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• Om nätkabeln är skadad får den endast bytas ut av tillverkaren, dennes servicepersonal eller liknande 
 behörig person, för att undvika risk för fara.

• Den medföljande slangsatsen ska användas och den gamla slangsatsen ska inte användas igen.

• Denna tvätt-torkmaskin är enbart för inomhusbruk.

• Ventilationsöppningarna får inte blockeras av en matta.

• (Denna varning gäller endast för den EUROPEISKA marknaden) 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. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.

• (Denna varning gäller endast för den EUROPEISKA marknaden) Denna apparat är inte avsedd att 
 användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller 
 avsaknad av erfarenhet eller kunskap, om inte de har fått handledning eller blivit instruerade om 
 användning av apparaten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under 
 uppsikt så att de inte leker med maskinen.

• Dra ut stickkontakten ur uttaget innan rengöring eller underhåll.

• Se till att alla fickor är tömda.

• Vassa och hårda föremål så som mynt, spännen, spik, skruv eller sten mm. kan orsaka allvarlig 
 skada på denna maskin.

• Dra ut stickkontakten och stäng av vattnet efter användningen.

• Kontrollera att trumman är tömd på vatten innan du öppnar dess lucka. Öppna inte luckan om 
 du ser att det finns vatten i trumman.

• 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.

• Försäkra dig om att elnätets spänning och frekvens överensstämmer med tvätt- torkmaskinens.

• Använd inte något uttag med en märkspänning lägre än tvätt-torkmaskinens. Dra aldrig ut 

 stickkontakten med våt hand.

• 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.

• Barn yngre än 3 år ska hållas på behörigt avstånd om de inte har ständig tillsyn.

• Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med maskinen.

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

SÄKERHETSANVISNINGAR

SÄKERHETSANVISNINGAR
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• Kombi-tvättmaskinen får inte installeras i badrum eller mycket fuktiga utrymmen och inte 
 heller i utrymmen med explosiva eller frätande gaser.

• Se till att anslutning av vatten och elektricitet utförs av en behörig tekniker i enlighet med 
 tillverkarens anvisningar och lokala säkerhetsföreskrifter.

• Innan maskinen används måste allt förpackningsmaterial och transportsäkringarna avlägsnas.  
 Annars kan kombi-tvättmaskinen allvarligt skadas under tvätten.

• Innan första tvätt ska maskinen köras med ett tvättprogram utan någon tvätt i trumman.

• Tvätt-torkmaskiner med en enkel inloppsventil kan endast anslutas till kallvatten. 
 Tvätt- torkmaskiner med dubbla inloppsventiler kan anslutas både till kall- och varmvatten.

• Din tvätt-torkmaskin är enbart avsedd för hushållsbruk och är endast designad för textilier 
 avsedda för maskintvätt.

• 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.

• Det är förbjudet att tvätta mattor.

• Var varsam så att du inte bränner dig när maskinen tömmer ut hett tvättvatten.

• Fyll aldrig på vatten för hand under tvätten.

• Vänta två minuter innan du öppnar luckan efter avslutat tvättprogram.

• Kom ihåg att omedelbart stänga av vatten- och eltillförseln efter avslutat tvättprogram.

• Klättra inte och sitt inte ovanpå maskinen.

• 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.

 ATT VARA UPPMÄRKSAM PÅ VID HANTERING AV MASKINEN

1.  Transportsäkringar ska återmonteras av en specialist.

2.  Ansamlat vatten ska tömmas ut ur maskinen.

3.  Hantera maskinen varsamt. Håll aldrig i utskjutande delar av maskinen vid lyft. 
 Maskinens lucka får aldrig användas som handtag under transport.

4.  Sätt inte in händerna under rinnande vatten-utloppsrör.

SÄKERHETSANVISNINGAR
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• Maskinen ska inte användas om industrikemikalier har använts för tvätt.

• Oljeindränkta textilier kan självantända i synnerhet om de utsätts för värmekällor som i en torktumlare. 

• Föremålet blir varmt vilket orsakar en oxidationsreaktion i oljan. Oxidation skapar hetta. Om hettan 
 inte kan ledas bort kan föremålet bli tillräckligt het för att antändas. Att lägga på hög, stapla eller 
 förvara oljeindränkta textilier kan hindra värme från att ledas bort och därigenom orsaka brandrisk.

• Om det inte går att undvika att placera textilier som innehåller vegetabilisk eller matlagningsolja 
 eller som har kontaminerats av hårvårdsprodukter i en torktumlare, ska de först tvättas i varmt 
 vatten med extra tvättmedel – detta minskar, men undanröjer inte, risken.

• Tillräcklig ventilation måste ordnas för att undvika att gaser strömmar tillbaka in i utrymmet 
 från apparater som förbränner andra bränslen, inklusive öppna spisar.

• Torka inte otvättade textilier i kombi-tvättmaskinen.

• Textilier som är förorenade med substanser så som matlagningsolja, aceton, alkohol, bensin, 
 fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagare ska tvättas i varmt vatten 
 med extra mycket tvättmedel innan de torkas i kombi-tvättmaskinen.

• Föremål av skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta tyger, gummiklädda artiklar och kläder   
 eller skumgummikuddar ska inte torkas i kombi-tvättmaskinen.

• Mjukmedel eller liknande produkter ska användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.

• Tvättprogrammet avslutas utan värme (avkylning) för att säkerställa att tvätten är vid en temperatur 
 som gör att tvätten plaggen inte skadas.

• Töm alla fickor på föremål som tändare och tändstickor innan du stoppar dem i maskinen.

 VARNING: Stäng aldrig av en tvätt-torkmaskin innan torkprogrammet är avslutat om inte alla 
 plagg snabbt tas ut och sprids ut så att värmen försvinner.

• Öppningarna får inte blockeras av en matta.

• Utblåsluften får inte anslutas till en rökgång dit apparater som förbränner gaser eller andra 
 bränslen är anslutna.

• Maskinen får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller dörr med gångjärn på 
 motsatt sida av kombi-tvättmaskinen.

• Produkten får inte installeras i ett fuktigt utrymme.

• Produkten är inte avsedd för att byggas in.

• Tvätt-torkmaskinens lucka kan öppnas under vattentömningen, vilket tar 15 sekunder eller 
 längre för att helt tömma trumman.

SÄKERHETSANVISNINGAR
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INSTALLATION

PRODUKTBESKRIVNING

Topplock

Inloppsslang

Dörr

Tvättmedelsfack

Kontrollpanel

Strömsladd

Trumma

Lucka för filter

Avloppsslang

OBS! 
Beskrivningen är endast som referens. Utgå från din egen produkt.

TILLBEHÖR

Inloppsslang 
kallvatten

Pluggar till hål för 
transportbultar

Stöd till avloppsslang 
(tillval)

Inloppsslang 
varmvatten (tillval)

Manual
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INSTALLATION

INSTALLATIONSPLATS

VARNING!
• Stabilitet är viktigt för att maskinen inte skall flytta på sig.
• Se till att maskinen inte står på strömsladden

Innan installation, välj korrekt plats

1. Säker, torr och plan yta

2. Undvik direkt solljus

3. Tillräckligt ventilerad plats

4. Rumstemperaturen skall vara över 0 grader

5. Ställ på avstånd från produkter som värms upp med kol & gas

VARNING!
• Förpackningsmaterial såsom plast och frigolit kan vara 
 farligt för barn

•  Det finns risk för kvävning! Håll undan allt 
 förpackningsmaterial från barn

PACKA UPP PRODUKTEN

VARNING!
• Du måste ta bort transportbultarna på baksidan av maskinen innan du använder den

• Spara dom på säker plats om du skulle behöva flytta maskinen igen

TAG BORT TRANSPORTBULTARNA

1. Tag bort kartong och Frigolit

2.  Lyft upp maskinen och tag bort bottenförpackningen. Se till att den lilla triangeln av frigolit i   
 botten följer med när du lyfter. Om den inte gör det – lägg maskinen på sidan så du    
 kommer åt att ta bort den.

3. Tag bort tejpen från strömsladden och avloppsslangen

Gör så här för att ta bort transportbultarna

1. Lossa de 4 bultarna med en skiftnyckel och tag bort dom

2. Plugga igen hålen med plastskydden

3. Spara bultarna för framtida bruk
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1.  När du ställer maskinen på plats, kontrollera att fötterna är helt åtskruvade mot maskinen. 
 Om inte, skruva in dem helt med handen eller en skiftnyckel.

2.  Lossa låsmuttern och vrid på foten tills maskinen får kontakt med golvet.

3.  Dra åt låsmuttern igen. Upprepa steg 1–3 på alla fötterna och försäkra dig om att maskinen står stadigt.

INSTALLATION
JUSTERA FÖTTERNA.

ANSLUT INLOPPSLANGEN.

VARNING!
• För att förhindra läckage eller vattenskada, följ noga instruktionerna i detta avsnitt.
• Inloppsslangen får inte vikas, tryckas ihop, modifieras eller skadas.
• För modeller med varmvattenventil, anslut till varmvattenkranen. 
 Energiförbrukningen minskar då för vissa av programmen.

2. ANSLUTA TILL GÄNGAD KRAN

Gängad kran      Specialkran för kombimaskin

glidbussning

glidbussning

Lossa klämmuttern och  Dra åt klämmuttern Anslut inloppsslangen med     Klart.
de fyra skruvarna.   hjälp av glidbussningen

Anslut inloppsslangen som bilderna visar. Det finns två sätt att ansluta den.

1. ANSLUTA TILL VANLIG VATTENKRAN

klämmutter

höj sänk

fot

klämmutter

VARNING!
• Låsmuttrarna på alla 4 fötterna måste vara ordentligt spända mot maskinen
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Det finns två sätt att placera avloppsslangen på:

  1. Anslut den till avloppsbrunnen           2. Anslut den till vaskens avloppsrör.

INSTALLATION

Anslut sedan den andra änden av inloppsslangen 
till inloppsventilen på maskinens baksida och dra 
åt slangen ordentligt medurs.

AVLOPPSSLANG

VARNING!
• Avloppsslangen får inte vikas eller dras ut från kombimaskinen. 

• Placera den enligt instruktionerna, annars kan läckage och vattenskador uppstå.

OBSERVERA.
Om maskinen har ett stöd till avloppsslangen ska detta stöd monteras som på följande bilder.

VARNING!
• Fäst avloppsslangen ordentligt med ett rep eller liknade, se bilderna. 

• Om avloppsslangen är för lång, tryck inte in den i maskinen eftersom detta kan orsaka onormala ljud.

Inloppsventil Inloppsslang

Vattenbrunn

Genom
Bind

Slang-
hållare
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SNABBSTART

VAR FÖRSIKTIG!
• Försäkra dig om att kombimaskinen är korrekt installerad innan du tvättar första gången.

• Kör ett fullt program med tom maskin innan du tvättar första gången.

KALIBRERING
Kalibrering rekommenderas för att få bästa möjliga nytta av maskinen.

1.  Töm maskinen.

2.  Anslut el och vatten

3.  Tryck på ”Fördröj” och ”Temp” samtidigt och håll dem inne till displayen visar ”t19”.

4.  Tryck på start och vänta tills displayen visar 

OBS!
• Om förtvätt är valt, måste tvättmedel läggas även i fack 1.

Tryck på PÅ  Välj program  Välj extra funktion  Starta maskinen
  eller standard

2. TVÄTTA

1. INNAN TVÄTT

      Anslut Öppna vattenkranen Lasta Stäng luckan Fyll på tvättmedel

Huvudtvätt

Sköljmedel

Förtvätt
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ANVÄNDNING

NÄR TVÄTTEN ÄR KLAR

Ett ljud låter när maskinen är klar/det står END i displayen.

CHECKLISTA OCH FÖRBEREDELSER INNAN TVÄTTNING

• Denna kombimaskin är endast avsedd för användning inomhus.

• Använd tvättmedel avsett för maskintvätt.

VARNING!
• Tvätta inte ett ensamt plagg i masken utan lägg helst i några till. 
 Annars kan det skapas obalans i trumman.
• Tvätta inte plagg som är nedsmutsade med brandfarliga ämnen som fotogen, bensin, alkohol etc.

Kontrollera tvättråden på  Töm alla fickor Knäpp knappar, dra igen  
plaggen innan tvätt  dragkedjor och knyt ihop 
  tex skärp och liknande

Lägg små plagg i en tvättpåse Vänd luddiga/pälsklädda  Sortera tvätten efter
 plagg ut och in innan tvätt typ och färg
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TVÄTTMEDELSFACKET

Förtvättmedel

Huvudtvättmedel

Sköljmedel

Dra ut tvättmedelsfacket

OBS!
• Om du använder tjockflytande tvättmedel eller sköljmedel ör det lämpligt att späda ut det lite med vatten  
 innan du häller det i maskinen, för att undvika att klumpar bildas i tvättmedelsfacket.

• Använd alltid lämpligt tvättmedel för de plagg du ska tvätta i respektive temperatur. 
 Då går det åt mindre vatten och du sparar energi

OBS!
• Tvättmedel behöver endast läggas i fack I när förtvätt är valt.

= måste                  =  valfri

Program    Program

1 timme W/D    Skölj & centrifugera

Bomull    ECO 40-60

Mix    Intensiv

Syntet    Jeans

Tvätt & tork    Ylle

Endast torka    20 grader

Luftning    Snabbtvätt 15

Endast centrifugering

ANVÄNDNING
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ANVÄNDNING

1  På/Av – sätta på/stänga av maskinen.

2  Start/paus – starta eller pausa maskinen.

3  Alternativ – här kan du välja ytterligare funktioner, dessa lyser när de är valda.

4  Program – välj program efter vilken tvätt du har.

5  Display – displayen visar programval, ungefärlig tid kvar av programmet, valda funktioner 
 och statusmeddelande för din maskin. Displayer är tänd under hela tvättcykeln.

KONTROLLPANELEN

A  Fördröjning   J  Välj

B  Dörrlås   K  Anti-skrynkelfunktion

C  Barnlås   L  Extra sköljning

D  Lasta om   M  Snabbtvätt

E  Temperatur   N  Extra tvätt

F  Hastighet   O Förtvätt

G  Tvättid - Fördröjningstid - Felmeddelande - Programslut

H  Förtvätt - Tvätta - Skölj - Centrifugera

 Lufttorka - Skonsam torkning - Normal torkning 
 Extra torrt

1:25    2h          E20              End

OBS!
• Denna är endast som referens. Utgå från din egen maskin

 Fördröj         Torka               Temp.          Centr.           Funktion          Välj

På/Av

Start/Paus

Endast centrifugering

1 timme W/D

Bomull   

Mix   

Syntet   

Tvätt & tork   

Endast torka  

Luftning  Skölj & centrifugera

ECO 40-60

Intensiv

Jeans

Ylle

20 grader

Snabbtvätt 15
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ANVÄNDNING

PROGRAMVAL

FÖRDRÖJ
Fördröjfunktion:

1. Välj ett program  

2. Håll inne Fördröjknappen för att välja tid (0-24 timmar)

3. Tryck (start/paus) för att inleda ditt val

TA BORT VALD FÖRDRÖJNING:
Håll inne (Fördröj) knappen tills displayen visar 0 timmar. Den skall hållas inne innan start av 
program. Om programmet redan startat – stäng av programmet och gör nytt val

VARNING!
Om det skulle bli strömavbrott när maskinen är igång – har den minne för valt program 
och fortsätter på detta när strömmen kommer tillbaka

FÖRTVÄTT
Denna funktion ger en extra tvätt innan huvudtvätt. Bra för hårt smutsad tvätt. 
Du fyller på tvättmedel i fack 1

EXTRA TVÄTT
Funktion för mycket smutsig tvätt. Detta val ökar på tvättiden och intensifierar tvättresultatet

SNABBTVÄTT
Denna funktion minskar tvättiden

EXTRA SKÖLJNING
Denna funktion ger extra sköljning för din tvätt

MITT PROGRAM
Denna funktion memorerar dina mest använda program. När du valt program, håll 
inne (Spin) i 3 sekunder innan du börjar tvätta. Standardinställningen är Bomull.

STRYKFRITT
Denna funktion kan användas för att göra din kläder mindre skrynkliga

Fördröj

Välj program           Välj tid             Starta

Fördröj
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OBS!
TIPS FÖR TORKNING
• Kläder kan torkas efter centrifugering. 

• Tryck inte på varvtalsknappen under centrifugeringen för att säkerställa att kläderna 
 centrifugeras ordentligt. 

• Välj ett lämpligt centrifugeringsvarvtal för syntettextilier innan de torkas. 

• För att säkerställa kvalitetstorkning av textilier ska de delas in i efter sort och torktemperatur. 

• För att skydda textilier av syntet är det bättre att ta ut dessa innan de har torkat helt och 
 ställ in en lämplig torktid i enlighet med lasten.

PLAGG SOM INTE ÄR LÄMPLIGA FÖR TORKNING:
• I synnerhet känsliga textilier som syntetgardiner, ylle- och sidenplagg, kläder med metalldelar, nylon-
 strumpor, skrymmande plagg som jackor, sängkläder, täcken, sovsäckar och duntäcken bör inte torktumlas. 

• Plagg stoppat med skumgummi eller liknande material får inte torktumlas; de utgör en brandrisk. 

• Inte heller material med rester av läggningsvätska eller hårspray, nagellacksborttagare eller liknande   
 lösningsmedel bör torktumlas. Det kan bildas skadliga ångor

ANVÄNDNING

TORKNING

Tryck på denna knapp för att välja vilket av torkningsprogrammen du vill använda: 
Extra torrt / Normal torr / Skonsam torkning / Lufttorkning

 Extra torrt – använd denna när du behöver använda kläderna direkt

 Normal torr – för normal torkning

 Skonsam torkning – lätt torkning

 Lufttorkning – kläderna roteras/luftas utan vatten för att ta bort eventuella odörer.

STARTA OM/ LÄGGA I GLÖMD TVÄTT
Detta kan utföras under ett tvättprogram. När kombimaskinens trumma fortfarande snurrar och det finns 
en större mängd vatten med hög temperatur i trumman är det osäkert och luckan kan inte öppnas. 
Tryck [Start/Paus] i 3 sekunder för att kunna stoppa i glömd tvätt halvvägs i programmet. 

Följ stegen nedan:

1.  Vänta tills trumman slutat snurra.

2.  Dörrlåset öppnas.

3.  Stäng luckan när du stoppat in kläderna du glömt och tryck återigen på knappen [Start/Paus]. 
 OBS: Använd inte denna funktion när vattenytan är över kanten på gummibälgen och 
 temperaturen är hög.

  Tryck [Start/Paus] 3 sek.            Lägg i kläderna                          Start
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ANDRA FUNKTIONER

ANVÄNDNING

Modell: MFC80-DU1401B/C14E-EU(NE)

Program Standardhastighet (rpm) Program Standardhastighet (rpm)

 1400  1400

1 Timma Tvätt/Tork 1400  Skölj & Centrif.  1000  

Bomull 1400 EKO 40-60 1400

Mix 800 Intensiv 800

Syntetisk 1200 Jeans 1000

Tvätt& Tork 1400 Ylle 600

Tork 1200 20 °C 1000

Luftning - Snabb 15 800

Centrifugering 1000

TEMPERATUR
Tryck på knappen för att välja önskad tvättemperatur.

FUNKTION
Med denna knapp väljer du tillval/funktioner som förtvätt, extra sköljning, extra tvätt, 
nattvätt eller anti-skrynkelfunktion.

VÄLJ
Här bekräftar du dina val enligt ovan.

CENTRIFUGERING
Tryck på denna knapp för att ändra centrifugeringshastigheten, 
0-600-800-1000-1200-1400
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Tryck på [Funktion] och [Välj]
samtidigt i tre sekunder.

OBS!
För att undvika att barn får åtkomst till maskinens reglage under användningen, kan du använda denna 
funktion. Den enda knapp som fungerar när denna funktion är aktiverad är On/Off-knappen och maskinen 
stängs då av när man trycker på On/Off-knappen. Maskinen memorerar programmet under tiden när 
maskinen varit avstängd, och när man återigen trycker på knappen On/Off, startar den på samma ställe. 

• Tryck på ”Funktion” och ”välj” tillsammans i 3 sekunder en ljudsignal hörs och barnlåset är aktiverat. 

• Tryck på de två knapparna i tillsammans 3 sekunder, ljudsignalen hörs för att låsa upp igen. 
 Men när strömmen bryts frigörs även barnlåset. 

• Barnlåset avaktiveras inte automatiskt så du måste själv koppla bort det innan du väljer program mm.

BARNLÅS

ANVÄNDNING

DÄMPA LJUDSIGNALEN

Välj program.  

    Tryck på ”Torka” och ”Temp.” i 3 sekunder 
    = ljudsignalen är dämpad

För att sätta igång ljudsignalen igen, tryck på samma knappar igen i 3 sekunder.
Inställningen behålls till nästa återställning
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ANVÄNDNING

PROGRAM

Välj program efter vilket typ av tvätt du har.

1 timme W/D För mindre plagg av syntet, max vikt är 1 kg (ungefär 4 skjortor).

Bomull För kraftigare plagg av bomull eller linne.

Mix Blandade plagg av bomull och syntet

Syntet För att tvätta ömtåligare plagg av syntetmaterial, till exempel: skjortor, rockar,   
 blandat. När man tvättar stickade plagg ska man minska mängden tvättmedel på  
 grund av dess ösa trådsammansättning och att det lätt bildas bubblor. 

Tvätt & tork Standard energisparande program

Endast Torka  Välj programmet [Torka] för att torka kläder, torktemperaturen är olika. 
 Välj torktid efter mängden plagg.

Lufttorkning Plaggen roteras under hög temperatur utan vatten för att ta bort odörer.

Endast centrifugering  Extra centrifugering med valbar hastighet

Skölj & centrifugera  Separat program för sköljning och centrifugering.

ECO 40-60 Specialprogram för lakanstvätt

Intensiv  För hårt smutsad tvätt, har utökad tvättid

Jeans  Specialprogram för Jeansplagg

Ylle   Välj detta program för att tvätta ylleplagg märkta ”Maskintvätt”. 
 Välj lämplig tvättemperatur i enlighet med märkningen på plaggen som ska tvättas.  
 Skonsamt program för att motverka krympning med längre pauser i programmet.

20°C  20°C tvätt, man kan även välja kallt vatten

Snabbtvätt 15’  Kortprogram avsett för en mindre mängd lätt smutsade plagg.
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ANVÄNDNING

PROGRAMTABELL

1 timme W/D

Bomull

Mix

Syntet

Tvätta & Torka

Endast torka

Lufttorkning

Endast centrifugering

Skölja & centrifugera

ECO 40-60

Intensiv

Jeans

Ylle

20 grader

Snabbtvätt 15

PROGRAM  MÄNGD (KG)  TEMP. (°C)  STANDARDTID

• Enligt EU Direktiv Nr 1061/2010, EU energieffektivitetsklass A. 
 Testprogram: Intensiv; Hasighet: Högsta hastighet; Temperatur: 60grader. 
 Övriga som standard. Halvfull 8kgs maskin: 4.0kg

• Enligt EU Direktiv 2019/2023, EU Energieffektivitetsklass D. 
 Testprogram: EKO 40-60/Tvätt & Tork. EKO 40-60: som standard.  
 Halvfull 8kgs maskin: 4.0kg. Kvartsfull 8kgs maskin: 2kg. Tvätt/Tork: som Extra Torrt, övriga  
 som standard.  Halvfull 8kgs maskin: 4.0kg

OBS! 
• Parametrarna i ovan tabell är endast som referens. 
 De verkliga kan skilja sig från dessa.
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OBS!
Ha inte tvätt i maskinen när du gör rent trumman

OBS!
Myrsyra eller utspädda lösningsmedel eller liknande är inte tillåtet.

RENGÖRING AV LUCKA OCH GLAS
Torka av glaset och tätningen efter varje tvätt för att 
avlägsna ludd och fläckar. Om ludd samlas kan detta 
orsaka läckage. Avlägsna mynt, knappar och andra 
föremål från tätningen efter varje tvätt

RENGÖRING INUTI TRUMMAN
Rost från metallföremål inuti trumman ska omedelbart avlägsnas med klorfritt rengöringsmedel.
Använd aldrig stålull.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL 
AV TVÄTT-TORKMASKINENS HÖLJE
Rätt underhåll av kombi-tvättmaskinen kan förlänga dess 
livslängd. Ytorna kan rengöras med utspädda icke
slipande neutrala rengöringsmedel om nödvändigt. 
Om vatten har strömmat ut, torka omedelbart upp det 
med en trasa. Inga vassa föremål får användas på höljet.

VARNING!
Innan du påbörjar något underhåll, dra ut stickkontakten eller 
frånskilj strömmen samt stäng vattenkranen.

UNDERHÅLL
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UNDERHÅLL

RENGÖRING AV INLOPPSFILTER

OBS!
•  Inloppsfiltret måste rengöras om det inte kommer eller kommer för lite vatten när kranen öppnas.
 

RENGÖR KRANENS FILTER:
1.  Stäng kranen.
2.  Lossa inloppsslangen från kranen.
3.  Rengör filtret
4.  Sätt tillbaka inloppslangen.
 

RENGÖRING AV FILTRET I 
KOMBI-TVÄTTMASKINEN:
1.  Skruva bort inloppsslangen från maskinens baksida.
2.  Dra ut filtret med en spetstång och sätt tillbaka det 
 efter rengöringen.
3.  Använd en borste för att göra rent
4.  Sätt tillbaka Inloppsslangen

OBS!
•  Använd inte alkohol, lösningsmedel eller kemikalier för att rengöra maskinen.när kranen öppnas.
 

RENGÖRING AV TVÄTTMEDELSFACKEN
1.  Tryck ned pilen som finns på locket till sköljmedelsfacket.
2.  Lyft upp fliken och ta bort sköljmedelslocket och tvätta alla fack med vatten.
3.  Sätt tillbaka sköljmedelslocket och skjut in facket i läge.

Dra ut dispensern 
genom att trycka 
ner A.

Skölj facken med 
vatten.

Rengör med tex en 
tandborste.

Sätt tillbaka 
dispensern.
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UNDERHÅLL

RENGÖRING AV TÖMNINGSPUMPENS FILTER

VARNING!
• Var försiktig – vattnet kan vara varmt!

• Låt eventuell Tvättmedelslösning svalna.

• Dra ut stickkontakten för att undvika elektriska stötar innan rengöring.

• I tömningspumpens filter fångas trådar och mindre främmande föremål från tvätten.

• Rengör filtret regelbundet för att säkerställa att maskinen fungerar som den ska.

VARNING!
• Se till att alla delar sätts tillbaka korrekt – annars kan vattenläckage uppstå

•  Vissa maskiner har ingen Nödavloppsslang – hoppa då över steg 2 & 3 ovan.

•  Det kan finnas hett vatten i maskinen när den används och beroende på vilket program 
 som är valt. Lossa aldrig på pumpens lock under ett tvättprogram, vänta alltid tills maskinen 
 har avslutat programmet och den är tom. Se till att locket sitter fast ordentligt när du sätter 
 tillbaka det.

Öppna den nedre luckan Vrid 90 grader och dra ut 
nödavloppsslangen. Ta av 
slanglocket. 

När vattnet runnit ut sätt 
tillbaka avloppsslangen.

Öppna filtret genom att 
vrida motsols.

Avlägsna eventuella 
föremål.

Sätt tillbaka filtret och 
stäng luckan.

Nödavlopps-
slang
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PROBLEM  ORSAK LÖSNING

 Problem med  Luckan är inte ordentligt stängd.  Starta om efter att luckan är låst.
 luckans lås  Se efter så inga kläder har fastnat

 Problem med  Kontrollera om vattnet strömmar Inloppsslangen är vriden. 
 vattentillförseln för långsam Inloppsfiltret är igensatt.
 under tvätt  

 Problem med att  Avloppsslangen är igensatt eller  Kontrollera om avloppsslangen är 
 tömma under tvätt vriden. igensatt

 Vattenflöde  Starta om maskinen
              
 Annat  Prova först igen
    – annars kontakta service.

E30

E10

E21

E12
EXX

UNDERHÅLL
FELSÖKNING

Om du inte kan starta maskinen eller om den stannar under ett program.
Börja med att felsöka i nedan tabell. Om du inte kan avhjälpa felet kontakta service

PROBLEM ORSAK LÖSNING

Tvättmaskinen startar inte Luckan är inte stängd korrekt Titta så inga kläder har fastnat  
  och stäng luckan ordentligt.  
  Starta om.

Det går inte att öppna luckan Maskinens säkerhetssystem Koppla från elektriciteten.   
 är aktiverat Starta om maskinen

Vattenläckage  Anslutningen mellan inloppsröret  Kontrollera och dra åt 
 eller inloppsslangen och kranen vattenrören. Rensa
 är inte tät. avloppsslangen.

Tvättmedelsrester i facken Tvättmedlet är fuktigt och hopklumpat Rengör och torka facket.

Indikator eller Display tänds inte Strömmen är urkopplad.  Kontrollera om strömmen är  
 Problem med PC-kortet. avstängd och om
 Anslutningsproblem. stickkontakten är korrekt   
  ansluten. 

Onormalt ljud  Kontrollera om transportsäk- 
  ringarna är avlägsnade. Är   
  maskinen installerad på ett
  fast och plant underlag.

OBS!
• Efter åtgärd – starta om maskinen. Om problemet kvarstår, fler problem uppstår, 
 felkod-larm återkommer, kontakta service
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Strömförsörjning 

Max strömstyrka 

Vattentryck  

Modell Tvättkapacitet   Mått BxDxH Nettovikt   Märkeffekt  
 Torkkapacitet  

UNDERHÅLL
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Modell        MFC80-DU1401B/C14E-EU(NE)

Tvättkapacitet        8kg

Torkkapacitet       6kg

Centrifugeringshastighet       1400 rpm

Energieffektivitetsklass       A

Årlig energiförbrukning per cykel (för att tvätta & torka en full maskin i 60grader)   5.44kwh/Cykel

Vattenförbrukning per cykel (Total)           136L/Cykel

Årlig energiförbrukning (vid anv av Tork)     1088kWh/årlig

Årlig vattenförbrukning (vid anv av Tork)     27200L/årlig

Årlig energiförbrukning (ingen anv av Tork)   176kWh/årlig

Årlig vattenförbrukning (ingen anv av Tork)    12800L/årlig

Tvätt - Effektivitetsklass       A

Centrifugering/Tork Effektivitetsklass    B

Standard Tvättcykel          Intensiv

Energiförbrukning för program EKO 40-60 vid full maskin                0.88kWh/cykel

Energiförbrukning för program EKO 40-60 vid halvfull maskin        64L/cykel

Kvarvarande fuktinnehåll för program Bomull EKO 60grader vid full maskin    53%

Programtid för Bomull EKO 60grader vid full maskin (Tvätt)      310min

Energiförbrukning vid torkning av full maskin     4.56kWh/cykel

Vattenförbrukning vid torkning av full maskin      72L/cykel

Kvarvarande fuktinnehåll vid torkning av full maskin        0%

Programtid vid torkning av full maskin          420min

Strömförbrukning vid AV läge         0.5W

Strömförbrukning vid PÅ läge         1.0W

Ljudnivå Tvättning       57dB (A)

Ljudnivå Centrifugering      79dB (A)

Ljudnivå Torkning      62dB (A)

Energitestprogram: Intensiv; Hastighet: Högsta hastighet; Temperatur 60grader C; annat som standard.

UNDERHÅLL
INFORMATIONSBLAD
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UNDERHÅLL

Energiförbrukning i kWh per kg per 
cykel, för en tvättcykel för hus-
hålls-tvätt/torken, med programmet 
EKO 40-60 grader vid en kombination 
av en full och delvis full maskin. Den 
faktiska energiförbrukning beror på 
hur maskinen används

Vattenförbrukning i liter per cykel, 
för programmet EKO 40-60 vid en 
kombination av en full och delvis 
full maskin. Den faktiska vattenför-
brukningen beror på hur maskinen 
används och på vattnets hårdhets-
grad

Energiförbrukning i kWh per kg 
per cykel, för en tvätt- och 
torkcykel för hushålls-tvätt/
torken. Vid en kombination av en 
full och halvfull maskin. Den 
faktiska energiförbrukningen 
beror på hur maskinen används

Vattenförbrukning i liter per cykel, 
för en tvätt- och torkcykel för 
hushålls-tvätt/torken vid en kombina-
tion av en full och delvis full maskin. 
Den faktiska vattenförbrukningen 
beror på hur maskinen används och 
på vattnets hårdhetsgrad
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VärdeVärdeParameter

Generella produktparametrar

Modell MFC80-DU1401B/C14E-EU(NE)

Leverantörsadress: Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg

Leverantörens namn: OSBY Vitvaroar AB

Nominell
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kapacitet
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kapacitet
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UNDERHÅLL

Parameter VärdeVärdeParameter

Fristående

Fjärrstyrd fördröjd start (8W) 
( Om denna funktion finns)

Luftburet akustiskt ljud under 
centrifugeringsfasen för EKO 40-60 
tvättcykel vid nominell tvättkapacitet

Typ

Fördröj start (W)  
(Om detta läge finns) 

Luftburen akustisk ljudklass för 
centrifugeringsfasen för EKO 40-60 
tvättcykel vid nominell tvättkapacitet

76 B

 Inbyggd/Fristående

N/A

N/A

Standbyläge (8W)Avläge (W) 0,50

4,00

Tilläggsinformation:

Webblänk till leverantörens hemsida: www.osbyvitvaror.se

Minsta varaktighet för den garanti som erbjuds av leverantören (1år)

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner 
under tvättcykeln NEJ



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

www.osbyvitvaror.se
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