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Kære kunde 
Læs denne vejledning inden brug af dette produkt!
 Tak fordi du har valgt et Cylinda product. Vi vil gerne have, at du opnår den optimale effektivitet fra 
dette højkvalitetsprodukt, der er fremstillet med avanceret teknologi. Sørg for at læse og forstå den-
ne vejledning og supplerende dokumentation fuldt ud inden brug. 
Overhold alle advarsler og oplysninger heri. Derfor kan du beskytte både dig selv og dit produkt 
mod potentielle skader.
Opbevar brugermanualen. Inkluder denne guide med enheden, hvis du overleverer den til en anden.

Symboler og bemærkninger
Følgende symboler bruges i denne vejledning:

Fare, der kan medføre død eller personskade

Læs brugermanualen.

Vigtige oplysninger og nyttige tips.

Advarsel mod varme overflader

B Advarsel mod elektrisk stød

Advarsel mod brandfare

Advarsel mod skoldning

Produktets emballage er lavet af genbrugsmaterialer, i overensstemmelse med den na-
tionale miljølovgivning.

Advarsel mod brand

BEMÆRK Fare, der kan forårsage materiel skade på produktet eller det omkringliggende 
område

2960313399_DA/080622.1643
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1 Sikkerhedsinstruktioner

Dette afsnit indeholder de sikkerhedsanvisninger, der er nødvendige for at 
forebygge risikoen for personskader og materielle skader. 
• Vores firma skal ikke holdes ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis disse 

instruktioner ikke overholdes.
• Installation og reparation skal altid udføres af en autoriseret service.
• Brug kun originale reservedele og tilbehør.
• Du må ikke reparere eller udskifte nogen del af apparatet, medmindre det 

specifikt er angivet i brugermanualen. 
• Modificer ikke produktet.

1.1 Tilsigtet brug
• Produktet er kun designet til husholdningsbrug. Det er ikke beregnet til 

erhvervsmæssig brug.
• Dette produkt er ikke beregnet til udendørs brug.
• Installer eller betjen ikke produktet, hvor frost er en mulighed og/eller sårbar 

over for eksterne elementer. Vand frosset i pumpen eller slangerne kan 
forårsage skader

• Produktet kan kun bruges til at tørre og ventilere vasketøj, der vaskes med 
vand og tørre maskine sikkert.

 1.2 Sikkerhed for børn, sårbare personer og husdyr
• Dette apparat kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover, af personer 

med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende 
erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af   apparatet 
på en sikker måde og forstår de farer, de er udsat for.. Børn bør ikke lege 
med produktet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden 
opsyn.

• Børn under 3 år skal holdes væk fra produktet, medmindre de er under opsyn.
• El-produkter er farlige for børn og husdyr. Børn og kæledyr må ikke lege med 

produktet, klatre på eller komme ind i produktet.
• Hold produktdøren lukket, selv når den ikke betjenes. Børn eller kæledyr kan 

låses inde i produktet og kvæles.
• Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
• Hold emballagematerialer utilgængelige for børn. Fare for personskade eller 

kvælning!
• Opbevar alle tilsætningsstoffer, der bruges til produktet, utilgængeligt for børn.
• Inden bortskaffelse af produktet skal du skære netledningen af og ødelægge 

påfyldningsdøren.
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1.3 El-sikkerhed
• Produktet skal være afbrudt under installation, vedligeholdelse, rengøring, 

reparation og flytning.
• Hvis ledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af autoriseret service for 

at undgå enhver risiko, der måtte opstå.
• Træk ikke i netledningen under produktet eller på bagsiden af produktet. Læg 

ikke tunge genstande på ledningen. Netledningen må ikke knækkes, klemmes 
og må ikke komme i kontakt med nogen varmekilde.

• Brug ikke en forlængerledning, multistik eller adapter til at betjene dit produkt.
• Apparatet må ikke forsynes via en ekstern koblingsenhed, såsom en timer, 

eller tilsluttet et kredsløb, der regelmæssigt tændes og slukkes af et værktøj.
• Strømstikket skal være let tilgængeligt. Hvis dette ikke er muligt, skal der 

findes en mekanisme, der opfylder den elektriske lovgivning, og som kobler 
alle klemmer fra lysnettet (sikring, afbryder, hovedafbryder osv.) på den 
elektriske installation.

• Rør ikke ved stikket med våde hænder!
• Når du tager stikket ud af stikkontakten, skal du ikke holde fast i netledningen, 

men stikket.

1.4 Transportsikkerhed
• Tag stikket ud af produktet inden transport, tøm vandtanken, og fjern 

eventuelt vandafløbstilslutningerne.
• Dette produkt er tungt, du må ikke håndtere det alene. 
• Tag de nødvendige forholdsregler for, at produktet falder ned og vælter. 

Undgå at kollidere eller tabe produktet under transport.
• Brug ikke de ekstruderede dele af produktet (såsom påfyldningsdøren) til at 

flytte produktet.
• Hold produktet i lodret position. Hvis den ikke kan bevæges oprejst, skal den 

vippes til højre set forfra.

1.5 Installationssikkerhed
• For at forberede produktet klar til installation skal du sikre dig, at den elektriske 

installation og vandafløbet er korrekt ved at kontrollere oplysningerne i 
brugervejledningen. Hvis du ikke har de fornødne tilslutninger til installation, 
skal du kontakte en elektriker og en blikkenslager for at arrangere etablering af 
de fornødne tilslutninger. Disse operationer udføres af kunden.
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• Kontroller, om der er sket skade på produktet, inden du installerer det. Tilslut 
ikke produktet, hvis det er beskadiget.

• Fjern ikke det justerbare stativ.
• Placer produktet på en jævn og hård overflade, og skab balance med de 

justerbare ben.
• Afstanden mellem produktet og gulvet bør ikke reduceres med materialer 

såsom tæpper, stykker træ og bånd. Ventilationshullerne under bunden af 
produktet må ikke tilstoppes med et tæppe.

• Produktet skal installeres for ikke at tilstoppe ventilationshullerne.
• Installer produktet i et miljø uden støv og med god ventilation.
• Installer ikke produktet i nærheden af brændbare og eksplosive materialer, og 

opbevar ikke brændbare og eksplosive materialer i nærheden af produktet, når 
det er i drift.

• Produktet må ikke installeres mod en dør, en skydedør, hvor produktdækslet 
ikke kan åbnes helt, eller bag en hængslet dør, hvor produktets hængsel 
vender mod dørens hængsler.

• Installer produktet, hvor regelmæssig vedligeholdelse og rengøring let kan 
udføres.

• Anbring produktet med bagsiden mod væggen (til varmelegemer).
• Efter anbringelse af produktet skal du sikre dig, at bagvæggen ikke kommer i 

kontakt med ekstrudering (vandhane, stikkontakt osv.).
• Anbring produktet med mindst 1 cm mellemrum mellem produktet og 

møbelkanterne.
• Følg reglerne for tilslutning af røggasstuds i vejledningen (for modeller med 

røggas).
• Udsugningsluften må ikke ledes til en røggasstuds, der bruges til at udstøde 

røg fra enheder, der bruger gas eller andet brændstof (for modeller med 
røggasstuds).

• Ventilationsslangen må ikke tilsluttes et varmelegeme eller en skorsten (for 
modeller med skorsten).

• Tilslut produktet til en jordet stikkontakt, der er beskyttet med en passende 
sikring i overensstemmelse med den specificerede type og strømhastigheder. 
Få en autoriseret installatør til at installere jordforbindelsesudstyr. Brug ikke 
produktet uden passende jordforbindelse efter lokale/nationale regler.

• Sæt produktet i en jordet stikkontakt, der er i overensstemmelse med de 
spændings-, strøm- og frekvensværdier, der er angivet på typeskiltet.

• Sæt ikke produktet i løse, ødelagte, beskidte, fedtede stikkontakter eller 
stikkontakter, der er kommet ud af deres sokkel eller stikkontakter med risiko 
for vandkontakt.

• De nye slangesæt, der følger med produktet, skal anvendes. Brug ikke gamle 
slangesæt igen. Foretag ikke tilføjelser til slangerne.
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• Placer netledningen og slangerne, så det ikke er i fare for at vælte.
• For at bruge produktet oven på en vaskemaskine skal der anvendes en 

fastgørelsesåbning mellem to produkter. Fastgørelsesåbning skal monteres af 
den autoriserede service.

• Når produktet placeres på vaskemaskinen, kan deres samlede vægt, når det 
er fyldt, være omkring 180 kg. Anbring produkterne på et robust gulv, der kan 
bære tilstrækkelig belastning.

• Vaskemaskinen kan ikke placeres på tørretumbleren.

Installationstabel til vaskemaskine og tørretumbler

Stablingskit type Dybde størrelse (TD=Tørretumbler, WM: 
Vaskemaskine)

Plastik - 54/60 cm m el. u. rem 60 cm TD --> WM ≥ 50 cm / 54 cm TD --> WM ≥ 
45 cm

Plastik - 46 cm m el. u. rem 46cm TD --> WM≥40cm  
Med hylde - 60 cm 60cm TD --> WM≥50cm 
Med hylde - 54 cm 54cm TD --> WM≥45cm  

 1.6 Brugssikkerhed
• Den maksimale vægt af tørt tøj før vask er specificeret i afsnittet "Tekniske 

specifikationer".
• Anbring ikke uvaskede genstande i tørretumbleren.
• Genstande, der er tilsmudset med materialer som madolie, acetone, alkohol, 

benzin, petroleum, pletfjerner, terpentin, voks eller fjernelsesmiddel, skal 
vaskes i varmt vand med mere rengøringsmiddel før tørring med tørretumbler.

• Hvis der anvendes kemikalier til rengøring, må tørretumbleren ikke bruges.
• Gummiskum (latexskum), bruseforhæng, vandafvisende tekstiler, 

gummiunderstøttede materialer og tøj, puder med gummiskumplader må ikke 
tørres i en tørretumbler.

• Genstande med hårspray, hårproduktrester eller lignende materialer må ikke 
tørres i en tørretumbler.

• Tøm lommerne på tøjet, og fjern genstande som tændstikker og lightere.
• Hvis alle genstande ikke kan fjernes hurtigt og ikke kan placeres, hvor varmen 

kan spredes, skal du ikke stoppe tørretumbleren, før tørringscyklussen er 
afsluttet.

• Den sidste del af tørretumblercyklussen udføres uden opvarmning (kølecyklus) 
for at sikre, at genstandene holdes på en temperatur, der ikke vil skade dem.
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• Skyllemiddel til vask eller lignende produkter skal anvendes i 
overensstemmelse med instruktionerne for skyllemiddel til vask.

• Brug ikke tørretumbleren uden fnugfilteret.
• Tillad ikke, at der ophobes fibre omkring tørretumbleren. 
• For at forhindre tilbagesugning af gas i rummet fra enheder, der bruger andet 

brændstof, inklusive åben ild, skal der være passende ventilation (til modeller 
med røggasstuds). 

• Brug ikke produktet sammen med varmeapparater såsom gasvarmer og 
skorsten. Det kan medføre, at skorstenen antændes. (til modeller med 
røggasstuds)

• Læn dig ikke eller sid ikke på læssedøren, når den er åben, produktet kan 
vælte.

• Træd ikke på produktet.
• Placer ikke en flammekilde (stearinlys, cigaretter osv.) på produktet eller i 

nærheden af det. Opbevar ikke brandfarlige/eksplosive materialer.
• Rør ikke ved tromlen, når den drejer rundt.
• Produktets bagvæg vil blive varm under drift. Rør ikke ved bagsiden af 

produktet under tørring eller efter tørring er afsluttet. (til modeller med 
opvarmning)

• Undgå kontakt med den indvendige overflade af tromlen, når der tilføjes eller 
fjernes vasketøj i et igangværende program. Tromlens overflade er varm.

• Tryk ikke på knapperne med skarpe genstande som gafler, knive, med dine 
negle osv.

• Brug ikke defekte eller beskadigede produkter. Frakobl produktet (eller luk den 
tilsluttede sikring), og ring til den autoriserede service.

• Frakobl produktet, når det ikke er i brug.



10 Tørretumbler / Brugermanualen 

 1.7 Vedligeholdelses- og rengøringssikkerhed
• Produktet må ikke vaskes ved at sprøjte eller hælde vand på. Brug ikke en 

højtryksrenser, damprenser, slange eller trykpistol til at rengøre produktet.
• Brug ikke skarpe eller slibende værktøjer til at rengøre produktet.
• Brug ikke materialer som husholdningsrengøringsmidler, vaskemidler, gas, 

benzin, alkohol, voks osv. til rengøring af produktet.
• Fnugfilteret skal rengøres regelmæssigt. Efter hver tørringscyklus skal 

fnugfilteret og indersiden af påfyldningsdøren rengøres.
• Rens fnug akkumuleret på fordamperen placeret bag filterskuffen med 

en støvsuger. Du kan også rense den med hånden, forudsat at du bærer 
beskyttelseshandsker. Forsøg ikke at rense den med de bare hænder. 
Fordamperlamellerne kan skade dine hænder. (For produkter med 
varmepumpe)

• På grund af brand- og eksplosionsfare må du ikke bruge opløsninger, 
rengøringsmaterialer, ståluld eller lignende materialer og værktøj til at rengøre 
følere.

• Rens røggasstudsen. (til modeller med røggasstuds)
• Drik ikke kondensvand.

 1.8 Belysningssikkerhed
• Kontakt en autoriseret service, når du har brug for at udskifte LED/pære ved 

hjælp af til belysning (for produkter med belysning).
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2 Miljøinstruktioner

2.1 Overholdelse af WEEE-regulativer og bortskaffelse af affaldsproduktet
Dette produkt indeholder ikke de farlige og forbudte materialer, der er angivet i 
"Forordningen om kontrol med affald af elektrisk og elektronisk udstyr" udgivet af 
Ministeriet for miljø og urbanisering i Republikken Tyrkiet. Overholder WEEE-
regulativer. Dette produkt blev fremstillet af genanvendelige og genbrugelige dele og 
materialer af høj kvalitet.  Bortskaf ikke affaldsproduktet sammen med normalt 

husholdnings- og andet affald ved slutningen af   dets levetid. Bring det til en central til 
genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr.  Du kan spørge din lokale administration om 
disse indsamlingssteder.  Du kan hjælpe med at beskytte miljøet og naturressourcerne ved at 
levere de brugte produkter til genbrug.

R290 er også et brændbart kølemiddel. Sørg derfor for, at systemet og rørene ikke 
bliver skadet under drift og håndtering.
Opbevar produktet fra på afstand af varmekilder, ellers kan det antænde, hvis det 
bliver beskadiget.
Bortskaf ikke produktet ved at brænde det.

2.2 Emballageoplysninger
Produktets emballage er lavet af genbrugsmaterialer, i overensstemmelse med den nationale lov-
givning. Smid ikke emballagen ud som affald med husholdningsaffaldet eller andet affald, kasser 
dem på de særlige indsamlingssteder udpeget af de lokale myndigheder.

2.3 Standardoverensstemmelses- og testoplysninger/
FN-overensstemmelseserklæring

Udviklings-, fremstillings- og salgsfaserne for dette produkt gennemføres i 
overensstemmelse med sikkerhedsreglerne specificeret i alle relaterede instruktioner 
fra Den Europæiske Union. 
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3 Din tørretumbler

DA

Højde (justerbar) 84,6 cm / 86,6 cm*

Bredde 59,8 cm

Dybde 60,7 cm

Kapacitet (maks.) 8 kg**

Nettovægt (± %10) 44 kg

Spænding

Se typemærkat***Nominel indgangseffekt

Modelkode

* Min. højde: Højde med det justerbare stativ lukket.
    Max. højde: Højde med det justerbare stativ åbnet i maksimal højde.
** Vægt af tørt vasketøj før vask
*** Typeskilt er under døren på tørretumbleren.

For at øge produktkvaliteten kan de tekniske specifikationer ændres uden 
forudgående varsel. 
Tallene i denne brugervejledning er skematiske og matcher muligvis ikke præcist dit 
produkt. 
De værdier, der følger med apparatet eller tilhørende dokumenter, er 
laboratorieaflæsninger i overensstemmelse med de respektive standarder. Disse 
værdier kan variere afhængigt af anvendelses- og omgivelsesforholdene.

3.1 Tekniske specifikationer
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3.2 Generelt Udseende

11

10

1

2

3

4

5

6

7

8
9

1. Øvre bord
2. Betjeningspanel
3. Lågen er åben
4. Kickplate-håndtag
5. Ventilationsgitter
6. Justerbare ben
7. Kickplate
8. Typeskilt
9. Fnugfilter
10. Vandtankskuffe
11. Strømkabel

3.3 Leveringsomfang

1. Vandud-
løbsslange*

6. Vandpå-
fyldnings-
hætte*

2. Filterskuf-
fesvamp*

7. Rent 
vand*

3. Brugervej-
ledning

8. Lugtkap-
selgruppe *

4. Tørrekurv* 9. Børste*

5. Tørre-
tumbler/
brugervejled-
ning*

10. Filter-
dug*

* Valgfri - er muligvis ikke inkluderet, afhænger 
af model.
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4 Installation

Læs først afsnittet 
“Sikkerhedsinstruktioner”!

For klargøring af produktet til montering af tør-
retumbler, henvises til oplysningerne i bruger-
vejledningen. Sørg endvidere for de fornødne 
vand- og strømtilslutninger. Hvis du ikke har 
de fornødne tilslutninger, skal du kontakte en 
elektriker og en blikkenslager for at arrangere 
etablering af de fornødne tilslutninger.

Det er kundens ansvar at forberede 
den placering, produktet skal 
placeres på, og også at have den 
elektriske installation forberedt.

Kontroller, om der er sket skade på 
tørretumbleren, inden du installerer 
det. Installer ikke tørretumbleren, 
hvis den er beskadiget. 
Beskadigede produkter skaber 
risiko for din sikkerhed.
Vent 12 timer inden du bruger 
tørretumbleren.

BEMÆRK

Produktet inkluderer et kølemiddel, 
og hvis produktet betjenes lige 
efter transporten, kan det blive 
beskadiget. Efter hver gang 
produktet flyttes, skal det hvile i 12 
timer.

4.1 Korrekt monteringssted
• Installer tørretumbleren på en stabil og 

plan overflade. 
• Tørretumbleren er tung. Flyt den ikke 

alene.
• Brug tørretumbleren i et miljø uden støv 

og med god ventilation.
• Afstanden mellem tørretumbleren og 

gulvet bør ikke reduceres med materialer 
såsom tæpper, stykker træ og bånd.

• Tildæk ikke ventilationsgitteret i 
tørretumbleren. 

• Der må ikke være døre, der kan låses, 
skydedøre eller hængslede døre nær 
tørretumblerens installationsmiljø, der kan 
blokere læssedøren, der skal åbnes.

• Når tørretumbleren er installeret, skal 
forbindelserne forblive stabile. Efter 
anbringelse af Tørretumbler skal du sikre 
dig, at bagvæggen ikke kommer i kontakt 
med ekstrudering (vandhane, stikkontakt 
osv.). 

• Anbring tørretumbleren med mindst 1 
cm mellemrum mellem produktet og 
møbelkanterne.

• Din tørretumbler er velegnet til drift mellem 
+5 °C og +35 °C. Hvis den betjenes 
uden for dette temperaturområde, 
kan din tørretumblers funktion blive 
kompromitteret og blive beskadiget.

• tørretumbleren må ikke placeres med 
bagsiden mod en væg.

B Anbring ikke tørretumbleren på 
strømkablet.

Ignorer følgende advarsel, hvis dit 
produkts system ikke indeholder 
R290.*

FARE! 

• Tørretumbleren indeholder kølemiddel 
R290.*

• R290 er et miljøvenligt, men brændbart 
kølemiddel.*

• Sørg for at tørretumblerens luftindgang 
er Hold potentielle flammekilder væk fra 
tørretumbleren.* åben og den er godt 
ventileret.*

4.2 Fjernelse af 
transportsikkerhedsbeslaget

BEMÆRK

Fjern 
forsendelsessikkerhedsgruppen 
inden første brug af produktet.

BEMÆRK
Efterlad ikke tilbehør eller dele af 
forsendelsessikkerhedsgruppen 
inde i tromlen.
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4.3 Vandtilslutning
I stedet for med jævne mellemrum at dræne 
det vand, der er akkumuleret i vandtanken, kan 
du tømme det via den vandafløbsslange, der 
leveres med tørretumbleren.

Tilslutning af afløbsslangen

1

3 4

2

1-2 Fjern 
slangen bag 
tørretumbleren 
ved at trække 
den manuelt 
fra det sted, 
hvor den er 
monteret. Brug 
ikke værktøj 
til at fjerne 
slangen. 

3 Indsæt den ene ende af 
vandafgangsslangen, der leveres med 
tørretumbleren til det sted, hvor du har 
fjernet slangen på tørretumbleren.

4 Fastgør den anden ende af 
vandafgangsslangen til direkte 
spildevandsafløb eller en vask. 

BEMÆRK

Vandudløbsslangen skal fastgøres i 
højst 80 cm højde.
Sørg for, at vandudløbsslangen ikke 
knækkes, kollapses eller presses 
mellem udløbet og tørretumbleren.
Slangen skal være tilsluttet for ikke 
at blive afbrudt fra dens placering. 
Lækket vand kan forårsage skader.
Forlæng ikke vandafløbsslangen.
Kontroller, om vandet løber med en 
passende mængde. Afløbsslangen 
må ikke være lukket eller tilstoppet.

Hvis der leveres en tilbehørspakke 
med dit produkt, skal du 
kontrollere de detaljerede 
instruktioner.

4.4 Justering af ben

Indtil tørretumbleren 
står vandret og 
robust, skal du 
justere benene ved at 
dreje dem til venstre 
og højre.

4.5 Flytning af tørretumbleren
• Tøm vandet i tørretumbleren helt.
• Hvis produktet er tilsluttet via direkte 

afløb, skal du fjerne slangetilslutningerne.

Det anbefales at flytte 
tørretumbleren i lodret position. 
Ellers skal du vippe den til højre 
set forfra og flytte tørretumbleren.
Vent 12 timer inden du bruger 
tørretumbleren.

4.6 Advarsel om støj

 

Når produktet 
betjenes, kan der 
fra tid til anden 
komme metallyde fra 
kompressoren, det 
er normalt.

Når produktet betjenes, pumpes 
det akkumulerede vand til 
vandtanken. Det er normalt, 
indimellem at høre en metallisk støj 
fra kompressoren under drift.

4.7 Udskiftning af pære
Hvis din tørretumbleren har tromlebelysning
Kontakt den autoriserede service for at udskifte 
pæren/LED'en, der bruges til at oplyse din tør-
retumbler. Pæren i dette produkt er ikke egnet 
til hjemmebelysning.  Den tilsigtede anvendelse 
af denne lampe er at sikre, at vasketøjet læg-
ges sikkert i tørretumbleren. "Lamperne, der 
anvendes i dette apparat skal kunne modstå 
ekstreme fysiske forhold såsom vibrationer og 
temperaturer over 50 °C."
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5 Forberedelse

Læs først afsnittet 
“Sikkerhedsinstruktioner”!

5.1 Vasketøj egnet til 
tørring i tørretumbler

BEMÆRK

Tøj, der sikkerhedsmæssigt ikke 
tåler tørretumbler, kan beskadige 
apparatet og vasketøjet under 
tørring. Følg instruktionerne på 
etiketterne på det tøj, der skal 
tørres. Tør kun vasketøjet med 
"Tørretumbler-sikkert" skrevet på 
deres etiketter.

Må ikke tørres i 
tørretumbler

5.2 Vasketøj, der er uegnet 
til tørring i tørretumbler

BEMÆRK

Undertøj med metalstøtter må ikke 
tørres i tørretumbler. Hvis disse 
metalstøtter løsner sig og reves 
ud af tøjet, kan det beskadige 
maskinen.
Sarte broderitekstiler, 
bomulds- og silkebeklædning, 
beklædningsgenstande fremstillet 
af sarte og værdifulde tekstiler, 
ikke-åndedragsbeklædning 
og tylgardiner må ikke tørres i 
tørretumbler.

5.3 Klargøring af vasketøjet til tørring

BEMÆRK

Elementer som mønter, metaldele, 
nåle, søm, skruer, sten osv. 
kan beskadige produktets 
tromlegruppe eller forårsage 
funktionelle betjeningsproblemer. 
Kontroller derfor alt vasketøj, der 
lægges i produktet.
Tør vasketøjet med metal tilbehør 
som f.eks. lynlåse ved at vende 
indersiden udad.
Luk lynlåse, kroge og spænder, 
knap dækslets knapper op, bind 
tekstilbælter og forklæde.

5.4 Sådan opnås energibesparelser
• Brug den højest mulige vridning, 

når du vasker tøjet. Derfor kan du 
reducere tørreperioden og reducere 
energiforbruget. Sortér vasketøjet, 
afhængigt af dets type og tykkelse. Tør 
den samme type vasketøj sammen. Tør 
for eksempel tynde viskestykker og duge 
tidligere end tykke håndklæder.

• Følg instruktionerne i brugervejledningen 
for programvalg.

• Åbn ikke påfyldningsdøren under tørring, 
medmindre det er nødvendigt. Hvis du er 
helt sikker på at du skal åbne lågen, så 
hold den ikke åben i for lang tid.

• Tilsæt ikke vådt vasketøj, mens 
tørretumbleren er i drift.

• Rengør fnugfilteret efter hver tørring. 
• For kondensmodeller skal du sørge for at 

rengøre kondensatoren mindst en gang 
om måneden eller efter hver 30 tørring.

• Sørg for, at filtrene er rene. Se vejledning 
og rengøring for detaljer.

• For modeller med røggasstuds 
skal du følge reglerne for tilslutning 
af røggasstuds, der er angivet i 
vejledningerne, og rengøre røggas.

• Ventilér det miljø, hvor tørretumbleren 
findes under tørringssessionen.

• På modeller med varmepumpe skal du 
kontrollere kondensatoren mindst hver 
seks. måned og rengøre den, hvis den er 
snavset.
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• Hvis du bruger det miljøvenlige filter, 
behøver du ikke rense det efter hver 
cyklus. Når det miljøvenlige ikon er tændt 
på skærmen, skal du skifte filterklud. 

5.5 Korrekt opfyldningskapacitet

BEMÆRK

Hvis vasketøjet i 
produktet overstiger 
den maksimale 
belastningskapacitet, 
fungerer det muligvis 
ikke som beregnet 
og kan forårsage 
materiel skade eller 
beskadige produktet. 
Følg den maksimale 
belastningskapacitet 
for hvert program.

Vægtene nedenfor er angivet som eksempler.

Vasketøj Ca. vægt 
(i g) Vasketøj Ca. vægt 

(i g)

Sengetøj i bom-
uld (dobbelt 
størrelse)

1.500 Bom-
uldskjole 500

Sengetøj (enkelt 
størrelse) 1.000 Kjole 350

Lagner (dobbelt 
størrelse) 500 Denim 700

Sengetæppe 
(Enkelt størrelse) 350

Lommetør-
klæder (10 

stk.)
100

Stor dug 700 T-Shirt 125

Lille dug 250 Bluse 150

Teservietter 100 Bomulds-
skjorter 300

Badehåndklæ-
der 700 Skjorter 200

Håndklæder 350

*Vægt af tørt vasketøj før vask
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FilterrensningTanken
fuld

Filtersku�e/
rensning af
varmeveksler

Start
pause 

annuller

StrygetørtTørring Brummer Garderobetørt Garderobetørt+ Ekstra tørt Slut Anti-krøl Børnesikringslås Lav
temperatur

TidTør Slutter om HurtigTør

TromlelysTørreniveau Dagligt Sart SyntetiskHåndklæder Blanding Bomuld Eco Bomuld Jeans Sport Sengetøj
/dyner

Skjorter Ekspres Hygiejnisk
tørring

Hygiejnisk
opfriskning

Fra/til

Damp
niveau

Damp
niveau 1

Damp
niveau2

UldBeskyt

Natprogram

Opfriske

На выход

Гигиена
(BabyProtect +)

Miljøvenligt �lter
fuldt

Miljøvenligt
�lter 

Fjer Wi� Fjern
Styring

Bluetooth Blid Tør

6 Betjening af produktet

6.1 Styrepanel

1. Tænd/Sluk-knappen/Programvalgsknap.
2. Start-/Stand-by-knap.
3. Knappen for valg af sluttid.
4. Tids-programvalgsknap.

5. Knappen Valg af lav temperatur.
6. Knappen Valgbar advarsel og valg af 

børnesikring.
7. Knap til valg af antikrøl / Tromlelys-knap.
8. Knap til valg af tørhedsindstillinger

345 2678

1

6.2 Symboler

6.3. Opsætning af tørretumbleren
• Tilslut tørretumbleren
• Åbn lugen.
• Placer tøjet i tørretumbleren, uden at 

krølle det.
• Skub og luk lågen i. 

BEMÆRK

Sørg for, at der ikke 
sidder vasketøj 
i klemme på 
frontdøren.
Luk ikke læssedøren 
med magt.

• Når du vælger det ønskede program ved 
hjælp af Tænd/sluk/program-knappen, vil 
maskinen blive tændt.

Valg af programmet med Tænd/
Sluk/programvalgsknappen 
betyder ikke, at programmet er 
startet. Tryk på Start/Stand-by-
knappen for at starte programmet.
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6.4 Programvalg og forbrugstabel

DA

Programmer Programbeskrivelse
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Bomuld

Du kan tørre dine varmebestandige bomuld-
stekstiler med denne cyklus. Der vælges en 
tørreindstilling, der er passende for tykkelsen på 
vasketøjet, der skal tørres og det ønskede tør-
hedsniveau vælges.

8 1000 185

Bomuld Eco Enkeltlags, afslappede bomuldstekstiler tørres så 
økonomisk som muligt. 8 1000 179

Bomuld strygetørt Enkelt lag, afslappede bomuldstekstiler tørres 
som lidt fugtigt, så de er klar til strygning. 8 1000 135

Syntetisk
Du kan tørre alle dine syntetiske tekstiler med 
denne cyklus. Der vælges en tørreindstilling, der 
er passende til det ønskede tørhedsniveau.

4 800 70

Blandet
Brug dette program til at tørre farveægte syn-
tetisk tøj og bomuldstøj sammen.Sports- og 
fitness-tøj kan tørres på dette program.

4 1000 115

Håndklæde Tørring af viskestykke, badehåndklæde og hånd-
klæde. 5 1000 175

Finvask
Du kan tørre sart vasketøj eller vasketøj med 
håndvasksymbol (silkebluser, tyndt undertøj, osv.) 
på lav temperatur på dette program.

2 1200 55

Daglig
Du kan tørre både bomuld og syntetisk vasketøj 
med dette program.Sports- og fitness-tøj kan 
tørres på dette program.

4 1000 110

Tidsindstillede programmer

Du kan vælge mellem tidsprogrammer på mellem 
10 og 160 minutter for at opnå det ønskede tør-
retrin ved lav temperatur. I dette program svarer 
tørretumblerens driftstid til den indstillede tid, 
uanset hvor tørt vasketøjet er.Dette produkt fås 
med en tørrekurv som ekstraudstyr.

- - -

Jeans Du kan tørre denimbukser, nederdele, skjorter 
eller jakker på dette program. 4 1200 125

Odendørstøj/Sportstøj (Gore-
tex)

Brug det til at tørre dit tøj lavet af syntetisk stof 
eller vandtætte produkter som en funktionel jak-
ke, regnfrakke osv. Ven indersiden udad, inden 
du tørrer dem..

2 1000 135

Sengetøj/Fjer

Du kan tørre dine fjer- eller fiberfyldte tekstiler, der 
ifølge tørreetiketten kan tåle at tørres som et en-
kelt stykke tøj. Du kan tørre king size-quilt, puder 
eller frakker som enkelt vasketøj. Tør dine klæder 
som jakker og jakker med indersiden udad.

- 800 165
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* : Energy Label EN 61121 Værdierne i tabellen er fastlagt i henhold til EN 61121-standarden. For-
brugsværdier kan variere fra værdierne i tabellen afhængigt af vasketøjstypen, centrifugeringsgra-
den, luftforhold og ændringer i spændingen.

Skjorter Det tørrer skjorter på en mere nænsom måde og 
gør tøjet mindre krøllet og lettere at stryge. 1,5 1200 50

Ekspres  Benyt dette program til at få to skjorter klar til 
strygning. 0,5 1200 30

Hygiejnisk tørring

Det er programmet, der kan tørre dine vaskede 
produkter, du ønsker med ekstra hygiejne (ba-
bytøj, undertøj, håndklæder osv.). Det giver høj 
hygiejne til dine tekstiler via varmeeffekt. 

5 800 200

Hygiejnisk opfriskning
Du kan bruge dette program til dit tørre tøj og 
vasketøj, som du ønsker uden at vaske dem. Det 
giver høj hygiejne til dine tekstiler via varmeeffekt. 

1,5 - 120

Værdier for energiforbrug

Programmer Kapacitet (kg)
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Bomuld Eco* 8 1000 60% 1,98

Bomuld strygetørt 8 1000 60% 1,55

Skabstørt til syntetisk 4 800 40% 0,70

”Bomuld Eco-programmet”, der anvendes ved hel og delvis fyldning er standard-tørrepro-
grammet, som oplysningerne på etiketten og databladet vedrører, dette program er velegnet 
til tørring af normal våd bomuldstøjvask og det er det mest effektive program til bomuld i 
forhold til energiforbruget.

“Hvis du regelmæssigt tørrer de 8 Kg maksimum last af bomuld, foreslår vi at tilslutte afløbs-
slangen for at forhindre tørretumbleren i at stoppe midt i en cyklus for at tømme tanken” (se 
Afsnittet “Tilslutning til afløb”)
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6.5 Hjælpefunktioner
Tørreniveau
Tørreniveau-knappen bruges til at justere det 
ønskede tørreniveau. Programmets varighed 
kan ændre sig afhængigt af valget.

Du kan kun aktivere denne 
funktion, før programmet er startet.

Forebyggelse af rynker
Du kan tænde og slukke for rynkeforebyggen-
de funktion ved at trykke på valgknappen til 
valg af rynkeforebyggelse. Hvis du ikke tager 
vasketøjet ud umiddelbart efter, at programmet 
er afsluttet, kan du bruge funktionen Forebyg-
gelse af rynker for at forhindre rynkning af dit 
tøj. 

Lyd-advarsel 
Tørretumbleren giver en hørbar advarsel, når 
programmet er afsluttet. Tryk på knappen 
"Hørbar advarsel", hvis du ikke ønsker hørbar 
advarsel. Når du trykker på den hørbare advar-
selsknap, slukkes lampen, og den lyder ikke, 
når programmet er afsluttet.

Du kan vælge denne funktion før 
eller efter programmet starter.

Lav temperatur
Du kan kun aktivere denne funktion før pro-
grammet er startet. Du kan aktivere denne 
funktion, hvis du vil tørre dit vasketøj ved en 
lavere temperatur. Programvarigheden bliver 
længere, efter at den bliver aktiveret.

Sluttidspunkt
Du kan udskyde afslutningen af programmets 
varighed i op til 24 timer med funktionen slutva-
righed. 
1. Åbn lugen og læg dit vasketøj ind.
2. Vælg tørreprogram.
3. Tryk på valgknappen slutvarighed og indstil 

forsinkelsen af den varighed, du ønsker. 
Sluttidslampen tændes. (Når du trykker og 
holder den nede, fortsætter sluttid non-stop).

4. Tryk på Start/Stand-by-knappen. 
Nedtællingen af   sluttid starter. Skilletegnet 
*.* i midten af   den viste forsinkelses-varighed 
blinker.

Du kan tilføje eller fjerne 
vasketøj indenfor varigheden af   
sluttidspunktet. Tiden på displayet 
er summen af   den normale 
tørretid og afslutningsvarigheden 
Sluttidssymbolet slukkes ved 
afslutningen af   nedtællingen, 
tørring starter og varigheden af   
programmet vises.

Ændring af tidsforsinkelsen
Hvis du ønsker at ændre varigheden under 
nedtællingen:
Drej på knappen Tænd/sluk/programvalg, og 
annuller programmet. Vælg det ønskede pro-
gram, og gentag valgprocessen for sluttid.
Annullering af forsinkelsesfunktion
Hvis du ønsker at annullere forsinkelses-
tids-nedtælling og starte programmet med det 
samme:
Drej på knappen Tænd/sluk/programvalg, og 
annuller programmet. Vælg det ønskede pro-
gram, og tryk på knappen Start/Pause.

Tromlelampe
Du kan tænde og slukke tromlelampen ved at 
trykke på denne knap. Lyset tændes, når der 
trykkes på knappen og slukkes efter et vist 
tidsrum.

6.6 Advarselsindikatorer

Advarselsindikatorer kan variere 
afhængigt af modellen af din 
tørretumbler.

Filter-rengøring
Når programmet er afsluttet starter advarselsin-
dikator for filterrensning.

Vandbeholder
Hvis vandbeholderen fyldes op, mens program-
met kører, begynder en advarselslampe at blin-
ke, og maskinen går i stand-by. I så fald tøm 
vandet ud af vandbeholderen og start program-
met ved at trykke på Start/Stand-by-knappen. 
Advarselslampen slukker og programmet gen-
optages.

Rengøring af filterskuffe/varmeveksler
Advarselssymbolet blinker, for at minde om at 
filterskuffen skal rengøres.

6.7 Start af programmet
Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte 
programmet.
Start/Stand-by og Tørring-indikatorer tænder, 
for at vise at programmet er startet.
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6.8 Børnelås
Maskinen er udstyret med en børnelås, der for-
hindrer at maskinens programafvikling påvirkes, 
når der trykkes på knapperne under drift af et 
program. Når børnelåsen er aktiv, er alle knap-
perne på betjeningspanelet aktive, undtagen 
Tænd/Sluk/Program-knappen.
Tryk på den sammen knap i 3 sekunder igen, 
for at deaktivere børnelåsen. 
Børnesikringen skal deaktiveres for at kunne 
starte et nyt program efter det nuværende pro-
gram udløber, eller at være i stand til at gribe 
ind i det nuværende program. For at deaktivere 
børnelåsen, holdes de samme knapper ned-
trykket i 3 sekunder.

Når børnesikringen er 
aktiveret, tændes børnelås-
advarselsindikatoren på displayet. 

Når børnesikringen er aktiv:
Når tørretumbleren kører eller er i standby-til-
stand, vil indikatorsymbolerne ikke ændres ved 
at ændre placeringen af   knappen programvalg.

Når tørretumbleren betjenes, 
og børnesikringen er aktiv, 
høres der en dobbelt biplyd, 
hvis programvælgerknappen 
drejes. Hvis børnesikringen 
annulleres uden at vende 
programvælgerknappen tilbage 
til sin oprindelige position, 
afsluttes programmet, da 
programvælgerknappen drejes.

6.9 Ændring af programmet, 
når det er startet
Du kan ændre det program, du har valgt til at 
tørre dit vasketøj med til et andet program, efter 
at maskinen begynder at køre.
• Drej for eksempel knappen On/Off/

Program-valg for at vælge programmet 
Extra Dry for at vælge programmet Ekstra 
tør i stedet for Strygetørt.

• Tryk på Start/Stand-by-knappen for at 
starte programmet.

Tilføjelse og fjernelse af tøj under 
stand-by
Hvis du ønsker at tilføje eller fjerne vasketøj ef-
ter at tørreprogrammet starter:
• Tryk på Start/Stand-by-knappen for 

at sætte maskinen i Stand-by-tilstand. 
Tørre-operationen stopper.

• Åben lugen i Stand-by tilstand, og luk 
døren efter at du fjerner eller tilføjer 
vasketøj.

• Tryk på Start/Stand-by-knappen for at 
starte programmet.

Tilføjelse af vasketøj foretaget efter 
at tørringen startede kan forårsage 
at det tørre vasketøj i maskinen 
blandes med det våde vasketøj og 
gør at vasketøjet forbliver fugtigt 
efter afslutningen
Tilføjelse eller fjernelse af vasketøj 
under tørring kan gentages så 
mange gange, som du ønsker. 
Men denne proces vil løbende 
afbryde tørringen, og vil forlænge 
programmets varighed og forøge 
energiforbruget. Det anbefales 
derfor, at tilføje vasketøj, før 
programmet starter. 
Hvis et nyt program vælges 
ved at ændre positionen af   
programvalgsknappen, mens 
maskinen er i stand-by-tilstand, 
slutter det igangværende program.

Undgå kontakt med den indvendige 
overflade af tromlen, når der tilføjes 
eller fjernes vasketøj i et igangvæ-
rende program. Tromlens overflade 
er varm.

6.10 Annullering af programmet
Hvis du ønsker at annullere programmet og af-
slutte tørringen af en eller anden grund, efter at 
maskinen begynder at køre, så drej på Tænd/
Sluk/Annuller-knappen, og programmet vil blive 
annulleret.

Da det tørrede vasketøj vil være 
alt for varmt, når du annullerer 
programmet, mens tørretumbleren 
kører, kan du aktivere 
opfriskningsprogrammet for at køle 
det ned.
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6.11 Afslutning af programmet
Når programmet slutter vil lamperne for Afslut/
krølforebyggelse, Fnugfilter-Rengøring og Vand-
tank-advarsel på programopfølgnings-indikato-
ren blive tændt. Lågen kan åbnes og maskinen 
bliver klar til den næste kørsel.
Drej tænd/sluk/programvalgsknappen til On/Off 
position for at slukke tørretumbleren.

Hvis vasketøjet ikke fjernes, efter at 
programmet er færdigt, aktiveres 
rynkeforebyggelsesfunktionen i 2 
timer, for at forhindre vasketøjet 
inde i maskinen i at blive rynket. 
Programmet tumbler vasketøjet 
med 10-minutters intervaller, for at 
forhindre det i at rynke.

6.12 Lugtfunktion
Hvis din tørretumbler har lugtfunktion, skal du 
læse ProScent-manualen for at bruge denne 
funktion.
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7 Vedligeholdelse og • Åbn begge fnugfiltre (ydre og indre), og fjern 
fnug med dine hænder eller med børsten 
på luftdeflektoren. Du kan rense fnugfilterets 
hulrum med en støvsuger.

• Rengør begge filtre under vand, der løber i 
omvendt retning af fiberakkumulering eller 
med en blød børste. Tør filteret, inden det 
lægges tilbage.

rengøring

Læs først afsnittet 
“Sikkerhedsinstruktioner”!

7.1 Fnugfiltre (interne og 
eksterne filtre)/Rengøring af den 
indvendige overflade på lugen
Håret og fibrene, der adskilles fra vasketøjet un-
der tørringsprocessen, opsamles af fnugfilteret. 

Efter hver tørringscyklus skal 
fnugfilteret og indersiden af 
påfyldningsdøren rengøres.

BEMÆRK

Din tørretumbler har 2 fnugfiltre, 
hvor den ene er placeret inde i den 
anden. Brug ikke dit produkt uden 
fnugfiltre.

For at rense fnugfilteret:
• Åbn lugen.
• Hold i den første del (det indre filter) af det 

todelte fnugfilter, og fjern det ved at trække 
det opad.

• Fjern den anden del (ydre filter) ved at 
trække det opad.

Sørg for, at hår, fnug og 
bomuldskugler ikke falder i 
åbningen, hvor filtrene er installeret.
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• Sæt fnugfiltrene på hinanden, og anbring 
det på plads igen.

• Rengør indersiden af påfyldningsdøren og 
pakningen med en blød, fugtig klud eller 
børsten på luftdeflektoren.

7.2 Rengøring af føleren 
Tørretumbleren har fugtighedsfølere, der regi-
strerer, om vasketøjet er tørt.
Sådan renses følerne:
Åbn lågen til tørretumbleren.
Hvis maskinen er varm på grund af tørring, skal 
du vente, indtil den køler af.
Aftør følerens metaloverflader med en blød klud 
fugtet med eddike og tør dem.

Rens følernes metaloverflader 4 
gange årligt.
Brug ikke metalværktøj til at 
rengøre følernes metaloverflader.

På grund af brand- og 
eksplosionsfare må du ikke bruge 
opløsninger, rengøringsmaterialer 
eller lignende værktøj til at rengøre 
følere. 

7.3 Tømning af vandbeholderen
Under tørring fjernes fugtigheden fra tøjet og 
kondenseres, hvorefter vandet akkumuleres i 
vandtanken. Tøm vandbeholderen efter hver 
tørring.

Kondensvand er ikke drikkevand!
Fjern aldrig vandtanken, når 
programmet kører!

Hvis du ikke tømmer vandtanken, stopper 
maskinen under de næste tørringssessioner, 
fordi vandtanken er fyldt, og et advarselsikon 
for vandtanken blinker. I så fald tøm vandet ud 
af vandbeholderen og fortsæt tørringen ved at 
trykke på Start/Stand-by-knappen.
Tømning af vandbeholderen:
Træk vandtanken forsigtigt ud af skuffen.
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1. Fjern vandtanken i skuffen eller tåpladen 
forsigtigt.

Hæld vandet ud af tanken.

Hvis der er fnugophobning i tragten af   vandtan-
ken, så rengør den under rindende vand. 
Sæt vandtanken tilbage. 

Hvis der anvendes mulighed for 
direkte udledning, er det ikke 
nødvendigt at dræne vandtanken.

7.4 Rengøring af kondensatoren
Håret og fnug, der ikke opsamles af fnugfilteret, 
akkumuleres på kondensatorens metaloverfla-
de bag luftdeflektoren. Disse fibre skal rengøres 
regelmæssigt.
Hvis rengøringsikonet for kondensatoren blin-
ker, skal du kontrollere metaloverfladen. Hvis 
der er fiber, skal du rense den. Kulfilter skal ud-
skiftes mindst hver 6. måned.

Åbn tåpladen ved at 
trække i dens knap.

Flyt låsene for 
at åbne låget til 
luftdeflektoren.

Træk børsten til 
venstre for at fjerne 
den. Du kan bruge 
rengøringsbørsten 
til at rengøre 
filter, kondensere 
metaloverfladen og 
ophobet fnug på 
døren.

Rengøringsbørsten er inde i 
dokumentationsposen. Hent din 
børste fra dokumentationsposen, 
og sæt den på plads på 
luftafviseren for at opbevare den.

Rengør fnug på 
kondensatorens 
metaloverflade 
med en fugtig 
klud eller børsten 
på luftdeflektoren 
i opadgående 
retning. Rengør 
ikke med venstre 
- højre retning, da 
det beskadiger 
kondensatorens 
metalplader.
Du kan bruge en 
støvsuger med en 
børste til rengøring. 
Hvis støvsugeren 
ikke har en børste, 
anbefales det 
ikke at bruge den 
til rengøring af 
kondensatoren.

Efter rengøring af 
filteret, døren og 
kondensatoren skal 
du trække børsten til 
højre og låse den på 
plads.
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Når 
rengøringsprocessen 
er afsluttet, 
skal du placere 
luftdeflektordækslet 
på plads, flytte låsene 
for at lukke det og 
lukke tåpladen.

Du kan også rense den med 
hånden, forudsat at du bærer 
beskyttelseshandsker. Forsøg ikke 
at rense den med de bare hænder. 
Kondensatorlamellerne kan 
skade dine hænder Rengøring fra 
venstre mod højre kan beskadige 
kondensatorribberne. Dette kan 
føre til tørreproblemer.

Når luftdeflektordækslet 
fjernes, er det normalt at have 
vand ved plastsektionen foran 
kondensatoren.

Hvis du ser 
fiberophobning på 
blæserdækslet og 
tåpladen, skal du 
fjerne det med en 
klud.

Hav ikke vægt på 
tåpladen, når det er 
åbent.

BEMÆRK
Brug ikke slibende materialer eller 
ståluld til at rengøre tromlen.
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8 Fejlfinding

Tørringen tager for lang tid.

Fnugfilter-porer (indvendigt og udvendigt filter) kan være tilstoppet. >>> Vask fnugfilter med varmt vand 
og tør det.
Kondensatorens forside kan være tilstoppet. >>> Rengør kondensatorens forside.
De ventilationsristen foran på maskinen kan være lukket. >>> Fjern eventuelle genstande foran ventilati-
onsgitteret der blokerer luften.
Ventilationen kan være utilstrækkelig, fordi rummet maskinen installeres i er for lille. >>> Åbn dør eller vin-
duer for at forhindre, at rumtemperaturen stiger meget.
Hvis der er en fugtighedsføler.
Der kan have samlet sig et kalklag på fugtføleren. >>> Rengør fugtføleren.
Der kan være fyldt en stor mængde vasketøj i. >>> Overfyld ikke tørretumbleren.
Vasketøjet er muligvis ikke centrifugeret tilstrækkeligt. >>> Kør en højere centrifugeringshastighed på 
vaskemaskinen.

Tøjet kommer ud fugtigt efter tørring.

Der kan have været anvendt et program, som ikke er egnet til typen af vasketøj. >>> Check vedligehol-
delsesetiketterne på tøjet og vælg et egnet program til tøj 'typen eller brug ekstra tidsprogrammer.
Fnugfilter-porer (indvendigt og udvendigt filter) kan være tilstoppet. >>> Vask fnugfiltrene med varmt vand 
og tør dem.
Kondensatorens forside kan være tilstoppet. >>> Rengør kondensatorens forside.
Der kan være fyldt en stor mængde vasketøj i. >>> Overfyld ikke tørretumbleren.
Vasketøjet er muligvis ikke centrifugeret tilstrækkeligt. >>> Kør en højere centrifugeringshastighed på 
vaskemaskinen.

Tørretumbleren tænder ikke eller programmet kan ikke startes. Tørretumbleren kører ikke efter den er 
konfigureret.

Strømstikket kan være taget ud. >>> Kontroller at strømstikket er sat i.
Lugen kan være åben >>> Sørg for at lugen er rigtigt lukket.
Et program kan ikke indstilles eller Start/Pause-knappen kan ikke trykkes ind. >>> Kontroller, at program-
met er indstillet, og det er ikke i pause-stilling..
Børnelås kan være aktiveret. >>> Slå børnelåsen fra.

Programmet blev afbrudt uden grund.

Lugen er måske ikke lukket helt. >>> Sørg for at lugen er rigtigt lukket.
Der kan være en strømafbrydelse. >>> Tryk på Start/Pause-/Annuller-knappen for at starte programmet.
Vandtanken kan være fuld. >>> Tøm vandtanken.

Tøj er skrumpet, stift eller ødelagt.

Måske ikke har der ikke været brugt et program, som er egnet til den type vasketøj. >>> Kontroller mær-
katerne for vedligeholdelse på vasketøjet, og vælg et program egnet til dets type.

Vand lækker fra lugen.

Fibre kan have samlet sig på de indvendige sider af lugen og lugens pakning. >>> Rens de indre overfla-
der af lugen og overfladen af lugens pakning.

Lugen åbner spontant.

Lugen er måske ikke lukket helt. >>> Skub lugen i, indtil lukkelyden høres.

Vandtankens advarselssymbol er tændt/blinker.

Vandtanken kan være fuld. >>> Tøm vandtanken.
Vandudløbsslangen kan være brudt sammen. >>> Hvis produktet er tilsluttet direkte til vandafløb kontrol-
ler vandudløbsslangen.

Belysningen inde i tørretumbleren tændes ikke. (På modeller med lampe)

Tørretumbleren er muligvis ikke tændt på On/Off-knappen. >>> Kontroller at tørretumbleren er tændt.
Lampen kan være i stykker. >>> Kontakt en godkendt service til at udskifte lampen.
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Ikon eller lys for forebyggelse af krøl er tændt. 

Antikrøltilstand, der forhindrer, at vasketøjet i tørretumbleren krøller, kan aktiveres. >>> Sluk for tørre-
tumbleren, og fjern vasketøjet.
Ikonet for rengøring af fnugfilter lyser.

Fnugfilter (indvendigt og udvendigt filter) kan være tilstoppet. >>> Vask filtrene med varmt vand og tør 
dem..
Der kan dannes et lag på fnugfilterets porer, der fører til tilstopning. >>> Vask fnugfiltrene med varmt 
vand og tør dem.
Et lag, der kan forårsage tilstopning af porerne i fnugfiltrene (interne og eksterne filtre), kan være opstå-
et<Vask og tør filtrene med lunkent vand>>
Fnugfiltrene er måske ikke blevet sat i. >>> Indsæt de indvendige og udvendige filtre på deres pladser.
Miljøvenlig filterklud er muligvis ikke installeret på plastdelen, og kondensatorens forside kan være tilstop-
pet..>>>Installer det miljøvenlige filter på plastdelen, og placer det på filterhuset.
Det miljøvenlige filter er muligvis ikke udskiftet, selvom advarselssymbolet er tændt. "Udskift dit filter."

Der høres en advarsel fra maskinen

Fnugfiltrene er måske ikke blevet sat i. >>> Indsæt de indvendige og udvendige filtre på deres pladser.
Maskinens filtre er muligvis ikke installeret.>>> Installer fnugfiltrene (interne og eksterne) eller det miljøven-
lige filter i deres hus.

Advarselsikon for kondensator blinker.

Kondensatorens forside kan være tilstoppet med filtre. >>> Rengør kondensatorens forside.
Fnugfiltrene er måske ikke blevet sat i. >>> Indsæt de indvendige og udvendige filtre på deres pladser.

Belysningen inde i tørretumbleren tændes. (På modeller med lampe)

Hvis tørretumbleren er sluttet til stikkontakten, trykkes der på tænd/sluk-knappen, og døren er åben; ly-
set tændes. >>> Sluk for tørretumbleren eller sæt On/Off-knap til Off position.

Wifi-ikonet blinker kontinuerligt. (til modeller medHomeWhiz-funktion)

 >>> Produktet er muligvis ikke tilsluttet det trådløse netværk. Kan ikke oprette forbindelse til netværket. 
Enheden, som produktet bruger til at oprette forbindelse til netværk, kan være defekt. Kontroller det. Pro-
duktet opretter muligvis ikke forbindelse til netværket på grund af nærhed.

Hvis du ser meddelelsen ”F L t” på skærmen, skal du følge nedenstående trin.

Filtrene kan være snavsede. Rens indvendige og udvendige filtre eller udskift eco-filteret.
Hvis du bruger et dobbelt filter som indvendigt og udvendigt filter på dækselområdet, skal du sikre at 
begge filtre er installeret.
Hvis du bruger eco-filter-funktionen, skal du sikre at filterdugen er installeret på plastikdelen: Installer fil-
terdugen på plastikdelen, hvis den ikke er installeret.
Overfladen forrest på kondensatoren kan være snavset. Åben og inspicer kickplaten og sørg for at den er 
ren. Vi henviser til vedligeholdelses- og rengøringsafsnittet.

Hvis problemet fortsætter efter at have fulgt instruktionerne i dette afsnit, skal du kontakte din 
leverandør eller en godkendt service. Prøv aldrig selv at reparere et ikke-fungerende produkt.

Hvis du oplever problemer med din enhed, kan du anmode om en udskiftning ved at kontakte 
den nærmeste autoriserede service med enhedens modelnummer.
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   : Ja     - : Nej

Leverandørens navn eller varemærke

Modelnavn

Nominel kapacitet (kg)

Type af tørretumbler
Kondensator

Luftventileret

Energiklasse (1)

Årligt energiforbrug (kWh) (2)

Type af kontrol

Energiforbrug af standard bomuldprogram ved fuld belastning (kWh)

Energiforbrug af standard bomuldprogram ved delvis belastning (kWh)

Energiforbrug i slukket tilstand for standard bomuldprogran ved fuld belastning, P  (W)O

Energiforbrug i tændt tilstand for standard bomuldprogran ved fuld belastning, P  (W)L

Varighed af tændt tilstand (min)

Standard bomuldprogram (3)

Programtid af standard bomuldprogram ved fuld belastning, Ttør (min)

Programtid af standard bomuldprogram ved delvis belastning, Ttør1/2 (min)

Vægtet programtid af standard bomuldprogram ved fuld og delvis belastning  (T t ) 

Kondenseffektivitetsklasse (4)

Gennemsnitlig kondenseffektivitet af standard bomuldprogram ved delvis belastning, C tør

Gennemsnitlig kondenseffektivitet af standard bomuldprogram ved delvis belastning, C tør1/2

Vægtet kondenseffektivitet af standard bomuldprogram ved fuld og delvis belastning, C t

Lydeffektniveau for standard bomuldprogram ved fuld belastning (5)

Indbygget

PRODUKTBLAD

Overholder Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 392/2012

Ikke automatisk

Automatisk

(4) Skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)

(5) Vægtet gennemsnitlig værdi — L     udtrykt i dB(A) re 1 pWWA 

(1) Skala fra A+++ (lavt forbrug) til D (højt forbrug)

(2) Energiforbrug baseret på 160 tørrecyklusser af standard bomuldprogram ved fuld og delvis belastning og forbruget af energibesparende tilstande. 
Det faktiske energiforbrug per cyklus vil afhænge af, hvordan apparatet benyttes.

(3) "Bomuld skabstørt-program", der anvendes ved fuld og delvis belastning, er det standard tørreprogram, som oplysningerne på mærket og i oplysningsskemaet 
henviser til. Det betyder, at dette program er egnet til tørring af normalt vådt bomuld vasketøj, og at det er det mest effektive program med hensyn til energiforbruget til bomuld.
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Service
Kontakt butikken hvor købet blev foretaget 

og få info om service kontakt 

Nødvendig information
Model navn

Serienummer (står på typeskiltet)

Kjøpsdato

Beskrivelse af problemet

Navn og adresse

Telefonnummer


