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1. Läs den här bruksanvisningen först!

SV

Bästa kund,

Tack för att du har valt en produkt från Grundig. Vi hoppas att den här
högkvalitativa produkten ska erbjuda resultat över förväntan. Därför
rekommenderar vi att du läser igenom den här bruksanvisningen och
medföljande dokument noggrant innan du använder produkten och att du
behåller dem för framtida referens. Om du överlåter produkten till någon
annan ska du även överlämna bruksanvisningen. Observera alla detaljer och
varningar som anges i bruksanvisningen och följ instruktionerna som ges
häri.
Glöm inte att den här bruksanvisningen även gäller för flera andra modeller.
Skillnaderna mellan modeller kommer att identifieras i bruksanvisningen.
Läs instruktionerna.

Förklaring av symboler
I den här bruksanvisningen används följande symboler:

C
A
B

Viktig information eller råd om användning.
Varning för farliga situationer med hänsyn till liv och egendom.
Varning för elektrisk stöt.
Varning för heta ytor.
Varning för brandrisk.

Förpackningen till produkten är i återvinningsbart material enligt
vår nationella miljölagstiftning.
Kasta inte förpackningsmaterialen med hushållsavfallet utan lämna in dem
till en återvinningsstation som anvisas av de lokala myndigheterna.
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2. Viktiga instruktioner för
säkerhet och miljö
Den här delen innehåller säkerhetsinstruktioner som hjälper till att
skydda ifrån perso nskador och egendomsskador. Underlåtelse att
följa dessa instruktioner kommer att häva alla garantier.
2.1 Allmän säkerhet
• Torken kan användas av barn och över 8 års ålder, samt av personer som har fysisk och sensorisk eller mental nedsättning
eller saknar erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de
är under övervakning eller utbildade i hur man säkert använder
produkten och de risker som den medför. Barn ska inte leka med
produkten. Rengörings och underhållsarbete ska inte utföras av
barn såvida de inte är under övervakning av någon.
• Barn som är yngre än 3 år, bör hållas borta om de inte konstant
övervakas.
• Justerbara fötter för inte tas bort. Spalten mellan torken och golvet får inte minskas med material så som mattor, trä eller tejp.
Det medför problem med torken.
• Utför alltid installations och reparationsförfaranden av godkänd
serviceverkstad. Tillverkaren ska inte hållas ansvarig för skador
som kan uppkomma genom förfaranden som utförs av icke auktoriserade personer.
• Tvätta aldrig torken genom att spola vatten på den! Det förekommer risk för elchock!
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2.1.1 Elsäkerhet

A
A
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Elsäkerhetsinstruktioner ska följas medan elanslutningar
görs vid installationen.
Apparaten får inte strömföras via en extern
kopplingsanordning, såsom en timer, eller vara ansluten
till en krets som regelbundet slås på och stängs av av en
anordning.

• Anslut torken till ett jordat uttag som skyddas av en säkring med,
ett på märkplattan, angivet värde. Jordningsinstallationen ska
utföras av en utbildad elektriker. Vårt företag ska inte hållas ansvariga för några skador som kan uppkomma när torken används
utan jordning i enlighet med de lokala bestämmelserna.
• Volttal och tillåtet säkringsskydd anges på märkplattan.
• Den angivna spänningen måste vara samma som i din huvudström.
• Koppla ur torken när den inte används.
• Koppla ut torken ifrån huvudströmmen vid instalaltion, underhåll,
rengöring och reparationsarbete.
• Vidrör inte kontakten med våta händer! Koppla aldrig ur genom
att dra kabeln, håll alltid i kontakten när du drar ut kabeln.
• Använd inte förlängningskablar, hubbar eller adaptorer för att
ansluta torken till strömkällan, detta är för att minska risken för
brand och elchock.
• Strömkabelm måste vara inom räckhåll efter installationen.

B
B

Skadade huvudkablar ska bytas ut och man ska underrätta en
serviceverkstad om bytet.
Om torken är defekt får den inte användas såvida den inte är
repareras av en godkänd serviceverkstad! Det förekommer
risk för elchock!
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2.1.2 Produktsäkerhet

A

Se till att luftintaget på torktumlaren är öppet och är
välventilerat.
Produkten innehåller kylmedlet R290.
R290 är ett miljövänligt, men brandfarligt kylmedel.
Håll produkten borta från potentiella värmekällor som kan
orsaka det att antända..
Saker att ta hänsyn till av brandriskskäl:
Nedan angivna tvätt eller förmål får inte torkas i torken med
hänsyn till brandrisken.
• Otvättade kläder
• Plagg som är nedsmutsade med olja, aceton, alkohol,
bränsleolja, kerosen, smutsborttagare, terpentin, paraffin, eller paraffinborttagare, dessa måste tvättas i varmt
vatten med mycket rengöringsmedel innan de ska torkas i torken.
Särskilt av den här anledningen måste ovanstående
smutsfläckar tvättas mycket noga, för att göra detta, använd
mycket rengöringsmedel och välj en hög tvättemperatur.
Nedanstående specificerad tvätt eller platt får
inte torkas i torken på grund av brandrisken:
• Saker eller kuddar med skumbumme (latexgummi),
duschdrapperier, vattenresistenta textilier samt material
med gummiförstärkning och gummidynor.
• Kläder rengjorda med idustriella kemikalier.
Saker såsom tändare, tändstickor, mynt, metalldelar, nålar
m.m. kan slada trumman eller leda till funktionsproblem.
Kontrollera därför alla tvätt som du kommer lasta i din tork.
Stoppa aldrig i din tork innan programmet är slutfört. Om du
måste göra detta, ta bort all tvätt snabbt och lägg dem på ytor
för att minska hettan.
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Kläder som inte är helt torkade kan självantända och kan
t.o.m. antända efter att torkningen avslutats.
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• Du måste ha nog med ventilation för att förhindra att gaser kommer ut ifrån enheter som körs på andra bränslen inklusive öppna
flammor som kan finnas i rummet och ge en antändande effekt.

A
C
C

Underkläder som innehåller metallförstärkning får inte
torkas i torken. Torken kan skadas om metallförstärkningen
lossnar eller går söndet under torkningen.
Använd mjukmedel och liknande produkter i enlighet med
tillverkarens instruktioner.
Rengör alltid luddfiltret innen eller efter varje last. Kör aldrig
torken utan att luddfiltret är installerat.

• Försök inte reparera torken själv. Utför inte något reparationsarbete eller reservdelsbytab på produkten, även om du vet eller
har möjligheten att utföra ingreppet, med undantag för när det
tydligt anges i bruksanvisningen eller i servicemanualen. Annars
försätter du ditt eget och andras liv i fara.
• Det får inte finnas låstbara, glid- eller upphängda dörrar som kan
blockera luckans dörr där du installerar torken.
• Installera din tork på platser som är passande för
hemanvändande. (Badrum, inglasad balkong, garage m.m.)
• Kontrollera att inte husdjur kliver in i torken. Kontrollera insidan
av torken innan den används.
• Luta dig inte på luckan torken när den är öppen, den kan då trilla
ur.
• Luddet får inte ansamla sig i torken

2.2 Montering på tvättmaskin
• En enhet för att fästa de två maskinerna måste användas när du
installerar torken på en tvättmaskin. Enheten som sammanför de
två maskinerna måste vara godkänd av en serviceverkstad.
7

• Totalvikten för tvättmaskinen och torken - med full last- när de
placeras på varandra, blir cirka 180 kg. Placera produkten på ett
plant golv som har tillräcklig bärkrkaft!

A

Tvättmaskinen får inte placeras på torken. Var noga med
ovanstående varningar vid installation på din tvättmaskin.

< 50 cm

54 cm

60 cm

Torkens djup

62 cm

Installationstabell för tvättmaskin och tork
Tvättmaskinens djup

54 cm

Kan installeras

Kan inte installeras

60 cm

Kan installeras Kan inte installeras

2.3 Avsedd användning
• Torken har utformats för hemmabruk. Den är inte lämplig till
kommersiellt bruk och får inte användas utanför sitt avsedda
användningsområde.
• Använd torken, endast att torka tvätt som är utmärkt för torkning.
• Tillverkaren avsäger sig allt ansvar ifrån fel som härstammar
ifrån felaktigt användande eller felaktig transport.
• Tjänstelivet för den tork du köpt är 10 år. Under den här perioden
kommer reservdelar att finnas tillgängliga för att använda torken
ordentligt.
2.4 Barnsäkerhet
• Paketeringsmaterial är farliga för barn. Förvara paketeringsmaterialet på en plats oåtkomlig för barn.
• Elprodukter är farliga för barn. Låt inte barn vara i närheten
av produkten när den är igång. Låt dem inte greja med torken.
Använd barnspärren för att förhindra barn ifrån att greja med torken.
8

C

Barnspärren finns på kontrollpanelen.
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• Håll luckan stängd när torken inte används.

2.5 I enlighet med WEEE-bestämmelser
och avyttring av avfallsprodukter
Den här produkten gäller under EU WEEE-direktivet (2012/19/
EU). Den här produkten är försedd med en
klassificeringssymbol för avfallshantering av elektriskt och
elektroniskt material (WEEE).
Denna produkt är tillverkad med delar av hög kvalitet samt
material som kan återanvändas och återvinnas. Produkten får inte
slängas i hushållssoporna eller i annat avfall vid livsslut. Ta den till en
återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta
din kommun för mer information om närmaste återvinningsstation.
R290 är ett brandfarligt kylmedel. Se därför till att systemet
och rören inte skadas under drift och hantering.
Håll produkten borta från potentiella värmekällor som kan
orsaka det att antända vid skador.
Släng inte produkten genom att elda upp den.
2.6 I enlighet med RoHS-direktivet:
Produkten du har köpt gäller under EU RoHS-direktivet (2011/65/EU).
Den innehåller inga av de farliga eller förbjudna material som anges i
direktiven.
2.7 Paketinformation
Produktens förpackningsmateiral tillverkas av återvunnet material,
i enlighet med våra nationella miljöbestämmelser. Avyttra inte
paketeringsmaterialet tillsammans med hushållsavfall eller andra
sopor. Ta dem till återvinningen för paketeringsmaterial som utsetts av
de lokala myndigheterna.
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2.8 Teknisk specifikation

SV
Höjd (justerbar)
Bredd
Djup
Kapacitet (max)
Nettovikt (± 4 kg)
Spänning
Ingångsström
Modellkod

84,6 cm / 86,6 cm*
59,7 cm
57,8 cm
7 kg**
44 kg
Se etikett***

* Min.-höjd: Höjd med justerbara ben infällda.
Max.-höjd: Höjd med justerbara ben helt utfällda.
** Tvättens torkvikt innan tvätt.
*** Märkskylten återfinns bakom luckan.

C
C
C
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Tekniska specifikationen för torken kanspecificeras utan vidare
förvarning, för att förbättra produktens kvalité.
Siffrorna i den här manualen är schematiska och kanske inte
är helt överrensstämmande.
Värden som anges på skyltarna på torken eller i annan
publicerad dokumentation som medföljer torken är framtagna
i laboratorium och i enlighet med gällande standarder.
Beroende på drifts- och miljövillkor för torken kan värdena
variera.

3. Din tork

SV

3.1 Paketinnehåll
1

2

3

4

5

1. Dräneringsrör för vatten*
2. Extrafilter till lådan*
3. Användarmanual
4. Torkkorg*
5. Torkkorg, användarmanual*
*Dessa medföljer din maskin, beroende på vilken modell du har.
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4. Installation

Innan du ringer närmaste
serviceverkstad för installation av
torken, säkerställ att den elektriska
installationen och vattenutloppet
är lämpligt i enlighet med
användarmanualen. Om dessa inte
är passande, kontakta en utbildad
elektriker och tekniker för att utföra
nödvändigt arbete.

C
A
A

Förberedelser för
installation av torkens plats
likväl som elektricitet och
avloppsvatten är kundens
ansvar.
Innan installationen ska du
visuellt kontrollera torken
så den inte har några
defekter. Om torken är
skadad, installera den inte.
Skadade produkter kan
vara en säkerhetsrisk.
Låt torken stå i 12 timmar
innan du börjar använda
den.

•

•
•

•

När torken är installerad ska
den stå på samma plats som
den anslutits. Vid installation av
torken, kontrollera att dess bakre
vägg inte vidrör något (kran, uttag
m.m.).
Placera torken minst 1 cm ifrån
kanterna till andra möbler.
Din tork kan användas i
temperaturer mellan +5 °C oc
+35 °C. Om miljön faller utanför
den ramen kommer torkens
prestanda att påverkas negativt
och den kan skadas.
Den bakre ytan ska placeras mot
en vägg.

B

*Ignorera följande varning
om din produkts system inte
innehåller R290
Torktumlaren innehåller
kylmedlet R290.*
R290 är ett miljövänligt,
men brandfarligt
kylmedel.*

4.1 Lämplig installationsplats
•
•
•
•
•
•

12

Installera torken på en stabil och
plan yta.
Torken är tung. Flytta inte på den
själv.
Använd din tork i ett välventilerat,
dammfritt utrymme.
Luftspalten mellan torken och
ytan ska inte minskas av material
såsom mattor, trä eller tejp.
Täck inte för ventilationsgallret på
torken.
Det får inte finnas låsbara, glideller gångjärnsluckor som kan
blockera öppningen för luckan,
där du installerar din tork.

Placera inte torken på
strömkabeln.

Se till att luftintaget på
torktumlaren är öppet och
är välventilerat.*
Håll potentiella lågor borta
från torktumlaren.*

4.2 Ta bort
transportsäkerhetsmonteringen

A
•
•

Ta bort
portsäkerhetsmonteringen
innan du använder torken
för första gången
Öppna luckan.
Det finns en nylonpåse inne i
trumman som innehåller en bit

•

skumgummi. Håll den ifrån sin
del, markerad med XX XX.
Dra nylonen mot dig och ta bort
transportsäkerhetsmonteringen.

Du kan direkt tömma samlat vatten
via avloppslangen som kommer med
produkten, istället för att regelbundet
tömma vattnet som samlats i tanken.

SV

Anslutning av utloppsslangen

A

Kontrollera attinga delar av
portsäkerhetsmonteringen
är kvar i trumman.

4.3 Installation under bänkskiva
•

Den här produkten kan
installeras under en bänk om
bänkhöjden är tillräcklig.

A

OBSERVERA: Vid
användning under en
bänkskiva får torktumlaren
aldrig användas utan
bänkinstallationsdelen.

Torktumlardjup

60 cm

1

2

3

4

54 cm

Lagernummer
för installation
2979700200 2973600200
under
bänkskiva

•

1-2 Dra slangen bakom torken för
hand, för att koppla bort den ifrån
där den anslutits. Använd inte
verktyg för att ta bort slangen.
3 Anslut änden av utloppsslangen
som kommer med torken, till
anslutningspunkten du tog bort
slangen ifrån i föregående steg.
4 Anslut den andra änden av
utloppsslangen direkt i avloppet
eller till vasken.

Lämna ett mellanrum på minst
3 cm runt sidorna och bakre
väggen på produkten när du
installerar den under en bänk
eller i ett skåp.

4.4 Anslutning till avloppet

I produkter som är utrustade med
kondensatorenhet, samlas vattnet
i tanken under torkprocessen. Du
ska tömma samlat vatten efter varje
torkcykel.

A
C
C

Slanganslutningen ska
utföras på ett säkert sätt.
Ditt utlopp kan kan svämma
över om slangen lossnar
ifrån sin kåpa när vattnet
töms.
Vattenslangen ska fästas på
en höjd av 80 cm, max.
Kontrollera att
vattenslangen inte trampas
på och att den inte är
vikt mellan utloppet och
maskinen.

13

4.5 Justera fötter

4.8 Ljudvarningar

•

C

Det är normalt att höra
metalliska ljud ifrån
kompressorn ibland under
drift.

C

Vattensamling under driften
pumpas till vattentanken.
Det är normalt att höra
pumpljud under den här
processen.

•

För att säkerställa att torken körs
tystare och vibrationsfritt måste
fötterna justeras och balanseras.
Balansera maskinen genom att
justera fötterna.
Vrid på fötterna åt vänster eller
höger till torken står helt jämt
och stadigt.

C

Skruva aldrig bort de
justerbara fötterna ifrån
sina kåpor.

4.6 Elanslutning
För särskilda instruktioner om
elanslutningens krav under
installationen (se 2.1.1 Elsäkerhet)

4.7 Transport av torken
Koppla ur torken innan transporten.
Töm den på allt vatten som finns i
torken.
Om direkt utloppstömning har gjorts
ska du ta bort slanganslutningen.

A
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Vi rekommenderar att
du bär torken i upprätt
position. Om det inte är
möjligt att bära maskinen
i upprätt position
rekommenderas att bära
den med lutning mot
höger sida, sett framifrån.

4.9 Byta belysningen
Om en belysningslampa används
i din torktumlare För att byta
lampan/LED:n som används för
upplysningen I din torktumlare, ring
din serviceverkstad. Lampan(orna)
som används i den här applikationen
passar inte för hushållsbelysning
i rum. Den avsedda användningen
för lampan är att hjälpa till vid in
och uttag av tvätt i torktumlaren.
Lamporna i den här utrustningen
måste tåla extrema miljöer så som
vibrationer och temperaturer över 50
°C.

5. Förberedelse
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5.1 Tvätt som passar att torka i torken
•

Lyd alltid instruktionerna som anges på plaggets tvättråd. Torka
endast tvätt som har en märkning om att de är passande för torkning i
torktumlare och kontrollera att du väljer ett passande program.

Ej kemtvätt

Kemtvätt

Torka inte

Lägg i skuggan för
att torka

Liggtorkning

Utan värme

Hängtorkning

Torka inte i
torktumlare

Hängvåtstorkning

Fintvätt

I låg temperatur

Torkningsinställningar

Strykfri

I medeltemperatur

Lämplig för
torktumling

I hög temperatur

Torksymboler

I valfri temperatur

TVÄTTSYMBOLER

Strykning i
medelhög
temperatur

Strykning i låg
temperatur

200 0C

150 0C

110 0C

Maxtemperatur

5.2 Tvätt som inte passar att
torka i torken

C

Fint broderade tyger, ull,
silke, fina och värdefulla
tyger, lufttäta föremål,
tyllgardiner m.m. passar
inte för maskintorkning.

5.3 Förberedelse av tvätt, för
torkning
•

•
•

Tvätten kan trasslas in i
varandra efter tvätten. Separera
de tvättade plaggen innan du
placerar dem i torken.
Torka plagg som har
metalltillbehör så som
dragkedjor, ut och in.
Fäst dragkedjor, krokar och
spännen och knappar.

Strykning utan
ånga

Torka eller ånga

Strykning i hög
temperatur

Stryk ej

Stryktvätt

5.4 Saker man kan göra för
energibesparing
Följande information kommer
hjälpa dig att använda torken på ett
ekologiskt och energieffektivt sätt.
•

•

•

Centrifugera din tvätt på högsta
varvtal när du tvättar den.
Då blir torktiden kortare och
energikonsumtionen minskar.
Sortera tvätten i typ och
tjocklek. Torka samma sorts
tvätt tillsammans. Tunna
kökshandukar och dukar
torkar snabbare än tjocka
badrumshandukar.
Följ instruktionerna i
användarmanualen för
programvalet.
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•

•
•
•

•

Öppna inte luckan på maskinen
vid torkning, om det inte är
nödvändigt. Om du verkligen
måste öppna luckan, ha den inte
öppen länge.
Lägg inte till våt tvättt medan
torken används.
Rengör luddfiltret innan eller
efter varje torkcykel.
Rengör filtret med jämna
mellanrum när det finns synlig
luftsamling på det eller när
symbolen lyser, om det finns
en varningssymbol «
» för
filterfacksrengöring.
Ventilera rummet där torken
är placerad, viktigt särskilt vid
torkning.

5.5 Rätt lastkapacitet

Följ instruktionerna i tabellen för
“programval och konsumtion”. Lasta
inte in mer än kapacitetsvärdena
som anges i tabellen.

C
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Det rekommenderas inte
att lasta torken med tvätt
som överstiger den anvisade
nivån. Torkprestandan
kommer att försämras när
maskinen är överbelastad.
Och, torken och tvätten kan
skadas.

Följande vikter ges som exempel.
Tvätt

Ungefärliga
vikter
(g)*

Bomullsöverkast
1500
(dubbelt)
Bomullsöverkast
1000
(enkelt)
Lakan (dubbelt)
500
Lakan (enkelt)
350
700
Stora dukar
Små dukar
250
100
Servetter
Badhanddukar
700
Handdukar
350
Blusar
150
Bomulltröjor
300
Tröjor
250
Bomullsklänningar
500
Klänningar
350
Jeans
700
Näsdukar (10 stk)
100
T-tröjor
125
*Vikt på torr tvätt innan tvättning.

6. Programval och maskinanvändning

SV

6.1 Kontrollpanel
1

2

3

4

5

6

8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7

På-/av-/avbryt-knapp
Programknapp
Indikator för programnummer
Barnspärrsknapp/ ljudvarningsnivå-knapp
Indikator för återstående tid
LED-lampa för förskjuten inställning
Start/vilo-knapp
Knapp för val av tidsförsening

Normal

Syntetisk

Mixat /
Blandat

Luftning

Normaltorrt Extra torrt Normaltorrt
plus

Start
pause
annuller

Skjortor 30’

Jeans

Skjortor

Sport

Dagligen Anti-skrynkling Stryktorrt

Tids
fördröjning

Ljudvarning

Advarsels Tørringstid
symbol
for vandtank

Tænd Sluk

Eko-bomull Sänglakan/
Fjäder

Barnlås

Babyskydd Snabbprogram

Rengöring av
filterlåda
/värmeväxlare

30’
Fintvätt

Filter
rengöring

Barnspärr

30’
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6.2 Förberedelse av maskinen
1. Anslut maskinen
2 . Placera tvätten i maskinen.
3 . Tryck på på-/av-/avbryt-knappen
i 1 sekund.
4 . När din maskin startar första
gången startar den med (bomullskåpstorrt) programmet.

C

Inryckning av på-/av-/
avbryt-knappen innebär
inte att programmet har
startat. Tryck på Start /
Paus-knappen för att starta
programmet.

6.3 Programval
1. Avgör passande program ifrån
tabellen nedan där torknivåerna
presenteras.
2 . Använd knappen Programval för
att välja programmet du önskar.
Det är endast
bomullskläder
som torkas i
normaltemperatur.
Tjock tvätt, i flera lager
Extra torrt
(handdukar, lakan,
jeans m.m.) torkas så
att de kan placeras
i garderoen utan att
strykas.
Normaltvätt
(bordsdukar,
Normal
underkläder m.m.)
torkas så de kan
torrt
placeras i garderoben
utan att strykas.
Normal tvätt (skjortor,
Stryktorrt klänningar m.m.) torkas
för att sedan strykas.
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C

För mer
programinformation,
se „Programval och
konsumtionstabell“.

6.4 Huvudprogram
Följande program finns beroende på
textilens typ.
• Bomull (Normal)
Torka tålig tvätt med det
här programmet. Det torkar
i normaltemperatur. Det
rekommenderas för din bomullstvätt
(lakan, täcken, handduk, badrock
m.m.)
• Syntet
Torka känslig tvätt med det här
programmet. Det rekommenderas
för din syntetiska tvätt.

6.5 Ytterligare program
Följande extraprogram finns
tillgängliga i maskinen för särskilda
förhållanden.

C

Ytterligare program
kan skilja beroende på
maskinens funktioner.

• Mixat / Blandat
Används för att torka syntetiska- och
bomullskläder som inte fäller färg.

C

För att få bättre resultat
med maskinens
torkprogram måste din
tvätt tvättas med lämpligt
program i din tvättmaskin,
samt centrifugeras
med rekommenderad
centrifugvarvtal.

• Skjortor

• Luftning

Torkar skjortor mer fint och skapar
därför inte lika mycket rynkor för
enkel strykning.

Ventileras i 10 minuter utan att blåsa
varmluft. Du kan ventilera bomullsoch linnekläder som inte öppnats
under en lång tid, för att ta bort
deras dofter.

C

Skjortan kan vara lite fuktig
i slutet av programmet.
Det rekommenderas att
du inte lämnar skjortorna i
torkmaskinen.

• Jeans
Använd för att torka jeanskläder som
centrifugerats i maskinen.
• Sport
Använd för att tvätta kläder av
syntetiska material, bomull eller
mixat tyg.

SV

• Timer-program
Du kan välja tidsprogrammen 30
min och 45 minuter för att uppnå
den önskvärda sluttorknivån på låg
temperatur.

C

I det här programmet
torkar maskinen så länge
den är inställd, oavsett
torknivå.

• Daglig
Programmet som används för daglig
torkning av bomulls- och syntetiska
kläder.
• Skjortor 30
Använd det här programmet för att
göra 2 skjortor redo för strykning på
30 minuter.
• Fintvätt
Du kan torka dina delikata plagg
som passar för torkning eller tvätt
som rekommenderas handtvätt
(silkesblusar, tunna underkläder
m.m.) i låga temperaturer.

C

Det rekommenderas att
torka dina fina kläder i
tvättpåse för att förhindra
rynkor och skada. När
programmet avslutas tar
du genast ut tvätten ur
maskinen direkt och hänger
dem för att förhindra
rynkor.
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6.6 Programval och konsumtionstabell
SV
Vikt
(kg)

Program

Centrifugeringshastighet i
Ungefärlig
tvättmaskin (rpm)
återstående fuktnivå

Torktid
(minuter)

Bomull (Normal)

A

Extra torrt

7

1000

% 60

185

A

Normaltorrt

7

1000

% 60

174

A

Stryktorrt

7

1000

% 60

140

Skjortor

1,5

1200

% 60

60

Jeans

4

1200

% 50

150

Daglig

4

1200

% 50

110

Sport

4

1000

% 60

135

Mixat / Blandat

4

1000

% 60

110

0,5

1200

% 60

30

2

600

% 40

70

Skjortor 30
Fintvätt
Syntet

B

Normaltorrt

3.5

800

% 40

70

B

Stryktorrt

3.5

800

% 40

60

Värden för energiförbrukning
Vikt
(kg)

Program

Centrifugeringshastighet i
Ungefärlig
Energiförbrukning
tvättmaskin (rpm)
återstående fuktnivå
kWh

Bomull linne Klart för
användning*

7

1000

% 60

1,94

Bomull Klart för strykning

7

1000

% 60

1,8

3,5

800

% 40

0,8

Strykfri syntet

Normaltorrt bomullsprogram“ används vid full belastning och delvis last är det
standardprogram för vilket informaitonen på lappen och specifikationen relaterar, det är
det här programmet som passar för att torka normalvåt bomullstvätt och som är det mest
effektiva programmet gällande energiförbrukning för bomull.

* : Energietikett, standardprogram (EN 61121:2012) “Alla filter måste rensas före
testserien.” Alla värden i tabellen är identifierade i enlighet med standarden EN
61121:2012. Konsumtionsvärdena kan variera ifrån värdena i tabellen, beroende på
tvätt sort, centrifugering, omgivande villkor och förändringar i spänning.
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6.7 Extrafunktioner

Tidsförskjutning

Ljudvarning

Du kan försena sluttiden av
programmet upp till 24 timmar med
sluttidsfunktionen.

Maskinen ger ifrån sig en
ljudsignal när programmet är klart.
För att justera ljudnivån använder du
knappen Ljudvarningsnivå.

C

Du kan ställa in ljudnivån
innan programmet startar,
eller medan programmet är
pågående.

6.8 Varningslampor

C

Varningslampor kan variera
beroende på modellen av
din maskin.

Filterrengöring
När programmet är klart kommer
varningsindikatorn för rengöring av
filer att startas.
Vattentank
När programmet är klart kommer
varningsindikatorn för tömning av
vattentanken att tändas..
Om vattentanken fylls medan
programmet körs kommer
varningsindikatorn att börja blinka
och maskinen försätts i viloläge.
I så fall, töm vattentanken och
börja om programmet genom att
trycka på start/paus-knappen.
Varningslampan stängs av och
programmet återgår.

SV

1. Öppna luckan och lägg i tvätten.
2 . Välj torkprogram.
3 . Tryck på knappen för val av
tidsförskjutning och ställ in tiden.
Lampan för tidsförskjutningen
startar. (Om du håller
knappen intryckt kommer
tidsförskjutningen att växla).
4 . Tryck på knappen Start /Vila.
Förskjutningstiden börjar räknas
ned.

C

Du kan lägga till eller
ta bort tvätt under
tidsförskjutningen. I slutet
på fördröjningstiden stängs
lampan för den fördröjda
tiden av och torkningen
startas

Byta tidsförskjutning under tiden
Om du vill förändra tiden för
nedräkningen:
1. Tryck på på-/av-/avbryt-knappen
i 3 sekunder för att avbryta
programmet. Starta maskinen
igen och repetera stegen för
tidsförskjutning till den tid du
önskar.
2 . När din maskin startar första
gången startar den med (bomullskåpstorrt) programmet.
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Avbryta funktionen tidsförskjutning
Om du vill avbryta
fördröjningsfunktionen och starta
programmet direkt:
1. Tryck på på-/av-/avbryt-knappen
i 3 sekunder för att avbryta
programmet.
2 . Tryck på På/av/avbryt-knappen
för att starta tidigare valt
program.

6.9 Starta programmet

Tryck på Start/Vila-knappen för att
starta programmet.
Lamporna för start/vilaoch torkning
startar för att visa att programmet
har startats.

6.10 Barnspärr
Maskinen har en barnspärr som
förhindrar maskinens programflöde
ifrån att påverkas när knapparna
trycks på under drift. När
barnspärren är aktiv är alla knappar
utom På/Av/Avbryt inaktiverade.
För att aktivera barnspärren, håll
inne knapparna ljudvarning och
barnspärr i mer än 3 sekunder.
Barnspärren måste avaktiveras för
att kunna starta ett nytt program
efter att det aktuella programmet
är slut eller kunna integrera med
programmet. För att avaktivera
barnspärren, håll inne knapparna
ljudvarning och barnspärr i mer än 3
sekunder.

C
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När barnspärren är
aktiverad kommer lampan
för barnspärren att lysa.

C

Barnspärren avaktiveras
nät maskinen stängs av och
på igen, med hjälp av på/
av/avbryt-knappen.

När barnspärren är aktiv:
Maskinen körs eller är i ett viloläge,
men indikatorsymbolerna ändras
inte vid byte av program med
programvalsknappen.

6.11 Byta program efter att
maskinen har startat
Du kan byta programmet som du
valt att torka din tvätt i med ett annat
program, efter att maskinen startat.
1. T. ex. för att välja programmet
extra torrt istället för stryktorrt,
stoppa programmet genom att
trycka på start/vila-knappen i 1
sekund.
2 . Välj programmet du önskar med
hjälp av programvalsvredet.
3 . Tryck på Start/Vila-knappen för
att starta programmet.
Lägg till och ta bort kläder i
viloläget
Om du vill lägga till eller ta bort tvätt
efter att torkprogrammet startas:
1. Tryck på knappen Start/vila för
att placera maskinen i ett vilaläge. Torkningen slutar.
2 . Öppna luckan i Vila-läge och
stäng dörren efter att du lagt till
eller tagit ur tvätt.
3 . Tryck på Start/Vila-knappen för
att starta programmet.

C
C

C

Tvätten som lagts till efter
torkningen startade kan
orsaka att torkade kläder
blandas med den våta
tvätten och att vätten blir
fuktig efter programmet.
Att lägga till eller ta bort
tvätt under torkning går
att göra så många gånger
det behövs. Men den här
processen skulle konstant
avbryta torkdriften och
orsaka att programtiden
blir längre och tar mer
energi. Det rekommenderas
därför att lägga i all tvätt
innan torkprogrammet har
startat.
Om ett nytt program
vals genom att vrida på
programvalsvredet medan
maskinen är i viloläge
kommer det nuvarande
programmet avslutas och
informationen för det nya
programmet kommer att
visas på skärmen.
VARNING: Ha inte kontakt
med de inre ytorna av
trumman medan du
lägger till eller tar ut tvätt
under körande program.
Trummans yta är varm.

6.12 Avbryta ett program

SV

Om du vill avbryta programmet
och avsluta torkningen av någon
anledning, efter att maskinen
startats, tryck på på/av/avbrytknappen i 3 sekunder.

A

VARNING: Insidan av
maskinen kommer
vara mycket varm när
du avslutar program
under drift så kör
ventilationsprogrammet så
den kyls av.

6.13 Programslut
I slutet av programmet kommer
varningslamporna för fiberfiltret
och vattentanken att lysa och
programskärmslampan lyser. Luckan
kan öppnas och maskinen är redo för
en andra omgång.
Tryck på knappen på/av/avbryt för
att stänga av tumlaren.

C

C
C

Om tvätten inte tas bort
efter att programmet
är klart, kommer
rynkförebyggande
programmet att aktiveras i
2 timmar för att förhindra
rynkor på tvätten.
Programmet tumlar tvätten
i 10-minutersintervall för
att den inte ska skrynkla.
Rengör fiberfiltret efter
varje rengöring. (Se,
„fiberfilter och luckans inre
ytor.“)
Töm vattentanken efter
varje torkning. (Se.
„Tömning av vattentanken“)
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7 Underhåll och
rengöring

Tjänstelivet på en produkt kan variera
och vanligt förekommande problem
kan undvikas genom regelbundna
rengöringar.očistite spužvicu koja se
nalazi u ladici filtra.

•

Ett lager kan byggas upp på
filterporerna, som kan orsaka
att filtret täpps till efter att man
använt torken ett tag. Tvätta
luddfiltret med varmt vatten för
att ta bort lagret som byggts
upp på luddfiltrets yta. Torka
luddfiltret helt innan åter inför
det.

•

Rengör hela den inre ytan på
luckan och luckans packning,
med en mjuk trasa.

7.1 Rengöring av luddfilter/
luckans inre yta
Ludd och fibrer släpps ifrån
tvätten och hamnar in luften under
torkcykeln, de samlas sedan upp i
luddfiltret.

C
A
C

Ludd och fibrer släpps ifrån
tvätten och hamnar in luften
under torkcykeln, de samlas
sedan upp i luddfiltret.
Rengör alltid luddfiltret och
de intre ytorna på luckan
efter varje torkomgång.
Du kan rengöra luddfiltrets
kåpa med en dammsugare.

För att rengöra luddfiltret:
•
•
•
•
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Öppna luckan.
Ta bort luddfiltret genom att dra
det uppåt och öppna ludddfiltret.
Rengör ifrån ludd, fibrer och
bomullstrådar, för hand eller med
en mjuk trasa.
Stäng luddfiltret och placera det
åter i sin kåpa.

7.2 Rengör sensorn

7.3 Töm vattentanken

Det finns fuktighetssensorer i torken
som läser av om tvätten är torr eller
inte.

Fuktigheten på tvätten tas
bort och kondenseras under
torkningsprocessen, vatten som
samlas i vattentanken. Töm
vattentanken efter varje torkcykel.

För att rengöra sensorer:
•
•
•

Öppna torkens lucka.
Låt maskinen svalna om den
fortfarande är varm på grund av
torkprocessen.
Rengör metallytorna på sensorn
med en mjuk trasa, fuktad med
vinäger, och torka dem sedan.

C
C
A

Rengör metallytorna på
sensorerna 4 gånger om
året.
Använd inte metallverktyg
när du rengör metallytor på
sensorerna.
Använd aldrig
rengöringsmedel,
rengöringsagenter eller
liknande ämnen, för
rengöring, på grund av
brand och explosionsrisken!

A
A

SV

Kondenserat vatten går inte
att dricka!
Ta aldrig bort vattentanken
när programmet körs!

Om du glömt att tömma vattentanken
kommer maskinen sluta under
den pågående torkcykeln, när
vattentanken är full. Varningslampan
för vattentanken kommer då
att blinka. Om så är fallet, töm
vattentanken och tryck på start/pausknappen för att fortsätta torkcykeln.
För attt tömma vattentanken:
•

Dra ut lådan och ta försiktigt bort
vattentanken.

•

Töm vattnet ifrån tanken.
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•

•

Dra ut filterlådan.

7.4 Rengöring av filterlådan

•

Ludd och fibrer som inte kan
fångas in av luddfiltret är blockerat
i filterlådan bakom kick-plattan.
Rengör filtret med jämna mellanrum
när det finns synlig luftsamling på
det eller när symbolen lyser, om
det finns en varningssymbol «
»
för filterfacksrengöring. Detta ettstegsfilter är av svamp

Open the filter drawer by pressing
the red button.

•

Öppna filterlådan genom att
trycka på den röda knappen.

•

Tvätt filterlådans svamp för hand
för att få bort fibrer och ludd på
ytan. Efter att ha tvättat svampen,
vrid ur den för hand och ta bort
extravatten. Torka svampen väl
innan du lagrar den.

•

Om ludd har samlats i tratten
till vattentanken, rengör det i
rinnande vatten.
Placera vattentanekn på dess
säte.

C

Om utloppet för direktvatten
används som ett alternativ
behöver man inte tömma
vattentanken.

Rengöring av filterlådan:
•

•

Tryck på knappen bredvid luckan,
för att öppna luckan.

Ta bort filterlådans lock genom
att vrida den i pilens riktning.

C
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Det är inte nödvändigt att
rengöra svampen om ludd
och fibrer samlas på den
inte är mycket.

•

Sätt tillbaka svampen där den
ska vara.

C

Placera svampen noga inuti
filterkassettens ram enligt
pilarna för att undvika att
klämma den när filterlådan
stängs”.:

•

Stäng kick-plattans kåpa.

A
C

SV

Torkning utan filterlådans
svamp på plats kommer att
skada maskinen!
Ett smutsligt luddfilter och
filterlåda kommer at skapa
längre torktider och högre
energikonsumtion.

7.5 Rengöring av förångaren
Rengör ludd som samlat sig på
flänsarna på förångaren som
finns bakom filterlådan, med
dammsugare.
•

Stäng filterlådan för att låsa den
röda knappen.

•

Placera filterlådan på sin plats,
vrid filterlådans kåpa i pilens
riktning och stäng den säkert.

A

Du kan även rengöra
förhand, förutsatt att du
använder skyddshandskar.
Försök inte att rengöra med
bara händer. Förångarens
flänsar kan skada
händerna.
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8 Felsökning
Torkprocessen tar för lång tid.
• Porerna i luddfiltret har täppts till. >>> Tvätta luddfiltret med varmt
vatten.
• Filterfacket kan vara blockerat >>>Rengör skummet inuti filterfacket.
• Ventliationsnätet på framsidan av maskinen är blockerade. >>>
Ta bort objekten (om något) som blockerar ventilationen framför
ventilationsnäten.
• Ventilationen är inte tillräcklig eftersom rummet där maskinen har
installerats är mycket litet. >>> Öppna dörren och föntren i rummet för
att undvika höga temperaturer i rummet.
• Kalkavlagringar har skapats på fuktighetssensorn. >>> Rengör
fuktighetssensorn.
• För mycket tvätt har lastats. >>> Lasta inte torken med för mycket.
• Tvätten snurras inte tillräckligt. >>> Centrifugera din tvätt på ett högre
varvtal i din tvättmaskin.
Tvätten kommer ut våt i slutet av torktiden.

C

Efter torkning kommer de torra kläderna kännas fuktigare än de
faktiskt är.
• Det är tänkbart att det valda programmet inte passade tvättsorten.>>>
Kontrollera skötselråden på kläderna och välj ett lämpligt program
för tvätten, eller använd de tidsinställda programmen som
komplementering.
• Porerna i luddfiltret har täppts till. >>> Tvätta luddfiltret med varmt
vatten.
• Filterfacket kan vara blockerat >>>Rengör skummet inuti filterfacket.
• För mycket tvätt har lastats. >>> Lasta inte torken med för mycket.
• Tvätten snurras inte tillräckligt. >>> Centrifugera din tvätt på ett högre
varvtal i din tvättmaskin.
Torken startar inte, eller programmet startar inte. Torken startar inte när
den är inställd.
• Den kanske inte har anslutits. >>> Kontrollera att maskinen är ansluten.
• Luckan är öppen. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
• Programmet har inte valts, eller start/paus/avbryt-knappen har inte
tryckts in. >>> Kontrollera att programmet väljs och att maskinen inte är
i pausläge.
• Barnspärrlås är aktiverat. >>> Avaktivera låset med barnspärr.
Programmet avbryts utan anledning.
• Luckan är öppen. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
• Ett strömavbrott har skett. >>> Tryck på Start/Paus/Avbryt-knappen för
att starta programmet.
• Vattentanken är full. >>> Töm vattentanken.
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Tvätten har krympt, filtat sig eller gått sönder.
• Ett program som är passande för tvätt-typen används inte. >>>
Kontrollera tvättråden och välj ett passande program för tygsorten.
Trumlampan startar inte. (På modeller med lampa)
• Torken är inte startad med på/av-knappen. >>> Kontrollera att torken är
startad.
• Lampan är trasig. >>> Ring en auktoriserad serviceverkstad för att byta
ut lampan.
Symbolen slut/anti-rynk är startad.
• Anti-rynkprogrammet akiveras för att förebygga att tvätt som stannar i
maskinen veckar sig. >>> Stäng av torken och ta ut tvätten.
Slutsymbolen är på.
• Programmet är klart. Stäng av torken och ta ut tvätten.
Symbolen för luddfilterrengöring är på.
• Luddfiltret har inte rengjorts. >>> Rengör luddfiltret.
Symbolen för luddfilterrengöring indikerar.
• Filterkåpan är har fyllts med ludd. >>> Rengör luddfilterkåpan.
• En avlagring har byggts upp på luddfilterporerna, den kan orsaka
tilltäppning. >>> Tvätta luddfiltret med varmt vatten.
• Filterlådan är tilltäppt. >>> Rengör svampen och filterduken i filterlådan.
Vattenläckor ifrån luckan.
• Ludd har samlat sig på den intre ytan av luckans tätning. >>> Rengör den
intre ytan av luckan och ytorna på packningen.
Luckan öppnas spontant.
• Luckan är öppen. >>> Tryck på luckan för att stänga den tills dess du hör
ett låsljud.
• Varningssymbolen för vattentanken indikerar.
• Vattentanken är full. >>> Töm vattentanken.
• Vattenslangen kan vara böjd. Om produkten är ansluten direkt till
avfallsvattnetsbrunn, kontrollera utloppsslangen.
Varningssymbolen för rengöring av filterlådan indikerar.
• Filterlådan har inte rengjorts. >>> Rengör svampen och filterduken i
filterlådan.

A
C

SV

A Om du inte kan laga problemet trots att du följt instruktionerna
i den här delen, rådgör då med din återförsäljare eller en
auktoriserad serviceverkstad. Försök aldrig reparera en
ickefungerande produkt själv.
I händelse av att du stöter på ett problem i någon del på din apparat
kan du begära en ersättning genom att kontakta den auktoriserade
servicen med modellens modellnummer.
Om apparaten används med icke-autentiska delar kan det leda till
funktionsfel.
Tillverkare och distributör är inte ansvariga för funktionsfel som
uppstår vid användning av icke-autentiska delar.
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PRODUCT FICHE
Efterlevnad av kommissionens delegerade förordning (EU) Nr. 392/2012
Leverantörsnamn eller varumärke

Grundig

Modellnamn

GTNE 27E240 MG

Vikt (kg)

7

Typ av torktumlare

Luftventilerad

Energiklass (1)

A+

Årlig energiförbrukning (kWh) (2)

Typ av kontroll

-

Kondensator

237

Automatisk
Inte automatisk

-

Energiförbrukning för standardbomullsprogram med full maskin (kWh)

1,94

Energiförbrukning för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin (kWh)

1,10

Strömförbrukning för avstängt läge för standardbomullsprogram med full maskin, PO (W)

0,4

Strömförbrukning för påslaget läge för standardbomullsprogram med full maskin, PL (W)

1,0

Längd för påslaget läge (min)

30

Standardbomullsprogram (3)
Programtid för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, Tdry (min)

174

Programtid för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, T dry1/2 (min)

107

Vägd programtid för standardbomullsprogrammet vid full och delvis full maskin (T t )

136

Energiklass för kondensering (4)

B

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet för standardbomullsprogram med full maskin, C dry

81%

Genomsnittlig kondenseringseffektivitet för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, C dry1/2

81%

Vägd kondenseringseffektivitet för standardbomullsprogram med delvis fylld och full maskin, C t

81%

Ljudeffektnivå för standardbomullsprogram med full maskin (5)
Inbyggd
: Ja

65
-

- : Nej

(1) Skala från A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)
(2) Energiförbrukning baserad på 160 torkningscykler för standardbomullsprogrammet med full och delvis fylld maskin och
förbrukning av lågeffektlägen. Faktisk energiförbrukning per maskin beror på hur enheten används.
(3) "Skåptorrt program" används med full och delvis fylld maskin och är standardtorkningsprogrammet till vilket informationen
på etiketten hänvisar och detta program passar för torkning av normal våt bomull och är det effektivaste programmet i termer av energiförbrukning för bomull.
(4) Skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)
(5) Vägt genomsnittligt värde — L WA uttryckt i dB(A) re 1 pW

SE
Reklamation och
servicehantering.
Produkter som sålts till
konsumenter i Sverige omfattas
av lagen om konsumentköp.
Om det förekommer fel eller
brister som omfattas av lagen
om lagstadgade tidsfrister sker
reperation utan kostnad för
konsument. Defekter eller
skador som uppstår, som ä r
användarrelaterade eller ligger
utanför leverantörens kontroll
omfattas inte av lagen. En ev
reperation kommer då normalt
att bekostas av användaren. Vid
näringsköp gäller köplagen.
Grundig täcker inte.
Skador eller defekter som
uppstått pga.
Installation i oenlighet med
tillverkarens anvisning.

Bristande underhåll eller
behandling som strider mot
bruksanvisningen.
Ingrepp eller reperationer utförd
av icke behörig personal, eller
användningen av icke
godkända reservdelar.
Onormala spänningsvariationer
utöver markspänning,
blixtnedslag, elektriska
störningar eller oegentligheter
med vattenförsörjning.
Reservdeler.
Information för beställning av
reservdelar finner du på:
www.grundig.se
Vid beställning av reservdelar
måste modell samt serienummer
på produkt uppges. Denna
information finns på typskylten av
produkten.

Servicefrågor.
Grundig har lokala
serviceverkstäder över hela
landet.
Vid tekniska frågor måste följande
information uppges / visas:
Namn
Adress
Telefon
Modell
Serienummer
Köpekvitto / Kvittokopia
Felbeskrivelse

Grundig Nordic AB
Esbogatan 18
164 94 Kista - SE
Tlf +46 (0)770 456 330
vitvaruservice@grundig.com
www.grundig.se

www.grundig.com
Document Number 2960312132_SV/100419.1734

