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Säkerhetsåtgärder
■ Säkerhetsåtgärder
- Om sladden är skadad måste den bytas ut av Osby
Vitvaror, dess servicetekniker, eller liknande
kvalificerad person för att undvika fara.
- De nya slangsatserna som medföljer apparaten ska
användas, gamla slangsatser ska inte återanvändas.
- Denna tvättmaskin är endast avsedd för inomhusbruk.
- Öppningarna får inte blockeras av en matta.
- (Denna varning gäller endast för den EUROPEISKA
marknaden) Denna enhet kan användas av barn i
åldrarna 8 år och äldre, och personer med nedsatt
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på
erfarenhet och kunskap; om de har fått tillsyn eller
instruktioner om användningen av enheten på ett
säkert och riskfritt vis i förhållande till de involverade
farorna. Barn får inte leka med enheten. Rengöring och
användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- (Denna varning gäller inte den EUROPEISKA
marknaden) Denna enhet är inte avsedd att användas
av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet
och kunskap, om de inte är under tillsyn eller har fått
instruktion om användning av enheten av en person
som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas
för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Dra ut kontakten ur eluttaget innan rengöring eller
underhåll.
- Se till att alla fickor har tömts.
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- Skarpa och styva föremål som mynt, broscher,
spikar, skruvar eller stenar osv. kan orsaka allvarliga
skador på maskinen.
- Dra ut stickkontakten och stäng av vattentillförseln efter
driften.
- Kontrollera om vattnet i trumman har tömts innan du
öppnar luckan. Öppna inte luckan om det finns något
synligt vatten.
- Husdjur och barn kan klättra in i maskinen. Kontrollera
maskinen före varje drift.
- Glasluckan kan vara mycket het under driften. Håll
barn och husdjur långt ifrån maskinen under driften.
- Kontrollera att spänningen och frekvensen är identisk
med tvättmaskinens.
- Använd inte något uttag med märkström som är lägre
än tvättmaskinens. Dra aldrig ut strömkontakten med
en våt hand.
- För att säkerställa din säkerhet måste kontakten sättas
in i ett jordat trepoligt uttag. Kontrollera försiktigt och
säkerställ att uttaget är korrekt och tillförlitligt jordat.
- Barn som är yngre än 3 år ska hållas borta ifall de inte
övervakas kontinuerligt.
- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker
med maskinen.
- Förpackningsmaterial kan vara farligt för barnen.
- Håll alla förpackningsmaterial (plastpåsar, skum, m.m.)
långt ifrån barnen.
- Tvättmaskinen får inte installeras i badrum eller
mycket våta rum samt i rum med explosiva eller
frätande gaser.
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Säkerhetsåtgärder
- Se till att vatten och elektriska apparater ansluts av en
kvalificerad tekniker enligt tillverkarens anvisningar
och lokala säkerhetsbestämmelser.
- Innan du använder maskinen måste alla förpackningar
och transportbultar tas bort. Annars kan tvättmaskinen
skadas allvarligt när du tvättar kläderna.
- Innan tvätten tvättas för första gången ska
tvättmaskinen köra hela proceduren utan kläder i
maskinen.
- Tvättmaskiner med en inloppsventil kan endast
anslutas till kallvattenförsörjningen. Tvättmaskiner
med dubbla inloppsventiler kan anslutas till både
varm- och kallvattenförsörjning.
- Din tvättmaskin är endast avsedd för hemmabruk och
är endast avsedd för textiler som är lämpliga för
maskintvätt.
- Brandfarliga och explosiva eller giftiga lösningsmedel
är förbjudna. Bensin och alkohol, osv. får inte
användas som tvättmedel. Välj endast tvättmedel som
är lämpligt för maskintvätt, särskilt för trumma.
- Det är förbjudet att tvätta mattor.
- Var försiktig, och undvik att brännas, när
tvättmaskinen tömmer ut varmt tvättvatten.
- Fyll aldrig på vatten manuellt under tvätt.
- När programmet är klart, vänta i två minuter innan
luckan öppnas.
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- Kom ihåg att koppla ur vatten och strömförsörjning
omedelbart efter att tvätten har tvättats.
- Klättra inte upp och sätt dig på maskinens lock.
- Luta dig inte mot maskinluckan.
- Var noga med att inte stänga luckan med alltför stor
kraft. Om det är svårt att stänga luckan, kontrollera om
alltför stora kläder har lagts in eller distribuerats väl.
- Hushållstvättmaskinen är inte avsedd att vara inbyggd.
- Varningar under hantering av maskinen
1. Transportbultar ska installeras på nytt på maskinen
av en specialiserad person.
2. Det ackumulerade vattnet ska dräneras ur maskinen.
3. Hantera maskinen försiktigt. Håll aldrig i en
utskjutande del på maskinen medan den lyfts upp.
Maskinluckan kan inte användas som handtag
under transporten.
- Anmärkningar om bortskaffande:
Denna märkning indikerar att denna produkt ej
ska kasseras med annat hushållsavfall över hela
EU. För att förhindra eventuell skada på miljön
eller människors hälsa, återvinn produkten på ett
ansvarsfullt sätt för att främja återvinningsbar
återanvändning av materialresurser. För att
returnera din begagnade enhet, läs lokala
föreskrifter eller kontakta Osby Vitvaror för
rådgivning. De kan hantera denna produkt för
miljösäker återvinning.
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Översikt över tvättmaskinen
■ Komponent
Tvättmedelslåda

Kontrollpanel
Nätkontakt

Lucka
Utloppsslang
Servicepanel

Tvättmedelsfack

■ Tillbehör

Transportbults-plugg

Hålplugg
(tillval)

Inloppsslang
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(valfritt)

Stöd till
utloppsslang
(valfritt)

Installera tvättmaskinen
■ Packa upp tvättmaskinen

Packa upp din tvättmaskin och kontrollera om några skador har uppstått under transporten.
Se också till att alla föremål (som visas på sidan 7) i den bifogade påsen är mottagna.
Om skada har uppstått på tvättmaskinen under transporten, eller om något föremål
saknas, vänligen kontakta den Osby Vitvaror omedelbart.

Kassera förpackningsmaterial

Förpackningsmaterialen på denna maskin kan vara farliga för barn. Vänligen kassera dem
ordentligt och undvik att barn kommer åt dem. Kassera medföljande förpackningsmaterial
enligt gällande lokala föreskrifter. Kasta inte förpackningsmaterialen tillsammans med de
annat dagligt hushållsavfall.

Ta bort transportbultar

Innan du använder tvättmaskinen måste
transportbultarna tas bort från baksidan av denna maskin.
Vänligen vidta följande steg för att ta bort bultarna:
1. Lossa alla bultar med nyckel och ta bort dem.
2. Stoppa hålen med transportbults-pluggar.
3. Förvara transportbultarna ordentligt för framtida
bruk.

Välj installationsplats

Innan tvättmaskinen installeras ska en plats som karakteriseras enligt följande väljas:
- Fast, torr och jämn yta (om den inte är jämn, gör den
jämn med hänvisning till följande bild "Justera ben")
- Undvik direkt solljus
- Tillräcklig ventilation
- Rumstemperaturen är över 0 C
- Håll maskinen borta från värmekällor som kol eller gas.
Se till att tvättmaskinen inte står på nätsladden. Installera inte tvättmaskinen på
heltäckningsmatta.

Justera ben

1. Vid positionering av tvättmaskinen, kontrollera
först om benen är ordentligt fastsatta under
maskinen. Om inte, vänligen vrid dem till sina
ursprungliga positioner via hand eller med nyckel
och dra åt muttrarna med nyckel.
2. Efter positionering av tvättmaskinen, tryck på fyra
hörn på övre locket på tvättmaskinen i följd. Om
tvättmaskinen inte är stabil när du trycker, ska
detta ben justeras.
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Installera tvättmaskinen
3. Se till att tvättmaskinens positionering är korrekt. Lossa låsmuttern med nyckel och vrid
benet för hand tills det är i nära kontakt med golvet. Tryck på benet med en hand och
fäst muttern ordentligt under maskinen med den andra handen.
4. Efter att muttern har dragits åt ordentligt, tryck på de fyra hörnen igen för att säkerställa
att de har justerats ordentligt. Om den fortfarande är instabil, måste steg 2 och 3
upprepas.
5. Placera en solid cylinder (t.ex. en läskburk) på motsatt sida på tvättmaskinens övre
lucka från vänster, höger, fram och bakåt. Om cylindern ligger kvar är tvättmaskinen
jämnt placerad. Om den rullar, är tvättmaskinen ostabilt positionerad.
Rullningsriktningen är riktningen hos den nedre markytan. Då måste båda benen i
denna riktning höjas samtidigt tills tvättmaskinen står jämnt. Steg 1 - 3 upprepas för att
placera bottenbenen nära mot marken och muttrarna ska vara tätt åtdragna.
■ Anslut inloppsslangen
Anslut inloppsslangen enligt vad som
indikeras i bilden. För modeller med
värmeventil, koppla den heta ventilen till
varmvattenkranen. Energin minskar
automatiskt för vissa program.
Montera inloppsslangen
1. Anslut kröken till kranen och fäst den.
2. Anslut den andra änden av inloppsslangen
till inloppsventilen på tvättmaskinens
baksida och fäst röret ordentligt medurs.
Observera: Efter anslutning, om det finns
läckage vid slangen, upprepa stegen för att
ansluta inloppsröret. Den vanligaste typen av
kran ska användas för att tillföra vatten.

Hålplugg
Denna hålplugg används för att täppa till
hålet på bak-kåpan.

Placera utloppsslangen
Det finns två sätt att placera änden av
utloppsslangen: 1. Lägg den bredvid
vattentråget.
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Max: 100 cm

Min: 60 cm

Min: 60 cm

Max: 100 cm

2. Anslut den till grenavloppsröret på tråget.

- Vattnet kan tömmas ut uppåt och nedåt,
utloppslangen ska inte installeras vid en
höjd högre än 100 cm, och dess ände
ska inte sänkas ned i vatten.
Placera utloppsslangen ordentligt, så att golvet inte skadas av vattenläckage.
Observera:
Om maskinen har stöd för utloppsslangen, installera den enligt följande bilder.
Tråg

Fäste

- Vid installation av utloppsslangen, fäst

Max: 100 cm
Min: 60 cm

Slanghållare

Max: 100 cm
Min: 60 cm

den ordentligt med ett rep.
- Placera utloppsslangen ordentligt, så
att golvet inte skadas av vattenläckage.

- Om utloppsslangen är för lång, tvinga

inte in den i tvättmaskinen eftersom det
kommer att orsaka onormala ljud.

Elektrisk anslutning

- Eftersom maximal ström via enheten är 10A när du använder uppvärmningsfunktionen,
var noga med att strömförsörjningssystemet (ström, spänning och kabel) i ditt hem
uppfyller den elektriska apparatens normala laddningskrav.
- Anslut strömmen till ett uttag som är korrekt installerat och jordat.
- Se till att strömspänningen på din plats är densamma som på maskinens märkningsetikett.
- Strömkontakten måste matcha uttaget, och tvättmaskinen måste jordas ordentligt
- Använd inte universalkontakt eller -uttag som förlängningssladd.
- Anslut inte och dra inte ut kontakten med en våt hand.
- När du ansluter och kopplar från kontakten, håll kontakten hårt och drar sedan ut den. Dra
inte i strömsladden med överdriven kraft.
- Om nätsladden är skadad eller har tecken på att den är trasig, måste en speciell nätsladd
väljas eller köpas från tillverkaren eller servicecentralen för byte.
Sid. 10
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Installera tvättmaskinen
VARNING
1. Denna maskin måste jordas ordentligt. Om det uppstår kortslutning kan jordning
minska risken för elektriska stötar.
Denna maskin är utrustad med nätsladd, som innehåller kontakt, jordningstråd vid
jordningsterminalen.
2. Tvättmaskinen ska användas i en krets separat från andra elektriska apparater.
I annat fall kan strömspärren utlösas, eller säkringar brännas ut.

Använda tvättmaskinen
Checklista och förberedelse före tvätt av kläder

Läs noggrant igenom denna arbetsmetod för att undvika problem med tvättmaskinen
och skador på kläder.
Kontrollera om kläder som tvättas för första gången färgar av sig.
Använd en vit handduk med lite flytande tvättmedel på för att tvätta osynliga hörn på
kläderna och kontrollera därefter om den vita handduken är färgad med klädernas
originalfärg.
När det gäller halsdukarna och kläder som lätt
färgar av sig bland importerade kläder, tvätta
dem separat innan tvättning.
När det gäller fläckar på ärmar, krage och
fickor, använd det flytande tvättmedlet och
tvätta försiktigt med borsten. Placera dem
slutligen i tvättmaskinen för att uppnå mer
idealiska tvättresultat.
När det gäller temperaturkänsliga kläder ska
de tvättas enligt uppgifterna på etiketterna.
Annars kan det orsaka färgbyte eller
förvrängning.
Kom ihåg:
Låt aldrig kläder som ska tvättas ligga i tvättmaskinen under en för lång tid. Annars
kan mögel uppstå och orsaka fläckar.
Tvätta därför kläderna i tid. Kläderna kan också ändra färg eller förvrängas om de inte
tvättas enligt angiven tvätt-temperatur.
Kläder som inte kan tvättas med tvättmaskin
Kläderna som kan förvrängas om de sänks ned i vatten:
Slipsar, västar, västern-kläder, ytterkläder mm. kan krympa om de är sänks ned i
vatten. Kläder som färgar av sig, såsom blandade kläder av konstfiber osv.

dd
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Skrynkliga klädesplagg, präglade kläder, hartskläder, osv. kan förvrängas när de sänks
ned i vatten. Bland bomulls- och ullmaterial, är kläderna som lätt förvrängs av skrynkligtsilke, pälsprodukter och pälsdekorationer.
Kläder med dekoration, långklänningar och traditionella kläder osv. är produkter som lätt
färgar av sig.
Tvätta inte kläder utan etiketter med information om material och skötselråd.
Tvätta aldrig kläder med fläckar av kemikalier som bensin, petroleum, bensen,
färgförtunning och alkohol.
Vänligen var uppmärksam i fråga om tvättmedel
"Låglöddrande" sköljmedel, eller tvättmedel, eller tvättpulver speciellt för trumtvättmaskin
ska väljas efter fibertyper (bomull, syntetfiber, mjuka produkter och ullprodukter), färger,
tvätt-temperaturer, grad och typ av nedsmutsning. Annars kan överdrivet lödder
genereras och flöda ut ur lådan så att olyckor kan äga rum.
Blekmedel tillhör alkali-typ och kan skada kläder, så det rekommenderas att använda så
lite som möjligt.
Pulver-tvättmedel kan enkelt lämna rester i kläderna och generera dålig lukt, så de
måste sköljas ordentligt.
Tvättmedel kan inte med enkelhet lösas fullständigt om mängden tvättmedel är för stor
eller om vattentemperaturen är för låg. Det kan förbli i kläder, rör och tvättmaskin och
förorena kläderna.
Tvättning ska anpassas efter tyngden på kläderna, nedsmutsningsgrad, lokal
vattenhårdhet samt rekommendationer från tvättmedelstillverkarna. Kontakta
vattenleverantören om du inte känner till vattenhårdheten.
Observera:
Förvara tvättmedel och tillsatser på säkra och torra platser utom räckhåll för barn.

Ta ut föremålen ur fickorna.
Kontrollera fickorna på kläderna som ska tvättas,
plocka ur fasta föremål som dekorationer och
mynt, annars kan tvättmaskinen skadas eller få
onormala problem.
Kläder som ska tvättas klassificeras enligt
följande egenskaper:
Symbol-typerna för skötselråd: Kläderna som ska
tvättas klassificeras som: bomull, blandad fiber
syntetfiber, siden, ull eller konstfiber.

Sid. 12

Använda tvättmaskinen
Färg: Vita och färgrika färger ska identifieras. Alla nya färgrika artiklar ska tvättas separat.
Storlek: Artiklar i olika storlekar tvättas ihop för att öka tvättresultaten. Känslighet: Mjuka
artiklar ska tvättas separat. När det gäller nya rena ulltextilier, gardiner och siden, ska den
skonsamma tvättproceduren väljas. Kontrollera etiketterna på alla tvättartiklar.
Kläderna ska sorteras innan de placeras i tvättmaskinen. När det gäller gardiner med
krokar, ska krokarna avlägsnas innan de tvättas.
Dekorationer på kläderna kan skada tvättmaskinen. När det gäller kläder med knappar
eller broderier ska de vändas ut och in innan de tvättas.
Stäng igen dragkedjor och knappar:
Dragkedjor ska knäppas ihop och knappar eller krokar ska sättas fast. Lösa band eller
remmar ska vara hopbundna.

Det rekommenderas att placera bh:ar i
kuddörngott med dragkedja eller
förseglade med knappar för att förhindra
ståltråden från att lämna bh:n, hamna i
trumman och skada maskinen.
Särskilt ömtåliga textilier, såsom snör-gardiner,
knytjackor, små artiklar (tunna strumpor, näsdukar,
slipsar osv.) ska placeras i tvättpåsar för tvättning.
När du tvättar en enskild stor och tung artikel,
såsom turkiska handdukar, jeans, vadderade
jackor, osv. kan de enkelt orsaka stor excentricitet
och avge larm på grund av stor obalans. Därför
föreslås att man lägger till ytterligare ett eller två
klädesplagg som ska tvättas ihop, så att
avrinningen kan ske smidigare.
Ta bort damm, fläckar och djurhår från kläderna.
Kläderna kan skadas och störa tvättresultat störas vid friktion mellan damm, fläckar och
kläder.
För att skydda bebisars hud
Bebisartiklar (bebiskläder och handdukar) inklusive blöjor ska tvättas separat. Om de
tvättas tillsammans med vuxen-kläder, kan de infekteras. Sköljningstiderna ska ökas för
att säkerställa noggrann sköljning och rengöring utan tvättmedelsrester.
Det föreslås att de delar som enkelt kan färgas, såsom vita detaljer, kragar och
ärmar osv. ska handtvättas innan de placeras i tvättmaskin för att uppnå mer
idealiska tvättresultat.
Använd pulver eller flytande tvättmedel. Tvålens rester kan förbli i luckorna i kläderna
om tvål används.
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Kontrollera tvättkapaciteten:
Placera inte alltför stora mängder tvätt i maskinen eftersom det kan påverka tvättresultat.
Kontrollera maximal tillåten kapacitet enligt följande tabell.
Fibertyp

Max
laddningskapacitet

Bomull
Syntetiskt

8,0 kg
4,0 kg

Ull

2,0 kg

Ömtåligt

2,5 kg

Kläder som lätt blir luddiga ska vändas ut och in för tvättning
Kläder som lätt blir luddiga ska tvättas separat, annars kan de andra artiklarna färgas
med damm, osv. Företrädesvis ska svarta kläder och bomullskläder tvättas separat
eftersom de lätt kan färgas av andra färger när de tvättas ihop.
Vänligen kontrollera innan tvättning.
Tvättmaskinen får inte användas för att tvätta vattentäta material (skidutrustning,
utvändiga blöjkuddar, gardiner).
När det gäller fiberprodukter kan vatten inte lätt sugas in i vattenfasta kuddar och
kläder, dessa är bättre att inte tvätta. Annars kommer vatten att brisera ut eller onormal
vibration uppstå som kan orsaka fara under sköljning och tömning så att även kläderna
kan skadas. (Som utvändiga blöjkuddar, regnrockar, paraplyer, skidutrustning,
bilskydd, sovsäckar osv.)
Varningar vid dränering
Dränering av vanliga kläder:
Fukt från tvättning dräneras genom avloppshål. Dränering av vattentäta kläder och
fiberprodukter:
Vid normal tvätt- och dräneringsstatus kan fukt från vattentäta kläder och fiberprodukter
inte dräneras eftersom tvättvatten samlas i en riktning så att tvättmaskinens
excentricitet är för stor och vibrationer eller rörelser orsakas.
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■ Snabbstart

1 Installera tvättmaskinen

10 Tryck på [start/paus]

2 Öppna luckan och
lägg i tvätten

9 Välj önskat program

3 Mät upp tvättmedlet-

8 Tryck På/Av

7 Anslut strömförsörjningen

4 Stäng luckan

5 Sätt ner (häng upp)
avloppsröret

6 Slå på vattenkranen

Efter tvätt-anteckningar:
1. Efter tvätten kommer tvättmaskinen att göra ljudet;
2. Stäng vattenkranen;
3. Tryck På/Av och dra ur strömkontakten.
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Observera:
1. Grafiken över kontrollpanelen är endast avsedd som referens, vänligen se den riktiga produkten som standard.
2. Kontrollpanelen kan ändras utan skriftligt meddelande. Vänligen besök Osby Vitvarors hemsida eller ring service för
konsultation.
3. När hastighetslamporna (600,800,1000,1200,1400) är avstängda är hastigheten 0.

Använda tvättmaskinen
A

Sid. 16

Använda tvättmaskinen
Tvätta kläder för första gången

Innan tvätt tvättas för första gången ska tvättmaskinen köra hela
proceduren utan kläder i maskinen, på följande sätt:
1 . Anslut strömkälla och vatten.
2 . Lägg lite tvättmedel i lådan och stäng den.
3. Tryck på knappen "På/Av".
4. Tryck på knappen "Start/Paus".
Lådan är indelad enligt följande:
I: För- tvättmedel eller tvättmedel.
II: Huvudtvättmedel
: Tvät-tillsats, t.ex. sköljmedel.

Lägg tvättmedel i tvättmaskinen.

1. Dra ut lådan.
2. Fyll i tvättmedel i fack I (vid behov).
3. Fyll i tvättmedel i fack II.
Alternativ 1: tvättmedel (pulver). Alternativ 2 (flytande)
4. Fyll på mjukmedel i facket
(vid behov).
Observera:
- När det gäller agglomererade eller sega tvättmedel eller tillsatser, rekommenderas det att
använda lite vatten för utspädning innan de hälls i tvättmedelsfacket, för att förhindra att inloppet
för tvättmedelsfacket blockeras och svämmar över under påfyllning av vatten.
- Vänligen välj lämplig typ av tvättmedel för olika tvätt-temperaturer för att få bästa tvättresultat med
lägre vatten- och energiförbrukning.

■ Starta upp tvättmaskinen

Anslut strömmen. Kontrollera om vattenledningarna är ordentligt anslutna. Öppna
kranen fullständigt. Lägg i kläderna som ska tvättas och fyll i tvättmedlet och
klibbmedlet. Tryck sedan på knappen "På/Av", välj de korrekta procedurerna och
funktionerna och tryck på knappen "Start/Paus".

Välj tvättprogram

Tvättprogram ska väljas baserat på vilken typ, mängd och nedsmutsningsgrad
kläderna som ska tvättas har, i kombination med följande temperaturstabell.
90 °C

Kraftigt nedsmutsad, ren vit bomull eller linne (till exempel:
soffbordsdukar, matsalsdukar, handdukar, lakan)

60 °C

Måttlig nedsmutsat, färgrikt linne, bomull och syntetiska
artiklar med viss avfärgningsgrad (till exempel: skjortor,
pyjamas, lätt nedsmutsat, rent vitt linne)

40 °C, 30 °C,
20 °C, kallt vatten

Normalt nedsmutsade artiklar (till exempel: syntetiskt och ull)
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Använda tvättmaskinen
För det första, vrid programvredet för att välja motsvarande procedurer enligt typen av
textil.
För det andra, välj rätt temperatur enligt nedsmutsningsgraden. Generellt sett, desto högre
temperatur desto mer energi förbrukas.
För det sista, välj korrekt varvtal. Desto högre varvtal, desto torrare blir textilerna efter
centrifugeringen, men ljudet kommer även att öka. Ytan på känsliga textilier
kommer lättare bli skrynkliga.
OBSERVERA: För att skydda kläderna ska det lägre varvtalet väljas för känsliga textilier.
Nedan följer en beskrivning av de olika programmen:
- Bomull

Du kan välja denna procedur för att tvätta kläder som används dagligen.
Programtiden är ganska lång med relativt stark tvättintensitet. Rekommenderas för
tvätt av dagligen använda bomullsartiklar, till exempel: lakan, täcken, örngott,
nattlinnen, underkläder, osv.
- Bomull ECO

Standardprogrammet. Något längre programtid och optimal energi- och vattenförbrukning.
Rekommenderas för tvätt av barnkläder eller kläder som bärs av personer med allergisk
hud.
- Syntetiskt

Du kan välja den här proceduren för att tvätta känsliga kläder. Programtiden är kortare
jämfört med det för bomull, och tvätt-intensiteten är ganska mild. Rekommenderas för tvätt
av syntetiska artiklar, till exempel: skjortor, rockar, blandningar. När det gäller gardiner och
textiler med spets ska proceduren "syntetisk" väljas. När du tvättar stickade textiler, ska
mängden tvättmedel minskas på grund av dess lösa strängkonstruktion och att lödder
enkelt bildas.
- Ömtåligt

Du kan välja den här proceduren för att tvätta känsliga kläder. Tvättintensiteten är mildare
och varvtalet är lägre jämfört med proceduren "syntetisk". Rekommenderas för artiklar
som ska tvättas mjukt.
- Ylle

Du kan välja denna procedur för att tvätta ulltextilierna märkta med "maskintvätt". Vänligen
välj lämplig tvättemperatur enligt etiketten på de artiklar som ska tvättas. Vidare ska det
korrekta tvättmedlet väljas för ulltextilier.
- Barnkläder

Du kan välja denna procedur för att tvätta bebiskläder, den kan göra bebiskläderna renare
och sköljer tvätten fler gånger för att skydda bebisens hud.
- Färgat

Du kan välja programmet för att tvätta färgrika kläder, det kan skydda de klara färgerna
bättre.
- Snabb

Denna procedur är lämplig för att snabbt tvätta några få, och inte mycket smutsiga kläder.
- Centrifugering

Separat centrifugering. Vatten måste pumpas ut före centrifugering.
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Använda tvättmaskinen
-

Skölj & Centrifug.

Separat sköljning och därefter centrifugering.
-

Urpumpning

Separat tömning.
-

Mix

Du kan välja proceduren för att tvätta slitstarka kläder, som behöver mycket mer tid
och styrka. Den används för dagliga kläder av bomull, såsom: lakan, örngott,
badrockar och underkläder.
-

Sportkläder

Du kan välja den här proceduren för att tvätta träningskläder.
-

Jeans

Detta program är speciellt utformat för tvätt av jeans.
-

Handtvätt

För tvätt av ett fåtal, lätt smutsiga kläder, standardtemperaturen för tvätt är kall.
-

Mitt program

Håll in knappen Centrifug. i 3 sekunder för att spara det nuvarande programmet
och dess inställningar som ”Mitt program”. Som standard är ”Mitt program” Bomull

Huvudfunktionen kan väljas enligt följande:
-

Förtvätt

Förtvätts-funktionen ger en extra tvätt före huvudtvätten.
-

Snabbläge

Funktionen minskar tvättiden.
-

Extra Skölj.

Tvätten kommer att genomgå extra sköljning en gång efter att du valt den.
-

Fördröj

Fördröjningsfunktionen kan ställas in med denna knapp, fördröjningstiden är 0-24 H.
Ställ in fördröjningsfunktionen:
1. Välj ett program;
2. Tryck på fördröjningsknappen för att välja tid;
3. Tryck på Start/Paus för att starta fördröjningsdriften.
Avbryt fördröjningsfunktionen: Tryck på fördröjningsknappen tills displayen visar 0H.
Den ska tryckas in innan programmet startas. Om programmet redan startat, trycker
du på På/Av-knappen.
Observera: Om det blir strömavbrott medan maskinen är i drift, lagrar ett speciellt
minne det valda programmet och när strömmen startas igen, tryck på Start/Pausknappen, den återstående tiden fortsätter.
-

Omlastning

Denna funktion kan utföras under tvättprogrammet. När tvättmaskinens trumma
fortfarande snurrar och det finns mycket vatten med hög temperatur i trumman är läget
osäkert och luckan kan inte öppnas med våld. Tryck på «Start/Paus» i 3 sekunder för
att fylla på kläder igen mitt under funktionen. Vänligen följ stegen nedan:
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Använda tvättmaskinen
1. Vänta tills trumman slutar rotera.
2. Luckan är olåst.
3. Stäng luckan när kläderna har fyllts på och tryck igen på knappen «Start/Paus».
- Barnlås
För att undvika att tvättprogrammet ändras eller avbryts på grund av exempelvis barn som
rör knappar, kan du välja den här funktionen. Barnlåset låser alla knappar förutom På/Avknappen. I detta läge stängs maskinen av när du trycker på knappen På/Av. Maskinen
kommer ihåg programmets barnlås och programmet när den är avstängd och när du
trycker på knappen På/Av igen kan programmet återupptas.
Tryck på extra skölj och förtvätt tillsammans i 3 sekunder under körningen, larmet piper,
Start/Paus-knappen och vridknappen är låsta. Tryck på de två knapparna samtidigt i 3
sekunder och larmet kommer pipa för att öppna låset. Bryts strömförsörjningen, stängs
barnlåset av. Barnlåset kommer inte att låsas upp efter att tvättprogrammet avslutats.
- Undertryckning av de akustiska larmsignalerna
Detta är en extra larmfunktion på din maskin. Denna funktion kan stängas av för att göra
maskinen tyst.
När du har startat maskinen håller du in Temperatur och Centrifug.-knapparna i 3
sekunder tills du hör ett pip, sedan stängs larmet av. För att starta om larmfunktionen håller
du in Temperatur och Centrifug.-knapparna en igen i 3 sekunder. Inställningen kommer
att bevaras till nästa återställning.
Varning: Efter att ha avaktiverat larmfunktionen, larmar inte maskinen längre.
- Lödderborttagningsfunktion
Lödderkontrollfunktion: Överflödigt lödder kommer att uppstå när det finns för mycket
tvättmedel, vilket kommer att påverka tvätt- och sköljningseffekten. Mängden lödder
kontrolleras automatiskt och ett lödderborttagningsförfarande kommer automatiskt att
läggas till för att avlägsna lödder när alltför mycket lödder upptäcks.
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Observera: Parametrarna i denna tabell är endast för användarens referens. De faktiska parametrarna kan skilja sig från parametrarna i ovanstående



energi- och vattenförbrukning för tvätt av den typen av bomullstvätt. Faktisk vattentemperatur kan avvika från deklarerad cykeltemperatur.

rapporten avser, och dessa är lämpliga för att tvätta normalt nedsmutsad bomullstvätt och är de mest effektiva programmen i fråga om kombinerad

Energiklassen är A+++ Energi-testprogram: Bomull ECO 60/40℃
℃, hastighet: högsta hastighet; annat som standard.
Halv last för 8,0 kg maskin = 4,0 kg.
"Bomull ECO 60/40 ℃ " är 60/40 ℃-standardprogrammet för bomull och de standardmässiga tvättprogrammen som informationen på etiketten och

8,0

4,0

Färgtvätt

Skölj & Centrifug.

8,0

Mix

8,0

8,0

Jeans

Centrifugering

8,0

Barnkläder

-

4,0

Syntetisk

Urpumpning

8,0

Belastning
(kg)

Bomull

Beskrivning

Procedur

Använda tvättmaskinen

Underhåll
Innan underhållet startar ska du dra ur strömkontakten eller koppla bort strömmen och
stänga kranen.
VARNING
-

Lösningsmedel är förbjudna för att undvika att tvättmaskinen skadas och giftiga gaser
genereras eller exploderar.
Använd aldrig vatten för att stänka på, och tvätta tvättmaskinen.
Det är förbjudet att använda rengöringsmedel som innehåller PCMX för att rengöra tvättmaskinen

■ Rengöring och underhåll av tvättmaskinen

Korrekt underhåll av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd. Ytan kan rengöras med
utspädda, icke slipande, neutrala rengöringsmedel när det behövs. Om vatten flödar över,
använd en trasa för att torka bort det omedelbart. Inga vassa föremål får vidröra maskinen.
Observera: Myrsyra och dess utspädda lösningsmedel eller motsvarande är förbjudna.

Rengöring av trummans insida

Rost som bildats inuti trumman av metall-artiklar ska omedelbart avlägsnas med klorfria
rengöringsmedel.
Använd aldrig stålull.

Tina en frusen tvättmaskin

När temperaturen sjunker under noll och tvättmaskinen blir frusen, kan du:
1. Koppla ur strömförsörjningen till tvättmaskinen.
2. Tvätta kranen med varmt vatten för att lossa inloppsröret.
3. Ta ner inloppsröret och doppa ner det i varmt vatten.
4. Hälla varmt vatten i tvättrumman och vänta i 10 minuter.
5. Återanslut inloppsröret till kranen och kontrollera om inlopp och utlopp fungerar normalt.
Observera: Se till att omgivningstemperaturen är över 0 C när tvättmaskinen används

Anti-frost

Om din tvättmaskin är placerad i ett rum där den lätt kan frysa, töm noga det återstående
vattnet i avloppsröret och inloppsröret.
Ta bort resterande vatten i inloppsröret:
1. Stäng kranen.
2. Skruva av inloppsröret från kranen och placera änden i behållaren.
3. Starta något förfarande med undantag för procedurerna för enkel tvätt eller
tömning. Om vatten existerar kommer det att
tappas ur inloppsröret inom cirka 40 sekunder.
4. Sätt tillbaka inloppsröret till kranen.
Ta bort resterande vatten i avloppspumpen
VARNING
För att undvika att brännas, ska det ske efter
att hett vatten i maskinen svalnat.
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Underhåll
Rengör tvättmedelsfacket och spåren

Rengör tvättmedelslådan och spåren
1. Tryck ner pilen på mjukmedels-facket inuti
lådan.
2. Lyft upp klämman och ta bort mjukmedlets
lock och tvätta alla spår med vatten.
3. Återställ mjukmedelskåpan och skjut in
lådan i korrekt position.

■ Rengör inloppsfiltret

Inloppsfiltret måste rengöras om det inte kommer in något,
eller otillräckligt vatten när kranen öppnas.
Rengör kranfiltret:
1. Stäng kranen.
2. Välj en procedur förutom "Tvätt" eller
"Tömnings"-proceduren.
3. Tryck på knappen "Start/Paus" och fortsätt
proceduren i ca 40 sekunder.
4. Ta bort inloppsröret från kranen.
5. Använd vatten för att tvätta filtret.
6. Sätt tillbaka inloppsröret.
Tvätta filtret i tvättmaskinen:
1. Skruva ur inloppsröret från maskinens
baksida.
2. Dra ut filtret med lång tång och sätt tillbaka
det igen efter att det har tvättats.
3. Sätt tillbaka inloppsröret.
4. Öppna kranen och säkerställ att det inte
finns vattenläckage.
5.
Stäng kranen.
Observera:
Vanligen tvättas kranens filter först och sedan tvättas filtret i tvättmaskinen. Om
endast filtret i tvättmaskinen tvättas, ska stegen 1-3 vid rengöring av kranens filter upprepas.

Sid. 23

F

Underhåll
VARNING
Dra ut stickkontakten för att undvika elektriska stötar innan du rengör maskinen.

Ta bort främmande ämnen i avloppsfiltret
Avloppsfiltret:

Avloppsfiltret kan filtrera trådar och små glömda saker från tvätten. Rengör filtret
regelbundet för att säkerställa att tvättmaskinen fungerar normalt.
VARNING

Baserat på nedsmutsningsnivån och hur ofta tvättmaskinen används, måste
du regelbundet inspektera och rengöra filtret.
Pumpen ska inspekteras om maskinen inte tömmer och/eller roterar;
Om maskinen gör ett ovanligt ljud under dränering eller inte tömmar vattnet alls
är det oftast på grund av föremål som säkerhetsnålar, mynt osv. som blockerar
pumpen. Servicepanelprocess enligt följande:
1. När strömmen är
avstängd, använd handen
för att öppna filterlocket.

2. Skruva ut filtret som
visas enligt figuren och
ta ut saker som fastnat.

3. Installera om varje
del igen efter att
sakerna har tagits bort.

Varning!
När apparaten är i bruk och beroende av det valda programmet kan det vara varmt
vatten i pumpen. Ta aldrig bort pumplocket under en tvättcykel, vänta alltid tills
apparaten har slutfört cykeln och är tom. När du sätter tillbaka locket måste du försäkra
dig om att det är säkert åtdraget. Även fast maskinen är tom kan en del vatten rinna ut
vid borttagning av filtret.
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Felsökning
Fel

Orsak

Lösning
Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
Kontrollera om nätkontakten är ordentligt
inkopplad. Kontrollera om vattentanken är
öppen. Kontrollera om knappen
"Start/Paus" har tryckts in. Kontrollera om
knappen "På/Av" har tryckts in.

Tvättmaskinen
kan inte startas

Luckan kan inte
öppnas

Maskinens säkerhetsskydds
design fungerar.

Koppla ur strömmen.

Uppvärmningsfel

NTC är skadat och
uppvärmningsröret åldras.

Vattenläckage

Anslutningen mellan
inloppsröret eller utloppslangen
och kranen eller tvättmaskinen
är inte tätt. Avloppsröret i
rummet är blockerat.

Kan tvätta kläderna som vanligt.
Kan bara inte tvättas med uppvärmning.
Kontakta service-centret omgående.

Vattnet flödar
över från
maskinens
undersida

Inloppsröret är inte ordentligt
anslutet.
Utloppsslangen har
vattenläckage.

Indikatorn eller
displayen lyser
inte.

Strömmen är frånkopplad.
Kontrollera om strömmen är avstängd och
kretskort har problem. Kablaget nätkontakten är korrekt ansluten. Om inte,
har anslutningsproblem.
vänligen ring service.

Rester av
Tvättmedelspulvret är fuktigt
tvättmedel i lådan och agglomererat.
Tvättresultatet är
inte bra

Kontrollera och dra åt vattenledningarna.
Rengör utloppsslangen och be en
specialiserad person att reparera det vid
behov.
Fäst inloppsröret. Byt avloppsslangen.

Rengör och torka lådan.
Använd flytande tvättmedel, eller speciellt
tvättmedel för trumma.

Välj en lämplig procedur.
Kläderna är för smutsiga.
Använd rätt mängd tvättmedel i enlighet
Otillräcklig tvättmedelskvantitet.
med instruktionerna på tvättmedelspaketet.
Kontrollera om fästanordningen (bultarna)
har tagits bort. Om maskinen är installerad
på ett fast och plant golv.
Kontrollera om det finns några spännen
eller metallartiklar inuti.
Kontrollera om benen på tvättmaskinen är i
justerad nivå.

Onormalt buller,
stor vibration
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Felsökning, felkod, åtgärd

Display LED Beskrivning

E30

E10

Problem med
lucklåset

Problem med
vattentillförsel
under tvätt

Orsak
Luckan är inte ordentligt
stängd.

Lösning
Starta om när luckan är stängd.

Vänligen ring service om problemet kvarstår.
Kranen öppnas inte, eller
vatten strömmar för
långsamt.
Inloppsventil-filtret är
blockerat. Inloppsröret är
vridet.
Om inte vatten tillförs.

Öppna kranen eller vänta tills
vattentillförseln blir normal.
Kontrollera inloppsventil-filtret.
Dra åt vattenröret, kontrollera
de andra kranarna i rummet.

Vänligen ring service om problemet kvarstår

E21

Problem med
tömning under
tvätt

Utloppsslangen är blockerad
eller vriden, avloppspumpen
är blockerad

Rensa och räta ut
utloppsslangen.
Rensa avloppspumpfiltret

Vänligen ring service om problemet kvarstår
Ring upp service om det finns något annat problem.
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Appendix
■ Skötselråd

Etiketten och symbolen på tyget kan hjälpa dig att välja det bästa sättet att tvätta
dina kläder.
Normal tvätt

Skonsam tvätt
Stryka

Undvik att stryka

Blekmedel

Handtvätt

Varmtvätt
(max 40 ℃)
Kallt strykjärn
(max 110 ℃ )

Varmt strykjärn, medium
(max 150 ℃)

Strykjärn med tyg Torka efter tvätt

Tvätta inte

Ska inte blekas

Kemtvätt

Ej kemtvätt

Klädstreck
i skuggan

Klorin-blekmedel
används inte

Torktumla. Medium
(max 150 ℃)

Torktumla. Låg
värme (max 110 ℃)

Kemtvätta normalcykel
med lösningsmedel

Torka i
torktumlare

Dropptorka

Kemtvätta endast
petroleumlösningsmed
el med normal cykel

Plantorka

Häng för att
torka

Kemtvätt varm

Klädstreck
Ångstrykjärn

Klorin-blekmedel
kan användas

Ingen urvridning Ingen maskintvätt

Torktumla inte

ELEKTRISKA
VARNING

För att undvika brand, elektriska stötar och andra olyckor, kom ihåg följande:
- Endast spänningen som anges på strömetiketten kan användas. Om du inte känner
till strömspänningen hemma, vänligen kontakta den lokala strömförsörjaren.
- När du använder värmefunktionen, uppnår tvättmaskinen som maximal ström 10 A.
Se därför till att strömförsörjningsenheterna (ström, spänning och kabel) kan uppfylla
de normala belastningskraven för maskinen.
- Skydda nätsladden ordentligt. Nätsladden ska fästas så att den inte orsakar
snubbelrisk eller andra orsaker till skador. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt
uttaget. Det ska vara lätt att ansluta till uttaget. Tänk på kontaktens placering.
- Överbelasta inte det väggmonterade uttaget eller kabelförlängningen.
Överbelastning av ledningarna kan orsaka brand eller elektrisk-stöt. Dra inte ur
strömkontakten med en våt hand.
- För att garantera din säkerhet ska stickkontakten sättas in i ett jordat trepoligt uttag.
Kontrollera noggrant och se till att uttaget är korrekt och tillförlitligt jordat.
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Produktspecifikationer
Parameter
Tvättkapacitet

8,0 kg

Dimension (B* D* H)

595* 565* 850

Nettovikt

68 kg

Nominell kapacitet

2000 W

Strömtillförsel

220-240 V~,50 Hz

MAX. Ström

10 A

Standard-vattentryck

0,05 MPa~1 MPa

Obser
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Informationsblad för produkten
Varumärke: Osby
Modell: TM148V4
Nominell kapacitet: 8 kg
Energieffektivitetsklass: A+++
EU-miljömärkt: Ej tillämpligt
Energiförbrukning 196 kwh per år, baserat på 220 vanliga tvättcykler för bomull ECO vid
60 °C / 40 °C vid full och partiell belastning, och förbrukningen vid låga effektlägen. Den
faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur apparaten används.
Vattenförbrukning 11 000 liter per år, baserat på 220 vanliga tvättcykler för bomull ECO
60 °C / 40 °C vid full och partiell belastning. Faktisk vattenförbrukning kommer att bero
på hur apparaten används.
Centrifugerings-torknings-verkningsgrad B/B på en skala från G (minst effektiv) till A
(mest effektiv) Maximal centrifugeringshastighet: 1400 rpm

Förbrukningsvärden (1400 rpm):
Standardprogram

Lastning Energiförbrukning Vattenkonsumtion

Återstående
fukthalt

Programvaraktighet

Bomull ECO 60 °C

8 kg

1,05 kWh

55 L

51 %

179 min

Bomull ECO 60 °C

4 kg

0,84 kWh

45 L

54 %

179 min

Bomull ECO 40 °C

4 kg

0,63 kWh

45 L

54 %

179 min

Observera:
1.
2.
3.

Programinställning för testning enligt gällande standard EN60456-2011.
Vid användning av testprogrammen, tvättar du den angivna belastningen med maximal
centrifugeringshastighet.
De faktiska parametrarna beror på hur apparaten används, och kan skilja sig från
parametrarna i ovanstående tabell.

Strömförbrukning vid avstängd ström: 0,5 W
Strömförbrukning i vänteläge: 1 W
Hushållstvättmaskinen är utrustad med ett energihanteringssystem.
Varaktigheten för vänteläge är mindre än 1 minut.
Luftburet akustiskt ljud (tvätt): 59
Luftburet akustiskt ljud (centrifugering): 76/78
Observera: De luftburna akustiska bullerutsläppen under tvätt/centrifugering för bomull ECO
60°C program vid full belastning.
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OSBY VITVAROR AB
info@osbyvitvaror.se | Tel 042 29 95 60
Makadamgatan 5 | SE-254 64 HELSINGBORG
OSBY Vitvaror AB | Makadamgatan 5 | 254 64 Helsingborg
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