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SÄKERHETSANVISNINGAR
 Säkerhetsanvisningar
För din säkerhet måste informationen i denna
bruksanvisning följas för att minimera risken för brand
eller explosion, elektriska stötar eller för att förhindra
allvarliga skador på egendom och människor.

！ Varning!

Farlig elektronik

Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes
servicepersonal eller liknande behörig person, för att undvika risk för
fara.
Dra ut stickkontakten och stäng av vattnet efter användningen.
Försäkra dig om att elnätets spänning och frekvens överensstämmer
med produktens
För att garantera säkerheten måste stickkontakten anslutas till ett jordat
uttag. Kontrollera noggrant och försäkra dig om att ditt uttag är jordat på
rätt sätt.
Se till att anslutning av vatten och elektricitet utförs av en behörig
tekniker i enlighet med tillverkarens anvisningar och lokala
säkerhetsföreskrifter.
Dra ut stickkontakten ur uttaget innan rengöring eller underhåll.
Vassa och hårda föremål så som mynt, spännen, spik, skruv eller sten
med mera kan orsaka allvarlig skada på denna maskin.
Kom ihåg att omedelbart stänga av vatten- och eltillförseln efter avslutat
tvättprogram.
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SÄKERHETSANVISNINGAR
Hantering av maskinen
Denna apparat kan användas av barn från 8 års ålder och personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristande
erfarenhet och kunskap om de övervakas eller har fått instruktioner
beträffande användningen av apparaten på ett säkert sätt och att de
förstår farorna som är förknippade med användningen. Barn får inte
leka med apparaten.
Barn yngre än 3 år ska hållas på behörigt avstånd om de inte har
ständig tillsyn.
Maskinen är enbart avsedd för hushållsbruk och är endast designad för
textilier avsedda för maskintvätt

！ Varning!

Brandrisk!

Lättantändliga och explosiva eller giftiga lösningsmedel är inte tillåtna.
Bensin och alkohol mm. får inte användas som tvättmedel. Välj enbart
tvättmedel som är lämpliga för maskintvätt, i synnerhet för trumma.
Maskinen ska inte användas om kläderna är oljeindränkta eller
innehåller rester av industrikemikalier. Dessa kan självantända i värmen
från torktumlaren.
Om det inte går att undvika att placera textilier som är kontaminerade
av ovan nämnda kemikalier, ska de först tvättas i varmt vatten med
extra tvättmedel och extra sköljning – detta minskar, men undanröjer
inte, risken.
Töm alla fickor på föremål som tändare och tändstickor innan du
stoppar dem i maskinen.
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SÄKERHETSANVISNINGAR
Installation
Produkten är enbart för inomhusbruk.
Produkten är inte avsedd för att byggas in.
Vid förflyttning av maskinen skall transportsäkringar vara monterade.
Ansamlat vatten ska tömmas ut ur maskinen.
Hantera maskinen varsamt. Håll aldrig i utskjutande delar eller
maskinens lucka av maskinen vid lyft.
Ventilationsöppningarna får inte blockeras.
Den medföljande slangsatsen ska användas och den gamla
slangsatsen ska inte användas igen.
Strömkontakten och vattenkranen måste vara tillgängliga utan att
maskinen behöver flyttas.
Innan maskinen används måste allt förpackningsmaterial och
transportsäkringarna avlägsnas. Annars kan kombi-tvättmaskinen
allvarligt skadas under tvätten.

Användning
Innan första tvätt ska maskinen köras med ett tvättprogram utan
ömtålig tvätt i trumman.
Luta dig inte mot maskinens lucka.
Stäng inte luckan med våld. Om det är svårt att stänga luckan,
kontrollera om det är för mycket kläder i maskinen eller fördela dem
bättre.
Husdjur och barn kan klättra in i maskinen. Kontrollera maskinen innan
varje användning.
Glasluckan kan bli mycket het under användningen. Håll barn och
husdjur på behörigt avstånd från maskinen när den är i gång.
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SÄKERHETSANVISNINGAR
Kontrollera att trumman är tömd på vatten innan du öppnar dess lucka.
Öppna inte luckan om du ser att det finns vatten i trumman.
Föremål av skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta tyger,
gummiklädda artiklar och kläder eller skumgummikuddar ska inte torkas
i kombi-tvättmaskinen.
Var varsam så att du inte bränner dig när maskinen tömmer ut hett
tvättvatten.
Vänta två minuter innan du tar på luckan efter avslutat tvättprogram
Klättra inte och sitt inte ovanpå maskinen.
Torkprogrammet avslutas med svalt luft för att säkerställa att tvätten är
vid en säker temperatur efter avslutat program. Stäng aldrig av ett
program innan det är avslutat om inte alla plagg snabbt tas ut och sprids
ut så att värmen försvinner.

Förpackningsmaterial
Förpackningsmaterialet kan vara farligt för barn. Håll allt
förpackningsmaterial (plastpåsar, skumgummi mm.) på behörigt avstånd
från barn.
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Produktöversikt

Inloppsslang
Kontrollpanel
Strömsladd

Tvättmedelsfack

Trumma

Lucka

Filterlucka
Tömningsslang

Tillbehör

Täcklock för
transportsäkring

Inloppsslang

Bruksanvisning
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INSTALLATION
 Uppackning av produkten
Packa upp produkten och kontrollera för eventuella transportskador.
Försäkra dig även om att alla delar i tillbehörspåsen finns med. Om
produkten har transportskador, eller någon del saknas, vänligen kontakta
Osby Vitvaror.
 Ta bort transportsäkringarna
Innan maskinen används måste transportsäkringarna
avlägsnas från maskinens baksida. Utför följande steg
för att ta bort säkringarna:
1. Lossa alla bultar med en
skiftnyckel och ta därefter bort
dem.
2. Sätt i pluggarna i hålen.
3. Behåll transportsäkringarna för
framtida

 Välj plats
Innan maskinen installeras ska du välja en plats som i
uppfyller följande:
•
•
•
•
•
•

Ett stadigt, torrt och jämnt underlag
Ej utsatt för direkt solljus
Tillräcklig ventilation
Temperatur understiger aldrig 0 grader
Celsius
Se till att produkten inte står på
nätkabeln.
Installera inte produkten på en matta på
golvet.
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INSTALLATION
 Justera fötterna

1. När maskinen placeras, kontrollera först att fötterna är ordentligt fastsatta i
höljet.
2. Efter att maskinen är på plats, skruna ner samtliga fötter tills de har kontakt med
golvet.
3. Kontrollera att maskinen står i våg. Lägg exempelvis en kula på maskinens
ovansida och justera tills kulan ligger stilla. Spänn åt låsmuttrarna och kontrollera att
maskinen är stadig.

1

3

2

4
Låsmu ter

Sänk

Höj

Fot

 Anslut vattenslangen
Anslut inloppsslangen som det visas på
bilderna.
Inloppsventil

1. Anslut slangen med den
vinklade kopplingen till
maskinens baksida

Inloppsslang

2. Anslut den raka kopplingen
till vattenkranen och vrid på
vattnet.
Kontrollera för läckage i båda
ändrar av slangen
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INSTALLATION
 Anslut avloppsslangen
Det finns två sätt att placera avloppsslangens ände:
1. Sätt den i handfatet:

Min.60cm

Max.100cm
Min.60cm

Max.100cm

Slanghållare

Min.60cm

Max. 100cm

2. Anslut den till avloppsröret via handfatet eller
en fast anslutning:

 Färdiginstallerat
Om alla ovan steg är utförda är maskinen nu
klar för användning
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ANVÄNDNING
Snabbstart
OBS!
• Kontrollera att maskinen är installerad enligt tidigare instruktioner
• Innan första användning ska ett helt program köras utan någon Tvätt.
Använd en eller två rena och oömma handdukar.

1. Innan tvätt
1

Koppla in

2

3

Stäng dörren

Lasta

Kran igång

4

5

Fyll tvättmedel

OBS!

• Tvättmedel behöver bara läggas till i "Fack I" om förtvätt

2. Tvätt
1

Ström på

2

Välj program

3

Välj extra funktion

4

Starta

OBS!

Extra funktion är valfritt. Standardprogram utan extra funktion är
tillräckligt i de flesta fall.
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ANVÄNDNING
Före varje tvätt

• Maskinens arbetsförhållande bör vara mellan 0-40 ° C. Om den används under0
° C kan inloppsventilen och avloppssystemet skadas. Om maskinen är placerad
under 0 ° C måste den tinas upp innan användning för att undvika skador.
• Kontrollera vilket tvättmedel du använder före tvätt. Använd icke
skummande eller milt skummande medel som lämpar sig för maskintvätt.

Kontrollera tvättlapp

Töm fickor

Stäng dragkedjor

Små plagg placeras med
fördel i tvättpåse

Vänd ömma kläder utoch-in

Sortera och tvätta
efterfärgochtextur

！ Varning!
• Vid tvättning av enstaka kläder kan det lätt orsaka obalans i trumman
försvåra centrifugering. Lägg förslagsvis till fler kläder så centrifugering och
torkning kan ske smidigt.
• Tvättainteklädersomvaritikontaktmedbrännbaravätskor som stark
alkohol, bensin eller tändvätska.
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ANVÄNDNING
Tvättmedelsfacket
I
II

Förtvätt
Huvudtvätt
Sköljmedel

OBS!
• Tvättmedel behöver bara läggas till i "Fack I" om förtvätt är valt.

Program

Program

Bomull

Centrifugering

Bomull ECO

Skölj & Centrifug.

Barnkläder

Enbart Tork

Ömtåligt

Snabb15

Mix

Snabb45

Ylle

Syntetiskt

Färgat

Tvätt/Tork 60

Jeans
Skall användas

○

Frivilligt
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ANVÄNDNING
Kontrollpanelen
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kan köras med Snabbtvätt-funktionen.

1 På/Av
Sätter på eller stänger av maskinen

2 Start/Paus
Startar eller pausar
tvättprogrammet

3 Funktionsknappar
Justerar tvättprogrammets
inställningar och extra funktioner.

4 Program
Väljs med funktionsvredet

5 Display
Displayen visar inställningarna, beräknad återstående tid, alternativ och
statusmeddelanden för tvättmaskinen. Displayen är igång genom hela tvättprogrammet.
A

B

C

A Fördröjning

G Funktionsval

B Dörrlås

H Snabbtvätt

C Barnlås

I

Extra Skölj

1600

D Omlastning

J

Skrynkelskydd

1400

E Förtvätt

K Centrifug.

F Extra Tvätt

L Temp.

D

E

F

1200
800

M Programförlopp

400

(Förtvätt-Huvudtvätt-Sköljning-Centrifugering)

N

Torkgrad

(Lufttorkning-Försiktig-Normal-Extra)

O Rest-tid
O

N

M

L

K

J

I

H G

Felkod

Fördröjning
Slut
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ANVÄNDNING
Funktioner
Förtvätt

Funktionen Förtvätt lägger till en extra tvättfas I början av programmet.
Lämpligt för extra smutsig tvätt. Lägg en liten del tvättmedel i facket för
förtvätt (I) när funktionen är vald.

Extra Skölj

Maskinen kommer skölja tvätten extra mycket.

Snabbtvätt

Förkortar tvättcykeln och gör programmet snabbare.

Fördröj

Aktivera Fördröj-funktionen:
1. Välj ett program
2. Tryck på Fördröj-knappen för att välja antal timmar mellan 0-24.
3.Tryck [Start/Paus] för att starta det fördröjda programmet
Fördröj

På/Av

Välj tid

Välj program

Start

Avbryta Fördröj-funktionen:

Tryck på [Fördröj] tills displayen visar 0H. Detta måste göras innan
programmet startas. Om du redan tryckt på Start, nollställ programmet
genom att starta om maskinen med [På/Av]

Varning!
• Om strömmen skulle stängas av när maskinen är i drift, finns ett
speciellt minne för det valda programmet och när strömmen startas
om, trycker du på [På / Av] -knappen och programmet fortsätter.
Extra Tvätt

För exta smutsiga kläder, förlänger tvättprogrammet.

/

Skrynkelskydd

Funktion som skyddar kläderna från att bli skrynkliga efter programmet
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ANVÄNDNING
Övriga funktioner
8YFWY5FZX
-ªQQXK»WTRQFXYSNSL

Omlastning

Denna funktionen kan användas när maskinen är I drift. Funktionen kan också
användas även om det finns vatten I trumman. Beakta vattennivån och dess
temperatur innan funktionen används
Tryck på [Start/Paus] i 3 sekunder för att påbörja Omlastning.
Gör sedan följande:
1.Vänta tills trumman slutar rotera.
2.Dörrlåset öppnas, tvätt kan lastas om.
3.Stäng dörren när du är färdig och tryck [Start/Paus] för att återuppta.
Kläder

Tryck[Start/Paus]i 3 sekunder.

Varning!

Lägg i eller ta ur kläder

Återuppta

• Använd inte Omlastning när vattennivån är så hög att den riskerar
att rinna över. Risk för brännskador!
Mitt Program

Spara ditt favoritprogram
Tryck [ ] i 3 sekunder för att spara det nuvarande programmet med dess
extra funktioner. Standardprogrammet är Bomull

Barnlås

Undvikattettprogramändrasavmisstag
Funktion

På/Av

•
•

Start/Paus

Välj

Tryck [Funktion] och [Välj]
I 3 sekunder till signal ljuder.

Varning!

Tryck [Funktion] och [Välj] i 3 sekunder för att stänga av Barnlås
Barnlås kommer låsa alla knappar utom [På/Av].
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ANVÄNDNING
/

Tysta signalen
Spin

Temp.

På/Av

Start/Paus

or

Temp.

Dry

Press the [Temp.]&[Centrifug] eller

[Torkgrad]&[Temp.]knapparna I 3 sekunder. Signalen är nu avstängd.
För att återaktivera signalen, upprepa proceduren.

OBS!

• Efter att signalen är avstängd kommer inga larm att ljuda längre.
Torkgrad

TryckpåTorkgradförattvälja hurintensivtmaskinenskatorka tvätten:
Extra/Normal/Försiktig/Lufttorkning.
Extra:Såtorrt somenergiklassentillåter,helttorrakläderredoattbäras.
Normal: Den normala torkstandarden.
Försiktig: Enbart lågintensiv torkning med lägre temperatur.
Lufttorkning: Kläder torkas genom att luftas och roteras, låg temperatur.

OBS!

• Torkningstips
- Det är lättare att torka efter en centrifugering.
- Förbästatorkresultat, användrätttorkprogramför detvättadetextilierna.
- Glöm inte att rensa torktumlarens filter för att underlätta torkningen
och minsta energiförbrukningen.
• Kläder som ej är lämpliga att torktumla.
- Särskilt ömtåliga textilier som gardiner, ullkläder och silke. Ejheller
kläder med metalldelar, väldigt stora kläder som dunjackor och
sovsäckar, eller sängöverkast.
- Kläder med delar av skumgummi eller liknande skyddsmaterial.
- Kläder och tyger med rester av flyktiga kemikalier som hårspray,
alkohol, bensin etc.

Välj

Bekräftar valen av markerad extrafunktion.
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ANVÄNDNING
Temp.
Temp.

Tryck på knappen för att ändra temperaturen (Kallt->20->30-> 40->60->90 ℃)

Centrifug.

Centrifug.

Tryck på knappen för att ändra centrifugeringshastighet.

Program

Program

Standardhastighet

Standardhastighet

Bomull

800

Centrifugering

1200

Bomull ECO

1600

Skölj &

1200

Barnkläder

800

Enbart Tork

1400

Ömtåligt

800

Snabb 15

800

Mix

800

Snabb 45

800

Ylle

800

800

Färgat

1200

Syntetiskt
Tvätt/Tork 60

Jeans

800

1400

OBS!

• När ingen av hastigheterna lyser är hastigheten ”0” vald.
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ANVÄNDNING
Funktioner, översikt
Program

Funktion
Fördröj

Snabbtvätt Extra Skölj

Förtvätt

Extra Tvätt Skrynkelskyd d

Bomull Eco
Snabb 45
Snabb 15
Ömtåligt
Ylle
Färgat
Jeans
Centrifugering
Skölj & Centrifug.
Enbart Tork
Mix
Barnkläder
Syntetiskt
Bomull
Tvätt/Tork 60
○ Frivilliga extra funktioner
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ANVÄNDNING
Programförklaring

Olika program finns tillgängliga beroende på behov.

Program
Bomull

Slitstarka och värmetåliga textiler av bomull eller linne.

Bomull ECO/Eco

Ett effektivare och energisnålare bomullsprogram med längretid.

Syntetisk

Syntetiska textiler som polyester eller nylon. Använd mindre
tvättmedel då syntetiska textilier lättare bildar bubblor.

Barnkläder

Ett mildare tvättprogram med extra mycket sköljning. Sköljer
bort större mängd tvättmedel för känslig hud.

Jeans

Specialprogram för jeans.

Mix

Program för mixad tvättlast med både bomull och syntet.

Färgat

För starkt färgade klädesplagg, bevarar färgen bättre.

Ömtåligt

Försiktigt tvättprogram för ömtåliga textilier.
Extra försiktigt program för handtvätt av textilier av ylle. Låg
rörelse och långa programpauser för att motverka deformering
av klädesplaggen.

Centrifugering

Enbart centrifugering med valbar hastighet.

Skölj & Centrifug.

Enbart sköljning med en centrifugering, valbar hastighet.

Enbart Tork

Enbart torkning av kläder.

Tvätt/Tork 60

Snabbprogram för enbart en liten mängd kläder. Optimal last är cirka
1 kg, omkring 4 skjortor. Större laster kommer förlänga programtiden
till över 60 minuter.

Snabb 45

Snabbtvätt, 45 minuter långt.

Snabb 15

Snabbtvätt, 15 minuter långt.

OBS!
• Tvättresultat beror på typ/mängd tvättmedel, lastning etc.

21
21

ANVÄNDNING
Programkapacitet
Standard
temperatur
(°C)

Normal
tidsåtgång
(1600 rpm)

Program

Kapacitet
Tvätt/Tork
(kg)

Bomull

8.0/6.0

40

2:40

Bomull Eco

8.0

60

4:29

Barnkläder

8.0/4.0

30

1:20

Ömtåligt

2.5

30

0:50

Mix

8.0/6.0

40

1:13

Ylle

2.0

40

1:17

Färgat

8.0

Kallt

1:10

Jeans

8.0

60

1:45

Centrifugeri

8.0

0:12

Skölj & Centrifug.

8.0

0:20

Enbart Tork

- / 6.0

3:39

Snabb 15

2.0

Kallt

0:15

Snabb 45

2.0

40

0:45

Syntetiskt

4.0/4.0

40

1:40

Tvätt/Tork 60

1.0/1.0

Kallt

0:59

• Energiklass för produkten är A

Energiklass, testprogram: Bomull ECO 60 °C, Standard centrifugeringshastighet. Halv
last för 8.0 kg-maskin är 4.0 kg.

• “Bomull Eco 60°C” är standard tvättprogram och “Enbart Tork ” är standard

torkprogram. Det är på dessa två program som information i produktblad och
energietiketten baseras, och de är lämpade för att tvätta och torka normal nedsmutsad
Tvätt. Programmen är också de mest energieffektiva vad gäller energi- och
vattenförbrukning för tvätt och torkning av bomullsplagg och tyger.

OBS!

• Programmen med en

kan kombineras med en torkcykel.
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UNDERHÅLL
Rengöring och underhåll
！ Varning!
• Innan underhåll, setill att maskinen ärurkopplad från strömuttaget.

Tvätta utsidan

Bra underhåll förlänger maskinens livslängd. Maskinens utsida kan
rengöras med en fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel.
Vattenspill torkas upp med en ren trasa. Använd inga vassa
föremål för att rengöra maskinen.

OBS!

• Starka kemikalier och lösningsmedel får ej användas på maskinen.

Tvätta trumman

Rengörtrummanmedklorfriarengöringsmedel.Låtinteblöttvättliggalängei
trumman, risk för illaluktande överväxt.
Kör ett 90 °C tvättprogram emellanåt för att hålla insidan fräsch.

OBS!

• Låt maskinens lucka vara öppen när maskinen inte används, luft
motverkar dålig lukt.

Rengöra dörrtätningen

Torka av glaset och gummitätningen efter
varje tvätt. Smuts och ludd som byggs upp
kan orsaka skador och läckage.
KontrolleraattingamyntellerknapparfastnatI
dörrtätningen. Risk för skada på maskinen.
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UNDERHÅLL
Rengöra inloppsfiltret
OBS!

• Vid dåligt inloppsflöde måste inloppsfilter rengöras

Rengör kranens filter:
1.
2.
3.
4.

Stäng kranen.
Skruva loss slangen från kranen.
Rengör filtret.
Återanslut slangen till kranen.

Rengör maskinens filter:
1.

Skruva loss inloppsslangen från
maskinens baksida.
Plocka bort filtret med en tång.
Använd en borste för att rengöra
filtret.
Återanslut inloppsslangen.

2.
3.
4.

OBS!

• Finns ingen borste tillgänglig kan filtret rengöras under kranen.
• Glöm inte öppna kranen efter rengöringen.

Rengöra tvättmedelsfacken
1. Tryck ned på pilens placering på sköljmedelsfacket. Dra ut lådan
2. Lyft av det blå locket på sköljmedelsfacket och rengör alladelar
3. Återmontera locket på sköljmedelsfacket och för tillbakalådan

2

1

3

4

A

Tryck på punkten pilen
pekar på, dra ut lådan.

Skölj och under
rinnande vatten.

Rengör hålrummet där
lådan ska sitta.

Återmontera
tvättmedelslådan

OBS!

• Starka kemikalier och lösningsmedel får ej användas på maskinen.
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UNDERHÅLL
Rengöra pumpfiltret
！ Varning!
•
•
•
•
•

Varmt vatten kan finnas I pumpen!
Låt maskinen svalna.
Kontrollera att maskinen inte är inkopplad till strömförsörjningen.
Det kan finnas vassa saker som fastnat I filtret, var aktsam.
Detta filter måsterengörasregelbundet föratt maskinenskafungera
tillfredsställande.

1

2

3

Dräneringsslang

Rotera 90° och dra ut
dräneringsslangen.
Plocka bort slangens kork

Öppna serviceluckan

5

4

Skruva moturs för att få
ut filtret.

Efter vatten tömts,
återmontera slangen

Avlägsna främmande
föremål

OBS!

6

Återmontera och stäng
luckan, kontrollera för
läckage.

• Se till att återmonteringskerförsiktigtoch medlagomkraft. Kontrollera filtret för
läckage vid första efterföljande tvätt;
• Vissa modeller saknar dräneringsslangen på bild 2 och 3, då dessa steg hoppas
över, skruva enbart ut filter och försök fånga upp vatten som rinner ut.
• När maskinen är i drift kan det finnas mycket varmt vatten I pumpen.Skruva
aldrig ut filtret under en pågående tvättcykel,vänta alltid tills programmet är
färdigt och maskinen har tömt sig själv och hunnit svalna. När filtret
återmonteras, använd lagom kraft och se till att gängorna låser som de ska.
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UNDERHÅLL
Felsökning och avhjälpning

Om maskinen inte fungerar som den ska, använd nedan tabell för att felsöka och
om möjligt åtgärda felet. Om problemet kvarstår, kontakta Osby Vitvaror.
Beskrivning

Orsak

Lösning

Det valda
programmet
startar inte

Dörrenär interiktigt stängd,
barnlås aktiverat eller maskin
avstängd

Stäng dörren helt, kontrollera om
kläder eller smuts har fastnat i
låset, korrigera inställningar och
strömtillförsel

Dörren kan inte Dörrlåset är aktiverat
öppnas

Stäng av strömmen och
starta om maskinen

Vattenläckage
vid luckan

Gummibälg trasig/ otät

Kontrollera så inte smuts eller
kläder sitter klämda i luckan

Vattenläckage
vid maskin/
slangar

Främre filter ej korrekt
monterat, slangar ej korrekt
monterade.

Kontrollera filter, inloppsslangens
fästningar samt avloppsslangens
montering

Maskinen startar
inte/ display lyser
inte.

Strömförsörjning

Kontrollera om det finns ström i
uttaget till maskinen. Starta om
strömmen/maskinen

Onormala ljud vid
centrifugering

Installation felaktig

Kontrollera om transportbultar
är bortplockade och att
maskinen är installerad i våg.
Kolla maskinen inte står intill
något hårt som fortplantar
vibrationer vid centrifugering

Onormala ljud vid
tvätt och tömning

Metallartiklar i trumman, skräp
i avloppspumpen

Kontrollera efter främmande
föremål i trumman. Kontrollera
avloppspumpen bakom det
främre filtret.

Centrifugering
Obalans i trumman, fel-lastad
startar inte/
maskin
vibrerar för mycket

Kontrollera lastningen av kläder i
tvättmaskinen, lägg till eller ta
bort kläder för att uppnå balans.
Sänd centrifugeringshastigheten
vid behov
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UNDERHÅLL
Beskrivning

Orsak

Lösning

Maskinen/
tvätten luktar illa

Mögel/bakterier i maskinen,
blöt tvätt har legat för länge i
maskinen. Fukt i trumman har
inte kunnat torka ut.

Rengör trumma och gummibälg.
Kör ett program i 90 °C med
jämna mellanrum. Låt alltid
luckan vara öppen mellan
användningar.

Tvätten blir inte
ren

För mycket tvätt i maskinen, för
lite eller fel tvättmedel använt.
För låg temperatur eller fel
program valt

Korrigera handhavande och
programval

Tvätten blir inte
torr

För mycket tvätt i maskinen. Fel
program valt, installation
felaktig

Korrigera handhavande, välj
program med högre torkgrad.
Kontrollera installation, tillräcklig
ventilation nödvändig.

Tvätt-tiden ändras
mitt i programmets
gång

Automatisk tidsrelering

Detta är helt normalt, tvätt-tiden
justeras automatisk vid behov.
Gäller vissa program.

Rester av tvättmedel i tvättfacken

Ej upplöst tvättmedel har
klumpat sig.

Rengör tvättmedelsfacken i
tvättlådan, korrigera framtida
dosering.

För mycket
skumbildning vid
tvätt

Fel/ för mycket
tvättmedel använt

Minska doseringen, använd
icke- eller lågskummande
tvättmedel
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Felkod

Orsak

Lösning

Dörrenär inte stängd/
problem med dörrlåset

Stäng dörren helt, kontrollera om
kläder eller smuts/ludd har
fastnat i låset. Starta om
maskinen

Problem med tillförsel eller
insprutning av vatten vid
tvätt

Vattentrycket är för lågt eller
saknas. Kontrollera att kranen är
helt öppen och har tillräckligt
tryck.
Kontrollera inloppsslangens
filter. Undersök om
inloppsslangen är böjd eller
skadad

Problem med tömning av
vatten/ För lång
dräneringstid

Kontrollera maskinens främre
filter.
Kontrollera avloppsslangen efter
skador, stopp, veck eller snäva
böjningar.
Kontrollera efter stopp i avloppet.
Kontrollera att avloppsslangen
sitter lägre än 100 cm från golvet.

Överflöde av vatten/ för
mycket skumbildning vid
tvätt

Kontrollera skumbildning, se tips
om skumbildning i
felsökningstipsen. Starta om
maskinen.

Övriga felkoder

Starta om maskinen, kontrollera
om felet kan härledas till något
av ovan vanliga problem och
prova rekommenderad
avhjälpning.

OBS!

• Efter utförd kontroll enligt ovan, starta om maskinen. Om problem
kvarstår, kontakta service.
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Tekniska specifikationer
Modell

KVPTT86V4

Vattentryck

0.05MPa - 1MPa

Max strömstyrka

10A

Strömförsörjning
Kapacitet, tvätt

220-240V~,50Hz
8.0kg

Kapacitet, tork
Dimensioner (B*D*H)

6.0kg
595*470*850 mm

Vikt
Effekt, tvätt
Effekt, tork

64kg
2050/1900W
1350/1300W

H

B

D
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Produktdata
Model

KVPTT86V4

Kapacitet, tvätt

8kg

Kapacitet, tork

6kg
1600rpm

Max centrifugeringshastighet
Energieffektivitetsklas

1

A

Energiåtgång per cykel (för att tvätta och torka, standardprogram 60°C)
Vattenförbrukning per cykel

5.44 kwh
104 L

Årlig energiförbrukning (Tvätt och Tork)

2

1088 kWh

Årlig vattenförbrukning (Tvätt och Tork)

3

20800 L

Årlig energiförbrukning (Tvätt)

4

208 kWh

Årlig vattenförbrukning (Tvätt)

5

12800 L

Tvättprestandaklass

A

Centrifugeringsklass

A

Standardprogram

6

Bomull ECO

Energiförbrukning, standardprogram 60°C, full last (Tvätt)

1.04kwh

Vattenförbrukning, standardprogram 60°C, full last (Tvätt)

64 L

Restfuktighet, standardprogram 60°C, full last (Tvätt)

44 %

Programtid, standardprogram 60°C, full last (Tvätt)

300 min

Energiförbrukning, standardprogram, full last (Tvätt och Tork)

4.4kwh

Vattenförbrukning, standardprogram, full last (Tvätt och Tork)

84 L

Restfuktighet, standardprogram, full last (Tvätt och Tork)

0%

Programtid, standardprogram, full last (Tvätt och Tork)

390 min

Strömförbrukning i frånläge

0.5W

Strömförbrukning i standby-läge

1.0W

Ljudnivå, tvätt

54dB (A)

Ljudnivå, centrifugering

78dB (A)

Ljudnivå, tork

62dB (A)
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UNDERHÅLL
OBS!
•
•
•
•

Programinställningar för test är i enlighet med EU standard
EN 50229:2007 och EU Kommissionens Direktiv 96/60/EC.
Maximal centrifugeringshastighet används vid testerna.
Det faktiska resultatet bror på hur maskinen används och kan avvika
från parametrarna i ovan tabell.
• Testet med "standardprogram, full last (Tork)" är ett tvådelat test, energi- och
vattenförbrukning samt programtid är resultatet av summan av båda
tester.
• Maskinen är utrustad med en energibesparingsfunktion som
automatiskt stänger av maskinen från sitt stand by-läge inom 1 minut
efter avslutat program.

Noter:
1 Anges som X på en skala från D (minst effektiv) till A (mest effektiv)
2 Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 200 tvätt- och torkcykler med

standardprogram bomull vid full och halv maskin. Den faktiska energiförbrukningen
per cykel beror på hur maskinen används

3 Vattenförbrukning ’X’ liter per år, baserad på 220 tvätt- och torkcykler för

standardprogram bomull, full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen
kommer att bero på hur maskinen används.

4 Energiförbrukning ’X’ kWh per år, baserad på 200 tvättcykler med standardprogram

bomull vid full och halv maskin. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på
hur maskinen används

5 Vattenförbrukning ’X’ liter per år, baserad på 220 tvättcykler för standardprogram

bomull, full och halv maskin. Den faktiska vattenförbrukningen kommer att bero på
hur maskinen används.

6 Tvättprogrammet bomull ECO 60 °C, använda vid full och halv maskin är de

standardprogram som informationen på etiketten och informationsbladet hänför sig
till, dessa program är avsedda för tvätt- och torkning av normal bomullstvätt och att
det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för bomull.
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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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