vatten.
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Oljebaserad färg: Fukta med tvättbensin,
lägg plagget på en mjuk duk och badda
fläcken; Behandla fläcken flera gånger.
Intorkade fettfläckar: Fukta med terpentin,
lägg plagget på ett mjukt underlag och bad-
da fläcken med fingerspetsarna och en bo-
mullsduk.
Rost: Oxalsyra upplöst i hett vatten eller ett
(kallt) rostborttagningsmedel. Var försiktig
med gamla rostfläckar eftersom cellulosa-
strukturen redan är skadad och materialet
tenderar att gå sönder.
Mögelfläckar: Behandla med blekmedel
och skölj noga (endast vittvätt och färgäkta
tvätt).
Gräs: Tvåla in lätt och behandla med blek-
medel (endast vittvätt och färgäkta tvätt).
Kulspetspenna och lim: fukta med aceton
1), lägg plagget på en mjuk duk och badda
fläcken.
Läppstift: Fukta med aceton enligt ovan och
behandla sedan fläcken med denaturerad
sprit. Behandla eventuella fläckrester med
blekmedel.
Rödvin: Blötlägg i vatten och tvättmedel,
skölj och behandla med ättiksyra eller citron-
syra och skölj. Behandla eventuella fläckres-
ter med blekmedel.
Bläck: Beroende på typ av bläck, fukta först

tyget med aceton 1), sedan med ättiksyra;
Behandla eventuella fläckrester på vita ma-
terial med blekmedel och skölj noga efteråt.
Tjära: behandla först med fläckborttag-
ningsmedel, denaturerad sprit eller tvättben-
sin och skrubba sedan med rengöringspas-
ta.

Tvättmedel och tillsatser

Goda tvättresultat är också beroende av att
man väljer rätt tvättmedel och använder kor-
rekta mängder för att undvika spill och skyd-
da miljön.
Även om tvättmedel är biologiskt nedbrytba-
ra innehåller de substanser som i stora
mängder kan störa naturens känsliga balans.
Valet av tvättmedel beror på typen av mate-
rial (ömtåligt, ylle, bomull, etc.) samt färg,
tvättemperatur och smutsgrad.

Alla vanliga maskintvättmedel kan användas
i denna maskin:
• Pulvertvättmedel för alla typer av material.
• Pulvertvättmedel för ömtåliga material

(max. 60 °C) och ylle.
• Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram

med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla
typer av material, eller specialtvättmedel
för endast ylle.

Tvättmedlet och eventuella tillsatser måste
hällas i rätt fack i tvättmedelsfacket innan
programmet startas.
Om flytande tvättmedel används måste ett
program utan förtvätt väljas.
Tvättmaskinen har en cirkulationssystem
som optimerar användningen av koncentre-
rade tvättmedel.
Följ rekommendationerna från produktens
tillverkare avseende mängderna som skall
användas och fyll inte på över MAX-mar-
keringen i tvättmedelsfacket .

Vattnets hårdhetsgrad

Vattnets hårdhet klassificeras i så kallade
"grader" av hårdhet. Information om vattnets
hårdhetsgrad där du bor kan du få från Vat-
tenverket eller de lokala myndigheterna.

Avhärdningsmedel måste tillsättas när
vattnet är medelhårt (fr.o.m. hårdhets-
grad II). Följ tillverkarens instruktioner.
Mängden tvättmedel kan då justeras till
hårdhetsgrad I (= mjukt vatten).

Nivå
Egen-
skap

Vattnets hårdhets-
grad

Tyska
grader

°dH

Franska
grader
°T.H.

1 mjukt 0-7 0-15

2 medelhårt 8-14 16-25

3 hårt 15-21 26-37

4 mycket
hårt

> 21 > 37

1) Använd inte aceton på konstsilke
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Diskprogram

Program - Max. och Min. temperatur - Program-
beskrivning - Max. cantrifugeringshastighet -
Max. tvättmängd - Typ av tvätt

Tillvalsfunktioner
Tvättmedels-

fack

Bomull Normal
90° - Kall
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut för mo-
dell EWF 14781 W
Max. centrifugeringshastighet 1600 varv/minut för mo-
dell EWF 16781 W
Max. vikt 7 kg - Reducerad vikt 3,5 kg
För vit och färgäkta bomull (normalt eller hårt smuts-
ad tvätt).

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM

FÖRTVÄTT 1)

EXTRA SKÖLJNING

TIME MANAGER 2)

 

Bomull Eko
90° - 40°
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut för mo-
dell EWF 14781 W
Max. centrifugeringshastighet 1600 varv/minut för mo-
dell EWF 16781 W
Max. vikt 7 kg
Vit och färgäkta bomull .
Detta program kan väljas för lätt och normalt smutsade
bomullsplagg. Tvättemperaturen reduceras och tvätt-
iden förlängs. Detta ger en bra tvätteffekt och sparar
energi.

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM

FÖRTVÄTT 1)

EXTRA SKÖLJNING

 

Sensitiv Plus
60°
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut för mo-
dell EWF 14781 W
Max. centrifugeringshastighet 1600 varv/minut för mo-
dell EWF 16781 W
Max. vikt 7 kg
Vit och färgäkta bomull .
Ekonomiprogram med hög sköljeffekt. Detta program
rekommenderas för personer med känslig hud eller al-
lergier.

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM

FÖRTVÄTT 1)

EXTRA SKÖLJNING

TIME MANAGER 2)

 

Syntet
60° - Kall
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 900 varv/minut
Max. vikt 3,5 kg - Reducerad vikt 2 kg
Syntet eller blandade material: underkläder, färgade
plagg, krympfria skjortor, blusar.

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM

FÖRTVÄTT 1)

EXTRA SKÖLJNING

TIME MANAGER 2)
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Program - Max. och Min. temperatur - Program-
beskrivning - Max. cantrifugeringshastighet -
Max. tvättmängd - Typ av tvätt

Tillvalsfunktioner
Tvättmedels-

fack

Lättstruket
60° - Kall
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 900 varv/minut
Max. vikt 1 kg
Detta program kan väljas för syntetplagg och blandade
material som skall strykas. Kläderna tvättas och centri-
fugeras försiktigt så att de inte skrynklas. På så sätt un-
derlättas strykningen. Dessutom utför tvättmaskinen
några ytterligare sköljningar.

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

FÖRTVÄTT 1)

EXTRA SKÖLJNING

Fintvätt
40° - Kall
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 700 varv/minut
Max. vikt kg 3,5 - Reducerad vikt kg 2
Ömtåliga material: akryl, viskos, polyester.

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM

FÖRTVÄTT 1)

EXTRA SKÖLJNING

TIME MANAGER 2)

 

Ylle
40° - Kall
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 1000 varv/minut
Max. vikt 2 kg
Program för maskintvättbar ylle samt för handtvättbar
ylle och ömtåliga material. Anmärkning: Ett enda eller
skrymmande plagg kan orsaka obalans. Om maskinen
inte utför den sista centrifugeringsfasen, lägg i fler plagg,
omfördela tvätten för hand och välj sedan centrifuge-
ringsprogrammet.

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM

Handtvätt
40° - Kall
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 1000 varv/minut
Max. vikt 2 kg
Specialprogram för ömtåliga material märkta med sym-
bolen "Handtvätt".

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM

Lingerie
40°
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 900 varv/minut
Max. vikt 1 kg
Detta program är lämpligt för mycket ömtåliga plagg
såsom finunderkläder, bysthållare, underkläder, etc.

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM

Silke
30°
Huvudtvätt - Sköljningar
Max. centrifugeringshastighet 700 varv/minut
Max. vikt 1 kg
Skonsamt tvättprogram lämpligt för silke och blandade
syntetmaterial.

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM
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Program - Max. och Min. temperatur - Program-
beskrivning - Max. cantrifugeringshastighet -
Max. tvättmängd - Typ av tvätt

Tillvalsfunktioner
Tvättmedels-

fack

Sköljning
Sköljningar med sköljmedel vid behov
Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut för mo-
dell EWF 14781 W
Max. centrifugeringshastighet 1600 varv/minut för mo-
dell EWF 16781 W
Max. vikt 7 kg
Med detta program kan du skölja och centrifugera bo-
mullsplagg som tvättats för hand. Maskinen utför tre
sköljningar som följs av en lång slutlig centrifugering.
Centrifugeringshastigheten kan reduceras genom att
trycka på knappen för detta.

CENTRIFUGERING
INGEN CENTRIFU-

GERING
SKÖLJSTOPP

NATTPROGRAM
EXTRA SKÖLJNING

Tömning
Tömning av vatten
Max. vikt 7 kg
För tömning av det sista sköljvattnet i program med
Sköljstopp och i Nattprogrammet.

  

Centrifugering
Tömning och lång centrifugering
Max. centrifugeringshastighet 1400 varv/minut för mo-
dell EWF 14781 W
Max. centrifugeringshastighet 1600 varv/minut för mo-
dell EWF 16781 W
Max. vikt 7 kg
Separat centrifugering för handtvättade plagg och efter
program med tillvalsfunktionen Sköljstopp och Nattpro-
gram. Du kan välja och anpassa centrifugeringshastig-
heten efter typen av material som tvättas genom att
trycka på relevant knapp.

CENTRIFUGERING  

Skoncentrifugering
Tömning och kort centrifugering
Max. centrifugeringshastighet 700 varv/minut
Max. vikt 3,5 kg
Separat kort centrifugering för ömtåliga material, syntet,
ylle, silke och handtvättade plagg.

CENTRIFUGERING  

 = AV
För att avbryta det pågående programmet eller för att
stänga av maskinen.

  

1) Om flytande tvättmedel används måste ett program utan Förtvätt väljas.
2) Om du väljer funktionen Supersnabb genom att trycka på knapp 9 rekommenderar vi att du reducerar

den maximala tvättvikten enligt rekommendation. Full tvättmängd är möjlig, men då med något sämre
tvättresultat.

Underhåll och rengöring
Varning Du måste koppla loss
maskinen från eluttaget innan du utför
någon form av rengöring eller underhåll.

Avkalkning

Vattnet vi använder innehåller i regel en del
kalk. Det är därför lämpligt att då och då an-

vända ett avkalkningsmedel i maskinen. Gör
detta separat utan någon tvätt och enligt an-
visningarna från medlets tillverkare. Det före-
bygger kalkavlagringar i maskinen.

16  electrolux



Efter varje tvätt

Låt luckan stå öppen en stund. Detta mot-
verkar mögelbildning och unken lukt inuti
maskinen. Genom att låta luckan stå öppen
efter tvätt förlänger du också lucktätningens
livslängd.

Underhållstvätt

När man använder tvättprogram med låga
temperaturer kan det bli beläggningar av oli-
ka restämnen inuti trumman.
Vi rekommenderar därför att en underhålls-
tvätt körs med jämna mellanrum.
För att köra en underhållstvätt:
• Kontrollera att trumman är tom.
• Välj det varmaste bomullsprogrammet.
• Använd en normal mängd tvättmedel och

ett pulvertvättmedel med biologiska egen-
skaper.

Utvändig rengöring

Använd endast såpvatten för att rengöra ma-
skinens hölje och eftertorka noga.

Viktigt Använd inte denaturerad sprit,
lösningsmedel eller liknande produkter för
rengöring av utsidan.

Rengöring av tvättmedelsfacket

Tvättmedelsfacket skall rengöras med jämna
mellanrum.
Rengör regelbundet de olika avdelningarna i
facket.
Avlägsna facket genom att trycka ned spär-
ren och dra facket utåt.

Spola facket under rinnande vatten för att få
bort rester av pulvertvättmedel.

För att underlätta rengöringen bör du ta bort
överdelen på tillsatsfacket. Rengör alla delar
med vatten.

Rengör tvättmedelsfackets utrymme med en
borste.

Tvättrumma

Rostavlagringar kan förekomma i trumman
beroende på främmande rostande föremål i
tvätten eller på att kranvattnet innehåller järn.

Viktigt Rengör inte trumman med sura
avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller
klor eller stålull.

1. Ta bort rostavlagringar på trumman med
rengöringsmedel för rostfritt stål.

2. Kör ett tvättprogram utan tvätt för att få
bort eventuella rester av alla rengörings-
medel.
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Program: kort bomullsprogram vid maxi-
mal temperatur och tillsätt cirka 1/4 mått
med tvättmedel.

Luckans tätning

Kontrollera luckans tätning då och då och ta
bort smuts och skräp som kan ha fastnat i
vecket.

Tömningspump

Inspektera pumpen regelbundet och särskilt
om:
• Maskinen inte tömmer och/eller inte cent-

rifugerar.
• Maskinen låter konstigt under tömningen.

Det kan bero på att föremål såsom säker-
hetsnålar, mynt eller liknande blockerar
pumpen.

Gör på följande sätt:
1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Vänta vid behov tills vattnet har kallnat.
3. Öppna pumpluckan.

4. Placera en behållare nära pumpen för att
samla upp eventuellt spill.

5. Lossa nödtömningsslangen, placera
den i behållaren och ta ut proppen.

6. När det inte kommer ut mer vatten, skru-
va loss nålfällan och avlägsna den. Ha
alltid en trasa till hands för att torka upp
vattenspill när nålfällan avlägsnas.

7. Avlägsna eventuella föremål från skovel-
hjulet genom att rotera det.

8. Sätt tillbaka proppen i nödtömnings-
slangen och sätt slangen på plats i hål-
laren.

9. Skruva fast nålfällan ordentligt.
10. Stäng pumpluckan.
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Varning

När maskinen är i drift kan det under vissa
tvättprogram finnas hett vatten i pumpen.
Avlägsna aldrig nålfällan när ett tvättprogram
pågår. Vänta alltid tills maskinen har avslutat
programmet och tvätten har plockats ur. När
du sätter tillbaka nålfällan, skruva fast den
ordentligt så att den inte läcker och så att
barn inte kan skruva loss den.

Rengöring av tilloppsfiltret

Om du märker att det tar längre tid än vanligt
för maskinen att ta in vatten, kontrollera att
filtret i tilloppsslangen inte är blockerat.
1. Stäng vattenkranen.
2. Skruva loss slangen från kranen.
3. Rengör filtret i slangen med en styv bors-

te.
4. Skruva tillbaka slangen på kranen.

Nödtömning

Gör så här för att tömma maskinen om vatt-
net inte töms ut:
1. Koppla loss maskinen från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Vänta vid behov tills vattnet har kallnat.
4. Öppna pumpluckan.
5. Ställ en skål på golvet och placera änden

av nödtömningsslangen i skålen. Ta ur
proppen. Vattnet skall tömmas ut i skålen
genom självfall. Sätt tillbaka proppen i
slangen när skålen är full. Töm skålen.
Upprepa proceduren tills inget mer vatten
rinner ut.

6. Rengör vid behov pumpen enligt tidigare
beskrivning.

7. Placera nödtömningsslangen i hållaren
när du har satt tillbaka proppen.

8. Skruva fast nålfällan igen och stäng luck-
an.

Åtgärder vid frysrisk

Följ anvisningarna nedan om maskinen står
på en plats där det finns risk att temperaturen
sjunker under 0 °C:
1. Stäng vattenkranen.
2. Skruva loss tilloppsslangen.
3. Placera änden av nödtömningsslangen

och änden av tilloppsslangen i en skål på
golvet och låt vattnet rinna ut.

4. Skruva fast tilloppsslangen på kranen
och sätt nödtömningsslangen på plats
när du har satt i proppen igen.

5. Innan du sätter på maskinen, kontrollera
att rumstemperaturen är över 0 °C.
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Om maskinen inte fungerar
Vissa problem beror på bristande underhåll
eller förbiseenden och som enkelt kan lösas
utan att tillkalla en servicetekniker. Kontrolle-
ra nedanstående punkter innan du kontaktar
vår lokala serviceavdelning.
När maskinen används kan det hända att den
röda kontrollampan vid knapp 8 blinkar och
att en av följande larmkoder visas på dis-
playen samtidigt som en ljudsignal avges var
20:e sekund för att markera att maskinen inte
fungerar:

•  : Problem med vattenförsörjningen.
•  : Problem med tömningen av vatten.
•  : Luckan öppen.
När problemet har åtgärdats, tryck på knapp
8 för att fortsätta programmet. Kontakta vår
lokala serviceavdelning om problemet kvars-
tår efter alla kontroller.

Problem Möjliga orsaker / Åtgärder

Tvättmaskinen startar inte.

Luckan är inte stängd. 
• Stäng luckan ordentligt.
Stickkontakten sitter inte ordentligt i eluttaget.
• Sätt i stickkontakten i eluttaget.
Eluttaget är strömlöst.
• Kontrollera den elektriska installationen i ditt hem.
Säkringen har gått.
• Byt ut säkringen.
Programväljaren är inte rätt inställd och knapp 8 har inte tryckts in.
• Vrid programväljaren och tryck på knapp 8 en gång till.
Funktionen Fördröjd start har valts.
• Avbryt startfördröjningen om tvätten skall tvättas omedelbart.
Barnlåset är aktiverat.
• Inaktivera barnlåset.

Maskinen fylls inte med vat-
ten.

Vattenkranen är stängd. 
• Öppna vattenkranen.

Tilloppsslangen är klämd eller vikt. 
• Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen.

Filtret i tilloppsslangen är igentäppt. 
• Rengör filtret i tilloppsslangen.

Luckan är inte stängd ordentligt. 
• Stäng luckan ordentligt.

Maskinen fylls med vatten,
men tömmer sedan omedel-
bart.

Tömningsslangens ände sitter för lågt.
• Se avsnittet "Tömning av vatten".

Maskinen tömmer inte och/
eller centrifugerar inte.

Tömningsslangen är klämd eller vikt. 
• Kontrollera anslutningen av tömningsslangen.

Nålfällan är igentäppt. 
• Rengör nålfällan.
En tillvalsfunktion eller ett program som slutar utan centrifugering
eller utan att pumpa ut vattnet har valts.
• Välj tömnings- eller centrifugeringsprogrammet.
Tvätten är inte jämnt fördelad i trumman.
• Omfördela tvätten i trumman.
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Problem Möjliga orsaker / Åtgärder

Det är vatten på golvet.

För mycket tvättmedel eller fel typ av tvättmedel har använts (det
bildas för mycket skum).
• Minska mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Kontrollera om någon av tilloppsslangens kopplingar läcker. Det är
inte alltid så enkelt att se detta eftersom vattnet rinner ned längs
slangen: känn efter om slangen är fuktig.
• Kontrollera anslutningen av tilloppsslangen.
Tömnings- eller tilloppsslangen är skadad.
• Byt ut slangen mot en ny.
Proppen till nödtömningsslangen har inte satts tillbaka på plats eller
nålfällan har inte skruvats in ordentligt efter rengöring.
• Sätt tillbaka proppen i nödtömningsslangen eller skruva in nålfällan

helt.

Otillfredsställande tvättre-
sultat.

För lite tvättmedel eller ett olämpligt tvättmedel har använts.
• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel.
Envisa fläckar har inte behandlats före tvätten.
• Använd produkter som finns i handeln för att behandla svåra

fläckar.
Fel temperatur var inställd.
• Kontrollera att du har ställt in rätt temperatur.
För stor tvättmängd.
• Minska tvättmängden.

Luckan går inte att öppna.

Programmet pågår fortfarande.
• Vänta tills tvättprogrammet är klart.
Lucklåset har inte frigjorts ännu.
• Vänta tills symbolen  slocknat.
Det är vatten i trumman.
• Välj ett program för tömning eller centrifugering för att tömma ut

vattnet.

Maskinen vibrerar eller bull-
rar.

Transportbultarna och förpackningsmaterialet har inte tagits bort.
• Kontrollera att maskinen är korrekt installerad.
Stödfötterna har inte justerats.
• Kontrollera att maskinen står i våg.
Tvätten är inte jämnt fördelad i trumman.
• Omfördela tvätten i trumman.
Det kanske är väldigt lite tvätt i trumman.
• Lägg i mer tvätt i trumman.

Centrifugeringen börjar sent
eller maskinen centrifugerar
inte alls.

Elektroniken har känt av obalans i trumman eftersom tvätten är
ojämnt fördelad. Tvätten omfördelas genom att trumman roteras åt
andra hållet. Detta kan ske flera gånger innan obalansen försvinner
och normal centrifugering åter fungerar. Om tvätten efter 10 minuter
fortfarande är ojämnt fördelad i trumman kommer maskinen inte att
centrifugera. Omfördela i så fall tvätten för hand och välj centrifuge-
ringsprogrammet.
• Omfördela tvätten i trumman.
För liten tvättmängd.
• Lägg i mer plagg, omfördela tvätten för hand och välj sedan cent-

rifugeringsprogrammet.

Maskinen låter konstigt.

Maskinen är utrustad med en ny typ av motor som låter annorlunda
än traditionella motorer. Denna motor säkerställer en mjukare start
och en jämnare fördelning av tvätten i trumman samt förbättrar även
maskinens stabilitet.
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Problem Möjliga orsaker / Åtgärder

Det syns inget vatten i trum-
man.

Maskiner baserade på modern teknologi arbetar på ett mycket eko-
nomiskt sätt med mycket lite vatten utan att tvättresultatet försäm-
ras.

Kontakta vår serviceavdelning om du inte
kan identifiera eller lösa problemet. Innan du
ringer, anteckna maskinens modell, serie-
nummer och inköpsdatum: serviceavdel-
ningen kommer att fråga efter denna infor-
mation.

Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
         Ser. No. ... ... ...

M
od

. .
.. 

...
 ..

.

Pr
od

. N
o.

 ..
. .

.. 
..

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
er

. N
o.

 ..
. .

.. 
...

Tekniska data

Mått Bredd
Höjd
Djup

60 cm
85 cm
63 cm

Elektrisk anslutning Information om den elektriska anslutningen finns på typskylten som
sitter på luckans innerkant.

Vattentryck Min.
Max.

0,05 MPa
0,8 MPa

Max. tvättmängd Bomull 7 kg

Centrifugeringshastighet Max. 1400 varv/minut (EWF 14781 W)
1600 varv/minut (EWF 16781 W)

Förbrukningsvärden

Program Energiförbrukning
(kWh)

Vattenförbrukning
(liter)

Programtid (minuter)

Vit bomull 90° 2.1 62

Om du vill se pro-
grammets varaktig-
het, se displayen på

kontrollpanelen.

Bomull 60° 1.35 58

Bomull EKO 60° 1) 1.05 45

Bomull 40° 0.75 58

Syntet 40° 0.55 51

Fintvätt 40° 0.55 63

Ylle / Handtvätt 30° 0.25 62

1) Programmet "Bomull Eko" vid 60 °C med en tvättmängd på 7 kg är referensprogram för de data som
anges på energietiketten enligt standard EEC 92/75.
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De förbrukningsdata som anges i denna tabell är riktvärden som kan variera beroende
på mängd och typ av tvätt, det inkommande vattnets temperatur och omgivningstem-
peraturen.

Installation
Uppackning

Alla transportbultar och allt förpackningsma-
terial måste avlägsnas innan maskinen an-
vänds.
Vi rekommenderar att du sparar alla trans-
portdelar så att de kan återmonteras om ma-
skinen behöver transporteras igen.
1. När du har avlägsnat allt förpacknings-

material, lägg försiktigt maskinen ned på
dess baksida och avlägsna polystyren-
basen som maskinen står på.

2. Lossa nätkabeln, tilloppsslangen och
tömningsslangen från hållarna på ma-
skinens baksida.

3. Skruva loss de tre bultarna.

4. Dra ut distanshållarna av plast.
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5. Sätt i plastpluggar i det lilla övre hålet och
de två stora hålen. Pluggarna hittar du i
påsen med bruksanvisningen.

Placering

Installera maskinen på ett plant och hårt golv.
Se till att luftcirkulationen kring maskinen inte
blockeras av tjocka mattor eller liknande.
Kontrollera att maskinen inte vidrör väggen
eller annan inredning. Ställ in tvättmaskinen i
våg genom att justera fötterna uppåt eller
nedåt. Fötterna kan vara tröga att justera ef-
tersom de har en självlåsande mutter, men
maskinen MÅSTE stå stadigt och i våg. Kon-
trollera vid behov inställningen med ett vat-
tenpass. Erforderliga justeringar kan göras
med en skruvnyckel. En noggrann avvägning
förebygger vibrationer och buller samt hind-
rar maskinen från att flytta sig under drift.

Försiktighet Försök aldrig korrigera
ojämnheter i golvet med träbitar, papp
eller liknande material under maskinen.

Vattenintag

Varning Denna maskin måste
anslutas till en kallvattenledning.

1. Anslut medföljande tilloppsslang till en
kran som har en 3/4" kopplingsgänga.
Använd alltid slangen som medföljer ma-
skinen.

Viktigt Använd inte slangen till din gamla
maskin för att ansluta till
vattenledningen.
2. Den andra änden av tilloppsslangen som

ansluter till maskinen kan vridas såsom
visas i figuren.
Rikta inte tilloppsslangen nedåt.
Vinkla slangen åt vänster eller höger be-
roende på var vattenkranen sitter.
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3. Lossa ringmuttern för att justera slangens
läge. Var noga med att dra åt ringmuttern
efteråt för att undvika läckage.

Tilloppsslangen får inte förlängas. Om den är
för kort och du inte vill flytta kranen måste du
köpa en längre slang som är avsedd för den-
na typ av användning.

Viktigt Innan maskinen ansluts till en ny
vattenledning eller till en ledning som inte har
använts på länge, spola först ut en stor
mängd vatten för att ta bort avlagringar som
kan ha ansamlats i ledningen.

Avlopp

Ändan på tömningsslangen kan placeras på
tre sätt.
• Hakad över kanten på en vask med

hjälp av plastböjen som medföljer maskin-

en. Se till att slangen inte kan lossna me-
dan maskinen tömmer. Bind fast den vid
kranen eller fäst den på väggen.

• Till en förgrening på ett handfats av-
loppsrör. Förgreningen måste sitta ovan-
för vattenlåset så att böjen är minst 60 cm
över golvet.

• Direkt ansluten till ett avloppsrör på
minst 60 cm och ej över 90 cm höjd. Än-
den på tömningsslangen måste alltid vara
ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiame-
ter måste vara större än tömningsslangens
ytterdiameter. Tömningsslangen får inte
klämmas eller vikas.

Tömningsslangen kan förlängas till högst fyra meter. En extra tömningsslang med kopp-
lingsstycke kan köpas hos vår lokala serviceavdelning.
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Elektrisk anslutning
Information om den elektriska anslutningen
finns på typskylten som sitter på luckans in-
nerkant.
Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den
maximala belastning som krävs, även med
hänsyn till andra apparater som är anslutna
till samma nätkrets i ditt hushåll.

Anslut maskinen till ett jordat
eluttag.

Tillverkaren ansvarar inte för skador
på person eller egendom orsakade

av att ovanstående
säkerhetsåtgärder inte har följts.

Nätkabeln måste vara lätt att
komma åt när maskinen har ställts
på plats.

Om maskinens nätkabel behöver
bytas ut måste detta utföras av vår
serviceavdelning.

Miljöskydd

Symbolen    på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.

Förpackningsmaterial

Material som är märkta med symbolen  är
återanvändbara.
>PE<=polyeten
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen
Detta betyder att dessa material kan återvin-
nas om de läggs i rätt avfallsbehållare.

Ekologiska tips

För att spara vatten och energi och skydda
miljön rekommenderar vi att du följer dessa
tips:
• Normalt smutsad tvätt kan tvättas utan

förtvätt för att spara tvättmedel, vatten och
tid. (Du skyddar då även miljön!).

• Maskinen arbetar mer ekonomiskt om
trumman är helt fylld.

• Med en bra förbehandling kan fläckar och
begränsad smuts tas bort; Tvätten kan då
tvättas vid en lägre temperatur.

• Mät upp tvättmedel med hänsyn till vatt-
nets hårdhet, tvättens smutsgrad och
tvättmängden.
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