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Kära kund, 
Vänligen läs den här guiden innan du använder den här produkten!
 Tack för att du väljer en Cylinda produkt. Vi vill att du ska uppnå optimal effektivitet från den här 
högkvalitetsprodukten som har tillverkats med toppmodern teknologi. Vänligen se till att du läser 
och förstår den här guiden och kompletterande dokumentation till fullo före användning. 

Observera alla varningar och information häri. Således kan du skydda både dig själv och din 
produkt mot potentiella skador.

Behåll manualen. Inkludera den här guiden med enheten om du överlämnar den till någon annan.

Symboler och anmärkningar
Följande symboler användas i användarguiden:

Fara som kan orsaka död eller skada

Läs manualen.

Viktig information eller användbara tips

Varning för heta ytor

B Varning för elchock

Varning för UV-strålningsfara

Varning för skållning

Produktens förpackning är gjord av återvunnet material, i enlighet med den nationella 
miljölagen.

Varning för brand

OBS Fara som kan orsaka materialskada på produkten eller omgivningen

2960313438_SV/190123.1214
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1 Säkerhetsföreskrifter

Det här avsnittet handlar om säkerhetsinstruktioner som behövs för att 
förhindra riskerna för personskada och materialskada. 
• Vårt företag kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå om dessa 

instruktioner inte följs.
• Installations- och reparationsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad service.
• Använd endast originalreservdelar och tillbehör .
• Reparera inte eller byt ut någon komponent i produkten såvida det inte tydligt 

anges i bruksanvisningen. 
• Modifiera inte produkten.

1.1 Avsedd användning
• Produkten är endast designad för hushållsanvändning. Den är inte avsedd för 

kommersiellt bruk.
• Den här produkten är inte utformad för utomhusanvändning.
• Installera eller kör inte produkten där frysning är en möjlighet och/eller skadligt 

för externa element. Vatten som frusit i pumpen eller i slangar kan orsaka 
skador

• Produkten kan endast användas till att torka eller ventilera tvätt som är tvättad 
med vatten och som är torktumlarsäker.

1.2 Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur
• Den här utrustningen kan användas av barn ifrån åldrarna 8 och uppåt, 

samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande 
erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående 
säker användning av utrustningen, samt förstår de farorna som finns. Barn får 
inte leka med utrustningen. Rengörings- och underhållsarbete ska inte utföras 
av barn såvida de inte  övervakas av någon.

• Barn under 3 år ska hållas borta från produkten såvida de inte övervakas av 
någon.

• Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte 
leka med produkten, klättra på eller ta sig in i produkten.

• Håll produktens dörr stängd även när den inte är i bruk. Barn eller husdjur kan 
låsas inne i produkten och kvävas.

• Rengörings- och användararbete ska inte utföras av barn såvida de inte  
övervakas av någon.

• Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning!
• Håll alla tillsatser som används med produkten borta från barn.
• Klipp av sladden och förstör laddningsluckan innan du kasserar produkten.
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1.3 Elektrisk säkerhet
• Produkten får inte vara inkopplad under installation, underhåll, rengöring, 

reparation och transportoperationer.
• Om strömsladden är skadad, ska den bytas ut av en auktoriserad 

serviceverkstad bara för att undvika alla risker som kan uppstå.
• Stick inte in nätsladden under produkten eller på baksidan av produkten. 

Placera inte tunga föremål på nätsladden. Strömsladden får inte knäckas, 
klämmas eller komma i kontakt med någon värmekälla.

• Använd inte en förlängningssladd, multi-plugg eller adapter för att driva din 
produkt.

• Produkten får inte drivas av en extern brytare såsom en timer eller ska inte 
anslutas till en krets som öppnas och stängs regelbundet med ett verktyg.

• Kontakten ska vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt, ska en mekanism 
som uppfyller den elektriska lagstiftningen och som bryter alla terminaler 
från elnätet (säkring, brytare, huvudströmbrytare, etc.) finnas tillgänglig på 
elinstallationen.

• Vidrör inte kontakten med våta händer!
• Håll inte i nätsladden utan i kontakten när du kopplar ur apparaten.

1.4 Transportsäkerhet
• Koppla ur produkten innan transport, töm vattentanken om det finns någon 

och avlägsna vattenavloppsanslutningar.
• Den här produkten är tung, hantera inte den själv. 
• Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att produkten inte ska falla eller 

tippa. Krossa eller tappa inte produkten under transport.
• Använd inte produktens extruderingsdelar (såsom laddningsluckan) för att flytta 

produkten.
• Flytta produkten stående i upprätt position. Om den inte kan flyttas upprätt, 

transportera den genom att luta den till höger sett framifrån.

1.5 Installationssäkerhet
• För att göra produkten redo för installation, säkerställ att den elektriska 

installationen och  vattenavloppet är korrekt genom att kolla informationen 
i användarmanualen. Om det inte är lämpligt för installation, ring en behörig 
elektriker och rörmokare för att ordna de verktyg som behövs. Dessa 
operationer ska genomföras av kunden.

• Kontrollera för skador på produkten innan den installeras. Har inte produkten 
installerad om den är skadad.

• Ta inte bort den justerbara ställningen.
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• Placera produkten på ett jämt och hårt underlag och balansera med de 
justerbara benen.

• Spalten mellan produkten och golvet får inte minskas med material så som 
mattor, trä eller tejp. Ventilationshålen under produktens bas får inte täppas 
igen med en matta.

• Produkten ska installeras så att ventilationshålen inte täpps igen.
• Installera produkten i en miljö med bra ventilation fri från damm.
• Installera inte produkten nära brandfarliga och explosiva material och ha inte 

brandfarliga och explosiva material nära produkten när den är igång.
• Produkten ska inte installeras mot en dörr, skjutdörr där produktens 

laddningslucka inte kan öppnas helt, eller bakom en gångjärnsdörr där 
produktens gångjärn är vända mot dörrens gångjärn.

• Installera produkten där periodiskt underhåll och rengöring enkelt kan utföras.
• Placera produkten med dess bakre yta mot väggen (för värmemodeller).
• Efter du satt produktren på plats, säkerställ att den bakre väggen inte kommer 

i kontakt med någon extrudering (en vattenkran, elektriskt uttag etc.).
• Placera produkten med ett mellanrum på åtminstone 1 cm mellan produkten 

och möbelkanter.
• Följ rökkanalens anslutningsregler som specificeras i guiden (för modeller med 

rökkanal).
• Frånluften ska inte dirigeras till rökkanalen som används för att tömma röken 

från apparater som använder gas eller andra bränslen (för modeller med 
rökkanal).

• Ventilationsslangen ska inte kopplas till en värmepanna eller ett skorstensrör 
(för modeller med rökkanal).

• Koppla in produkten till ett jordat uttag skyddat med en lämplig säkring 
i linje med angiven typ och märkström. Låt en elektriker ställa in 
jordningsutrustningen. Använd inte en jordning utan en jordning som 
överensstämmer med regionala/nationella bestämmelser.

• Anslut produkten till ett jordat uttag som överensstämmer med spännings-, 
ström- och frekvensvärden som anges i typetiketten.

• Anslut inte produkten till lösa, trasiga, smutsiga, feta kontakter eller uttag som 
har kommit ut från platser eller uttag med risk för vattenkontakt.

• De nya slangarna som kommer med produkten ska användas. Återanvänd inte 
gamla slangar. Gör inte fastsättningar på slangarna.

• Placera strömsladden och  slangar så man inte ramlar över dem.
• För att använda produkten ovanpå en tvättmaskin, ska ett fixeringshål 

användas mellan två produkter. Fixeringshålet ska monteras av den 
auktoriserade serviceverkstaden.
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• När produkten placeras på tvättmaskinen, kan den kombinerade vikten när de 
är fulla vara runt 180 kg. Placera produkter på ett stabilt golv som kan bära 
tillräcklig last.

• Tvättmaskin kan inte placeras ovanpå torktumlaren.
Installationstabell för tvärrmaskin och torktrumma

Staplingskittyp Djup Size (TD=Torktrumma, WM: Washing Machine)

Plast - 54/60 cm med eller utan band 60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM≥45cm  

Plast - 46 cm med eller utan band 46cm TD --> WM≥40cm  

Med hylla - 60 cm 46cm TD --> WM≥40cm  

Med hylla - 54 cm 54cm TD --> WM≥45cm  

1.6 Användarsäkerhet
• Den maximala vikten av torr tvätt före tvätt anges i avsnittet ”Tekniska 

specifikationer”
• Placera inte otvättade föremål i torktumlaren.
• Föremål som är nedsmutsade med material såsom matoljor, aceton, alkohol, 

bensin, fotogen, fläckborttagare, terpentin, vax eller tvättmedel ska tvättas i 
varmt vatten med större mängd tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.

• Om kemikalier används för rengöring ska torktumlaren inte användas.
• Gummiskum (latexskum), duschmössor, vattenbeständiga textilier, 

gummibärande material och kläder, kuddar med gummiskumkuddar ska inte 
torkas i en torktumlare.

• Föremål med hårspray, rester av hårprodukter eller liknande material ska inte 
torkas i en torktumlare.

• Töm fickorna på kläder och avlägsna föremål såsom tändstickor och tändare.
• Om inte alla föremål kan avlägsnas snabbt och inte kan placeras där värme 

skingras, så stoppa inte torktumlaren förre torkningscykeln är slutförd.
• Den sista delen av torktumlarcykeln utförs utan värme (kylcykel) för att 

säkerställa att föremålen är i en temperatur som inte kommer att skada 
föremålen.

• Sköljmedel eller liknande produkter ska användas i linje med 
sköljmedelsintruktionerna.

• Använd inte torktumlaren utan fiberfilter.
• Låt inte fiber ansamlas runt torktumlaren. 
• För att förhindra att gas dras tillbaka i rummet från apparater som förbrukar 

andra bränslen, inklusive öppen eld, ska lämplig ventilation finnas (för modeller 
med rökkanal). 

• Kör inte produkten tillsammans med värmare såsom gasvärmare och en 
skorsten. Det kan göra att rökkanalen fattar eld. (för modeller med rökkanal)
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• Luta inte mot eller sitt på laddningsluckan när den är öppen, produkten kan 
tippa över.

• Stå inte på produkten,
• Placera inte en eldkälla (t.ex. stearinljus, cigaretter, etc.) på produkten eller i 

närheten av den. Förvara inte brännbara/explosiva material.
• Rör inte trumman när den roterar.
• Produktens bakre vägg kommer att vara varm under drift. Rör inte baksidan 

på produkten under torkning eller efter att torkningsprocessen är slutförd. (för 
modeller med värmning)

• Rör inte de inre ytorna på trumman medan du lägger till eller tar ur kläder 
under ett pågående program. Trummans yta är het.

• Tryck inte på knapparna med vassa föremål såsom gafflar, knivar, med dina 
naglar etc.

• Använd inte den defekta eller skadade produkten. Koppla ur produkten (eller 
stäng av den anslutna säkringen) och ring auktoriserad serviceverkstad.

• Koppla ur produkten om den inte används.

1.7 Underhåll och rengöringssäkerhet
• Tvätta inte produkten genom att spraya eller hälla vatten på den! Använd 

inte en högtryckstvätt, ångrengörare, slang eller tryckspruta för att rengöra 
produkten.

• Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten.
• Använd inte material som rengöringsmedel, tvättmedel, gas, bensin, alkohol, 

vax etc. för att rengöra produkten.
• Fiberfiltet ska rengöras regelbundet. Rengör luddfiltret och luckans inre yta.
• Rengör ludd som samlat sig på förångarens flänsar bakom filterlådan, med 

en dammsugare. Du kan rengöra för hand om du använder skyddshandskar. 
Försök inte att rengöra med bara händer. Förångarens flänsar kan skada 
händerna. (För produkter med värmepump)

• På grund av brand- och explosionsrisk, använd inte lösningar, 
rengöringsmaterial, stålull eller liknande material och verktyg för att rengöra 
sensorer.

• Rengör rökkanalen. (för modeller med rökkanal)
• Drick inte kondensvattnet.

1.8 Ljussäkerhet
• Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om du behöver ersätta LED-

lampan/glödlampan som används för belysning (för produkter med lampor (för 
produkter med lampor).
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2. Miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-bestämmelser och avyttring av avfall
Produkten innehåller inga farliga och förbjudna material enligt ”Direktivet om  avfall 
som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning”, publicerad av 
ministeriet för miljö och urbanisering i Turkiet. Följer WEEE-bestämmelser Den här 
produkten har tillverkats av återvinningsbara och återanvändbara delar och material.  
Släng därför inte denna produkt med annat hushållsavfall vid slutet av dess livscykel. 

Ta den till en återvinningsstation för elektrisk utrustning.  Du kan fråga din lokala kommun 
gällande återvinningsstationer.  Du kan hjälpa till att skydda miljön och naturliga resurser genom 
att leverera de använda produkterna för återvinning.

Även R920 är ett brandfarligt kylmedel. Se därför till att systemet och rören inte 
skadas under drift och transport.
Håll produkten borta från värmekällor, annars kan den fatta eld om den skadas.
Släng inte bort produkten genom att kasta den i en eld.

2.2 Förpackningsinformation
Produktens förpackning är gjord av återvunnet material, i enlighet med den nationella lagstiftningen. 
Avyttra inte förpackningsmaterialet bland hushållssoporna eller annat avfall, avyttra det endast på 
avsedda återvinningsstationer.

2.3 Standardöverenskommelse och testinformation 
/ Fn-försäkran om överensstämmelse

Utvecklingen, tillverkning och försäljningsfaser av den här produkten genomförs 
enligt överenskommelse med säkerhetsregler som specificerats i alla relaterad 
instruktioner av den Europeiska Unionen.
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3 Din torktumlare

3.1 Tekniska specifikationer

SV

Höjd (justerbar) 84,6 cm / 86,6 cm*

Bredd 59,8 cm

Djup 60,7 cm

Kapacitet (max) 8 kg**

Nettovikt (± %10) 44 kg

Spänning

Se etikett***Ingångsström

Modellkod

- Min. höjd: Höjd med justerbar ställning stängd.

    Max. höjd: Höjd med justerbar ställning öppen på maximal höjd.

** Vikt av torr tvätt innan tvätt.

*** Märkskylten finns under dörren på torktumlaren.

För att höja torktumlarens kvalitet kan de tekniska specifikationerna komma att 
ändras utan föregående meddelande. 
Bilderna i den här användarmanualen är schematiska och kanske inte nödvändigtvis 
ser ut exakt så som på produkten. 
Värdena som tillhandahålls med torktumlaren eller dess medföljande dokument är 
laboratorieavläsningar i enlighet med respektive standarder. Dessa värden kan skilja 
sig beroende på användning och  omgivningsförhållanden.
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3.2 Allmänt utseende

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8
9

1. Övre bord
2. Kontrollpanel
3. Dörrluckan
4. Kickplåtens handtag
5. Ventilationsgaller
6. Justerbara ben
7. Kickplåt
8. Märkskylt
9. Fiberfilter
10. Vattentanklåda
11. Nätkabel

3.3 Leveransomfång

1. Vatten-
utsläppss-
lang*

6. Vattenfyll-
ningsbehål-
lare*

2. Extras-
vamp till 
lådan*

7. Rent vat-
ten*

3. Använd-
armanual

8. Luktkap-
selenhet*

4. Tork-
korg* 9. Borste*

5. Tork-
korgens 
användar-
manual*

10. Filtertyg*

*Valfritt - behöver inte vara inkluderat, beror på 
modell.
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4 Installation

Läs ”Säkerhetsinstruktionerna” 
först!

Innan du konsulterar närmsta auktoriserade 
serviceverkstad för att installera torktumlaren, 
se informationen i användarguiden och se till att 
el- och vattenförsörjningen är enligt behov. Om 
inte, ringen elektriker och en rörmokare som 
ordnar med detta såsom nödvändigt.

Det är kundens ansvar att 
förbereda platsen där torktumlaren 
ska placeras och att ha el- och 
vattenförsörjning förberedd.

Kontrollera för skador på 
torktumlaren innan den 
installeras. Om Torktumlaren är 
skadad så installera inte den. 
Skadade produkter kan vara en 
säkerhetsrisk.
Vänta i 12 timmar innan du 
använder torktumlaren.

OBS

Produkten inkluderar ett kylmedel 
och om produkten används direkt 
efter att den transporteras kan den 
skadas. Efter varje gång produkten 
flyttas, ska den vila i 12 timmar.

4.1 Rätt installationsplats
• Installera torktumlaren på en stabil och 

jämn yta. 
• Torktumlaren är tung. Flytta den inte själv.
• Använd torktumlaren i en miljö fri från 

damm och med bra ventilation.
• Spalten mellan produkten och golvet får 

inte minskas med material så som mattor, 
trä eller tejp.

• Täck inte för ventilationsgallret på 
torktumlaren. 

• Det ska inte finnas dörrar som kan låsas, 
skjutdörrar eller gångjärnsdörrar nära 
torktumlarens installationsmiljö som kan 
blockera laddningsluckan från att öppnas.

• När torktumlaren är installerad, måste 
anslutningarna hålla sig stabila. Efter du 
satt torktumlaren på plats, säkerställ att 
den bakre väggen inte kommer i kontakt 
med någon extrudering (en vattenkran, 
elektriskt uttag etc.). 

• Placera produkten med ett mellanrum på 
åtminstone 1 cm mellan produkten och 
möbelkanter.

• Din torktumlare är lämplig att användas i 
mellan +5°C to +35°C. Om den används 
utanför det här temperaturintervallet, 
kan din torktumlares drift äventyras och 
skadas.

• Torktumlaren ska inte placeras med 
baksidan mot väggen.

B Placera inte torktumlaren på 
strömkabeln.

*Ignorera följande varning om din 
produkts system inte innehåller R290

FARA! 

• Torktumlaren innehåller kylmedlet R290.*
• R290 är ett miljövänligt, men brandfarligt 

kylmedel.*
• Se till att luftintaget på torktumlaren är 

öppet och är välventilerat.*
• Håll potentiella lågor borta från 

torktumlaren.*

4.2 Avlägsna fraktsäkerhetsmodulen

OBS

Ta bort 
fraktsäkerhetsmodulen 
innan du använder 
produkten för första 
gången.

OBS
Lämna inte några tillbehör eller 
delar från fraktsäkerhetsmodulen 
inuti trumman.
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4.3 Vattenanslutning
Istället för att periodvis dränera vatten som 
ansamlas i vattentanken, kan du tömma via 
vattentömningsslangen som kommer med 
torktumlaren.

Anslut vattentömningsslangen

1

3 4

2 1-2 Ta bort 
slangen bakom 
torktumlaren 
genom att dra 
i den manuellt 
från där den är 
fäst. Använd 
inte verktyg 
för att ta bort 
slangen. 

3 Sätt i en ände av vattentömningsslangen 
som medföljer torktumlaren till där du tagit 
bort slangen på torktumlaren.

4 Fixera den andra änden av 
vattentömningsslangen till direkt 
avloppsvatten, dränering eller en vask. 

OBS

Vattentömningsslangen ska fixeras 
vid max 80 cm i höjd.
Säkerställ att 
vattentömningsslangen inte blir 
knäckt, kollapsar eller pressas 
mellan utsläppet och torktumlaren.
Slangen ska anslutas så att den 
inte frånkopplas från sin plats. 
Läckt vatten kan orsaka skada.
Förläng inte 
vattentömningsslangen.
Kolla huruvida vattnet åker ut i ett 
lämpligt flöde. Dräneringsledningen 
ska inte stängas eller täppas till.

Om ett tillbehörspaket medföljer 
din produkt, kolla de detaljerade 
instruktionerna.

4.4 Justering av ställen

Justera ställningen 
genom att vrida den 
till vänster och höger 
tills torktumlaren står 
stabilt och jämnt.

4.5 Flytta torktumlaren
• Dränera vattnet helt från torktumlaren.
• Om produkten är ansluten via direkt 

utsläpp, avlägsna sladdanslutningarna.

Det rekommenderas att 
torktumlaren flyttas i upprätt 
position. Annars, luta den till 
höger sett framifrån och flytta 
torktumlaren. Vänta i 12 timmar 
innan du använder torktumlaren.

4.6 Varning gällande oljudet

 

När produkten 
används, kan 
metalliska oljud 
komma då och då 
från kompressorn, 
det är normalt.

När produkten används, pumpas 
det ansamlade vattnet till 
vattentanken. Det är normalt att 
höra pumpljud från produkten 
under den här processen.

4.7 Byta ut glödlampan
Om din torktumlare har trumlampa;

Konsultera auktoriserad serviceverkstad för 
att byta ut glödlampan/LED-lampan som 
använd i din torktumlare. Glödlampan i den här 
produkten är inte lämplig som helbelysning.  
Den avsedda användningen för den här lampan 
är att säkerställa säker laddning av tvätt i 
torktumlaren. Lamporna som används i den 
här apparaten är beständiga för kraftiga fysiska 
förhållanden såsom temperaturer över 50°C.
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5 Förberedelse

Läs ”Säkerhetsinstruktionerna” 
först!

5.1 Tvätt som passar att 
torka i torktumlaren

OBS

Tvätt som inte är säker för 
torktumling kan skada apparaten 
och tvätten under torkning. Följ 
instruktionerna på etiketterna på 
tvätten som ska tvättas. Torka 
endast tvätt med texten ”säker för 
torktumlare” skrivet på etiketten.

Torka inte i 
torktumlare

5.2 Tvätt som inte är lämplig 
att torka i torktumlaren

OBS

Underkläder med metallstöd ska 
inte torkas i torktumlare. Om 
dessa metallstöd blir lösa och rivs 
sönder från plagget kan de skada 
maskinen.
Fina broderityger, bomulls- och 
silkeskläder, kläder tillverkade av 
känsliga och värdefulla textilier, 
icke-andningsbara kläder och 
tyllgardiner ska inte torkas i 
torktumlare.

5.3 Förbereda tvätten för att torkas

OBS

Föremål såsom mynt, metalldelar, 
nålar, naglar, skruvar, stenar 
etc. kan skada trumman på 
produkten eller orsaka funktionella 
driftproblem. Kontrollera därför 
alltid all tvätt som ska laddas i 
produkten.
Torka tvätt med metalltillbehör 
såsom blixtlås genom att vända 
dem ut och in.
Stäng alla blixtlås, krokar och 
hakar, knäpp knappar och knyt 
textilbälten och förklädesbälten.

5.4 Vad kan man göra för 
att spara energi
• Använd högsta möjliga 

urkramningsalternativ när du rengör 
tvätten. Således kan du minska 
torkningsperioden och minska 
energikonsumtionen. Sortera tvätten 
baserat på dess typer och tjocklek. 
Torka samma sorts tvätt tillsammans. 
Exempelvis torkar kökshanddukar och 
dukar snabbare än badlakan.

• Följ rekommendationerna i 
användarmanualen för programvalet.

• Öppna inte laddningsluckan under 
torkning såvida det inte är nödvändigt. 
Om du verkligen måste öppna luckan, ha 
den inte öppen länge.

• Lägg inte till våt tvätt medan torktumlaren 
används.

• Rengör fiberfiltret före och efter varje 
torkning. 

• För kondenseringsmodeller, se till att 
rengör kondensern åtminstone en gång i 
månaden eller efter 30 torkningar.

• Se till att filtren är rena. Referera till 
underhåll och rengöring för detaljer.

• För modeller med rökkanal, följ 
rökkanalreglerna som anges i guiderna 
och rengör rökkanalen.

• Under torkning, se till att ventilera 
torktumlarens omgivningen där 
torktumlaren är placerad.
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• På modeller med värmepump, kontrollera 
kondensern minst var 6:e månad och 
rengör den om den är smutsig.

• Om du använder miljövänliga filter, 
behöver du inte rengöra filtret efter varje 
cykel. När den miljövänliga ikonen är tänd 
på skärmen, byt filterduk. 

5.5 Rätt lastkapacitet

OBS

Om tvätten 
i produkten 
överskrider maximal 
laddningskapacitet, 
kan den inte användas 
som avsett och kan 
komma att orsaka 
materialskada eller 
skada på produkten. 
För varje program, 
följ den maximala 
laddningskapaciteten.

Vikterna nedan tillhandahålls som exempel.

Tvätt Cirkavikt 
(g)* Tvätt Cirkavikt 

(g)*

Bomullssäng-
kläder (dubbel 
storlek)

1500 Bomullsklän-
ning 500

Sängkläder 
(enkel storlek) 1000 Klänning 350

Lakan (dub-
belt) 500 Denim 700

Lakan (enkelt) 350 Näsdukar (10 
st.) 100

Stor bordsduk 700 T-shirt 125

Liten bords-
duk 250 Blus 150

Servetter 100 Bomulltröja 300

Badlakan 700 Skjorta 200

Handduk 350

* Vikt av torr tvätt innan tvätt.



 17Torktumlare  / Bruksanvisningen

6 Köra produkten

6.1 Kontrollpanel

1. På/av/programvalsknapp.
2. Start/vilo-knapp.
3. Knappen för val av sluttid.
4. Tid programvalsknapp.

Filtren
göring

Hela 
reservoar

Filtråd / 
rengöring av 
värmeväxlare

Start 
pausavbryt

JärntorrTorkning Summer Skåp torrt Skåp Dry + Extra torr Slutet Anti-
veckning

Barnsäker lås Låg 
temperatur

Tid torr Slutar i Rapitorr

TrumljusTorrhet Dagligen �ntvätt Syntethanddukar Blanda Bomulls Eco bomull Jeans Sport Sängkläder /
 Täcke

Shirts uttrycka Hygienisk 
torkning

Hygienisk 
uppdatering

På av

Ångnivå Ångnivå1 Ångnivå2

Ylleprogram

Nattprogram
(tyst)

Luftning

Utomhus

Hygien
(Babyskydd +) 

Omgivningsvänlig
�lter full

Omgivningsvänlig
�lter 

Fjäder Wi� 

Bluetooth 

Avlägsen
Kontrollera

Skonsamt
 torrt

5. Val av knapp för låg temperatur.
6. Läsbar varning och väljarknapp för barnlås
7. Knapp för val av förebyggande av skrynklor / 

Trumljusknapp.
8. Val av knapp för torrhetsnivå.

6.2 Symboler

6.3 Förberedelse av torktumlare
• Koppla in torktumlaren.
• Öppna luckan.
• Lägg tvätten i torktumlaren utan att 

pressa in för mycket.
• Tryck igen och stäng luckan. 

OBS

Se till att ingen tvätt 
fastnat i luckan.
Stäng inte 
laddningsluckan med 
kraft.

• Välj önskat program med hjälp av På/Av/
programvalsknappen, maskinen slås på.

Att välja programmet med 
knappen På/Av/Program Selection 
betyder inte att programmet 
har startats. Tryck på Start / 
Stand-by-knappen för att starta 
programmet.

 

345 2678

1
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6.4 Programval och konsumtionstabell

SV

Program Programbeskrivning
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(m
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Bomull

Du kan torka värmeresistenta bomullstextilier 
med denna cykel. Torkningsinställning, som 
passar tvättens tjocklek och torkningsgrad ska 
väljas.

8 1000 185

Bomull Eco Tunna bomullstextiler torkas så ekonomiskt som 
möjligt. 8 1000 179

Bomull - stryktorrt Tunna fritidsbomullstextiler torkas tills lite fuktiga, 
så att de är färdiga för strykning. 8 1000 135

Syntet
Du kan torka syntettextilier med denna cykel. 
Torkningsinställning, som passar tvättens tork-
ningsgrad ska väljas.

4 800 70

Mixat

Använd det här programmet för att torka syntet- 
och bomullsplagg som inte färgar av sig tillsam-
mans.Sport- och fitnesskläder kan torkas med 
detta program. 

4 1000 115

Handdukar Torkhanddukar som kökshandduk, badhandduk 
och handduk. 5 1000 175

Fintvätt

Du kan torka dina underkläder eller kläder som 
behöver handtvätt (silkesblusar, tunna underklä-
der m.m.) på låg temperatur i det här program-
met.

2 1200 55

Daglig
Du kan torka både bomulls- och syntettvätt i det-
ta program.Sport- och fitnesskläder kan torkas 
med detta program. 

4 1000 110

Tidsprogram

Du kan välja tidsprogram mellan 10 och 160 
minuter för att nå önskad torknivå vid låg tempe-
ratur. I detta program kör torktumlaren hela den 
inställda tiden oavsett tvättens torrhet.

- - -

Mörka Kläder Du  kan torka denimbyxor, skjortor, kjolar eller 
jackor i det här programmet. 4 1200 125

Sport

Använd den för att torka dina kläder gjorda av 
syntet, bomull eller blandtextilier eller vattentäta 
produkter som funktionell jacka, regnrock etc. 
Vänd dem ut och in innan du torkar.

2 1000 135

Dunkläder

Du kan torka din fjäder- eller fiberfyllda textilier 
som kan torkas enligt tvättsymbolrna i som ett 
enda tvättstycke. Du kan torka stora täcken, 
kuddar eller kappor som ett tvättstycke. Torka 
dina kläder som jackor och kappor ut och in.

- 800 165

Strykfritt
Skjortor torkas på ett lite försiktigare sätt som 
orsakar färre rynkor, vilket underlättar för stryk-
ningen. 

1,5 1200 50



 19Torktumlare  / Bruksanvisningen

* : Energimärkning standardprogram EN 61121 Värdena i tabellen bestäms enligt EN 
61121-standarden. Konsumtionsvärdena kan variera ifrån värdena i tabellen, beroende på tvätt 
sort, centrifugering, omgivande villkor och förändringar i spänning.

Snabb Använd detta program för att ha 2 skjortor redo 
för strykning. 0,5 1200 30

Babykläder

Det är programmet som du kan torka dina tvät-
tade produkter du vill ge med extra hygien (ba-
bykläder, underkläder, handdukar, osv.). Det ger 
hög hygien för dina textilier via värmeeffekt. 

5 800 200

Varm hygienisk luftning

Du kan använda detta program för dina torra 
kläder och tvätt som du vill ge med hygien utan 
att tvätta dem. Det ger hög hygien för dina torra 
textilier via värmeeffekt. 

1,5 - 120

Värden för energiförbrukning

Program Kapacitet (kg)
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Bomull Eco* 8 1000 60% 1,98

Bomull - stryktorrt 8 1000 60% 1,55

Syntet - skåptorrt 4 800 40% 0,70

“Programmet Bomull Eco” används vid hela och halva laster, är standardtorkprogrammet, 
till vilket informationen i etiketten och specifikationen relaterar, att det här programmet är 
passande för torkning av normal blöt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet 
i energikonsumtionsavseende för bomull.

 Om du torkar regelbundet bomullstvätt med 8 kg maximikapacitet,  rekommenderar vi, att 
du ansluter avloppsslang för att undvika att programmet stannar under torkning för att töm-
ma behållaren, se sektion “Anslutning till avlopp”.
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6.5 Extrafunktioner
Torrhetsnivå
Torrhetsnivåknappen används för att anpassa 
till önskad torrhet. Programtiden kan förändras 
beroende på val av inställning.

Du kan endast aktivera den här 
funktionen innan programmet har 
startat.

Förebyggande av rynkor
Du kan slå på och stänga av funktionen för att 
förebygga rynkor genom att trycka på knappen 
för att förhindra skrynkla förebyggande. Om du 
inte kommer att ta ut tvätten omedelbart efter 
att programmet har avslutats, kan du använda 
Wrinkle förebyggande funktion för att förhindra 
skrynkling av din tvätt. 

Ljudvarning 
Torktumlaren ger ifrån sig en ljudsignal när 
programmet är klart. Tryck på knappen 
"Audible Warning" om du inte vill ha ljudsignal. 
När du trycker på ljudsignalknappen slocknar 
lampan och det ljuder inte när programmet är 
klart.

Du kan välja den här funktionen 
innan programmet startar eller 
efter att programmet har startats.

Låg temperatur
Du kan endast aktivera den här funktionen 
innan ett program startas. Du kan aktivera 
denna funktion om du vill torka din tvätt vid en 
lägre temperatur. Programmets varaktighet blir 
längre när den har aktiverats.

Sluttid
Du kan försena sluttiden av programmet upp till 
24 timmar med sluttidsfunktionen. 
1. Öppna luckan och lägg i tvätten.
2. Välj torkprogram.
3. Tryck på knappen för val av sluttid och ställ 

in tiden som du önskar. Sluttidslampan 
tänds. (När du trycker på och håller in 
knappen, fortsätter sluttiden non-stop).

4. Tryck på knappen Start/Vila. Nedräkningen 
av sluttid börjar. Den ":" logga in i mitten av 
visade fördröjningstid blinkar.

Du kan lägga till eller ta bort tvätt 
under tidsfördröjningen. Tiden 
på displayen är den totala tiden 
för torktiden samt sluttiden. 
Sluttidslampan släcks i slutet av 
nedräkningen, torkningen startar 
och torklysdioden tänds.

Byta sluttid
Om du vill ändra tiden under nedräkningen:

Slå På/Av/programval och avbryt programmet. 
Välj önskat program och upprepa markeringen 
sluttid.

Avbryta sluttidsfunktionen

Om du vill avbryta fördröjningsfunktionen och 
starta programmet direkt:

Slå På/Av/programval och avbryt programmet. 
Välj önskat program och tryck på "Start/paus"-
knappen.

Trumljus
Du kan slå på och stänga av trumlampan 
genom att trycka på den här knappen. Lampan 
tänds när knappen trycks in och släcks efter en 
viss tid.

6.6 Varningslampor

Varningsindikatorerna kan 
variera beroende på modell på 
torkmaskinen.

Filterrengöring
När programmet är klart kommer 
varningsindikatorn för rengöring av filer att 
startas.

Vattentank
Om vattentanken fylls medan programmet 
körs kommer varningsindikatorn att börja 
blinka och maskinen försätts i viloläge. I så fall, 
töm vattentanken och börja om programmet 
genom att trycka på start/paus-knappen. 
Varningslampan stängs av och programmet 
återgår.

Rengöring av filterlåda/värmeväxlare
Varningssymbolerna blinkar ibland för att 
påminna om att filterlådan behöver rengöras.
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6.7 Starta programmet
Tryck på Start/Vila-knappen för att starta 
programmet.

Lamporna för start/vilaoch torkning startar för 
att visa att programmet har startats.

6.8 Barnspärr
Torktumlaren har en barnspärr som förhindrar 
maskinens programflöde ifrån att påverkas när 
knapparna trycks på under drift. När Barnspärr 
är aktiverat inaktiveras alla knappar på panelen 
utom knappen På/Av/Programval

Tryck på audible varningsknappen i 3 sekunder 
för att aktivera det underordnade låset. 

Barnspärren måste avaktiveras för att kunna 
starta ett nytt program efter att det aktuella 
programmet är slut eller kunna integrera med 
programmet. För att avaktivera barnspärren, 
håll inne samma knappar i 3 sekunder.

När barnspärren är aktiverad 
kommer lampan för barnspärren 
att lysa. 

När barnspärren är aktiv:

Torkmaskinen körs, eller i stand-by-
läge kommer indikatorsymbolerna inte 
att ändras när du ändrar positionen för 
programvalsknappen.

När torktumlaren används 
och barnspärren är aktiv, hörs 
ett dubbelt pipande ljud om 
programvalsknappen vrids. 
Om barnlåset avaktiveras 
utan att programväljaren vrids 
tillbaka till sitt ursprungliga läge 
avslutas programmet eftersom 
programväljaren är fel.

6.9 Byta program efter att 
maskinen har startat
Du kan ändra det program du valt att torka din 
tvätt med ett annat program efter torkmaskinen 
börjar köras.

• Du kan till exempel slå På/Av/programval 
för att välja extra torrt program för att välja 
extra torrt program i stället för att stryka 
torrhet.

• Tryck på Start/Vila-knappen för att starta 
programmet.

Lägg till och ta bort kläder i viloläget

Om du vill lägga till eller ta bort tvätt efter att 
torkprogrammet startats:

• Tryck på knappen start/stand-by för att 
placera torktumlaren i stand-by-läge. 
Torkningen slutar.

• Öppna luckan i Vila-läge och stäng dörren 
efter att du lagt till eller tagit ur tvätt.

• Tryck på Start/Vila-knappen för att starta 
programmet.

Tillsats av tvätt efter torkningen 
kan göra att den torkade tvätten 
inuti torkmaskinen blandas med 
våt tvätt och lämnar tvätten fuktig i 
slutet av driften.
Att lägga till eller ta bort tvätt 
under torkning går att göra så 
många gånger det behövs. Men 
den här processen skulle konstant 
avbryta torkdriften och orsaka att 
programtiden blir längre och tar 
mer energi. Det rekommenderas 
därför att lägga i all tvätt innan 
torkprogrammet har startat. 
Om ett nytt program väljs genom 
att vrida programvalsknappen 
medan torktumlaren står i viloläge, 
avslutas körprogrammet.

Rör inte de inre ytorna på trumman 
medan du lägger till eller tar ur 
kläder under ett pågående program. 
Trummans yta är het.

6.10 Avbryta ett program
Om du vill avbryta programmet och avsluta 
torkningen av någon anledning efter att 
torkmaskinen har startat, slår du på/av/
programval. programmet avslutas.

Insidan av torktumlaren kommer 
vara mycket varm när du avslutar 
program under drift så kör 
uppfräschning programmet så den 
kyls av.
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6.11 Programslut
När programmet är avslutat slås 
lysdioderna för slut/skrynkla förebyggande 
och fiberfilterrengöring Varning på 
programuppföljning indikatorn på. Lastluckan 
kan öppnas och torkmaskinen är klar för en 
annan drift.

Slå På/Av/programvalsknappen till På-/Av-läge 
för att stänga av torkmaskinen.

Om läget För att förebygga 
rynkor är aktivt och tvätten inte 
tas bort efter att programmet är 
klart aktiveras funktionen för att 
förebygga rynkor i 2 timmar för att 
förhindra att tvätten inuti maskinen 
blir skrynklig. Programmet tumlar 
tvätten i 10-minutersintervall för att 
den inte ska skrynkla.

6.12 Luktfunktion
Om din torkmaskin har luktfunktion läser du 
ProScent-handboken för att använda den här 
funktionen.
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7 Underhåll och rengöring

Läs ”Säkerhetsinstruktionerna” 
först!

7.1 Fiberfilter (intern och extern 
filter) / rengöring av luckans insida
De hårstrån och fibrer som är separerade ifrån 
tvätten under torkningsprocessen samlas upp 
av luddfiltret. 

Rengör luddfiltret och luckans inre 
yta.

OBS

Din torktumlare har 2 fiberfilter 
med det ena placerat inuti det 
andra. Använd inte produkten utan 
fiberfiltren.

För att rengöra luddfiltret:
• Öppna luckan.
• Håll det första av de två fiberfiltren (det inre 

filtret) och ta bort det genom att dra det 
uppåt.

• Ta bort den andra delen (det yttre filtret) 
genom att dra det uppåt.

Säkerställ att hårstrån, fibrer 
och bomullsbollar inte faller ner i 
springan där filtrena är installerade.

• Öppna båda fiberfilter (yttre och inre) och 
avlägsna luddet med dina händer eller med 
borsten på luftcirkulationen. Du kan rengöra 
håret i filterna med en dammsugare.

• Rengör båda filtrena under vatten som 
ringer i motsatt riktning för fiberansamlingen, 
eller med en mjuk borste. Torka filtret innan 
du placerar det i springan igen.
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• Sätt i fiberfiltren på respektive plats och 
placera det åter på sin plats.

• Rengör laddningsluckans inre yta och  
packning med en mjuk, fuktig trasa eller 
borsten på luftavvisaren.

7.2 Rengör sensorn 
Torktumlaren har luftfuktighetssensorer som 
märker om tvätten är torr.

För att rengöra sensorer:
Öppna torktumlarens laddningslucka.
Om maskinen är varm på grund avtorkningen, 
så vänta tills den svalnar.

Rengör sensorns metallytor med en mjuk trasa 
fuktad med vinäger och torka sedan.

Rengör sensorernas metallytor 4 
gånger om året.
Använd inte metallverktyg när du 
rengör metallsensorerna.

På grund av brand- och 
explosionsrisk, använd inte 
lösningar, rengöringsmaterial eller 
liknande material och verktyg för att 
rengöra sensorer. 

7.3 Tömma vattentanken
Under torkning avlägsnas fukten från tvätten 
och kondenseras, sedan ansamlas vattnet i 
vattentanken. Töm vattentanken efter varje 
torkning.
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Kondenserat vatten är inte 
drickbart vatten!
Ta aldrig bort vattentanken när 
programmet körs!

Om du inte tömmer vattentanken kommer 
maskinen att sluta fungera under kommande 
torkningar på grund av att vattentanken är full 
och en Vattentanksvarningsikon kommer att 
blinka. I så fall töm vattentanken och fortsätt 
torkningen genom att trycka på Start / Start/
stand-by-knappen.

För attt tömma vattentanken:

Dra försiktigt ut vattentanken från dess låda.

Ta bort vattentanken i lådan eller bakom 
skyddsluckan försiktigt.

Töm vattnet i vattentanken.

 

Om ludd har samlats i tratten till vattentanken, 
rengör det i rinnande vatten. 
Sätt tillbaka vattentanken. 

Om direkt utsläppsalternativ är 
valt så behöver inte vattentanken 
tömmas.

7.4 Rengöra sensorerna
Håret och luddet som inte samlas upp av 
luddfiltret samlas på kondenserns metallyta 
bakom luftavvisaren. Detta ludd ska rengöras 
regelbundet.

Om kondenserrengöringsikonen blinkar, kolla 
metallytan. Om det finns något ludd, ta bort 
det. Det måste kollas åtminstone var 6:e 
månad.

Öppna golvlisten 
genom att dra dess 
knapp.

Flytta på spärrarna 
för att öppna 
luftavvisarens lock.

Dra borsten till 
vänster för att ta bort 
det. Du kan använda 
rengöringsborsten 
till att rengöra filter, 
kondenserande 
metallyta och samlat 
ludd i dörren.

Rengöringsborsten finns inuti 
dokumentpåsen. Ta din borste från 
dokumentpåsen och sätt den på 
plats i luftavvisaren för att förvara 
den.

Rengör luddet 
på kondensorns 
metallyta med 
en fuktig trasa 
eller borsten på 
luftcirkulationen 
i riktning upp-
ner. Rengör inte i 
riktning vänster-
höger då det kan 
skada kondensorns 
metallplattor.
Du kan använda en 
dammsugare med en 
borste för rengöring. 
Om dammsugaren 
inte har en borste 
så rekommenderas 
den inte för 
kondensorrengöring.
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Efter rengöring 
av filter, dörr och 
kondensorn, dra 
borsten till höger och 
lås den på plats.

Efter att 
rengöringsprocessen 
slutförts placerar 
man luckan för 
luftcirkulationen på 
plats, flyttar haspen 
för att stänga den, 
och stänger sedan 
golvlisten.

Du kan rengöra för hand om du 
använder skyddshandskar. Försök 
inte att rengöra med bara händer. 
Kondensorns flänsar kan skada 
händerna. Rengöring med rörelser 
från vänster till höger kan skada 
kondensorns flänsar. Det kan även 
leda till problem med torkningen.

När luckan för luftcirkulationen är 
borttagen, är det normalt att ha 
vatten i plastsektionen framför 
kondensorn.

Om du ser 
luddansamlingar 
på fläktluckan och 
golvlisten så ta bort 
den med en trasa.

Ha inte vikt på 
golvlisten när den är 
öppen.

OBS
Använd inte slipande material eller 
stålull för att rengöra trumman.
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8 Felsökning

Torkningen tar för lång tid.

Fiberfitlrets (inre och yttre filtret) porer kan ha täppts till. >>> Skölj fiberfiltret noggrant med varmt vatten 
och torka.
Framsidan på kondensorn kan ha täppts igen. >>> Rengör framsidan på kondensorn
Ventilationsgallret fram på maskinen kan vara stängt. >>> Ta bort alla föremål framför ventilationsgaller 
som kan blockera luft.
Ventilationen kanske inte är tillräcklig eftersom området maskinen är installerad på är för litet. >>> Öppna 
dörren eller fönstren för att förhindra att rumstemperaturen stiger högt.
Om det finns en luftfuktighetssensor.
En kalkavlagring kan ha skapats på fuktighetssensorn. >>> Rengör fuktighetssensorn.
För mycket tvätt kan ha lastats. >>> Lasta inte torken med för mycket.
Tvätten kanske inte har vridits ur korrekt. >>> Utför en centrifugering i tvättmaskinen.

Kläderna kommer ut fuktiga efter torkning.

Ett program som inte passar för tvättsorten kan ha använts.>>> Kontrollera tvättlapparna på kläderna 
och välj ett passande program för klädtypen eller använd extra tidsprogram.
Fiberfitlrets (inre och yttre filtret) porer kan ha täppts till. >>> Skölj filtret noggrant med varmt vatten och 
torka.
Framsidan på kondensorn kan ha täppts igen. >>> Rengör framsidan på kondensorn
För mycket tvätt kan ha lastats. >>> Lasta inte torken med för mycket.
Tvätten kanske inte har vridits ur korrekt. >>> Utför en centrifugering i tvättmaskinen.

Torktumlaren startar inte, eller programmen kan inte startas. Torkmaskinen kör inte efter att den konfigu-
rerats.

Strömkabeln kanske inte är isatt. >>> Se till att strömkabeln är inkopplad.
Luckan kan vara öppen. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
Ett program kanske inte ställts in, eller start/paus-knappen kanske inte tryckts in. >>> Kontrollera att pro-
grammet är inställt och inte i pausläge.
Barnspärren kan vara aktiverat. >>> Stäng av barnspärren.

Programmet kan ha avbrutits tidigt av okänd anledning.

Luckan kanske inte stängts ordentligt. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
Det kan vara strömavbrott. >>> Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt för att starta programmet.
Vattentanken kan vara full. >>> Töm vattentanken..

Kläderna har krympt, hårdnat eller förstörts.

Ett program som inte passar med tvätt-sorten kan ha använts. >>> Kontrollera underhållsetiketterna på 
kläderna och välj passande program för kläderna.

Vattendroppande ifrån luckan.

Fibrer kan ha ansamlats på insidan av luckan och luckans packning. >>> Rengör den inre ytan av luckan 
och ytorna på packningen.

Luckan öppnas spontant.

Luckan kanske inte stängts ordentligt. >>> Tryck på lastdörren tills stängningsklicket hörs.

Varningssymbolen för vattentanken är på/blinkar.

Vattentanken kan vara full. >>> Töm vattentanken..
Vattenutsläppsslangen kan ha kollapsat. >>> Om produkten är ansluten direkt till avfallsvattnets brunn 
kontrollera utloppsslangen.

Ljuset i torken startar inte. (I modeller med lampor)

Torkmaskinen kanske inte har startats med på/av-knappen. >>> Kontrollera att torkmaskinen är på.
Lampan kan vara trasig. >>> Kontakta en godkänd serviceverkstad för att byta ut lampan.
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Ikonen eller lampan för förebyggande av skrynklor är tänd. 

Det strykfria läget som förhindrar tvätten ifrån att skrynkla sig i tumlaren, kan vara aktiverat. >>> Stäng av 
tumlaren och ta bort tvätten.
Ikonen för rengöring av luddfiltret lyser.

Luddfiltret (inre och yttre filtret)  kan vara smutsigt. >>> Skölj filtret noggrant med varmt vatten och torka..
Ett lager kan formas på luddfiltretsporer som leder till tilltäppning. >>> Skölj filtret noggrant med varmt 
vatten och torka.
Ett lager, som kan täppa till fiberfiltrets porer (interna och externa filter) kan ha skapats.<<Tvätta och tor-
ka filtren i ljummet vatten>>
Luddfiltret kan inte sättas i. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.
Miljövänligt filtertyg är kanske inte är installerat i plastdelen och kondenserns front kanske är till-
täppt.>>>Installera det miljövänliga filtret i plastdelen och placera det i filterhöljet.
Omgivningsvänlig filter har kanske inte installerats, fast 
varnings- 
symbolen är tänd. “Byt filter.”

En ljudlig signal hörs ifrån maskinen

Luddfiltret kan inte sättas i. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.
Maskinens filter har kanske inte installerats. >>> Installera fiberfiltren (internt och externt) eller det miljö-
vänligt filtret i deras höljen.

Kondensorns varningslampa blinkar.

Framsidan på kondensorn kan ha täppts igen med ludd. >>> Rengör framsidan på kondensorn
Luddfiltret kan inte sättas i. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.

Ljuset i torken startar. (I modeller med lampor)

Om torkmaskinen är kopplad till strömmen kan lampan lysa när på/av-knappen är intryckt och luckan är 
öppen. >>> Koppla bort torken eller stäng av på/av-knappen så den är i Av-läget.

Wifi-ikonen blinkar kontinuerligt. (För meodeller med HomeWhiz-funktion)

 >>> Produkten är kanske inte ansluten till det trådlösa nätverket. Följ instruktionerna för att ansluta till 
nätverket. Enheten som produkten använder för att ansluta till nätverket kan vara felaktig. Kontrollera 
den. Produkten kan kanske inte ansluta till nätverket på grund av  närhet.

Om du ser ”F L t” meddelandet på skärmen, följ stegen nedan.

Filtren kan vara smutsiga. Rengör de inre och yttre filtren eller byt det eko-vänliga filtret.
Om dubbla filter används som intern och extern filter i höljet, se till att båda filtren är installerade.
Om eko-filterfunktionen används, se till att filtertyget är installerad i plastdelen. Installera filtertyget i plast-
delen, om den inte är installerad.
Området framför kondensern kan vara smutsigt. Öppna och inspektera området runt fotbrädan och se till 
att den är ren. Se sektion Underhåll och rengöring.

Om problemen fortgår efter att du följt instruktionerna i det här avsnittet, kontakta din återför-
säljare eller godkända serviceställe. Försök aldrig reparera en ickefungerande produkt själv.

Om du upplever något problem med din enhet, kan du begära en ersättning genom att konsul-
tera närmaste auktoriserade serviceverkstad med enhetens modellnummer.
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   : Ja      - : Nej

Leverantörsnamn eller varumärke

Modellnamn

Vikt (kg)

Typ av torktumlare
Kondensator

Luftventilerad

Energiklass (1)

Årlig energiförbrukning (kWh) (2)

Typ av kontroll

Energiförbrukning för standardbomullsprogram med full maskin (kWh)

Energiförbrukning för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin (kWh)

Strömförbrukning för avstängt läge för standardbomullsprogram med full maskin, P  (W)O

Strömförbrukning för påslaget läge för standardbomullsprogram med full maskin, P  (W)L

Längd för påslaget läge (min)

Standardbomullsprogram (3)

Programtid för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, Tdry (min)

Programtid för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, Tdry1/2 (min)

Vägd programtid för standardbomullsprogrammet vid full och delvis full maskin (T t) 

Energiklass för kondensering (4)

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet för standardbomullsprogram med full maskin, C dry

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, C dry1/2

Vägd kondenseringseffektivitet för standardbomullsprogram med delvis fylld och full maskin, C t

Ljudeffektnivå för standardbomullsprogram med full maskin (5)

Inbyggd

PRODUCT FICHE

Efterlevnad av kommissionens delegerade förordning (EU) Nr. 392/2012

Inte automatisk

Automatisk

(4) Skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)

(5) Vägt genomsnittligt värde — L      uttryckt i dB(A) re 1 pWWA 

(1) Skala från A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)

(2) Energiförbrukning baserad på 160 torkningscykler för standardbomullsprogrammet med full och delvis fylld maskin och
förbrukning av lågeffektlägen. Faktisk energiförbrukning per maskin beror på hur enheten används.

(3) "Skåptorrt program" används med full och delvis fylld maskin och är standardtorkningsprogrammet till vilket informationen 
på etiketten hänvisar och detta program passar för torkning av normal våt bomull och är det effektivaste programmet i termer av energiförbrukning för bomull.
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Dear Customer, 
Please read this guide prior to use this product!
Thank you for choosing Cylinda     product. We would like you to achieve the optimal efficiency 
from this high quality product which has been manufactured with state of the art technology. 
Please make sure you read and understand this guide and supplementary documentation fully 
before use. 
Observe all warnings and information herein. Therefore you can protect both yourself and your 
product against potential damages.
Keep the manual. Include this guide with the unit if you hand it over to someone else.

Symbols and Remarks
The following symbols are used in the user guide:

Danger that may cause death or injury

Read the manual

Important information or useful usage tips

Warning against hot surfaces

B Warning against electric shock

Warning against UV Radiation hazard

Warning against scalding

The product's packaging is made of recyclable materials, in accordance with the 
National Environment Legislation.

Warning against fire

NOTICE Danger that may cause material damage on the product or surrounding area
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1  Safety Instructions

This section includes the safety instructions necessary to prevent the risk of 
personal injury or material damage. 
• Our company shall not be held responsible for damages that may occur if 

these instructions are not observed.
• Installation and repair operations shall always be performed by Authorized 

Service.
• Use original spare parts and accessories only.
• Do not repair or replace any component of the product unless it is clearly 

specified in the operation manual. 
• Do not modify the product.

1.1 Intended use
• Product is designed only for household use. It is not intended for commercial 

use.
• The product is not designed for outdoor use.
• Do not install or operate the product where freezing is a possibility and/or 

vulnerable to external elements. Water frozen in the pump or the hoses may 
cause damages

• Product can only be used to dry and ventilate laundry which are washed with 
water and drying machine safe.

1.2 Safety of children, vulnerable persons and pets
• This product may be used by children aged 8 years and older and persons 

with underdeveloped physical, sensory or mental capabilities or lack of 
experience and knowledge if they have been given supervision or instruction 
concerning use of the appliance in a the product safe way and the hazards 
involved. Children should not tamper with the device. Cleaning and 
maintenance should not be carried out by children unless they are supervised.

• Children under 3 years old shall be kept away from the product unless 
supervised.

• Electrical products are dangerous for children and pets. Children and pets shall 
not play with the product, climb on or get inside the product.

• Keep the product door closed even when not operated. Children or pets could 
be locked inside the product and suffocate.

• Cleaning and user maintenance operations must not be performed by children 
unless supervised.
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• Keep the packaging materials away from children. Risk of injury and 
suffocation.

• Keep all additives used with the product away from children.
• Before disposing of the product, cut the power cord and destroy the loading 

door.

1.3 Electrical Safety
• The product must not be plugged in during installation, maintenance, cleaning, 

repair and transporting operations.
• If the power the cord is damaged, it shall be replaced by authorized service to 

avoid any risk that may occur.
• Do not tuck the power cord under the product or to the rear of the product. 

Do not put heavy items on the power cord. Power cord shall not be kinked, 
pinched and shall not come in contact with any heat source.

• Do not use an extension cord, multi-plug or adaptor to operate your product.
• The product shall not be powered via an external switch such as a timer or 

shall not be connected to a circuit that is regularly opened and closed with a 
tool.

• The plug shall be easily accessible. If this is not possible, a mechanism that 
meets the electrical legislation and that disconnects all terminals from the 
mains (fuse, switch, main switch, etc.) shall be available on the electrical 
installation.

• Do not touch the plug with wet hands.
• When unplugging the appliance, don’t hold the power cord, but the plug.

1.4 Transporting safety
• Unplug the product prior to transport, empty the water tank and if any, remove 

the water drain connections.
• This product is heavy, do not handle it by yourself. 
• Take required precautions for the product against falling and tipping. Do not 

crash or drop the product when transporting.
• Do not use the extruding parts of the product (such as the loading door) to 

move the product.
• Move the product in upright position. If it cannot be moved upright, transport 

via tilting to the right side when viewed from the front.
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1.5 Installing safety

• To prepare the product ready for installation, ensure that the electrical 
installation and water drain is proper by checking the information in the 
user manual. If it is not suitable for installation, call a qualified electrician 
and plumber to arrange the utilities as necessary. These operations shall be 
undertaken by the customer.

• Check for any damage on the product before installing it. Do not have the 
product installed if it is damaged.

• Do not remove the adjustable stand.
• Place the product on a level and hard surface and balance with the adjustable 

legs.
• The gap between the product and the floor shall not be reduced via materials 

such as rugs, pieces of wood and bands. The ventilation holes under the base 
of the product shall not be clogged with a rug.

• The product shall be installed not to clog the ventilation holes.
• Install the product in an environment free of dust with good ventilation.
• Do not install the product in close proximity to flammable and explosive 

materials and do not keep flammable and explosive materials near the product 
when it is in operation.

• The product shall not be installed against a door, sliding door where the 
product loading door cannot be completely opened, or behind a hinged door 
where the product hinge is faced against the door’s hinges.

• Install the product where periodic maintenance and cleaning can be done with 
ease.

• Place the product with its back surface to the wall (for heater models).
• After placing the product, ensure that the back wall does not come in contact 

with any extrusion (a water tap, electrical outlet etc.).
• Place the product with at least 1 cm space between the product and the 

furniture edges.
• Follow the flue connection rules specified in the guide (for models with flue).
• The exhaust air shall not be directed to flue which is used to exhaust the 

smoke of devices that consume gas or other fuels (for models with flue).
• The ventilation hose shall not be connected to a heating stove or a chimney 

flue (for models with flue).
• Plug the product to a grounded outlet protected with an appropriate fuse in 

align with the specified type and current rates. Have an expert electrician set 
grounding equipment. Do not use the product without a grounding conforming 
with regional/national regulations.
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• Plug the product in a grounded socket that conforms with the voltage, current 
and frequency values specified in the type label.

• Do not plug the product to loose, broken, dirty, greasy sockets or sockets that 
has come out their seats or sockets with a risk of water contact.

• The new hose sets supplied with the product shall be used. Do not re-use the 
old hose sets. Do not make attachments to the hoses.

• Place the power cord and hoses not cause a risk of tripping over.
• To use the product on top of a washing machine, a fixing aperture shall 

be used between two products. Fixing aperture shall be mounted by the 
authorised service.

• When the product is placed on the washing machine, their combined weight 
when full could be around 180 kg. Place the products on a sturdy floor that 
can carry adequate amount of load.

• Washing machine cannot be placed on top of the drying machine.
Installation Table for Washing Machine and Tumble Dryer

Stacking Kit Type Depth Size (TD=Tumble Dryer, WM: Washing Machine)

Plastic - 54/60cm w or w/o belt 60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM≥45cm  

Plastic - 46cm w or w/o belt 46cm TD --> WM≥40cm  

With Shelf - 60cm 46cm TD --> WM≥40cm  

With Shelf - 54cm 54cm TD --> WM≥45cm  

1.6 Usage safety

• The maximum weight of dry laundry prior to washing is specified in “Technical 
Specifications” section.

• Do not place the unwashed items in the drying machine.
• Items that are soiled with materials such as cooking oils, acetone, alcohol, 

petrol, kerosene, stain removers, turpentine, wax or was removers shall be 
washed in hot water with more amount of detergent prior to drying with the 
drying machine.

• If chemicals are utilized for cleaning, the drying machine shall not be used.
• Rubber foam (latex foam), shower bonnets, water resistant textiles, rubber 

supported materials and clothes, pillows with rubber foam pads shall not be 
dried in a drying machine.

• The items with hair spray, hair product residue or similar materials shall not be 
dried in a drying machine.

• Empty the pockets of the clothes and remove items such as matches and 
lighters.
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• If all items cannot be removed rapidly and cannot be placed where heat can 
dissipate, do not stop the drying machine before drying cycle completed.

• The last part of the drying machine cycle is conducted without heating (cooling 
cycle) in order to ensure that the items are kept at a temperature that will not 
harm the items.

• Laundry softeners or similar products shall be used in align with the laundry 
softener instructions.

• Do not use the drying machine without the fibre filter.
• Do not allow fibre accumulation around the drying machine. 
• To prevent back draft of gas in the room from the devices that consume other 

fuels, including open fire, appropriate ventilation shall be provided (for models 
with flue). 

• Do not operate the product together with heaters such as gas heater and a 
chimney. It may cause the flue to catch fire. (for models with flue)

• Do not lean or sit on the loading door when it is open, the product may tip 
over.

• Do not get on the product.
• Do not place a source of flame (candles, cigarettes, etc.) on the product or in 

the vicinity of it. Do not keep flammable/explosive materials.
• Do not touch the drum as it revolves.
• The back wall of the product will be hot during operation. Do not touch 

the back side of the product during drying or after the drying process is 
completed. (For models with heating)

• Do not touch the inner surface of the drum while adding or removing clothes 
during a continuing program. The drum surface is hot.

• Do not press the buttons with sharp objects such as forks, knives, with your 
nails etc.

• Do not operate the faulty or damaged product. Unplug the product (or shut 
down the connected fuse) and call the authorized service.

• Unplug the product when not in use.
• Do not place the dryer in the rain or severely wet areas.
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1.7 Maintenance and cleaning safety
• Do not wash the product by spraying or pouring water on it. Do not use a 

pressure cleaner, steam cleaner, hose or pressurised gun to clean the product.
• Do not use sharp or abrasive tools to clean the product.
• Do not use materials such as household cleaning agents, soaps, detergents, 

gas, gasoline, alcohol, wax, etc. to clean the product.
• The fibre filter shall be regularly cleaned. After each drying cycle, clean the fibre 

filter and the inner surface of the loading door.
• Clean the fibre accumulation on the fins of the evaporator behind the filter 

drawer with a vacuum cleaner. You can clean by hand, provided you wear 
protective gloves. Do not try to clean with bare hands. Evaporator fins may 
damage your hands. (For products with heat pump)

• Due to fire and explosion hazard, do not use solutions, cleaning materials, 
steel wool or similar materials and tools to clean sensors.

• Clean the flue. (for models with flue)
• Do not drink the condensed water.

1.8 Lighting safety

• Contact an authorized service when you need to replace the LED/bulb using 
for lighting (for products with lighting).
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2 Environmental instructions

2.1 Compliance with the WEEE Regulations and Waste Disposal
This product does not contain the dangerous and prohibited materials indicated in the 
“Regulation on The Control of Waste Electrical and Electronic Equipment” published by 
Ministry of Environment and Urbanisation of Republic of Turkey. Complies WEEE 
Regulations. This product was manufactured from recyclable and reusable high quality 
parts and materials.  Therefore, do not dispose of this product with other domestic 

wastes at the end of its life cycle. Take it to a collection point for electrical and electronic 
equipment.  You can ask your local administration about these collection points.  You can help 
protect the environment and natural resources by delivering the used products for recycling.

Also R290 is a flammable refrigerant. Therefore ensure that the system and pipes are 
not damaged during operation and transportation.
Keep the product from heat sources, otherwise it may catch fire if damaged.
Do not dispose of the product by throwing it into fire.

2.2 Packaging information
The product’s packaging is made of recyclable materials, in accordance with the National 
Legislation. Do not dispose the packaging waste with the household waste or other wastes, 
dispose it to the packaging collection areas specified by local authorities.

2.3 Standard conformity and test information / EU declaration of conformity

The development, manufacturing and sales phases of this product is conducted in 
conformity with the safety rules specified in all related instructions of the European 
Union. 
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3 Your drying machine

3.1 Technical specifications

*  Min. height: Height with the adjustable stand closed.
    Max. height: Height with the adjustable stand opened at maximum height.
** Weight of dry laundry before washing.
*** Data plate is under the door on the drying machine.

In order to increase the drying machine’s quality, the technical specifications may be 
changed without prior notice. 
Figures in this manual are schematic and may not exactly match the product. 
The values provided with the drying machine or its accompanying documents are 
laboratory readings in accordance with the respective standards. These values may 
differ depending on the use and ambient conditions.

EN

Height (Min. / Max.) 84,6 cm / 86,6 cm*

Width 59,8 cm

Depth 60,7 cm

Capacity (max.) 8 kg**

Net weight  (± %10) 44 kg

Voltage

See type label***Rated power input

Model code
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3.2 General appearance

11

10

1

2

3

4
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8
9

  1. Top panel
  2. Control panel
  3. Loading door
  4. Toe board handle
  5. Ventilation grids
  6. Adjustable feet
  7. Toe board
  8. Rating plate
  9. Lint filter
 10. Water tank drawer
 11. Power cord

3.3 Scope of delivery

1. Water 
discharge 
hose*

6. Water 
filling cap*

2. Filter 
drawer 
spare 
sponge*

7. Pure 
Water*

3. User 
Manual

8. Odour 
Capsule 
Group*

4. Drying 
basket* 9. Brush*

5. Drying 
basket user 
manual*

10. Filter 
cloth*

*Optional - may not be included, depends on 
model.
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4 Installation • Once the drying machine is installed, 
the connections must stay stable. After 
placing the drying machine, ensure that 
the back wall does not come in contact 
with any extrusion (a water tap, electrical 
outlet etc.). 

• Place the drying machine with at least 1 
cm space between the product and the 
furniture edges.

• Your drying machine is suitable to be 
operated between +5°C  to +35°C. If 
operated outside this temperature range, 
your drying machine’s operation may be 
compromised and get damaged.

• The drying machine shall not be placed 
with the back side against a wall.

B Do not place the drying machine on 
its power cord.

* Ignore following warning if your 
product’s system does not contains 
R290. 

Dryer contains R290 refrigerant.*
R290 is an environment-friendly, but 
flammable refrigerant.*
Ensure that the air inlet of the dryer 
is open and it is well-ventilated.*
Keep potential flame sources away 
from the dryer.*

4.2 Removing the shipping safety group

Remove the shipping 
safety group prior to 
first use the product.

Read the “Safety Instructions” first!

Before consulting the nearest Authorized 
Service for installing the drying machine, see 
the information in the user guide and make sure 
the electric and water utilities are as required. If 
not, call an electrician and plumber to arrange 
the utilities as necessary.

It is customer's responsibility to 
prepare the location the drying 
machine shall be placed on and 
also have power and waste water 
installation prepared.

Check for any damage on the 
drying machine before installing it. If 
drying machine is damaged, do not 
get it installed. Damaged products 
cause a risk for your safety.
Wait 12 hours prior to operating the 
drying machine.

NOTICE

The product includes a cooling 
agent and if the product is operated 
right after its transported, it may 
get damaged. After each time the 
product is moved, it shall be left to 
rest for 12 hours.

4.1 Right place for installation
• Install the drying machine on a flat and 

stable surface. 
• Dryer machine is heavy. Do not move it by 

yourself.
• Operate the drying machine in an 

environment free of dust with good 
ventilation.

• The gap between the drying machine and 
the floor shall not be reduced via materials 
such as rugs, pieces of wood and bands.

• Do not block the ventilation grilles of the 
drying machine. 

• There shall not be doors that can be 
locked, sliding doors or hinged doors near 
the installation environment of the drying 
machine that may block the loading door 
to be opened.
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NOTICE
Do not leave an accessory or any 
parts of the shipping safety group 
inside the drum.

4.3 Water connection
Instead of periodically draining the water 
accumulated in the water tank, you can 
discharge via the water discharge hose 
supplied with the drying machine.

Connecting the water drainage hose

1

3 4

2
1-2 Remove the 

hose behind the 
drying machine 
by pulling it 
manually from 
where it is 
attached. Do 
not use a tool 
to remove the 
hose. 

3 Insert one end of the water discharge hose 
supplied with the drying machine to where 
you have removed the hose on the drying 
machine.

4 Fix the other end of the water discharge 
hose to directly waste water drainage or a 
sink. 

NOTICE

The water discharge hose shall be 
fixed at maximum 80 cm height.
Ensure that the water discharge 
hose do not get kinked, collapsed 
or pressed on between the 
discharge and the drying machine.
Hose shall be connected not to 
be disconnected from its location. 
Leaked water may cause damage.
Do not extend the water drainage 
hose.
Check whether the water runs at an 
appropriate flow. The drainage line 
shall not be closed or clogged.

If an accessory package is provided 
with your product, check the 
detailed instructions.

4.4 Adjusting the stands

Until the drying 
machine stands level 
and sturdy, adjust 
the stands by turning 
them left and right.

4.5 Moving the drying machine
• Drain the water in the drying machine 

completely.
• If the product is connected via direct 

discharge, remove the hose connections.

The drying machine is 
recommended to be moved in 
upright position. Otherwise, tilt it to 
the right side when viewed from the 
front and move the drying machine.
Wait 12 hours prior to operating the 
drying machine.

4.6 Warning regarding the noise

 

As the product is 
operated, metallic 
noises may come 
from the compressor 
from time to time, it is 
normal.

When the product is operated, 
the accumulated water is pumped 
to the water tank. It is normal to 
hear pumping sounds from the 
appliance during this operation.

4.7 Replacing the lighting bulb
If your drying machine has drum lighting lamp;
Consult the authorized service to replace the 
bulb/LED used in lighting your drying machine. 
The bulb in this product is not suitable for home 
lighting.  The intended use of this lamp is to 
ensure safely loading the laundry to the drying 
machine. The lamps used in this appliance is 
resistant to heavy physical conditions such as 
temperatures over 50°C.
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5 Preparation 5.3 Preparing the laundry to be dried

NOTICE

Items such as coins, metal parts, 
needles, nails, screws, stones etc. 
may damage the drum group of the 
product or may cause functional 
operation issues. Therefore check 
all laundry that will be loaded to the 
product.
Dry the laundry with metal 
accessories such as zippers by 
turning them inside out.
Close the zippers, hooks and 
clasps, button up the covers’ 
buttons, tie textile belts and apron 
belts.

5.4 What to do for energy saving
• Use the highest possible wringing option 

as you wash the laundry. Therefore you 
can reduce the drying period and reduce 
energy consumption. Sort the laundry 
based on their types and thickness. 
Dry same types of laundry together. For 
instance kitchen towels and table cloths 
dry faster than bathroom towels.

• Follow the recommendations in the user 
manual for program selection.

• During drying do not open the loading 
door unless necessary. If you are required 
to open the loading door, do not keep it 
open for too long.

• Do not add wet laundry as the drying 
machine operates.

• Clean the Fibre Filter before and after 
each drying session. 

• For condensation models, be sure to 
clean the condenser at least once a 
month or after each 30 drying sessions.

• Make sure the filters are clean. Refer to 
maintenance and cleaning for details.

• For models with flue, follow the flue 
connection rules specified in the guides 
and clean the flue.

• During drying session, properly ventilate 
the environment in which the drying 
machine is in.

• On models with heat pump, check the 
condenser at least every six months and 
clean it if it is dirty.

Read the “Safety Instructions” first!

5.1 Laundry suitable for 
drying in drying machine

NOTICE

Laundry that are not drying machine 
safe may damage the appliance and 
the laundry during drying. Follow 
the instructions on the labels on the 
laundry to be dried. Only dry the 
laundry with “drying machine safe” 
written on their labels.

Do not dry 
with dryer

5.2 Laundry not suitable for 
drying in drying machine

NOTICE

Undergarments with metal supports 
shall not be dried in drying machine. 
If these metal supports get loose 
and ripped from the garment, it may 
damage the machine.
Delicate embroidery textiles, cotton 
and silk garments, garments 
manufactured from delicate and 
valuable textiles, non breathing 
garments and tulle curtains shall not 
be dried in drying machine.
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• If you are using environment friendly filter, 
you are not required to clean the filter 
after every cycle. When the environment 
friendly icon is lit on the screen, change 
the filter cloth. 

5.5 Correct load capacity

NOTICE

If the laundry in the 
product exceed 
maximum load 
capacity, it may not 
operate as intended 
and may cause 
material damage or 
damage the product. 
For each program, 
follow the maximum 
load capacity.

The weights below are provided as examples.

Laundry
Approx. 
weight 

(g)*
Laundry Approx. 

weight (g)*

Cotton 
bedding 
(double size)

1500 Cotton dress 500

Bedding 
(single size) 1000 Dress 350

Bed sheet 
(double size) 500 Denim 700

Bed sheet 
(single size) 350 Handkerchief 

(10 pcs) 100

Large table 
cloth 700 T-Shirt 125

Small table 
cloth 250 Blouse 150

Tea napkin 100 Cotton shirt 300

Bath towel 700 Shirt 200

Hand towel 350

*Weight of dry laundry before washing.
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6.1 Control Panel

6.2 Symbols

6  Running the product

1. On/Off/Program Selection button.
2. Start / Stand-by button.
3. End time selection button.
4. Time program selection button.

5. Low temperature selection button.
6. Audible warning and child lock selection 

button.
7. Wrinkle prevention selection button/ Drum 

light button.
8. Dryness level selection button.

6.3. Preparation of drying machine
• Plug the drying machine.
• Open the loading door.
• Place the laundry to the drying machine 

without jamming them.
• Push and close the loading door. 

NOTICE

Ensure that no 
laundry is jammed to 
the loading door.
Do not close the 
loading door with 
force.

• Select the desired program by using 
On/Off/Program Selection button, the 
machine will turn on.

Selecting the program with the On/
Off/Program Selection button does 
not mean that the program started. 
Press Start / Stand-by button to 
start the program.

 

Filter
cleaning

Tank
full

Filter drawer /
Heat exchanger 

cleaning 

Start
pause
cancel

Iron DryDrying Buzzer Cupboard 
Dry 

Cupboard 
Dry +

Extra dry End Anti-
creasing

Child-proof
lock

Low 
temperature

TimeDry Ending In RapiDry

Drum 
Light

Dryness
 Level

Daily Delicates SyntheticsTowels Mix Cottons 
Eco

Cottons Jeans Sport Bedding/
Duvet

Shirts Express Hygienic 
Drying

Hygienic 
Refresh

Steam Steam
Level1

Steam
Level2

On / O� Wool Protect

Night

Freshen
Up

Outdoor

Hygiene
(Baby Protect+)

Environmentally
friendly �lter full

Environmentally
friendly �lter 

Downwear Wi� Remote
Control

Bluetooth Gentle
Dry

Reverse
Drum

345 2678

1
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Cottons

You can dry your heat-resistant cotton textiles with 
this programme. A drying setting suitable for the 
thickness of the products to be dried and the desired 
level of dryness should be selected.

8 1000 185

Cottons Eco It dries single layer, casual cotton textiles in the most 
economical way. 8 1000 179

Cottons Iron dry
You may dry your cotton laundry to be ironed in 
this program to have them slightly damp for ease of 
ironing. (Shirt, T-shirt, tablecloth, etc.)

8 1000 135

Synthetics
You can dry all your synthetic textiles with this 
programme. A drying setting suitable for the level of 
dryness you desire should be selected.

4 800 70

Mix
Use this programme to dry non-pigmenting synthetic 
and cotton laundry items together.Sports and fitness 
clothes may be dried with this program.

4 1000 115

Towel Drying towels such as kitchen towel, bath towel and 
hand towel. 5 1000 175

GentleCare
You may dry your delicate laundry or laundry  with 
hand wash symbol (silk blouses, thin underwear, etc.) 
at low temperature in this program.

2 1200 55

Daily
You can dry both cotton and synthetic laundry with 
this programme.Sports and fitness clothes may be 
dried with this program.

4 1000 110

Time Programmes

You may select from time programmes between 10 
and 160 minutes to achieve the desired drying level 
at low temperature. In this programme, tumble drier’s 
operation lasts for the set time independently from 
the dryness of laundry.

- - -

Jeans You may dry denim pants, skirts, shirts or jackets in 
this program. 4 1200 125

Outdoor/Sports 
(Goretex)

Use it to dry your clothes made of synthetics, cotton 
or mixed fabrics or waterproof products such as 
functional jacket, raincoat etc. Turn them inside out 
prior to drying.

2 1000 135

Duvet/Downwear

You can dry your feather or fibre filled textile that 
bears can be dried in drier label as a single piece of 
laundry. You can dry double duvet, pillow or coats as 
single piece of laundry. Dry your cloths such as coats 
and jackets turned inside out.

- 800 165

Shirts It dries the shirts in a more sensitive manner, and 
causes less creasing and easier ironing. 1,5 1200 50

Express Super Short Use this program to have 2 shirts ready for ironing. 0,5 1200 30

6.4 Program selection and consumption chart
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* : Energy Label standard program EN 61121The values in the table are determined according to 
the EN 61121 standard. Consumption values may vary from the valued in the chart depending on 
laundry type, wringing speed, ambient conditions and voltage levels.

Hygienic Drying

It is the programme that you can dry your washed 
products you want to provide with extra hygiene 
(baby clothes, underwear, towels, etc.). It provides 
high hygiene for your textiles via heat effect.

5 800 200

Hygienic Refresh

You can use this programme for your dry clothes and 
laundry that you want to provide with hygiene without 
washing them. It provides high hygiene for your dry 
textiles via heat effect. 

1,5 - 120

Energy consumption values

Programmes Capacity (kg)
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Cottons Eco * 8 1000 60% 1,98

Cottons Iron dry 8 1000 60% 1,55

Synthetics cupboard 
dry 4 800 40% 0,70

“Cottons Eco  programme” used at full and partial load is the standard drying programme to which 
the information in the label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal 
wet Cottons laundry and that it is the most efficient programme in terms of energy consumption 
for Cottons.

“If you regularly dry the 8 Kg maximum load of Cottons we suggest to connect the drain hose to 
prevent the dryer stopping mid-cycle in order to empty the tank”  (see Section “Connection to the 
drain”)
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You can add or remove laundry 
within end time. Displayed time is 
the sum of normal drying time and 
end time. End Time LED turns off at 
the end of countdown, the drying 
starts and the drying LED turns on.

Changing the end time
If you want to change the duration during the 
countdown:
Pause the program and Turn the On/Off/
Program Selection button and cancel the 
program. Select the desired program and 
repeat the End Time selection.
Cancelling the end time function
If you want to cancel the end time countdown 
and start the program immediately:
Pause the program and Turn the On/Off/
Program Selection button and cancel the 
program. Select the desired program and press 
the “Start/Pause” button.

Drum Light
You can turn on and off the drum light by 
pressing this button. The light turns on when 
the button is pressed and turns off after certain 
time.

6.6 Warning indicators

Warning indicators may vary 
depending on the model of your 
drying machine.

Filter cleaning
When the program is completed, the warning 
indicator for filter cleaning turns on.

Water tank
If the water tank fills up while the program 
continues, the warning indicator starts flashing 
and the machine goes into stand-by. In this 
case, empty the water tank and start the 
program by pressing the Start / Stand-by 
button. Warning indicator turns off and program 
resumes.

6.5 Auxiliary functions
Dryness level
Dryness level button is used for adjusting to 
desired dryness. Program time may change 
depending on the selection.

You can activate this function only 
prior to start of program.

Wrinkle prevention
You can turn on and off the wrinkle prevention 
function by pressing the wrinkle prevention 
selection button. If you will not take the 
laundry out immediately after the program has 
completed, you may use Wrinkle prevention 
function to prevent wrinkling of your laundry. 

Audible warning 
Drying machine makes an audible warning 
when the program is completed. Press the 
“Audible Warning” button if you do not want 
audible warning. When you press the audible 
warning button, the light goes off and it does 
not sound when the program is completed.

You can select this function before 
the program starts or after the 
program starts.

Low temperature
You can activate this function only prior to start 
of a program. You can activate this function 
if you want to dry your laundry at a lower 
temperature. The program duration will be 
longer after it becomes activated.

End time
You can delay the end time of the program up 
to 24 hours with end time function. 
1. Open the loading door and place the 

laundry.
2. Select the drying program.
3. Press the End Time selection button and 

set the delay time you wish. End time LED 
turns on. (When pressed and hold the 
button, End Time proceeds non-stop).

4. Press the Start / Stand-by button. End 
Time countdown begins. The “:” sign in the 
middle of displayed delay time flashes.
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• Press the Start/Stand-by button to start 
the program.

Adding and removing clothes 
during stand-by
If you want to add or remove clothes to/from 
the drying machine after the drying program 
starts:
• Press the Start/Stand-by button to put 

the drying machine in Stand-by state. The 
drying operation stops.

• Open the loading door while in Stand-
by state, and close the door after you 
remove or add laundry.

• Press the Start/Stand-by button to start 
the program.

Adding laundry after the drying 
operation starts may cause the 
dried laundry inside the drying 
machine to mix with wet laundry 
and leave the laundry damp at the 
end of operation.
Adding or removing laundry 
during drying may be repeated as 
many times as you wish. But this 
operation continuously interrupts 
the drying operation, and thus 
increases program duration and 
energy consumption. So, it is 
recommended to add laundry 
before the program starts. 
If a new program is selected by 
turning the program selection 
button while the drying machine is 
in stand-by, the running program 
terminates.

Do not touch the inner surface of 
the drum while adding or removing 
clothes during a continuing 
program. The drum surface is hot.

6.10 Cancelling the program
If you want to cancel the program and 
terminate the drying operation for any reason 
after the drying machine starts running, Pause 
the program and turn the On/Off/Program 
Selection button; the program terminates.

Cleaning of filter drawer/
heat exchanger
Warning symbol flashes periodically to remind 
that filter drawer must be cleaned.

6.7 Starting the program
Press the Start/Stand-by button to start the 
program.
Start/Stand-by and Drying indicators turn on to 
show that program started.

6.8 Child Lock
The drying machine has a child lock which 
prevents the program flow from being 
interrupted when the buttons are pressed 
during a program. When the Child Lock is 
activated, all buttons on the panel except 
the On/Off/Program Selection button are 
deactivated.
Press the Audible Warning button for 3 
seconds in order to activate the child lock. 
The child lock has to be deactivated to be 
able to start a new program after the current 
program is finished or to be able to interfere 
with the program. To deactivate the child lock, 
keep the same buttons pressed for 3 seconds.

When the child lock is activated, 
the child lock warning indicator on 
the screen turns on. 

When the child lock is active:
The drying machine runs, or in stand-by state 
the indicator symbols will not change upon 
changing the position of the program selection 
button.

When the drying machine is 
operated and the child lock is 
active, if the program selection 
button is turned, a double beeping 
noise will be heard. If the child lock 
is deactivated before the program 
selection button is turned to its 
original place, the program will 
be terminated since the program 
selection button is displaced.

6.9 Changing the program 
after it is started
You can change the program you selected to 
dry your laundry with a different program after 
the drying machine starts running.
• For example, Pause the program and turn 

the On/Off/Program Selection button to 
select the Extra Dry program in order to 
select the Extra Dry program instead of 
Ironing Dryness.
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The inside of the drying machine 
shall be extremely hot when you 
cancel the program during machine 
operation, so run the refreshing 
program to allow it to cool down.

6.11 End of program
When the program ends, the LED’s of End/
Wrinkle Prevention and Fibre Filter Cleaning 
Warning on the program follow-up indicator 
turn on. Loading door can be opened and 
drying machine is ready for another operation.
Turn the On/Off/Program Selection button to 
On/Off position in order to turn off the drying 
machine.

If the Wrinkle Prevention mode 
is active and the laundry is not 
removed after the program is 
completed, the wrinkle prevention 
function activates for 2 hours to 
prevent the laundry inside the 
machine to get wrinkled. The 
program tumbles the laundry with 
10-minute intervals to prevent them 
from wrinkling.

6.12 Odour feature
If your drying machine has odour feature, read 
the ProScent manual to use this feature.
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7 Maintenance and cleaning
Ensure that hair, fibre and cotton 
balls do not fall into the slot where 
the filters are installed.

• Open both of the lint filters (outer and inner) 
and remove the fibres with your hands or 
with the brush on the air deflector. You can 
clean the hair in the filters with a vacuum 
cleaner.

• Clean both filters under water running in 
reverse direction of fibre accumulation 
or with a soft brush. Dry the filter before 
placing it back.

Read the “Safety Instructions” first!

7.1 Lint filters (internal and external 
filters) / Cleaning of the Interior 
Surface of the Loading Door
The hair and fibres that are separated from the 
laundry during drying process is collected by 
the Lint filter. 

After each drying cycle, clean the 
lint filter and the inner surface of the 
loading door.

NOTICE

Your drying machine has 2 lint filters 
with one placed inside the other. Do 
not operate the product without the 
lint filters.

To clean the lint filter:
• Open the loading door.
• Hold the first part (inner filter) of the two part 

lint filter and remove it by pulling it upwards.

• Remove the second part (outer filter) by 
pulling it upwards.
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• Insert the lint filters on one another and 
place it back in its place.

• Clean the inner surface of the loading door 
and the gasket with a soft damp cloth or the 
brush on the air deflector.

7.2 Cleaning the sensor 
The drying machine has humidity sensors that 
detect whether the laundry is dry.
To clean the sensors:
Open the drying machine loading door.
If the machine is hot due to drying operation, 
wait until it cools.
Clean the metal surfaces of the sensor with a 
soft cloth dampened with vinegar and then dry.

Clean the metal surfaces of the 
sensor 4 times a year.
Do not use metal tools to clean the 
sensors’ metal surfaces.

Due to fire and explosion hazard, do 
not use solutions, cleaning materials 
or similar tools to clean sensors. 

7.3 Emptying the water tank
During drying, the moisture is removed from 
the laundry and condensed, then the water 
is accumulated in the water tank. Empty the 
water tank after each drying session.

Condensed water is not potable 
water!
Do not remove the water tank as a 
program is running!

If you do not empty the water tank, during the 
next drying sessions the machine will stop 
operating due to the water tank being full and a 
Water Tank warning icon will blink. In this case 
empty the water tank and to continue drying 
operation, press the Start / Stand-by button.
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To drain the water tank:
Pull the water tank out from its drawer carefully.
Drain the water in the tank.

 
If fibre is accumulated in the funnel on the 
water tank, remove it under running water. 
Place back the water tank. 

If direct discharge option is used, 
water tank is not required to be 
drained.

7.4 Cleaning the condenser
The hair and the fibre that are not collected by 
the lint filter accumulates on the metal surface 
of the condenser behind the air deflector. 
These fibres shall be cleaned regularly.
If the condenser cleaning icon blinks, check 
the metal surface. If there is any fibre, clean it. It 
must be checked at least every 6 months.

Open the toe board 
by pulling its button.

Move the latches to 
open the air deflector 
lid.

Pull the brush to the 
left to remove it. You 
can use the cleaning 
brush to clean 
filter, condensing 
metal surface and 
accumulated fibre on 
the door.

The cleaning brush is inside the 
documentation bag. Get your 
brush from the documentation bag 
and insert it to its place on the air 
deflector to store it.

Clean the fibre on the 
metal surface of the 
condenser with damp 
cloth or the brush on 
the air deflector in 
up - down direction. 
Do not clean with 
left - right direction 
since it will damage 
the metal plates of the 
condenser.
You can use a 
vacuum cleaner with 
a brush for cleaning. 
If the vacuum cleaner 
does not have 
a brush, it is not 
recommended to be 
used for condenser 
cleaning.

After cleaning the 
filter, door and the 
condenser, drag the 
brush to the right and 
lock it in its place.

After the cleaning 
process is completed, 
place the air deflector 
cover to its place, 
move the latches to 
close it and close the 
toe board.

You can clean by hand, provided 
you wear protective gloves. Do not 
try to clean with bare hands. The 
condenser fins may damage your 
hands. Cleaning from left to right 
may damage the condenser fins. 
This may lead to drying issues.
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When the air deflector cover is 
removed, it is normal to have water 
at the plastic section in front of the 
condenser.

If you see fibre 
accumulation on the 
fan cover and the toe 
board, remove with a 
cloth.

Do not have weight 
on the toe board 
when it is open.

NOTICE
Do not use abrasive materials or 
steel wool to clean the drum.



 56 Dryer / User Manual

8 Troubleshooting

The drying operation takes too long.

Fibre filter (interior and exterior filters) pores may be clogged. >>> Wash the fibre filters with warm water and dry them
The front side of the condenser may be clogged. >>> Clean the front side of the condenser.
The ventilation grills in front of the machine may be closed. >>> Remove any object in front of the ventilation grills that 
blocks ventilation.
Ventilation may be insufficient due to the very small area where the machine is installed. >>> Open the door or 
windows to prevent the room temperature from rising too much.
If there is a humidity sensor;
Limescale may have accumulated on the humidity sensor. >>> Clean the humidity sensor.
The machine may be overloaded with laundry. >>> Do not load the drying machine excessively.
The laundry may not have been spun enough.. >>> Spin at a higher speed in the washing machine.

The laundry comes out damp after drying.

The program suitable for the laundry type may not be used. >>> Check the care labels on the laundry and select a 
program ideal for the kind of laundry or use additional time programs.
Fibre filter (interior and exterior filters) pores may be clogged. >>> Wash the filters with warm water and dry them
The front side of the condenser may be clogged. >>> Clean the front of the condenser.
The machine may be overloaded with laundry. >>> Do not load the drying machine excessively.
The laundry may not have been spun enough.. >>> Spin at a higher speed in the washing machine.

The dryer does not turn on, or the program cannot be started. The dryer does not turn on when set.

The power plug may not be plugged in. >>> Make sure the power plug is plugged in.
The loading door may be left open. >>> Make sure that the loading door is properly closed.
The program may not have been set or the Start / Pause button may not have been pressed. >>> Make sure that the 
program is set and it is not in Standby position.
Child lock may be activated. >>> Turn off the child lock.

The program was interrupted for no reason.

Loading door might not be closed properly. >>> Make sure that the loading door is properly closed.
There might be a power outage. >>> Press the Start / Standby / Cancel button to start the program.
Water tank may be full. >>> Empty the water tank.

Laundry shrunk, matted or spoiled.

The program suitable for the type of laundry may not have been used. >>> Select a program suitable for the type of 
laundry by checking the care labels on the laundry.

Water is flowing from the loading door.

Fibres might have gathered on the inner surfaces of the loading door and on the surfaces of the loading door gasket. 
>>> Clean the inner surfaces of the loading door and the loading door gasket surfaces.

The loading door opens by itself.

The loading door might not be closed properly. >>> Push the loading door until the closing sound is heard.

The water tank warning symbol is on/flashing.

The water tank may be full. >>> Empty the water tank.
The water discharge hose might have folded. >>> If the product is connected directly to the water discharge check 
the  hose.

The lighting inside the drying machine does not turn on (in models with lamps).

The drying machine might not have been turned on by the On/Off button. >>> Check that the drying machine is 
turned on.
Lamp might be broken. >>> Contact Authorized Service to replace the lamp.

Anti-Wrinkle icon or light is lit. 

An anti-wrinkle program that prevents the laundry in the dryer from creasing may be activated. >>> Turn the dryer off 
and remove the laundry.
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The fibre filter cleaning icon is lit.

Fibre filters (interior and exterior filters) may be unclean. >>> Wash the filters with warm water and dry them.
A layer may be formed in the fibre filter pores, leading to clogging. >>> Wash the filters with warm water and dry them.
A layer may be formed in the fibre filter (internal and external filters) pores that leads to clogging.<<Wash the filters with 
warm water and dry>>
Fibre filters may not be in place. >>> Insert the interior and exterior filters into their places.
Eco-friendly filter cloth may not be installed on the plastic part, and the front of the condenser may have 
clogged.>>>Install the eco--friendly filter to the plastic part and place it on the filter housing.
Eco-friendly filters may not have been replaced, although the warning symbol is illuminated. “Replace your filter.”

An audible warning is heard from the machine

Fibre filters may not be in place. >>> Insert the interior and exterior filters into their places.
Filters of the machine may not have been installed.>>> Install the fibre filters (internal and external) or the 
environmentally-friendly filter to their housing.

The condenser warning icon is flashing.

Condenser front may be clogged with fibres. >>> Clean the front of the condenser.
Fibre filters may not be place. >>> Insert the interior and exterior filters into their places.

The lighting inside the drying machine turns on (in models with lamps).

If the drying machine is plugged into the power outlet, the On/Off button is pressed, and the door is open; the light 
turns on. >>> Unplug the dryer or turn the On/Off switch to the off position.

Wi-Fi icon flashes continuously.  (HomeWhiz Function models)

 >>> The product may not be connected to the wireless network. Follow the instructions to connect to the network. 
The appliance which the product utilizes to connect to network may be faulty. Check it. The product may not be 
connected to the network due to the proximity.

Check the steps below if you see "F L t" on the screen.

The filters may be dirty. >>> Clean the inner and outer filters or replace the eco-friendly filter.
In the cover area, if you are using the inner and outer dual filters. >>> Make sure that both filters are installed. 
If you use the eco-friendly filter feature, make sure the filter cloth is attached to the plastic part. >>>Insert the filter 
cloth into the plastic part if it is not inserted.
The front side of the condenser may be dirty. >>> Open and check the kick zone and make sure it is clean. 
Check out the Maintenance and Cleaning section.

WARNING !

If the problem persists after following the instructions in this section, contact your vendor or an Authorized Service. 
Never attempt to repair a malfunctioning product yourself.

NOTE!

• If you experience a problem with any part of your device, you can request a replacement by consulting 
the nearest authorised service with the appliance model number.

• Operating the device with non-original parts may cause malfunction of the appliance.
• The manufacturer and distributor are not responsible for malfunctions caused by non-original parts.
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CYLINDA

(4) Scale from G (lest efficient) to A (most efficient)

(5) Weighted average value — L WA expressed in dB(A) re 1 pW

(1) Scale from A+++ (most efficient) to D (least efficient)

(2) Energy consumption based on 160 drying cycles of the standard cotton programme at full and partial load, and the consumption of 
the low-power modes. Actual energy consumption per cycle will depend on how the appliance is used.

(3) "Cotton cupboard dry programme"  used at full and partial load is the standard drying programme to which the information in the 
label and the fiche relates, that this programme is suitable for drying normal wet cotton laundry and that it is the most efficient 
programme in terms of energy consumption for cotton

   : Yes     - : No

Supplier name or trademark

Model name

Rated capacity (kg) 

Type of Tumble Dryer
Condenser

Air Vented

Energy efficiency class (1)

Annual Energy Consumption (kWh) (2)

Type of Control

Energy consumption of the standard cotton programme at full load  (kWh)

Energy consumption of the standard  cotton programme at partial load  (kWh)

Power consumption of the  off-mode for the standart cotton programme  at full load,  PO  (W)

Power consumption of the  left-on mode for the standart cotton programme  at full load,   PL (W) 

The duration of the left on mode (min)

Standard cotton programme (3)

Programme time of the standard cotton programme at full load, Tdry (min)

Programme time of the standard cotton programme at partial load, Tdry1/2  (min)

Weighted programme time of the standard cotton programme at full and partial load (T t) 

Condensation efficiency class (4)

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at full load, Cdry

Average condensation efficiency of the standard cotton programme at partial load, Cdry1/2

Weighted condensation efficiency of the standard cotton programme at full load and partial load, C t

Sound power level for the standard cotton programme at full load (5)

Built-in

PRODUCT FICHE 

Complying Commission Delegated Regulation (EU) No 392/2012

Non-automatic

Automatic

A++

236,0

-

1,98

8.0

-

-

0,47

1,00

30

A

91%

91%

91%

64

179

110

140

1,05

TVP6182





Service
Vi har service i hela Sverige / Nationwide service in Sweden

Besök www.cylinda.se / Visit www.cylinda.se 
Ring 0771-25 25 00 (endast lokaltaxa) / Call 0771-25 25 00

Uppge / Declare
Maskintyp / Model code

Serienummer / Serial number
Inköpsdatum / Purchase date

Problembeskrivning / Problem description
Namn och adress / Name and address

Ditt telefonnummer / Phone number

Kontakta oss / Contact us
www.cylinda.se
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