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SÄKERHETSINSTRUKTIONER
■ Säkerhetsinstruktioner
Varning!
För att förhindra skador på dig och andra, måste du följa
säkerhetsanvisningarna.
•

Denna produkt tillhör kategori I elektriska apparater, och är endast
avsedd för torkning av textiler som har tvättats med vatten i hushåll.
Vänligen uppmärksamma säkerheten vid strömförbrukning under
driften!

•

En strömkälla med tillförlitlig jordning måste användas. Dess jordade
tråd måste begravas under marken och får inte komma i beröring
med andra ledningar, såsom stadsvattenrör eller gasrör osv.
Den jordade tråden och nolltråden måste särskiljas och får inte
anslutas till varandra.

•

Strömtråden ska uppfylla IEC-kraven, och måste klara elektricitet
över 16 A. För att säkerställa din och din familjs säkerhet, vänligen
genomför förbättringar omedelbart om någon strömförbrukning i ditt
hem inte uppfyller ovannämnda krav.

•

Lägg inte till mer belastning än rekommenderat. Respektera den
maximala lastvolymen. Se det relaterade kapitlet i användarhandboken.

•

Torktumlaren får inte användas om industrikemikalier har använts för
rengöring.

•

Torka inte otvättade föremål i torktumlaren.

•

Föremål med fläckar från ämnen som matolja, aceton, alkohol,
bensin, fotogen, fläckmedel, terpentin, vax och vax-borttagning måste
tvättas i varmt vatten med en extra mängd tvättmedel innan de torkas
i torktumlaren.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
•

Produkter som skumgummi (latexskum), duschmössor, vattentäta
textilier, artiklar med gummerad baksida och kläder eller kuddar
försedda med skumgummidynor bör inte torkas i torktumlaren.

•

Tyg-mjukmedel eller liknande produkter ska användas enligt
specifikationerna för tyg-mjukmedel.

•

Den sista delen av en torktumlarens cykel går utan värme
(avkylning) för att säkerställa att föremålen lämnas vid en
temperatur som förhindrar att de skadas.

•

Luddfiltret måste rengöras ofta.

•

Ludd får inte samlas runt torktumlaren.

•

Lämplig ventilation måste tillhandahållas för att undvika gasflöde i
rummet från eldstäder som bränner andra bränslen, inklusive öppna
eldar.

•

Avgasluften får inte föras ut i en avgaskanal tillsammans med rök
från eldnings-gas eller andra bränslen.

•

Apparaten får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr
eller en dörr med gångjärn på motsatt sida till torktumlaren, vilket
skulle kunna begränsa möjligheten att fullständigt öppna
torktumlarens dörr.

•

Oljepåverkade föremål kan antändas spontant, speciellt vid
exponering för värmekällor, t.ex. i torktumlare. Föremålen blir varma
och orsakar en oxidationsreaktion i oljan. Oxidation skapar värme.
Om värmen inte kan undkomma, kan föremålen bli tillräckligt hetta
för att ta eld. Att stapla eller lagra oljepåverkade föremål kan
förhindra värme från att ta sig ut och därmed innebära brandfara.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
• Om det är oundvikligt att tyg med fläckar från vegetabilisk
olja eller matolja, eller som har blivit förorenade av
hårvårdsprodukter, placeras i torktumlaren, bör de först tvättas
i varmt vatten med extra tvättmedel - detta kommer att minska,
men inte eliminera, faror.
• Apparaten får inte stjälpas under normal användning eller
underhåll.
• Ta bort alla föremål ur fickor, såsom tändare och tändstickor.
• Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt, och
av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har
fått tillsyn eller instruktioner om användningen av apparaten
på ett säkert sätt och förstår de involverade farorna. Barn får
inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får
inte utföras av barn utan tillsyn (Denna varning gäller endast
för den EUROPEISKA marknaden)
• Om sladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren,
dess servicetekniker, eller liknande kvalificerad person för att
undvika fara.
• Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk .
• Öppningarna får inte blockeras av en matta.
• Barn som är yngre än 3 år ska hållas borta ifall de inte
övervakas kontinuerligt.
• Om apparaten hanterar höga temperaturer på ett onormalt
sätt, dra omedelbart ur kontakten.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist
på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller får
instruktioner angående användning av apparaten av en person som
ansvarar för deras säkerhet. Barn ska hållas under uppsikt så att de
inte leker med apparaten. (Denna varning gäller inte för den
EUROPEISKA marknaden)

Varning!
Stoppa aldrig torktumlaren före torkningens slutcykel. I så fall
kommer mycket värme att spridas som kan orsaka skada.

Korrekt avfallshantering för denna produkt:
Denna märkning indikerar att produkten inte ska slängas
med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra
eventuella skador på miljön eller på människors hälsa
på grund av okontrollerad avfallshantering, återvinn
produkten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar
återanvändning av materialresurser. För att returnera din
begagnade enhet, använd retur- och insamlingssystemen
eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes.
De kan hantera denna produkt för miljösäker återvinning.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER
Risk för elektrisk chock
• Dra inte i strömsladden kraftigt för att dra ut stickkontakten .
• Koppla inte in/dra inte ur stickkontakten med våta händer.
• Skada inte nätsladden och nätkontakten.

Risk för personskador
• Montera och installera inte torktumlaren utan instruktioner eller
övervakning.
• Ställ inte denna torktumlare ovanpå en tvättmaskin utan ett
staplings-kit. (Om du vill stapla maskiner, inhandla de separata
delarna som sedan måste installeras av tillverkaren, dess
servicetekniker eller liknande kvalificerade personer för att
undvika fara.)
• Luta dig inte mot torktumlarens öppnade dörr.
• Lägg inte några brandfarliga artiklar på torktumlaren, t.ex.
stearinljus, elspis.

Risk för skador på maskinen
• Torka inte över nominell kapacitet.
• Använd inte torktumlaren utan filterdörren och filterbasen.
• Torka inte kläder som inte har centrifugerats.
• Exponera inte torktumlaren för direkt solljus, endast för
inomhusbruk.
• Installera inte torktumlaren i en fuktig och våt miljö.
• Under rengöring och underhåll, kom ihåg att dra ut stickkontakten
och skölj inte av torktumlaren direkt med vatten.

Explosionsrisk
Torka inte kläder med brandfarliga ämnen såsom kololja, alkohol
eftersom det då finns risk för explosion.

INSTALLATION
■ Produktbeskrivning
Topplock
Kontrollpanel
Behållare

Dörr

Strömkabel
Trumma
Ludd-filter

Luftintag
Kondensor
Kondensorlucka

Tillbehör
Följande delar är valfria för specifika modeller.
Om din torktumlare har följande delar, använd handskar och montera dem enligt
anvisningarna nedan.

Slanghållare (tillval)

Kondensavloppsslang
(tillval)

■ Installation

Använd en tång för
att ta bort slangen
från
slanganslutningen.

Trä på den
externa
avloppsslangen.

Placera eller fäst slangen i vasken eller
valfritt avlopp för vattendränage .

INSTALLATION
Transport
Flytta försiktigt. Ta inte tag i några utstående delar på maskinen. Maskindörren får inte
användas som handtag för transport.

Installeringsposition
1. Vi rekommenderar att du placerar din maskin nära din tvättmaskin för din
bekvämlighet.
2. Torktumlaren måste installeras på ett rent ställe där smuts inte ackumuleras.
Luft måste kunna cirkulera fritt runt omkring apparaten. Täck inte för det främre
luftinloppet eller luftintags-gallren på maskinens baksida.
3. För att hålla vibrationer och ljud så låga som möjligt när torktumlaren används, ska
den placeras på en fast och jämn yta.
4. Fötterna får aldrig tas bort. Begränsa inte golvutrymmet genom stapelmattor,
träremsor eller liknande. Detta kan orsaka att värme ackumuleras vilket kan störa
apparatens funktion.

Nivåjustering
Väl i sitt permanenta driftläge, kontrollera med hjälp av ett
vattenpass att torktumlaren står absolut jämnt. Om inte,
justera fötterna med ett verktyg.

Strömanslutning
1. Se till att spänningen hos strömförsörjningen är densamma som den elektriska
specifikationen för torktumlaren.
2. Anslut inte torktumlaren till anslutningskortet, universalkontakten eller -uttaget.

DRIFT
■ Snabbstart
Observera!
Innan användning, kontrollera att maskinen är
ordentligt installerad.

Lasta

Anslut

Stäng dörren

Torkning
På

Välj program

Välj funktion
eller standard

Start

Efter torkning

Larm eller "0:00" på displayen.

Öppna dörren och
plocka ut tvätten

Dra ut
behållaren

Häll ut det filtrerade
kondensvattnet

Rengör filtret

Dra ur
kontakten

Observera!
• Om du använder ett uttag med en strömbrytare, tryck på strömbrytaren
för att stänga av strömmen direkt.

DRIFT
■ Före varje torkning
Viktigt!
Före första cykeln kan damm och fett finnas kvar i torktumlaren från
tillverkningen och transporten. För att undvika att dessa förorenar dina kläder,
gör som följer:
• Placera några rena trasor i trumman.
• Anslut strömmen.
• Välj "Snabb" -programmet, tryck på "Start/Paus" -knappen.
• Efter avslutat program, följ "Rengöring och skötsel" på sidan 19 för att
rengöra ludd-filtret och kondensatorn.
1. Före torkning, centrifugera tvätten ordentligt. Hög centrifugeringshastighet kan minska
torktiden och minska energiförbrukningen.
2. För ett enhetligt torkresultat, sortera tvätten efter typ av tyg och torkprogram.
3. Innan torkning, stäng dragkedjor, krokar och snörhål, knäpp igen knappar,
knyt tygremmar osv.
4. Övertorka inte kläderna, de kan då lätt bli skrynkliga eller veckade.
5. Torka inte artiklar som innehåller gummi eller liknande elastiska material.
6. Dörren kan öppnas först efter att torkmaskinens program har slutförts för att förhindra
att huden skållas av varm ånga eller en överuppvärmd torkmaskin.
7. Rengör ludd-filtret och töm behållaren efter varje användning för att undvika förlängning
av torkningstiden och ökad energiförbrukning.
8. Torka inte dessa kläder efter torknings/rengöringsprocess. Referensvikt för torkning.
Blandade material
(ca 800 g)

Jackor
(ca 800 g bomull)

Jeans
(ca 800 g)

Handdukar
(ca 900 g bomull)

Enskilda lakan

Arbetskläder

Sovplagg

Skjortor

(ca 600 g bomull)

(ca 1120 g bomull)

(ca 200 g)

(ca 300 g bomull)

Undertröjor
(ca 180 g bomull)

Underbyxor
(ca 70 g bomull)

Strumpor
(ca 50 g blandat
material)

Observera!
• Överbelasta aldrig maskinen.
• Torktumlaren ska inte användas för textil med droppande vatten.
Torktumlaren kan skadas och eld uppstå.
• Ej lämplig för silke eller ulltextilier.

DRIFT
■ Kontrollpanel

DRIFT

Var uppmärksam vid användning av torktumlaren. Om dina kläder innehåller följande
symboler kan de inte torkas i maskinen:

Torkning

Torktumling

Ej torktumling

Torka inte

Hängtorkning

Dropptorkning

Plantorkning

Torkning i skugga

Kemtvätt

Ej kemtvätt

Kemtvätta normal cykel med
vilket tvättmedel som helst

Kemtvätt normal cykel,
endast petroleum-tvättmedel

DRIFT
På/Av

Display

Produkten är på eller av.

Den här skärmen visar inställningen, beräknad
återstående tid och statusmeddelanden för din
torktumlare.

Start/Paus
Tryck på knappen för att starta eller pausa
torkningscykeln.

Extra inställningar

Program
Olika torkcyklar kan väljas enligt användarens
behov för att kläderna ska få effektivare
torkningsresultat.

Dessa knappar används för att ställa in
ytterligare funktioner.

Filter
Filter
Please clean
the "filter" when
lighting, after
dryer stops.
Rengör
filtret när
lyser, the"
efter att" is
torktumlaren
harthe
stannat.

Tank
Tank

Please
empty the
* is lighting,har
after
the dryer stops.
Töm
behållaren
närcontainer
" " lyser,when
efterthe"
att torktumlaren
stannat.

Fördröjd start
Tid
Barnlås
Indikator, återstående tid/felmeddelande
Status för torkfas
Rensa filtret (varning)
Full

Töm vattenbehållaren (varning)
Torkgrad (fyra nivåer)
Indikator, Snabbläge
Indikator , Signal
Indikator, Skrynkelskyddsläge
Mitt program

DRIFT
Programväljare
1. Tryck på [På/Av]-knappen när LED-skärmen lyser, vrid programknappen för att
välja önskat program.
2. Välj [Fördröj], [Tid], [Torkgrad], [Snabbläge], [Signal] eller
[Skrynkelskydd]-funktioner för ytterligare alternativ.
3. Tryck på [Start/Paus]-knappen.

Programstart
Trumman fortsätter att rotera efter att programmet har startat, status-lampan i
displayområdet blinkar i följd, den återstående tiden som visas kommer att ändras
automatiskt.

Programslut
1. Trumman slutar köras efter att programmet slutar, larmet kommer att pipa,
displayen visar "
", statuslampan för den sista cykelfasen blinkar. Torktumlaren
startar [Skrynkelskydd]-funktionen om användaren inte plockar ur tvätten
inom 1 minut (se sidan 15). Tryck på [På/Av]-knappen för att bryta strömmen
och dra ut kontakten.
2. Hantera problemet i enlighet med "Felsökning och lösningar", om det finns ett
oväntat stopp under torkningsproceduren och torktumlaren visar information
(se sidan 20).

■ Övriga funktioner
• Instruktioner för [Fördröj]-funktionen
Denna funktion används för att fördröja torkningstiden för kläder inom
24 timmar. Fördröjningstiden betyder att programmet börjar efter x antal timmar.
När fördröjningsprogrammet startar, börjar tiden på displayen att räknas ned och
fördröjningsikonen blinkar.
Steg i detalj:
1. Lägg i tvätten och kontrollera att maskinens dörr är stängd.
2. Tryck på [På/Av]-knappen, vrid sedan på programvals-knappen för att välja önskat
program.
3. Du kan välja [Skrynkelskydd]- eller [Signal]-funktioner enligt dina behov.
4. Tryck på [Fördröj]-knappen.
5. Fortsätt att trycka på [Fördröj] för att välja fördröjningstiden.
6. Efter att [Start/Paus]-knappen har tryckts in är torktumlaren i drift.
Torkningsproceduren utförs automatiskt när fördröjningstiden är över.
7. Om du trycker på [Start/Paus]-knappen igen kommer fördröjningsfunktionen att
vara pausad.
8. Om du vill avbryta funktionen "Fördröjning", tryck på [På/Av]-knappen.

DRIFT
• Instruktioner för [Tid]-funktionen
När något av programmen Värma, Svalka eller Lufta väljs, kan [Tid]-knappen användas för
att ställa in torktiden på 10 min. steg.

• Instruktioner för [Torkgrad]-funktionen
Används för att justera tvättens torkgrad. Fyra olika nivåer finns tillgängliga.
Torktiden ökar 3 minuter i varje nivå.
1. Torkgrad-funktionen kan bara aktiveras innan programstart.
2. Tryck på [Torkgrad]-knappen flera gånger för att välja torktid.
3. Bortsett från [Bomull Stryktorrt] [Snabb] [Syntetiskt Stryktorrt] [Barnkläder]
[Värme] [Svalka] [Lufta] kan alla program köras med [Torkgrad]-funktion.

• Instruktioner för [Snabbläge]
Används för att begränsa torktiden. Programmen [Bomull Extra], [Bomull Standard],
[Mix] och [Jeans] kan ställas in med den här funktionen. Används för att förkorta
torktiden.

• Instruktioner för [Signal]-funktionen
Ställ in larmet: på eller av. Som standard är larmet på. Tryck på knappen om det
behövs. När larmet är på:
1. Kommer torktumlaren att ge ifrån sig ett ljud om du trycker på extrafunktionsknapparna.
2. Om torktumlaren är igång och du vrider på funktionsknappen, kommer
torktumlaren påminna om att detta är ett ogiltigt val.
3. När torkprogrammet är avslutat, kommer larmet också att påminna användaren

• Instruktioner för [Skrynkelskydd]-funktionen
Vid slutet av torkningscykeln är drifttiden för Skrynkelskydd 30 minuter (standard)
eller 120 minuter (valfritt).
[Skrynkelskydd]-lampan ska lysa när funktionen Skrynkelskydd är vald. Denna funktion
förhindrar att tvätten blir skrynklig. Tvätten kan plockas ur under Skrynkelskydd-fasen.
Alla program förutom [Svalka], [Lufta] och [Barnkläder] har denna funktion.

DRIFT
•

Instruktioner för [Mitt program]-funktionen

Används för att definiera och spara dina favoritprogram som ofta används.
1. Använd programväljaren för att välja önskat program och andra torkningsfunktioner.
2. Tryck och håll ner knappen [Torkgrad] i 3 sekunder tills det piper och det önskade
programmet har sparats.
3. Vrid programväljaren till positionen [Mitt program] för att påbörja ditt favoritprogram.
Om du vill ändra inställningarna för [Mitt program], upprepa steg 1 och 2.

•

Instruktioner för [Barnlås]-funktionen

1. Denna maskin innehåller ett speciellt barn-säkerhetslås, som kan hindra barn från att
oavsiktligt trycka på knappar eller orsaka felaktig drift.
2. När torktumlaren är i driftläge, förutom vänteläge, tryck på knapparna [Skrynkelskydd]
och [Signal] samtidigt i över 3 sekunder för att starta barnlås-funktionen. När barnlåsfunktionen är inställd kommer displayen att visa barnlås-ikonen, och ingen knapp kan
påverka torktumlaren med undantag för [På/Av]-knappen.
När barnlåset är aktiverat, kan knapparna [Skrynkelskydd] och [Signal] tryckas
ned samtidigt i över 3 sekunder för att låsa upp barnlås-funktionen.

Stryktorrt

Standard

Extra

Snabb

Stryktorrt

1 kg

Skjortor

Observera!

• Tjocka tyger eller tyger i flera lager, t.ex. sängkläder, jeans, jackor osv, är inte lätta att torka.

standard och är mest lämpligt för att torka normal bomullstvätt vid angiven laddningskapacitet.

• För ojämna material, tjocka tyger och tyger i flera lager som inte är lätta att torka, är det bättre att välja lämpligt tid-

Du bör välja programmet Bomull Extra.

torkningsprogram för att torka dessa om vissa delar av kläderna fortfarande är fuktiga efter programmet är färdigt.

Tid

—
—
1 kg

Värma

Svalka

Lufta

—

3 kg

3,5 kg

Mix

Sportkläder

5 kg

Jeans

1 kg

3,5 kg

3 kg

För att lufta kläder som har förvarats i instängda utrymmen under längre tid, från minst
20 min. till max 150 min. (i steg om 10 min.).

(i steg om 10 min.).

För att kyla kläderna utan att blåsa varmluft från minst 10 min. till max 30 min.

För att värma kläderna från minst 10 min. till max 120 min. (i steg om 10 min.).

Definiera och spara ditt favoritprogram.

För vård av ömtåliga kläder såsom skjortor och blusar med skrynkelfri funktion för
minimal strykning. Placera kläderna löst i torktumlaren. Häng upp dem efter torkning.

För att torka sportkläder, tunna tyger, polyester, som inte ska strykas.

Om du inte kan bedöma vilket material kläder består av, rekommenderas mixprogrammet.

För att torka jeans- eller fritidskläder som har centrifugerats vid höga hastigheter i
tvättmaskinen.

För att torka barnkläder vid lägre temperaturer.

För att torka tunna syntetiska tyger som även kan strykas, såsom stickat, tröjor.

För att torka syntetiska material som inte ska strykas, såsom ömtåliga tröjor,
bebiskläder, strumpor.

För att torka tjocka syntetiska tyger i flera lager. Torkgrad: extra torrt.

J

J

J

J

J

J

För att tvätta sådant som måste torka snabbt, dvs. som är gjort av akrylfiber eller för
individuella små föremål. Även direkt torkning.
För ej stryktorr tvätt gjort av syntetiska och blandade tyger, bomull.

J

J

J

—

N

N

N

N

N

N

FördröjTid
ning

För att torka bomullskläder: Torkgrad lämplig för strykning.

För att torka bomullskläder. Torkgrad: skåptorrt.

8 kg

Standard

Tillämpning/Egenskaper

För att torka bomullskläder. Torkgrad: extra torrt.

Mitt program Mitt program

Special

8 kg

Extra

Barnkläder Barnkläder

Syntetiskt

Snabb

Bomull

Vikt

(max)

För bomull och färgade tyger och bomull.

Program

DRIFT

■ Tabell över torkningsprogram

• Denna symbol anger programmet för energieffektivitetstest ("bomullsprogram standard”), som uppfyller gällande EN 61121-

UNDERHÅLL
■ Rengöring och skötsel
Rengör ludd-filtret
Låt torktumlaren svalna.
1. Öppna maskinens dörr.
2. Ta ut ludd-filtret, dra uppåt för att ta ut det.
3. Rengör ludd-filtret. Torka bort trådar
som har fastnat på ludd-filtret med handen
eller skölj med vatten och torka noggrant.
4. Sätt tillbaka ludd-filtret.

Observera!
• Ludd som samlas på filtret kommer att blockera luftcirkulationen, vilket medför
förlängd torkningstid och ökad energianvändning. Ludd-filtret ska därför
rengöras efter varje användning.
• Koppla ur nätsladden före rengöring!
• Använd inte torktumlaren utan ludd-filtret!
• Rengör ludd-filtret efter varje användning för att förhindra att ludd samlas i
torktumlaren.

Tvätta kondensatorn
Låt torktumlaren svalna.
Eftersom kvarvarande vatten kan rinna ut, placera
en absorberande trasa under kondensorlocket.
1. Lås upp kondensorlocket.
2. Öppna kondensorlocket fullständigt.
3. Vrid de båda spärrhakarna mot varandra.
4. Dra ut kondensorn.
5. Rengör kondensorn fullständigt, skölj noggrant.
6. Rengör tätningarna.
7. Sätt tillbaka kondensorn.
8. Spänn båda spärrhakarna.
9. Tryck tillbaka kondensorlocket tills det låses fast i rätt läge.
Rengör kondensorn ca en gång varje månad.
Skada inte kondensorn!

Varning
!

• Rengör endast med vatten, använd inga vassa föremål!
Använd inte torktumlaren utan kondensorn!
• Under torkning kan vatten samlas mellan fönstret och
tätning, men det påverkar inte din torktumlares funktion!

UNDERHÅLL
Töm vattentanken
1. Håll och dra ut behållaren med två händer.
2. Luta vattentanken, häll ut kondensvattnet.
3. För in vattenbehållaren.

Varning!
•

•
•

Töm vattenbehållaren efter varje användning, programmet pausas och " " ikonen lyser om vattenbehållaren är full under torkningen. När behållaren
är tömd kan torktumlaren startas om genom att trycka på [Start/Paus]knappen.
Drick inte kondensvattnet.
Använd inte torktumlaren utan vattenbehållaren.

■ Felsökning
Larmproblem

Larmförklaring

"E30"

Uppvärmningsproblem

"E32"

Fuktighetssensorfel

"E33"

Temperatursensorfel

Lösning

Vänligen felanmäl produkten
om problemet kvarstår.

UNDERHÅLL
Varning!
• Endast auktoriserade tekniker får utföra reparationer.
• Innan du ringer service, kontrollera om du själv kan hantera felet och om du
har följt bruksanvisningen.

Problem

Lösning

• Displayen är inte på

• Kontrollera om strömförsörjningen fungerar.
• Kontrollera om nätkontakten är inkopplad.
• Kontrollera det valda programmet.
• Tryck på [På/Av]-knappen.

• "

" lyser

• Töm vattenbehållaren.
• Om lampan ändå lyser, vänligen ring service.

• "

" lyser

• Rengör kondensatorn.
• Rengör ludd-filtret.

• Torktumlaren startar inte

• Kontrollera att dörren är stängd.
• Kontrollera att programmet har ställts in.
• Kontrollera att startknappen har tryckts in.

• Graden av torrhet
uppnåddes inte, eller
torktiden var för lång

• Rengör ludd-filtret och kondensatorn.
• Töm vattenbehållaren.
• Kontrollera avloppsslangen.
• Torktumlarens installationsplats är för begränsad.
• Rengör fuktsensorerna.
• Håll luftinloppet rent.
• Använd program för högre torkgrad eller
tidsprogram.

Varning!
Om du inte kan hantera felet själv och behöver hjälp:
• Tryck på [På/Av]-knappen.
• Dra ut stickkontakten och ring service.

UNDERHÅLL
■ Tekniska specifikationer
Modell

OSBY
TT8V4

Parameter
Dimension(L*B*H)

615*595*845(mm)

Omgivande temperatur
Nominell ingångseffekt
Märkspänning
Märkfrekvens
Produktvikt
Nominell kapacitet

+5 °C ~ +35 °C
2700 W
220-240 V~
50 Hz
41 kg
8,0 kg

Observera
!
torkas inte överskrider nominell kapacitet.

•

Nominell kapacitet är maximal kapacitet. Se till att kläderna som läggs in i maskinen för att

•

Installera inte torktumlaren i ett rum där det finns risk för frost. Vid temperaturer kring
fryspunkten, kan det hända att torktumlaren inte fungerar korrekt.

•

Det finns risk för skada om kondensvattnet får frysa i pumpen, slangar och/eller
vattenbehållaren.

UNDERHÅLL
■ Produktinformationsblad
Modell

OSBY TT8V4

Nominell kapacitet

8 kg

Typ av torktumlare

Kondenstumlare

Klass för energieffektivitet

c

B

Vägt årlig energiförbrukning (AE)

556,8 kWh/år

Automatisk eller icke-automatisk

Automatisk

EU-miljömärkning

N/A

Energiförbrukningen för standardprogram bomull
Energiförbrukning för standardprogram bomull vid full belastning

4,70 kWh

Energiförbrukning för standardprogram bomull vid partiell belastning

2,57 kWh

Strömförbrukning i avstängt läge (Po)
Strömförbrukning i vänteläge (PI)
Varaktighet för vänteläge

0W
0,5 W
10 min

Programtid för "standardprogram bomull"
Viktad programtid för standardprogram bomull vid full och partiell belastning
Programtid för standardprogram bomull vid full belastning
Programtid för standardprogram bomull vid partiell belastning
Kondenseringseffektivitetsklass A (mest effektiv) till G (minst effektiv)

93 min
122 min
71 min
B

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet standardprogram bomull vid full belastning

82 %

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet standardprogram bomull vid partiell belastning

82 %

Viktad kondenseringseffektivitet standardprogram bomull vid full och partiell belastning

82 %

Ljudnivå för standardprogram bomull vid full belastning

69 dB

Kommentarer:
Energiförbrukning per år, baserad på 160 torkcykler i standardprogram bomull vid full och partiell
belastning och förbrukning vid låga effektlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på
hur apparaten används. Standardprogrammet bomull som används vid full och partiell belastning är
det standard-torkningsprogram som avses för energieffektivitetsmärkningen och på informationsblad.
Detta program är lämpligt för torkning av vanlig våt bomullstvätt och det mest effektiva programmet för
bomull i fråga om energiförbrukning.

