bruksanvisning

Cylinda
T3400F
ǇůŝŶĚĂd<ϳϮϬ

Bäste Cylinda kund!
Välkommen till familjen av Cylinda kunder.
Vi hoppas att ni får många års nytta av er nya maskin.
¹ËÃÁÆ½ÆÀ¹ÊÅäÆ¿¹ŲÆ½ËË½ÊƖ ĮÊ¹ÌÌ¾äËÌĮÊËÌ¹ÅĮÂÄÁ¿¹ÆÑÌÌ¹¹Î¼½ËË
funktioner rekommenderar vi att ni läser bruksanvisningen innan ni
¹ÆÎÜÆ¼½ÊÅ¹ËÃÁÆ½ÆƖÆ¾ÇÊÅ¹ÌÁÇÆÇÅÀÍÊÅ¹ÆÍÆ¼ÎÁÃ½Ê¾ĮÄÂ¼½Ê¾ĮÊÅÁÄÂĮÆ
lämnas i bruksanvisningen.

Bruksanvisning
Torktumlare
CylindaT3400F

VARNING: Läs bruksanvisningen innan du använder maskinen.

SNABBGUIDE
TRYCK PÅ HUVUDSTRÖMBRYTAREN.

1.
2.

Lägg in plaggen och stäng luckan.

VÄLJ ETT PROGRAM OCH VALFRIA
ALTERNATIV
ÊÁ¼ÈÊÇ¿Ê¹ÅÎÜÄÂ¹Ê½ÆÌÁÄÄ¼½ÌÆĮ¼ÎÜÆ¼Á¿¹ÈÊÇ¿Ê¹ÅÅ½ÌƖ

TRYCK PÅ KNAPPEN START

3.
TORKPROGRAM KLART

4.
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Texten Klart visas på displayen när programmet är klart.
½Æ¿ĮÊÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½Ì½¾Ì½ÊÎ¹ÊÂ½ÌÇÊÃÆÁÆ¿Ɩ
ÌÜÆ¿¹ÎÀÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½ÆƖ
Stäng luckan.

INNEHÅLL

INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN FÖRSTA
GÅNGEN
4
Språkval

4

Tvättmärkning
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
½Æ¿ĮÊ¹ÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½Ì

½Æ¿ĮÊ¹Å¹ËÃÁÆ½ÆËÍÌËÁ¼¹

FELSÖKNING

12
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ʾʿ
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Maskinen startar inte

13

Allmänt
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Säkerhet

5

¹ËÃÁÆ½ÆºÄÁÊÀ½ÄÌËÌÊĮÅÄĮËÍÆ¼½ÊÈÊÇ¿Ê¹ÅÅ½ÌË
gång
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Installation
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ÇÊÃÆÁÆ¿½ÆÌ¹Ê¾ĮÊÄäÆ¿ÌÁ¼
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Felmeddelanden
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ĮÊÈ¹»ÃÆÁÆ¿ËÅ¹Ì½ÊÁ¹Ä
Återvinning

5

Barnsäkerhet
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Barnsäker start
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TEKNISK INFORMATION
Maskinen startar inte

SERVICE
Innan du kontaktar service
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Har kläderna centrifugerats?

8

Torktumlarens placering

16

Material som kan torktumlas
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Elinstallation
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Material som inte får torktumlas

8

Anslutning vid leverans

18

Statisk elektricitet

8

Omkoppling

18
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Myntautomat

18

TORKTUMLING
Sortera plaggen

9

Välja program
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Tryck på knappen start.
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Torkprogram klart
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INSTÄLLNINGAR

ÍÃ¹Æ¿ĮÊ¹¾ĮÄÂ¹Æ¼½ÁÆËÌÜÄÄÆÁÆ¿¹Ê

Så här väljer du inställningarna:
ĮÊº¹ÊÎÇÄÑÅ

HÄNGNING AV LUCKA
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Språk
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Barnsäker
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Element 2
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INNAN DU ANVÄNDER MASKINEN FÖRSTA GÅNGEN
SPRÅKVAL
Du blir ombedd att välja språk i displayen när du anslutit
¼ÁÆÅ¹ËÃÁÆÇ»ÀËÌ¹ÊÌ¹Ê¾ĮÊ¾ĮÊËÌ¹¿äÆ¿½ÆƖ
ĮÊËäÀÜÊƕ
1. Vrid på programväljaren och välj mellan: US English,
English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français,
½ÍÌË»ÀƓÌ¹ÄÁ¹ÆÇƓ ËÈ¹ÆÇÄƓȧɣɠɠɘɖɗƓ½¼½ÊÄ¹Æ¼ËƖ
ʿƖÊÑ»ÃÈäÌÇÈ¾ĮÊ¹ÌÌËÈ¹Ê¹ÁÆËÌÜÄÄÆÁÆ¿½ÆƖ

TVÄTTMÄRKNING
ÁËË¹Å¹Ì½ÊÁ¹ÄÜÊÃÜÆËÄÁ¿¹¾ĮÊÌÇÊÃÌÍÅÄÁÆ¿ƖÇÆÌÊÇÄÄ½Ê¹Ç»À
¾ĮÄÂ¹ÄÄÌÁ¼Ì½ÐÌÁÄÁ½ÊÆ¹ËÌÎÜÌÌÅÜÊÃÆÁÆ¿Ç»ÀÄÜËÅ½ÊÁÃ¹ÈÁÌ½ÄƓ
Råd och tips innan du torktumlar.
OBS!
ÜÊ¼ÍËÌ¹ÊÌ¹ÊÌÇÊÃÌÍÅÄ¹Ê½Æ¾ĮÊËÌ¹¿äÆ¿½Æ½ÄÄ½Ê½¾Ì½Ê½ÌÌ
ÄÜÆ¿Ê½ËÌÁÄÄ½ËÌäÆ¼Ã¹Æ½ÌÌÄÜÌÌ¼ÍÆÃ¹Æ¼½ÀĮÊ¹ËƖ ½ÌÌ¹ÄÂÍ¼
ÜÊÆÇÊÅ¹ÄÌÇ»À¾ĮÊËÎÁÆÆ½Ê½¾Ì½ÊÆä¿Ê¹ÌÇÊÃÆÁÆ¿¹ÊƖ
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER
ALLMÄNT
Läs bruksanvisningen och förvara den på en
säker plats!
ƹ ¹ËÃÁÆ½ÆÃ¹Æ¹ÆÎÜÆ¼¹ËÈäÇŰ½ÆÌÄÁ¿¹ÈÄ¹ÌË½ÊƖ

ƹ Reparationer och underhåll gällande säkerhet eller
ÈÊ½ËÌ¹Æ¼¹ÅäËÌ½ÍÌ¾ĮÊ¹Ë¹ÎÃÎ¹ÄÁŲ»½Ê¹¼¾¹»ÃÅ¹ÆƖ

ƹ ¹ËÃÁÆ½ÆËÃ¹¹ÆÎÜÆ¼¹Ë½Æ¼¹ËÌ¾ĮÊÌÇÊÃÌÍÅÄÁÆ¿ƓËä
som beskrivs i denna bruksanvisning.
ƹ Reparationer och underhåll gällande säkerhet eller
ÈÊ½ËÌ¹Æ¼¹ÅäËÌ½ÍÌ¾ĮÊ¹Ë¹ÎÃÎ¹ÄÁŲ»½Ê¹¼¾¹»ÃÅ¹ÆƖ

ƹ Ã¹¼¹¼½ËÌÊĮÅËÄ¹¼¼¹ÊÅäËÌ½Ê½È¹Ê½Ê¹Ë½Æ¼¹ËÌ¹Î
ÃÎ¹ÄÁŲ»½Ê¹¼½Ä½ÃÌÊÁÃ½ÊƖ

ƹ ÁÄÄÊÜ»ÃÄÁ¿Î½ÆÌÁÄ¹ÌÁÇÆÜÊÆĮ¼ÎÜÆ¼Á¿¾ĮÊ¹ÌÌ¾ĮÊÀÁÆ¼Ê¹
¹ÌÌÊĮÃ¾ÊäÆĮÈÈ½Æ½Ä¼½ÄÄ½ÊäÆ¿ÇÊ¾ÊäÆÍÌÊÍËÌÆÁÆ¿ËÇÅ
¾ĮÊºÊÜÆÆ½Ê¹Æ¼Ê¹ºÊÜÆËÄ½ÆËÍ¿ËÁÆÁÊÍÅÅ½ÌÆÜÊÌÇÊÃtumlaren är igång.
ƹ Torka inte smutsig tvätt i torktumlaren.

ƹ Ä¹¿¿ËÇÅÀ¹ÊŴÜ»Ã¹Êº½ËÌä½Æ¼½¹ÎÌƖ½ÐƖÅ¹ÌÇÄÂ¹Ɠ¹»½ÌÇÆƓ¹ÄÃÇÀÇÄƓº½ÆËÁÆƓ¾ÇÌÇ¿½ÆƓŴÜ»ÃºÇÊÌÌ¹¿ÆÁÆ¿ËÅ½¼½ÄƓ
terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska tvättas
i varmt vatten med extra tvättmedel innan de läggs i
torktumlaren.
ƹ Material såsom skumgummi, latex, plast, vattentäta
textilier, gummibelagda material och kläder samt
skumgummifyllda kuddar får inte torkas i torktumlaren.

VARNING! VARM YTA!
När torktumlaren är igång blir torktumlarens baksida
ÅÑ»Ã½ÌÎ¹ÊÅƖäÌÅ¹ËÃÁÆ½ÆËÎ¹ÄÆ¹À½ÄÌÁÆÆ¹Æ¼ÍÎÁ¼ÊĮÊ
baksidan.
VARNING!
Stoppa aldrig maskinen innan torkcykeln är klar, såvida
inte alla plagg snabbt tas ut från maskinen och sprids
ut så att värmen leds bort.

INSTALLATION
Se kapitel Installation.

FÖRPACKNINGSMATERIAL
Sortera avfallsmaterial i enlighet med lokala riktlinjer.

ÅTERVINNING
½ÆÆ¹Å¹ËÃÁÆÜÊÌÁÄÄÎ½ÊÃ¹¼Ç»ÀÅÜÊÃÌ¾ĮÊäÌ½ÊÎÁÆÆÁÆ¿Ɩ
¹ËÃÁÆ½ÆÅäËÌ½¿ĮÊ¹ËÇºÊÍÃº¹ÊÇÅ¼½ÆËÃ¹ËÄÍÌ¹
¹ÆÎÜÆ¼¹Ë¾ĮÊ¹ÌÌ¾ĮÊÀÁÆ¼Ê¹È½ÊËÇÆËÃ¹¼¹ƖÇÆÌ¹ÃÌ¹¼ÁÆ
ÃÇÅÅÍÆ¾ĮÊÁÆ¾ÇÊÅ¹ÌÁÇÆÇÅÎ¹ÊÇ»ÀÀÍÊÅ¹ËÃÁÆ½ÆËÃ¹
återvinnas på rätt sätt.

ƹ ÃĮÄÂÅ½¼½Ä½ÄÄ½ÊÄÁÃÆ¹¼½ÈÊÇ¼ÍÃÌ½ÊºĮÊ¹ÆÎÜÆ¼¹Ë½ÆÄÁ¿Ì
tvättmedelsfabrikantens rekommendationer.
ƹ Maskinen kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk eller mental
¾ĮÊÅä¿¹ƓÅÁÆÆ½Ë¾ĮÊÄÍËÌ½ÄÄ½ÊËÇÅË¹ÃÆ¹Ê½Ê¾¹Ê½ÆÀ½Ì
och kunskap.
½ËË¹È½ÊËÇÆ½ÊÅäËÌ½ĮÎ½ÊÎ¹Ã¹ËÆÜÊ¼½¹ÆÎÜÆ¼½Ê
maskinen eller så ska de ha instruktioner om hur
Å¹ËÃÁÆ½ÆËÃ¹¹ÆÎÜÆ¼¹ËÇ»À¾ĮÊËÌäÊÁËÃ½ÊÆ¹ËÇÅÃ¹Æ
uppstå.
ƹ ¹ÊÆÅäËÌ½ĮÎ½ÊÎ¹Ã¹Ë¾ĮÊ¹ÌÌÍÆ¼ÎÁÃ¹¹ÌÌ¼½Ä½Ã½ÊÅ½¼
maskinen.
ƹ Barn under 3 år ska hållas borta från maskinen såvida
¼½ÁÆÌ½ĮÎ½ÊÎ¹Ã¹ËÃÇÆËÌ¹ÆÌƖ
ƹ ¹ºÇÊÌ¹ÄÄ¹¾ĮÊ½ÅäÄÍÊŲ»ÃÇÊƓËäËÇÅÌÜÆ¼¹Ê½Ç»À
tändstickor.

SÄKERHET
ƹ ¹ËÃÁÆ½Æ¾äÊÁÆÌ½¹ÆÎÜÆ¼¹Ë¾ĮÊ¹ÌÌÌÇÊÃ¹ÈÄ¹¿¿ËÇÅ
har kemtvättats hemma eller tyger som kan innehålla
rester av lättantändliga vätskor.
ƹ ÇÊÃÌÍÅÄ¹Ê½ÆÜÊËÃÑ¼¼¹¼Å½¼½ÆĮÎ½ÊÀ½ÌÌÆÁÆ¿ËºÊÑÌ¹Ê½Ɩ
½ÆËÌÜÆ¿½Ê¹ÎÅ¹ËÃÁÆ½ÆÇÅÌ½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ½ÆºÄÁÊ¾ĮÊ
ÀĮ¿Ɩ
ƹ Den sista delen av torkcykeln sker utan värme (nedÃÑÄÆÁÆ¿Ë»ÑÃ½Äƽ¾ĮÊ¹ÌÌËÜÃ½ÊËÌÜÄÄ¹¹ÌÌ¾ĮÊ½ÅäÄ½ÆÜÊÁ½Æ
temperatur som garanterar att plaggen inte skadas.
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SÄKERHETSINSTRUKTIONER
BARNSÄKERHET
VARNING!

LÅT INTE BARN LEKA MED
TORKTUMLAREN.
ƹ ÅÄÍ»Ã¹ÆĮÈÈÆ¹ËÆÜÊ½ÌÌÈÊÇ¿Ê¹ÅÃĮÊËÃ¹ÆÈÄ¹¿¿½Æ
Î¹Ê¹ÅÑ»Ã½ÌÎ¹ÊÅ¹ƓÅ½¼ÊÁËÃ¾ĮÊºÊÜÆÆËÃ¹¼ÇÊƖ
ƹ Torktumlaren startar inte automatiskt när luckan
stängs (exempelvis om ett barn stänger luckan från
insidan).

BARNSÄKER START
½ÆÇÅ¹ÌÌ¹ÃÌÁÎ½Ê¹¾ÍÆÃÌÁÇÆ½Æ¾ĮÊº¹ÊÆËÜÃ½ÊËÌ¹ÊÌÃ¹Æ¼Í
hindra barn från att starta torktumlaren eller ändra det
aktuella programmet.
Se kapitlet Inställningar.

y Ư 
BARNSPÄRREN
ĮÊËäÀÜÊ¾ĮÊ¹ÌÌĮÈÈÆ¹Å½ÆÑÆ¾ĮÊÁÆËÌÜÄÄÆÁÆ¿¹Êƕ
ʾƖ ÌÜÆ¿¹ÎÅ¹ËÃÁÆ½ÆÅ½¼ÀÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½ÆƖ
2. Tryck in knappen Stop och sätt på maskinen med
ÀÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½ÆƖÊÑ»ÃË½¼¹ÆÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈ˂
gånger inom 10 sekunder.
3. Välj den inställning du vill ändra på genom att vrida
på programväljaren.
4. Tryck en gång på knappen Stop.
5. Ändra och spara inställning enligt beskrivning nedan.
˃Ɩ ÊÑ»ÃÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌ¹ÊÌ¾ĮÊ¹ÌÌäÌ½Ê¿äÌÁÄÄ
programmenyn.

ĮÊ¹ÌÌ¾ĮÊÀÁÆ¼Ê¹¹ÌÌº¹ÊÆËÌ¹ÊÌ¹ÊÅ¹ËÃÁÆ½ÆÃ¹ÆÅ¹Æ
aktivera en barnspärr.
1. Vrid på programväljaren, välj Barnsäker På eller
Barnsäker Av.
ʿƖ ÊÑ»ÃÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈ½Æ¿äÆ¿¾ĮÊ¹ÌÌËÈ¹Ê¹
inställningen.
Man kopplar temporärt ur barnspärren genom
att samtidigt trycka på knapparna Start och Stop.
Barnspärren är då urkopplad i 3 minuter.
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1

2

3

1. Gångjärnstappar (upptill och nedtill)

4. Låshake

2. Täckplatta

5.

4

5

äÆ¿ÂÜÊÆƼÎÜÆËÌ½Ê̏ÀĮ¿½ÊËÁ¼¹ƽ 

3.  Ä¹ËÌÈÄÍ¿¿¹ÊƼÈä¼½ĮÎÊ½Ç»ÀÍÆ¼Ê½Ã¹ÆÌ½ÊÆ¹ƽ
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RÅD OCH TIPS INNAN DU TORKTUMLAR
ÜÊ¾ĮÄÂ½ÊÆä¿Ê¹ÌÁÈËËÇÅÃ¹ÆÀÂÜÄÈ¹¼Á¿ÁÆÆ¹Æ¼ÍºĮÊÂ¹Ê
torktumla.

STATISK ELEKTRICITET

HAR KLÄDERNA CENTRIFUGERATS?

ƹ Använda mjukmedel vid tvättning.

Ä¹¿¿ËÇÅËÃ¹ÌÇÊÃÌÍÅÄ¹ËºĮÊ»½ÆÌÊÁ¾Í¿½Ê¹Ë
Å½¼ʾʽʽʽÎ¹ÊÎƯÅÁÆ½ÄÄ½ÊËÆ¹ºº¹Ê½Ɩ Į¿Ê½
centrifugeringshastigheter sparar energi och reducerar
torktiden.

ĮÊ¹ÌÌÅÁÆËÃ¹ÊÁËÃ½Æ¾ĮÊËÌ¹ÌÁËÃ½Ä½ÃÌÊÁ»ÁÌ½ÌÁÌÎÜÌÌ½Æ½¾Ì½Ê
ÌÇÊÃÌÍÅÄÁÆ¿Ã¹Æ¼Í¿ĮÊ¹¾ĮÄÂ¹Æ¼½ƕ
ƹ Vänta fem minuter efter att torkprogrammet avslutats
ÁÆÆ¹Æ¼ÍĮÈÈÆ¹ÊÄÍ»Ã¹ÆÇ»ÀÌ¹ÊÍÌÌÎÜÌÌ½ÆÍÊÌÇÊÃÌÍÅlaren.
OBS!

MATERIAL SOM KAN TORKTUMLAS
Den här symbolen innebär att materialet är lämpligt
¾ĮÊÌÇÊÃÌÍÅÄÁÆ¿ƖÑ¿½ÊËÇÅÜÊºÜËÌÄÜÅÈ¹¼½¹ÌÌÌÇÊÃÌÍÅÄ¹
är bomullstyger, frotté och syntetmaterial. Plaggen blir
mjukare och lättare när de torktumlas än när de hängs
ÍÈÈ¾ĮÊ¹ÌÌÌÇÊÃ¹Ɩ
OBS!
Torktumlaren orsakar inte betydande slitage på tyger.
Í¼¼½ÌËÇÅË¹ÅÄ¹ËÁÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½Ìº½ËÌäÊ¹Î¼¹ÅÅÇ»À
Ųº½ÊÊ½ËÌ½ÊËÇÅºÁÄ¼¹ËÆÜÊÈÄ¹¿¿½Æ¹ÆÎÜÆ¼ËƖ

MATERIAL SOM INTE FÅR
TORKTUMLAS
Den här symbolen innebär att materialet inte är lämpligt
för torktumling. Vissa material kan smälta eller utgöra en
brandfara om de utsätts för värme, och andra material kan
förlora sin form eller krympa.

ÇÊÃÌÍÅÄ¹ÁÆÌ½À½ÄÄ½Ê¾ĮÄÂ¹Æ¼½ƕ
ƹ Material som är märkta “Torka inte nära värme”.
ƹ Plagg som har kemtvättats hemma.
ƹ Skumplast.
ƹ

Ä¹ËŲº½ÊÅ¹Ì½ÊÁ¹ÄƖ

ƹ ÄÄ½¾äÊÁÆÌ½ÌÇÊÃÌÍÅÄ¹ËÈä¿ÊÍÆ¼¹ÎÊÁËÃ½Æ¾ĮÊ¹ÌÌ¼½Ì
Ã¹ÆŲÄÌ¹ËÁ¿Ɩ
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Du kan stoppa torktumlaren genom att trycka på
ÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈÁÌÊ½Ë½ÃÍÆ¼½Ê½ÄÄ½Ê¿½ÆÇÅ¹ÌÌĮÈÈÆ¹
luckan. I båda fallen stoppas programmen och startas
ÇÅ¾ÊäÆºĮÊÂ¹ÆÎÁ¼äÌ½ÊËÌ¹ÊÌƖÅ¼ÍÁÆÌ½ÎÁÄÄËÌ¹ÊÌ¹ÇÅ
programmet, ta omedelbart ut all tvätt och sprid ut den
¾ĮÊ¹ÌÌÄäÌ¹ÎÜÊÅ½Æ¾ĮÊËÎÁÆÆ¹Ɩ

TORKTUMLING
½¼¹Æ¾ĮÄÂ½ÊËÌ½¿¾ĮÊËÌ½¿ƘÁÆËÌÊÍÃÌÁÇÆ½ÊËÇÅÀÂÜÄÈ½Ê¼Á¿¹ÌÌ
ÍÈÈÆäºÜËÌ¹ÅĮÂÄÁ¿¹ÌÇÊÃÌÍÅÄÁÆ¿ËÊ½ËÍÄÌ¹ÌƖ

dragkedjor, fäst bälten, sortera plaggen och justera
mängden och temperaturen.

SORTERA PLAGGEN

ÊÑ»ÃÈäÀÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½ÆÌÁÄÄË¼ÁËÈÄ¹Ñ½ÆÌÜÆ¼ËƖyÈÈÆ¹
luckan, lägg in plaggen och stäng luckan.

Du uppnår de mest enhetliga torktumlingsresultaten om
plaggen är tillverkade av samma typ av material. Öppna

VÄLJA PROGRAM
Programväljare

Display

ÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½

Start

Stop

ÜÄÂ½ÌÌÈÊÇ¿Ê¹Å¿½ÆÇÅ¹ÌÌÎÊÁ¼¹ÈÊÇ¿Ê¹ÅÎÜÄÂ¹Ê½ÆƖ ½ÌÎ¹Ä¼¹ÈÊÇ¿Ê¹ÅÅ½ÌÎÁË¹ËÁ¼ÁËÈÄ¹Ñ¾ĮÆËÌÊ½ÌƖ
ĮÊËÄ¹¿ÈäÎ¹¼ÈÊÇ¿Ê¹ÅÅ½ÆÃ¹Æ¹ÆÎÜÆ¼¹ËÌÁÄÄƕ
ĮÊÈÊÇ¿Ê¹ÅÅ½ÆÍÌÇ½ÐÌÊ¹ÌÇÊÊÌƓÍÌÇËÃäÈÌÇÊÊÌÇ»À
ÍÌÇÆÇÊÅ¹ÄÌÇÊÊÌŲÆÆËÌÎäÌ½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊÄÜ¿½ÆƖ ½ÄËÆÇÊÅ¹Ä
Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊÅ½ÆÜÎ½ÆÄä¿Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ¾ĮÊÃÜÆËÄÁ¿¹Ê½Ì½ÐÌÁÄÁ½ÊƖ

Auto normaltorrt

Auto extratorrt

Låg temperatur. De här programmet stänger av värmen
ÆÜÊÌÎÜÌÌ½ÆÜÊÌÇÊÊÍÌ¹Æ¹ÌÌÎ¹Ê¹ĮÎ½ÊÌÇÊÃ¹¼ƖÊÇ¿Ê¹ÅÅ½Ì
Auto skåptorrt stänger av värmen något senare än Auto
ÆÇÊÅ¹ÄÌÇÊÊÌƖÊĮÎ¹¼Á¿¾Ê¹ÅÌÁÄÄ¼½ÌËÇÅÈ¹ËË¹ÊºÜËÌƖ

ÇÊÅ¹ÄÌ½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊƖ ½ÌÌ¹ÈÊÇ¿Ê¹ÅÜÊÌÁÄÄ¾ĮÊÌ½ÐÌÁÄÁ½ÊËÇÅÜÊ
½ÐÌÊ¹ËÎäÊ¹¹ÌÌÌÇÊÃ¹ƓÌ½ÐÂ½¹ÆËÅ½¼ÅÑ»Ã½ÌÌÂÇ»Ã¹ËĮÅÅ¹ÊƖ

Auto stryktorrt

Auto skåptorrt
Normal temperatur. De här programmet stänger av värmen
ÆÜÊÌÎÜÌÌ½ÆÜÊÌÇÊÊÍÌ¹Æ¹ÌÌÎ¹Ê¹ĮÎ½ÊÌÇÊÃ¹¼ƖÊÇ¿Ê¹ÅÅ½Ì
Auto skåptorrt stänger av värmen något senare än Auto
ÆÇÊÅ¹ÄÌÇÊÊÌƖÊĮÎ¹¼Á¿¾Ê¹ÅÌÁÄÄ¼½ÌËÇÅÈ¹ËË¹ÊºÜËÌƖ

Auto normaltorrt
Normal temperatur. De här programmet stänger av värmen
ÆÜÊÌÎÜÌÌ½ÆÜÊÌÇÊÊÍÌ¹Æ¹ÌÌÎ¹Ê¹ĮÎ½ÊÌÇÊÃ¹¼ƖÊÇ¿Ê¹ÅÅ½Ì
Auto skåptorrt stänger av värmen något senare än Auto
ÆÇÊÅ¹ÄÌÇÊÊÌƖÊĮÎ¹¼Á¿¾Ê¹ÅÌÁÄÄ¼½ÌËÇÅÈ¹ËË¹ÊºÜËÌƖ

Auto extratorrt
ä¿Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊƖ ½ÌÌ¹ÈÊÇ¿Ê¹ÅÜÊÌÁÄÄ¾ĮÊÌ½ÐÌÁÄÁ½ÊËÇÅÜÊ
½ÐÌÊ¹ËÎäÊ¹¹ÌÌÌÇÊÃ¹ƓÌ½ÐÂ½¹ÆËÅ½¼ÅÑ»Ã½ÌÌÂÇ»Ã¹ËĮÅÅ¹ÊƖ

Auto skåptorrt

Det här programmet stänger av värmen när tvätten är
Ä¹¿ÇÅ¾ÍÃÌÁ¿¾ĮÊËÌÊÑÃÆÁÆ¿½ÄÄ½ÊÅ¹Æ¿ÄÁÆ¿Ɩ

Tidsprogram 1:20
80 minuter, programmet och torkresultatet anpassas efter
programtiden.

Tidsprogram 1:00
60 minuter, programmet och torkresultatet anpassas efter
programtiden.

Tidsprogram 0:40
40 minuter, programmet och torkresultatet anpassas efter
programtiden.

Tidsprogram 0:20
20 minuter, programmet och torkresultatet anpassas efter
programtiden.

Låg temperatur. De här programmet stänger av värmen
ÆÜÊÌÎÜÌÌ½ÆÜÊÌÇÊÊÍÌ¹Æ¹ÌÌÎ¹Ê¹ĮÎ½ÊÌÇÊÃ¹¼ƖÊÇ¿Ê¹ÅÅ½Ì
Auto skåptorrt stänger av värmen något senare än Auto
ÆÇÊÅ¹ÄÌÇÊÊÌƖÊĮÎ¹¼Á¿¾Ê¹ÅÌÁÄÄ¼½ÌËÇÅÈ¹ËË¹ÊºÜËÌƖ
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TORKTUMLING
TRYCK PÅ KNAPPEN START.
En uppskattning av den återstående torktiden visas
på displayen några minuter efter att torkprogrammet
startar. Exempel: 1:35 innebär att det tar ca 1 timme
Ç»Àˀ˂ÅÁÆÍÌ½Ê¾ĮÊÈÄ¹¿¿½Æ¹ÌÌÌÇÊÃ¹ƖÅ¹ÄÌ½ÊÆ¹ÌÁÎ½Ì
Skrynkelskydd har valts roterar trumman i tre sekunder
per minut i två timmar efter att programmet är klart.
Den faktiska återstående tiden kan vara längre än
den uppskattade tiden som visas på displayen. Den
återstående tiden visas då som 0:15 tills plaggen är
tillräckligt torra. Om du har valt Tidsbesparing visar
displayen i stället 0:05. Du kan stoppa torktumlaren
genom att trycka på knappen Stop i tre sekunder
½ÄÄ½Ê¿½ÆÇÅ¹ÌÌĮÈÈÆ¹ÄÍ»Ã¹ÆƖºä¼¹¾¹ÄÄ½ÆËÌÇÈÈ¹Ë
ÈÊÇ¿Ê¹ÅÅ½ÆÇ»ÀËÌ¹ÊÌ¹ËÇÅ¾ÊäÆºĮÊÂ¹ÆÎÁ¼äÌ½ÊËÌ¹ÊÌƖ
OBS!
Programmet påverkas inte om du ändrar
programväljaren när programmet har startats.

TORKPROGRAM KLART
Texten Klart visas på displayen när programmet är klart.
Om alternativet Skrynkelskydd har valts roterar trumman
i tre sekunder per minut i två timmar efter att programmet
är klart.

Bakgrundsbelysning
Två minuter efter att torkprogrammet är klart
går bakgrundbelysningen på displayen och
alternativknapparna in i energisparläge. Vrid
programväljaren om du vill aktivera maskinen.
TIPS:
½Æ¿ĮÊÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½ÌÁÑÌÌ½ÊÄÍ»Ã¹Æ½¾Ì½ÊÎ¹ÊÂ½ÌÇÊÃÆÁÆ¿Ɩ½
Ã¹ÈÁÌÄ½ÌÃĮÌË½ÄÇ»ÀÊ½Æ¿ĮÊÁÆ¿Ɩ
VARNING!
ÅÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½ÌºÄÁÊÁ¿½ÆË¹ÌÌÃ¹ÆÅ¹ËÃÁÆ½ÆË¹ÍÌÇÅ¹ÌÁËÃ¹
ĮÎ½ÊÀ½ÌÌÆÁÆ¿ËËÃÑ¼¼¹ÃÌÁÎ½Ê¹ËƖ½Æ¿ĮÊŲÄÌÊ½ÌƓÎÜÆÌ¹ÌÁÄÄË
Å¹ËÃÁÆ½ÆÀ¹ÊËÎ¹ÄÆ¹ÌÇ»À¾ĮÊËĮÃË½¼¹Æ¹ÌÌËÌ¹ÊÌ¹¼½ÆƖ
Om den fortfarande inte startar: Kontakta service.

När torkningen har slutförts
ÌÜÆ¿¹ÎÀÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½ÆƖ¹ÍÌÃÄÜ¼½ÊÆ¹Ç»ÀËÌÜÆ¿
ÄÍ»Ã¹Æ¾ĮÊ¹ÌÌ¾ĮÊÀÁÆ¼Ê¹¹ÌÌËÅäº¹ÊÆÃÄÜÌÌÊ¹ÊÁÆÁÅ¹ËÃÁÆ½ÆƖ
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INSTÄLLNINGAR
DU KAN GÖRA FÖLJANDE
INSTÄLLNINGAR
ƹ Språk

BARNSÄKER
ÍÃ¹Æ¹ÃÌÁÎ½Ê¹¹ÄÌ½ÊÆ¹ÌÁÎ½Ì¹ÊÆËÜÃ½ÊËÌ¹ÊÌ¾ĮÊ¹ÌÌ
¾ĮÊÀÁÆ¼Ê¹¹ÌÌº¹ÊÆËÌ¹ÊÌ¹ÊÅ¹ËÃÁÆ½ÆƖ

ƹ Barnsäker

1. Vrid programväljaren och välj “Barnsäker start på”
eller “Barnsäker start av”.

ƹ Värmare 2

ʿƖ ÊÑ»ÃÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈ¾ĮÊ¹ÌÌËÈ¹Ê¹ÁÆËÌÜÄÄÆÁÆ¿½ÆƖ

SÅ HÄR VÄLJER DU
INSTÄLLNINGARNA:

Du kan avaktivera Barnsäker start tillfälligt genom att
trycka på knapparna Start och Stop på samma gång.
Barnsäker start avaktiveras i 3 minuter.

ƹ

ĮÊº¹ÊÎÇÄÑÅ

ĮÊËäÀÜÊ¾ĮÊ¹ÌÌĮÈÈÆ¹ÁÆËÌÜÄÄÆÁÆ¿ËÅ½ÆÑÆƕ
ʾƖ ÌÜÆ¿¹ÎÅ¹ËÃÁÆ½ÆÅ½¼ÀÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½ÆƖ
2. Tryck på knappen Stop och slå på maskinen med
ÀÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½ÆƖÊÑ»Ã¼ÜÊ½¾Ì½ÊÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈ
5 gånger inom 10 sekunder.
3. Välj den inställning som du vill ändra genom att vrida
programväljaren.

ELEMENT 2
1. Vrid programväljaren och välj “Värmare 2 På” (5000
Ưʾ˃ƽ½ÄÄ½ÊƣÜÊÅ¹Ê½ʿÎƤƼˀʽʽʽƯʾʽƽ¾ĮÊ¹ÌÌĮÃ¹
½ÄÄ½ÊÅÁÆËÃ¹ÎÜÊÅ½½Ű½ÃÌ½ÆƖ
ʿƖ ÊÑ»ÃÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈ¾ĮÊ¹ÌÌËÈ¹Ê¹ÁÆËÌÜÄÄÆÁÆ¿½ÆƖ

4. Tryck en gång på knappen Stop.

OBS!

5. Ändra och spara inställningarna enligt beskrivningen
nedan.

ĮÊ¹ÌÌÜÆ¼Ê¹Å¹ËÃÁÆ½ÆË½Ä¹ÆËÄÍÌÆÁÆ¿Ë½
ÃÇÈÈÄÁÆ¿ËË»À½Å¹ÌËÇÅ¾ĮÄÂ½ÊÅ½¼Å¹ËÃÁÆ½ÆƖ
ÅÃÇÈÈÄÁÆ¿ËÃ¹ÍÌ¾ĮÊ¹Ë¹ÎÈ½ÊËÇÆÅ½¼½Äº½ÀĮÊÁ¿À½ÌƖ

˃Ɩ ÊÑ»ÃÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌ¹ÊÌ¾ĮÊ¹ÌÌäÌ½Ê¿äÌÁÄÄ
programmenyn.

HÖRBAR VOLYM
1. Vrid programväljaren och välj Summer På eller
ÍÅÅ½ÊÎ¾ĮÊ¹ÌÌ¹Æ¿½ÇÅÌÇÊÃÌÍÅÄ¹Ê½ÆËÃ¹ÀĮÊº¹ÊÌ
indikera att programmet är klart eller att ett fel har
ÁÆÌÊÜŰ¹ÌƖ
ʿƖ ÊÑ»ÃÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈ¾ĮÊ¹ÌÌËÈ¹Ê¹ÁÆËÌÜÄÄÆÁÆ¿½ÆƖ

SPRÅK
Du uppmanas att välja displayspråket när du har anslutit
Å¹ËÃÁÆ½ÆÇ»ÀËÌ¹ÊÌ¹Ê¼½Æ¾ĮÊ¾ĮÊËÌ¹¿äÆ¿½ÆƖ
ĮÊËäÀÜÊƕ
1. Vrid programväljaren och välj mellan: US English, EU
English, Svenska, Dansk, Norsk, Suomi, Français,
½ÍÌË»ÀƓÌ¹ÄÁ¹ÆÇƓ ËÈ¹ÆÇÄƓȧɣɠɠɘɖɗƓ½¼½ÊÄ¹Æ¼ËƖ
ʿƖ ÊÑ»ÃÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈ¾ĮÊ¹ÌÌËÈ¹Ê¹ÁÆËÌÜÄÄÆÁÆ¿½ÆƖ
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SKÖTSEL OCH RENGÖRING
RENGÖRA LUDDFILTRET

RENGÖRA MASKINENS UTSIDA

Í¼¼ŲÄÌÊ½ÌÅäËÌ½Ê½Æ¿ĮÊ¹Ë½¾Ì½ÊÎ¹ÊÂ½ÌÇÊÃÆÁÆ¿Ɩ

½Æ¿ĮÊÅ¹ËÃÁÆ½ÆËÍÌËÁ¼¹Ç»ÀÈÊÇ¿Ê¹ÅÈ¹Æ½Ä½ÆÅ½¼
½ÌÌÅÁÄÌÊ½Æ¿ĮÊÁÆ¿ËÅ½¼½ÄƖÆÎÜÆ¼ÁÆÌ½ÄĮËÆÁÆ¿ËÅ½¼½ÄƓ
eftersom det kan skada maskinen. Spruta inte med slang
eller spreja på maskinen med vatten.

ʾƖ  ¹ÌÌ¹Ì¹¿ÁŲÄÌ½ÊÀäÄÄ¹ÊÀ¹Æ¼Ì¹¿½ÌÇ»À¼Ê¹¼½ÌÅÇÌ¼Á¿¾ĮÊ
¹ÌÌĮÈÈÆ¹ÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½ÌƖ

OBS!
Låt inte damm ansamlas runt maskinen. Håll området
runt torktumlaren rent och svalt; damm, värme och fukt
¾ĮÊÄÜÆ¿½ÊÌÇÊÃÌÁ¼½ÊÆ¹Ɩ

ʿƖ yÈÈÆ¹ÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½ÌƖÆÎÜÆ¼ÌÍÅÅ½Æ¾ĮÊ¹ÌÌÌÊÑ»Ã¹Èä
Ã¹ÆÌ½Æ½ÆÄÁ¿ÌºÁÄ¼½ÆÇ»À¼Ê¹ÍÌŲÄÌÊ½ÌƖ

ˀƖ ÆÎÜÆ¼À¹Æ¼½Æ½ÄÄ½Ê½ÆÅÂÍÃÌÊ¹Ë¹¾ĮÊ¹ÌÌ¹ÎÄÜ¿ËÆ¹
ÄÍ¼¼½Ì¾ÊäÆŲÄÌÊ½ÌË¹ÄÄ¹ËÁ¼ÇÊƖÆÎÜÆ¼ÎÁ¼º½ÀÇÎ½Æ
¾ÍÃÌÁ¿ËÎ¹ÅÈÇ»À½ÆÄÁÌ½ÆÅÜÆ¿¼¼ÁËÃÅ½¼½Ä¾ĮÊ¹ÌÌ
¹ÎÄÜ¿ËÆ¹¹ÎÄ¹¿ÊÁÆ¿¹ÊƖÇÊÃ¹ŲÄÌÊ½Ì¿ÊÍÆ¼ÄÁ¿ÌÅ½¼½Æ
handduk.

ˁƖ ÌÜÆ¿ŲÄÌÊ½ÌÁÆÆ¹Æ¼ÍËÌÜÆ¿½ÊÄÍ»Ã¹ÆƖ
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FELSÖKNING
OBS!
ÜÊ¼ÍËÌ¹ÊÌ¹ÊÌÇÊÃÌÍÅÄ¹Ê½Æ¾ĮÊËÌ¹¿äÆ¿½Æ½ÄÄ½Ê½¾Ì½Ê½ÌÌ
ÄÜÆ¿Ê½ËÌÁÄÄ½ËÌäÆ¼Ã¹Æ½ÌÌÄÜÌÌ¼ÍÆÃ¹Æ¼½ÀĮÊ¹ËƖ ½ÌÌ¹ÄÂÍ¼
ÜÊÆÇÊÅ¹ÄÌÇ»À¾ĮÊËÎÁÆÆ½Ê½¾Ì½ÊÆä¿Ê¹ÌÇÊÃÆÁÆ¿¹ÊƖ

MASKINEN STARTAR INTE
Kontrollera:
ƹ att luckan är ordentligt stängd.

ƹ ¹ÌÌÀÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½ÆÜÊÁÆÌÊÑ»ÃÌƖ

ƹ ¹ÌÌÁÆÌ½¹ÄÌ½ÊÆ¹ÌÁÎ½Ì ĮÊ¼ÊĮÂ¼ËÌ¹ÊÌÀ¹ÊÎ¹ÄÌËƖ ĮÊ¹ÌÌ
¹ÎºÊÑÌ¹ ĮÊ¼ÊĮÂ¼ËÌ¹ÊÌƓÌÊÑ»ÃÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈÁˀ
sekunder.
ƹ att stickproppen är ansluten.

ƹ att huvudsäkringarna är hela.

ƹ ¹ÌÌÁÆÌ½ĮÎ½ÊÀ½ÌÌÆÁÆ¿ËËÃÑ¼¼½ÌÄĮËÌÍÌƖ
VARNING!
ÅÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½ÌÁÆÌ½Ê½Æ¿ĮÊËÊ½¿½ÄºÍÆ¼½ÌÃ¹ÆÅ¹ËÃÁÆ½ÆË
¹ÍÌÇÅ¹ÌÁËÃ¹ĮÎ½ÊÀ½ÌÌÆÁÆ¿ËËÃÑ¼¼¹ÃÌÁÎ½Ê¹ËÈä¿ÊÍÆ¼¹Î
¾ĮÊÀĮ¿Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊƖÜÊÅ¹ÊÆ¹ÁÅ¹ËÃÁÆ½ÆËÌÜÆ¿Ë¼ä¹Î
Ç»ÀÌÊÍÅÅ¹Æ¾ÇÊÌËÜÌÌ½Ê¹ÌÌÊÇÌ½Ê¹¾ĮÊ¹ÌÌÅ¹ËÃÁÆ½ÆËÃ¹
svalna.
Kontakta service om:
ƹ Värmefel visas i displayen.

ƹ Max. programtid visas frekvent i displayen och tvätten inte torkar.

MASKINEN BLIR HELT STRÖMLÖS
UNDER PROGRAMMETS GÅNG
Överhettningsskyddet stänger av torktumlaren om
Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ½ÆÜÊ¾ĮÊÀĮ¿ƓÌ½Ð¼ÜÊ¾ĮÊ¹ÌÌ¼¹ÅÅÌÜÈÈ½ÊÁ¿½Æ
ÄÍ¼¼ŲÄÌ½ÌƖ
ƹ ½ÆË¹ÄÍ¼¼ŲÄÌ½ÌƖ

ƹ Vänta tills maskinen har svalnat och prova att starta.
Startar den ändå inte: Ring service.

TORKNINGEN TAR FÖR LÅNG TID
ƹ ÇÆÌÊÇÄÄ½Ê¹¹ÌÌÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½ÌÁÆÌ½ÜÊÁ¿½ÆË¹ÌÌƖ½Ã¹ÈÁÌÄ½Ì
ÃĮÌË½ÄÇ»ÀÊ½Æ¿ĮÊÁÆ¿Ɩ

FELMEDDELANDEN
ƹ ÜËÇÊÃÆÁÆ¿½ÆÌ¹Ê¾ĮÊÄäÆ¿ÌÁ¼Á¼½ÌÀÜÊÃ¹ÈÁÌÄ½ÌÇÅ
Max. programtid visas i displayen.
ƹ

ĮÊÊ½ÆÌÄÍ¼¼ŲÄÌÊ½ÌÇÅ½Æ¿ĮÊŲÄÌÊ½ÌÎÁË¹ËÁ¼ÁËÈÄ¹Ñ½ÆƖ

ƹ Kontakta service om Termistorfel visas i displayen.

ƹ ÊÑ»ÃÈäÃÆ¹ÈÈ½ÆÌÇÈ¾ĮÊ¹ÌÌËÌÜÆ¿¹¾½ÄÅ½¼¼½Ä¹Æ¼½ÆƖ
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TEKNISK INFORMATION
MASKINEN STARTAR INTE
ĮÂ¼ƕ





Bredd:

595 mm

Djup:

745 mm

Vikt (netto):

45 kg

Cylindervolym:

145 l

Max. torkkapacitet:

8 kg

¹ÊÎÌ¹Äƕ 

˂ʽƘ˂˂Î¹ÊÎƯÅÁÆ



Ljudtrycksnivå:
ÜÊÃ½Ű½ÃÌƕ
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˅˂ʽÅÅ

Ljudtrycksnivån är under 66 dB(A)


½ÌÑÈËÃÑÄÌ½ÆƖ

Trummans material:

Rostfritt stål

ÌÌ½ÊÀĮÄÂ½ÌËÅ¹Ì½ÊÁ¹Äƕ

ÍÄÎ½ÊÄ¹»Ã½Ê¹¼Ç»ÀÎ¹ÊÅ¾ĮÊÒÁÆÃ¹¼ËÌäÄÈÄäÌ½ÄÄ½ÊÊÇËÌ¾ÊÁÌÌËÌäÄ

Uppställning:

Stapling eller fristående

SERVICE
INNAN DU KONTAKTAR SERVICE
½Ã¹ÈÁÌÄ½Æ ½ÄËĮÃÆÁÆ¿Ç»ÀÃĮÌË½ÄÇ»ÀÊ½Æ¿ĮÊÁÆ¿¾ĮÊ
¹ÌÌË½ÇÅ¼ÍÃ¹ÆäÌ¿ÜÊ¼¹ÈÊÇºÄ½Å½ÌƖÅ¼Íº½ÀĮÎ½Ê
kontakta service, se till att du vet modellbeteckningen,
typbeteckningen och serienumret. Modellbeteckningen
ƼʾƽÀÁÌÌ¹Ê¼ÍÈäºÊÍÃË¹ÆÎÁËÆÁÆ¿½ÆË¾ĮÊËÌ¹ËÁ¼¹Ç»ÀÈä
maskinpanelen. Typbeteckningen (2) och serienumret (3)
hittar du på typskylten som sitter framtill på torktumlaren
inuti ytterluckan.
OBS!
ÊÁ¿ÁÆ¹ÄÊ½Ë½ÊÎ¼½Ä¹ÊÅäËÌ½¹ÆÎÜÆ¼¹Ë¾ĮÊÊ½È¹Ê¹ÌÁÇÆ½Ê
och underhåll.

1

2

TYPE

3

Kontaktadress
Cylinda Service
0771-25 25 00
Du betalar endast lokal telefontaxa
www.cylinda.se
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INSTALLATION
TORKTUMLARENS PLACERING
Torktumlaren kan placeras fristående eller som
tvättpelare. Tänk på att torktumlaren producerar värme
Ç»À¼½ÆºĮÊ¼ÜÊ¾ĮÊÁÆÌ½ÈÄ¹»½Ê¹ËÁ½ÌÌ¹ÄÄÌ¾ĮÊÄÁÌ½ÌÍÌÊÑÅÅ½Ɩ
Om rummet är mycket litet tar torkningen, på grund av
den begränsade luftmängden, längre tid.

3. Ta den andra anti-lutningsanordningen och två
skruvar från lådan. Säkra anti-lutningsanordningen
med två skruvar på torktumlaren.

WARNING !
ƹ

Î½ÆÌÍ½ÄÄ½ÄÁÆËÌ¹ÄÄ¹ÌÁÇÆËÃ¹ÍÌ¾ĮÊ¹Ë¹Îº½ÀĮÊÁ¿¾¹»Ãman.

ƹ ¹ËÃÁÆ½Æ¾äÊÁÆÌ½ÁÆËÌ¹ÄÄ½Ê¹Ëº¹ÃÇÅ½ÆÄäËº¹Ê¼ĮÊÊƓ
½ÆËÃÂÍÌ¼ĮÊÊ½ÄÄ½Ê½Æ¼ĮÊÊÅ½¼¿äÆ¿ÂÜÊÆÈäÅÇÌË¹ÌÌ
sida av torktumlarens.

ˁƖ ÇÆÌ½Ê¹ÌÎä¾ÇÌÃäÈÇÊÈäÌÇÊÃ¹Ê½ÆË¾Ê¹Å¾ĮÌÌ½ÊƖ

ƹ Ventilationen i sockeln på torktumlaren får inte
blockeras av någon matta eller liknande.
OBS!
ĮÊ¹ÌÌ¾ĮÊºÜÌÌÊ¹ÄÍ¾ÌÎÜÐÄÁÆ¿½ÆƓÄäÌ¼ĮÊÊ½ÆÎ¹Ê¹ĮÈÈ½ÆÌÁÄÄ
den plats där torktumlaren är placerad.

Fristående
Torktumlaren kan placeras bredvid tvättmaskinen. En
ÄÍ¾ÌËÈ¹ÄÌÈäÅÁÆËÌ˂ÅÅÅäËÌ½ŲÆÆ¹ËÅ½ÄÄ¹ÆÌÎÜÌÌÅ¹ËÃÁÆ
och torktumlaren.

Tvättpelare
Torktumlaren kan ställas ovanpå en Cylinda tvättmaskin.
Då använder man de tvättpelarfästen (fotkoppar och
ÌÁÈÈËÃÑ¼¼ƽËÇÅ¾ĮÄÂ½ÊÅ½¼Å¹ËÃÁÆ½ÆƖ ½ÌŲÆÆËÌÎä
fotkåpor och antilutnings-anordningar i lådan i trumman.

5. Skruva in eller ut foten så att torktumlaren står stadigt
på golvet eller på tvättmaskinen.

Montera tvättpelare så här:
1. Skruva ur skruven som indikeras på baksidan av
torktumlaren.

6. Skruva in eller ut foten så att torktumlaren står stadigt
på golvet eller på tvättmaskinen.

2. Fäst tippskydden med skruvarna som bilden visar.
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INSTALLATION
Justera fötterna

Anslutning till evakueringskanal

ÃÊÍÎ¹ÁÆ½ÄÄ½ÊÍÌ¾ĮÌÌ½ÊÆ¹Ëä¹ÌÌÌÍÅÄ¹Ê½ÆËÌäÊËÌ¹¼Á¿ÌÇ»À
vågrätt, på golvet eller på tvättmaskinen.

Avluftningsslangen ska ledas kortaste vägen och så rakt
ËÇÅÅĮÂÄÁ¿Ì¾ÊäÆÌÇÊÃÌÍÅÅÄ¹Ê½ÆÌÁÄÄ½Î¹ÃÍ½ÊÁÆ¿ËÃ¹Æ¹Ä½ÆƖ
ÄÁÈÈ½ÄÄ½ÊËÃÜÊ¹Î¹ÎÄÍ¾ÌÆÁÆ¿ËËÄ¹Æ¿½ÆÇÅ¼½ÆÜÊ¾ĮÊÄäÆ¿Ɩ
Á¼º½ÀÇÎÃ¹Æ¹ÎÄÍ¾ÌÆÁÆ¿ËËÄ¹Æ¿½Æ¾ĮÊÄÜÆ¿¹ËÌÁÄÄÅ¹ÐƖ˅
Å½Ì½ÊƼÁÆÆ½Ê¼Á¹Å½Ì½ÊʾʽʿÅÅƽƖ½ÀĮÎËÄÜÆ¿Ê½ËÄ¹Æ¿
ÃÊÜÎËËÌĮÊÊ½ÁÆÆ½Ê¼Á¹Å½Ì½Ê¾ĮÊ¹ÌÌºÁº½ÀäÄÄ¹ÌÇÊÃÌÍÅÄ¹Ê½ÆË
ŴÜÃÌÃ¹È¹»ÁÌ½ÌƖ Î½ÆÌÍ½ÄÄ¹ºĮÂ¹ÊËÃ¹¿ĮÊ¹ËËäÅÂÍÃ¹ËÇÅ
ÅĮÂÄÁ¿ÌƖÅˆʽͳƘºĮÂ¹Êº½ÀĮÎ½Ê¹ÆÎÜÆ¼¹Ë¾äÊ¼½ÌÎ¹Ê¹
ÀĮ¿ËÌ¾ÑÊ¹ËÌÑ»Ã½ÆƖ Ä½ÊºĮÂ¹ÊÅÁÆËÃ¹ÊÌÇÊÃÌÍÅÄ¹Ê½ÆË
ŴÜÃÌÃ¹È¹»ÁÌ½ÌƖ

Examples of installations

a

b

c

Anslutning till torktumlaren
ÇÊÃÌÍÅÄ¹Ê½ÆÀ¹ÊÌÊ½ÅĮÂÄÁ¿À½Ì½ÊÌÁÄÄÄÍ¾Ì½Î¹ÃÍ½ÊÁÆ¿ƕÈä
º¹ÃËÁ¼¹ÆƓÈäÀĮ¿½ÊËÁ¼¹Ç»ÀÈäÎÜÆËÌ½ÊËÁ¼¹ƖÁ¼Ä½Î½Ê¹ÆË
ÜÊ½ÌÌÀäÄĮÈÈ½ÌƖ ½ÌÎäĮÎÊÁ¿¹ÜÊÌÜ»ÃÌ¹Å½¼ÄÇ»ÃƖ
Torktumlaren levereras med en stos (1), ett plastband (2)
och en avluftningsslang (3).

VARNING!
Luften från torktumlaren får inte ledas genom kanaler
ËÇÅ¹ÆÎÜÆ¼Ë¾ĮÊÍÌÊÍËÌÆÁÆ¿ËÇÅºÊÜÆÆ½Ê¿¹Ë½ÄÄ½Ê
bränslen.

Installation i varmt klimat

3

2 1

Á¼ÁÆËÌ¹ÄÄ¹ÌÁÇÆÁËÅäÍÌÊÑÅÅ½ÆÅ½¼ÀĮ¿ÄÍ¾Ì¾ÍÃÌÁ¿À½Ì¼ÜÊ
Ì½ÅÈ½Ê¹ÌÍÊ½ÆÊÁËÃ½Ê¹ÊĮÎ½ÊËÌÁ¿¹ʿ˂ͳƓÜÊ¼½ÌÊÁËÃ¾ĮÊ¹ÌÌ
ÃÇÆ¼½ÆËÎ¹ÌÌ½ÆË¹ÅÄ¹ËÁËÎ¹»Ã¹ÆÇ»ÀÀÁÆ¼Ê¹ÊÄÍ¾ÌŴĮ¼½ÌƓ
Å½¼¼äÄÁ¿ÌÌÇÊÃÊ½ËÍÄÌ¹ÌËÇÅ¾ĮÄÂ¼Ɩ ĮÊ¹ÌÌÍÆ¼ÎÁÃ¹¼½ÌÌ¹ËÃ¹
slangen inte monteras uppåt (a) utan horisontellt (b) eller
nedåt (c) från torktumlaren.

a

Montera luftevakueringen enligt följande:
1. Trä avluftningsslangen på stosen och fäst med
plastbandet.
ʿƖ ¹ÍÊ½Î½ÆÌÍ½ÄÄÌÈÄ¹ËÌÄÇ»ÃÇÅ¼ÍĮÆËÃ¹ÊÅÇÆÌ½Ê¹
¹ÎÄÍ¾ÌÆÁÆ¿½ÆÌÁÄÄ¹ÆÆ¹ÌÀäÄÜÆ¼½ÌËÇÅÊ½¼¹ÆÜÊĮÈÈ½ÌƖ
3. Sätt i stos med avluftningsslang i hålet.
ˁƖ ÜÌÌÄÇ»Ã½ÌÁ¼½ÌĮÈÈÆ¹ÀäÄ½ÌƖ
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INSTALLATION
Tillbehör

ELINSTALLATION

Om avluftningsslangen leds till ett utsläpp i väggen kan
Å¹Æ¾ĮÊÀÁÆ¼Ê¹ÁÆËÌÊĮÅÅÆÁÆ¿¹ÎÃ¹ÄÄÍ¾Ì¿½ÆÇÅ¹ÌÌÅÇÆÌ½Ê¹
ett ventilationsgaller. Ventilationsgallret kan monteras
antingen ut- eller invändigt.

Anslut maskinen genom att koppla in den i ett jordat
vägguttag. Det elektriska vägguttaget måste vara placerat
ÍÌ¹Æ¾ĮÊÁÆËÌ¹ÄÄ¹ÌÁÇÆËÇÅÊä¼½ÌËä¹ÌÌ¼½ÌÜÊÄÜÌÌäÌÃÇÅÄÁ¿ÌƖ

ANSLUTNING VID LEVERANS
ƹ 400 V, 3-Phase, 16A
ƹ ˂ʽ Ò

ƹ ÜÊÅ½½Ű½ÃÌ˂ʽʽʽ

ƹ Använd en jordfelsbrytare (RCD) av typ A.

OMKOPPLING
ÅÃÇÈÈÄÁÆ¿½ÆÅäËÌ½ÍÌ¾ĮÊ¹Ë¹Î½ÆÃÎ¹ÄÁŲ»½Ê¹¼½Ä½ÃÌÊÁÃ½ÊƖ
Se kapitlet Inställningar.

MYNTAUTOMAT
¹ËÃÁÆ½ÆÜÊ¾ĮÊº½Ê½¼¼¾ĮÊÁÆËÌ¹ÄÄ¹ÌÁÇÆ¹ÎÅÑÆÌ¹ÍÌÇÅ¹ÌƖ
ÆËÌ¹ÄÄ¹ÌÁÇÆ½ÆËÃ¹ÍÌ¾ĮÊ¹Ë¹Îº½ÀĮÊÁ¿¾¹»ÃÅ¹ÆƖ
Å¼½Ìº¹Ê¹ŲÆÆË½Æ½Î¹ÃÍ½ÊÁÆ¿ËÃ¹Æ¹Ä¾ÊäÆÊÍÅÅ½Ì
måste ett s k dragavbrott monteras.

Dragavbrott

ÁÄÄÁÆËÌ¹ÄÄ¹ÌÁÇÆ½Æº½ÀĮÎË½Æ¹ÆËÄÍÌÆÁÆ¿ËÃ¹º½ÄËÇÅ
¾ĮÊËĮÊÂ½ÊÅÑÆÌ¹ÍÌÇÅ¹Ì½ÆÅ½¼ËÌÊĮÅƖÆËÄÍÌÆÁÆ¿ËÃ¹º½ÄÆ
ŲÆÆË¹ÌÌº½ËÌÜÄÄ¹ËÇÅÊ½Ë½ÊÎ¼½ÄÅ½¼¾¹ºÊÁÃ½ÆË¹ÊÌƖÆÊƖˆʿ
090 95.
Myntautomaten ska kunna kortsluta två signalledare
ÍÆ¼½Ê½ÆÌÁ¼ËÈ½ÊÁÇ¼ÍÈÈÌÁÄÄʾʽÅÁÆÍÌ½ÊƖ ½ÌÌ¹¾ĮÊ¹ÌÌ
användaren ska hinna lägga i tvätt, välja program och
ËÌ¹ÊÌ¹ÈÊÇ¿Ê¹ÅÅ½Ì½¾Ì½Ê¹ÌÌÀ¹ÆƯÀÇÆÄ¹¿ÌÁÅÑÆÌƖ
"Lägg i mynt" visas i displayen när man startar maskinen
Å½¼ÀÍÎÍ¼ËÌÊĮÅºÊÑÌ¹Ê½ÆƖ

ÁÄÄº½ÀĮÊ½ÆÃ¹Æ¼ÍÃĮÈ¹ÀÇË¼ÁÆäÌ½Ê¾ĮÊËÜÄÂ¹Ê½Ɩ
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HÄNGNING AV LUCKA

1

5

2

3

4

6

1. Gångjärnstappar (upptill och nedtill)

4. Låshake

2. Täckplatta

5.

3.  Ä¹ËÌÈÄÍ¿¿¹ÊƼÈä¼½ĮÎÊ½Ç»ÀÍÆ¼Ê½Ã¹ÆÌ½ÊÆ¹ƽ

6. Plint (Sockel)

äÆ¿ÂÜÊÆƼÎÜÆËÌ½Ê̏ÀĮ¿½ÊËÁ¼¹ƽ
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LUCKHÄNGNING
ÍÃ¹ÆÎÜÄÂ¹¹ÌÌÀÜÆ¿¹ÄÍ»Ã¹ÆÈäÀĮ¿½Ê½ÄÄ½ÊÎÜÆËÌ½ÊËÁ¼¹Ɩ

7. Byt plats på låshaken (magnetiskt lås) och täckplattan.

ĮÄÂ¼½ËË¹ÁÆËÌÊÍÃÌÁÇÆ½Êƕ



1. Ta bort plinten.
2. Ta bort gångjärnet, två skruvar.

ˀƖ Ñ¾ÌÍÈÈÄÍ»Ã¹ÆÇ»ÀÌ¹¹Î¼½ÆƖÌĮÌÌ¹ÄÍ»Ã¹ÆË¹ÅÌÁ¼Á¿ÌƖ
4. Ta bort luckans båda tappar (upptill och nedtill).
Montera dem på maskinens andra sida. Sätt tillbaka
gångjärnet.

ÇËË¹¾ĮÊËÌËÃÊÍÎ½ÆËÇÅÀäÄÄ½ÊÄäËÀ¹Ã½ÆƼÅ¹¿Æ½ÌÁËÃÌ
ÄäËƽÈäÈÄ¹ÌËƖÆÎÜÆ¼Ë½¼¹Æ½ÆÈÄ¹ÌÌËÃÊÍÎÅ½ÂË½Ä¾ĮÊ
att ta bort täckplattan. Montera låshaken (magnetiskt
lås) och täckplattan på den andra sidan.

8. Sätt tillbaka luckans inre del med skruvarna (totalt 13
st.).
ˆƖ ÄÑÌÌ¹ÈÄ¹ËÌÈÄÍ¿¿¹ÊÆ¹ÈäÄÍ»Ã¹ÆËĮÎÊ½Ç»ÀÍÆ¼Ê½
Ã¹ÆÌ½ÊƖÆÎÜÆ¼½ÆÈÄ¹ÌÌËÃÊÍÎÅ½ÂË½Ä¾ĮÊ¹ÌÌÌ¹ºÇÊÌ
pluggarna.
10. Lossa de två skruvarna som håller handtaget på
plats på luckan. Tryck ut de två plastpluggarna inuti
skruvhålen på luckans andra sida. Använd de två
ËÃÊÍÎ¹ÊÆ¹¾ĮÊ¹ÌÌËÜÌÌ¹¾¹ËÌÀ¹Æ¼Ì¹¿½ÌÈäÄÍ»Ã¹ÆË
andra sida och tryck in plastpluggarna i hålen där
handtaget tidigare var monterat.
11. Sätt tillbaka luckan genom att lossa
gångjärnsskruvarna något, sätta fast luckan och
stänga den. Dra åt gångjärnen igen.
Sätt tillbaka plinten.

5. Lossa skruvarna (totalt 13 st.) på luckans insida.

6. Lossa luckans inre del (dra ned och lyft ut).
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Á¾ĮÊº½ÀäÄÄ½ÊÇËËÊÜÌÌ½Æ¹ÌÌ¿ĮÊ¹ÜÆ¼ÊÁÆ¿¹ÊƖ
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