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Læs venligst denne brugsanvisning først!
Kære kunde.
Tak, fordi du har valgt produktet fra Grundig Vores produkter er fremstillet af materialer i
høj kvalitet og med de nyeste teknologier. For at sikre at du får de bedste resultater ud af
vores produkter, bedes du læse hele denne brugervejledning og ledsagende dokumenter
igennem, før du tager produktet i brug.
Følg alle advarsler og information i brugervejledningen. Således beskytter du dig selv og
dit produkt mod mulige farer.
Opbevar brugermanualen. Du bør derfor gemme den og videregive den, hvis du over-
drager produktet til en anden. Garantibetingelser, vejledning til bedst mulig brug af
produktet samt hjælp til fejlfinding, findes i denne brugermanual.
Symboler og definitioner
Følgende symboler bruges i denne vejledning:

Fare, der kan resultere i død eller personskade.

Vigtig information eller brugbare tips om anvendelsen.

Læs brugermanualen.

Genanvendelige materialer.

Advarsel om varme overflader!

ADVARSEL Fare, der kan resultere i materiel skade på produktet eller dets miljø.
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1 Sikkerhedsinstruktioner
Dette afsnit indeholder de sik-
kerhedsanvisninger, der er nød-
vendige for at forebygge risikoen
for personskader og materielle
skader.
Vores firma kan ikke holdes an-
svarlig for skader, der kan opstå,
hvis disse instruktioner ikke
overholdes.
• Installation og reparation skal

altid udføres af en autoriseret
serviceteknikker.

• Brug kun originale reservedele
og tilbehør.

• Du må ikke reparere eller ud-
skifte nogen del af apparatet,
medmindre det specifikt er an-
givet i brugermanualen.

• Modificer ikke produktet.
1.1 Tilsigtet anven-

delse
• Levetiden for produktet, som

du har købt, er 10 år. I løbet af
denne periode vil originale re-
servedele være til rådighed til
at betjene apparatet korrekt.

• Dette produkt er designet til
brug i hjemmet. Det er ikke eg-
net til kommerciel brug, og det
må ikke anvendes til andre for-
mål end den tilsigtede anven-
delse.

• Brug kun til vask og tørring af
tekstilprodukter, der er mærket
med dette.

• Fabrikanten påtager dig intet
ansvar for nogen skade på
grund af misbrug og forkert
håndtering.

• Dette apparat er beregnet til
brug i husholdningen og lig-
nende anvendelser såsom for
eksempel;
– Personalekøkkener i butik-

ker, kontorer og andre ar-
bejdspladser;

– Landejendomme
– Af kunder på hoteller, motel-

ler og andre indkvarterings-
faciliteter

– Bed and breakfast, hostel-
lignende miljøer

– Fællesområder ved flerfami-
liehuse eller vaskerier
1.2 Sikkerhed for børn,

sårbare personer
og kæledyr

• Dette apparat kan bruges af
børn i alderen fra 8 år og der-
over, af personer med nedsat
fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne eller med mang-
lende erfaring og viden, hvis
de er blevet vejledt eller instru-
eret i brugen af apparatet på
en sikker måde og forstår de
farer, de er udsat for..
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• Børn under 3 år skal holdes på
afstand, medmindre de er kon-
stant overvåget.

• El-produkter er farlige for børn
og husdyr. Børn og kæledyr
må ikke lege med, klatre eller
komme ind i produktet. Tjek in-
de i produktet inden brug.

• Brug børnesikring for at undgå,
at børn kan gribe ind i vaske-
programmet.

• Husk at lukke frontlugen, når
rummet, hvor produktet befin-
der sig, forlades. Børn og kæ-
ledyr kan blive låst inde og
drukne.

• Børn skal ikke udføre rengø-
rings- og vedligeholdelsesar-
bejder uden opsyn af en vok-
sen.

• Hold emballagematerialer util-
gængelige for børn. Fare for
personskade eller kvælning!

• Opbevar alle rengøringsmidler
og tilsætningsstoffer, der
bruges til produktet, utilgænge-
ligt for børn.

• Klip strømkablet, og knæk og
deaktiver låsemekanismen på
frontlugen, inden du bortskaf-
fer produktet af hensyn til
børnenes sikkerhed.

1.3 El-sikkerhed
• Strømmen til produktet skal

være afbrudt under installation,
vedligeholdelse, rengøring og
reparation.

• Beskadigede ledninger skal
udskiftes af producenten eller
af en kvalificeret fagmand, for
at undgå farer/skader.

• Produktet må ikke forsynes
med en ekstern kontaktenhed,
så som en timer eller tilsluttet
et kredsløb, der normalt tæn-
des og slukkes med en enhed.

• Træk ikke i netledningen under
produktet eller på bagsiden af
produktet. Læg ikke tunge
genstande på ledningen. Bøj
ikke, knus og rør ikke strøm-
kablet til varmekilder.

• Brug ikke en forlængerledning,
multistik eller adapter til at be-
tjene dit produkt.

• Strømstikket skal være let til-
gængeligt. Hvis dette ikke er
muligt, skal der findes en me-
kanisme, der opfylder den
elektriske lovgivning, og som
kobler alle klemmer fra lysnet-
tet (sikring, afbryder, hovedaf-
bryder osv.) på den elektriske
installation.

• Rør ikke ved stikket med våde
hænder!

• Når du tager stikket ud af stik-
kontakten, skal du ikke holde
fast i netledningen, men stik-
ket.

• Sørg for, at stikket ikke er vådt,
snavset eller støvet.
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1.4 Håndteringssik-
kerhed

• Tag stikket ud af produktet, in-
den du flytter det, fjern afløbs-
slangen og vandtilslutningerne.
Tøm alt vand, der er tilbage i
produktet.

• Dette produkt er tungt, du må
ikke håndtere det alene. Løft
ikke produktet i døren og sørg
for at toppladen er ordentlig
fastspændt, inden der løftes i
den.

• Dit produkt er tungt. Det skal
bæres omhyggeligt af to per-
soner, hvis der er tale om en
trappe. Det kan medføre kvæ-
stelser, hvis dit produkt falder
på dig. Undgå at ramme og ta-
be produktet under transport.

• Hold produktet i lodret position.
• Sørg for, at slangerne samt el-

ledningen ikke er bøjede, i
klemme eller mast sammen,
når maskinen skubbes på
plads efter installation eller
rengøring.

1.5 Installationssik-
kerhed

• Se oplysningerne i manualen
og installationsinstruktionerne
for at forberede produktet til in-
stallation, og sørg for, at elnet-
tet, vandtilslutningen og aflø-
bet er egnet. Hvis ikke, ring til
en kvalificeret elektriker og

blikkenslager for at få dem til
at træffe de nødvendige foran-
staltninger. Korrekte installatio-
ner er kundens eget ansvar.

• Kontroller, om der er sket
skade på apparatet, inden du
installerer det. Tilslut ikke
produktet, hvis det er beskadi-
get.

• Skader kan opstå hvis fingre
eller hænder stikkes ind i util-
dækkede huller. Luk derfor
hullerne hvor transportsikrin-
gerne har siddet, med de med-
følgende plastik propper.

• Produktet må ikke installeres
eller efterlades på steder, hvor
det kan blive udsat for ekster-
ne miljøpåvirkninger som vind
og vejr.

• Undlad at installere produktet,
hvor temperaturen falder til un-
der 0 ºC.

• Anbring ikke produktet på et
gulvtæppe eller tilsvarende.
Det vil skabe brandfare, da det
ikke kan modtage luft neden-
fra.

• Placer produktet på en jævn
og hård overflade, og skab ba-
lance med de justerbare ben.

• Tilslut produktet til et jordfor-
bindelse, der er beskyttet af en
sikring, der passer til de aktu-
elle værdier på typemærket.
Sørg for, at jordforbindelsen
udføres af en autoriseret in-
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stallatør. Brug ikke produktet
uden passende jordforbindelse
til lokale/nationale regler.

• Sæt produktet i en stikkontakt
med spændings- og frekvens-
værdier, der passer til dem,
der er angivet på typemærket.

• Sæt ikke produktet i løse, øde-
lagte, beskidte, fedtede stik-
kontakter eller stikkontakter,
der er kommet ud af deres so-
kkel eller stikkontakter med ri-
siko for vandkontakt.

• Brug det nye slangesæt, der
følger med produktet. Brug ik-
ke gamle slangesæt igen. Sæt
ikke forlængelser på slanger-
ne.

• Tilslut vandtilførselsslangen di-
rekte til vandhanen. Trykket fra
vandhanen skal være mindst
0,1 MPa (1 bar) og maksimalt
1 MPa (10 bar). 10 til 80 liter
vand skal løbe fra hanen på et
minut for at produktet kan fun-
gere korrekt. Hvis vandtrykket
er over 1 MPa (10 bar), skal
der monteres en trykre-
duktionsventil. Den maksimalt
tilladte temperatur er 25 °C.

• Tilslut enden af afløbsslangen
til, vasken eller badekarret.

• Placer strømstikket i en kon-
takt hvor det ikke risikerer at
falde ud.

• Installer ikke produktet bag en
dør, en skydedør eller et andet
sted, der forhindrer døren i at
åbne helt.

• Hvis der skal placeres en tør-
retumbler på produktet, skal
det fastgøres med et passende
samspændingsbeslag, det kan
tilkøbes der hvor du har købt
produktet.

• Der er risiko for kontakt med
elektriske ting, når toppladen
fjernes. Afmonter ikke top-
pladen på produktet.

• Anbring produktet mindst 1 cm
væk fra kanterne på møblerne.

• Sørg for at det rum, hvor in-
stallationen udføres er passen-
de ventileret, da der kan være
risiko for at uønskede luftarter
og antænder andet brændstof i
rummet, eller interagerer med
åben ild.

1.6 Driftssikkerhed
• Når du bruger apparatet, så

brug kun vaskemidler, skylle-
middel og tilbehør, der passer
til vaskemaskiner.

• Anvend ikke kemiske op-
løsningsmidler på produktet.
Disse materialer udgør en eks-
plosionsrisiko.

• Brug ikke defekte eller beska-
digede produkter. Træk stikket
ud af produktet (eller sluk for
sikringen, det er tilsluttet), luk
vandhanen, og ring til en auto-
riseret serviceteknikker.

• Anbring ikke antændelseskil-
der (tændte stearinlys, ciga-
retter osv.) eller varmekilder
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(strygejern, ovne, ovne osv.)
oven på eller i nærheden af
produktet. Anbring ikke brand-
farlige/eksplosive materialer i
nærheden af produktet.

• Træd ikke på produktet.
• Træk stikket ud af produktet,

og luk vandhanen, hvis du ikke
skal bruge produktet i lange
perioder.

• Vaskemiddel/vedligeholdelses-
materialer kan skvulpe ud af
vaskemiddelskuffen, hvis den
åbnes mens maskinen ar-
bejder. Hud- og øjenkontakt
med vaskemiddel er farligt..

• Sørg for, at kæledyr ikke kla-
trer inde i produktet. Tjek inde i
produktet inden brug.

• Undlad at åbne den låste front-
luge med tvang. Døren åbnes,
når vasken er afsluttet. Hvis
lugen ikke åbnes, kan du prø-
ve de løsninger, der er angivet
under fejlen "Frontlugen kan
ikke åbnes" i afsnittet Fejlfind-
ing.

• Vask ikke elementer, der er
forurenet med benzin, petrole-
um, benzen, reduktionsmidler,
alkohol eller andre brandfarlige
eller eksplosive materialer og
industrielle kemikalier.

• Brug ikke tørrensemiddel di-
rekte, og vask, skyl , centri-
fuger eller tør ikke vasketøj,
der er forurenet med rense-
middel.

• Placer ikke dine hænder i den
roterende tromle. Vent, indtil
tromlen ikke længere roterer.

• Placer ikke din hånd eller en
metalgenstand under va-
skemaskinen.

• Hvis du vasker tøj ved høje
temperaturer, vil det udledte
vaskevand brænde din hud,
hvis du er i kontakt med din
hud, f.eks. når afløbsslangen
er tilsluttet til vandhanen. Drik
ikke afløbsvand.

• Tag følgende forholdsregler for
at forhindre dannelse af biofilm
og dårlig lugt:
– Sørg for, at rummet, hvor va-

skemaskinen er placeret, er
godt ventileret.

– Tør dørpakningen og ilagt
dørglas med en tør og ren
klud i slutningen af program-
met.

• Frontlugens glas bliver meget
varmt, når der vaskes eller tør-
res ved høje temperaturer.
Derfor skal du især holde øje
med, at børn ikke berører glas-
set, når maskinen vasker eller
tørrer.

1.7 Tørre-sikkerhed
• Vasketøj, der tidligere er blevet

vasket, renset, forurenet eller
plettet med benzin, op-
læsningsmidler til tør rensning
eller andre brændbare/eksplo-
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sive materialer bør ikke tørres i
maskinen, fordi de afgiver
brændbare eller eksplosive
dampe. Ellers opstår der
brandfare.

• Vasketøj forurenet med naturli-
ge materialer som vegetabilsk
eller mineralsk olie, acetone,
alkohol, benzin, pletfjerner,
naftalin, terpentin, paraffin eller
paraffinfjerner skal vaskes se-
parat i varmt vand ved at til-
sætte ekstra vaskemiddel i
varmt vand ved at tilsætte ek-
stra vaskemiddel, inden det bli-
ver tørret i vaskemaskine med
tørretumbler. Ellers opstår der
brandfare.

• Tør ikke tekstilprodukter, der
hovedsageligt indeholder
skum, gummi eller gummiagti-
ge dele (fx brusehoveder,
vandtætte tekstilprodukter,
gummiprodukter og tøj) eller
nogle der er fyldt og beskadi-
get (fx puder eller frakker). Der
er en risiko for forbrændinger.

• Hvis du bruger en vaskebold,
vaskemiddelvægt, vaskebur el-
ler bold i din maskine, kan dis-
se produkter tørre under tør-
ring. Hvis du skal bruge tørre-
funktionen, så brug ikke disse
produkter. Ellers opstår der
brandfare.

• Hvis du bruger industrikemika-
lier til rensning, så brug ikke
tørrefunktionen. Ellers opstår
der brandfare.

• Døren bliver meget varm efter
tørreprocessen. Efter at tørrin-
gen er slut, så åben døren til
enheden helt. Rør ikke metal-
døren, der findes inden i dørg-
lasset. Der er også risiko for
forbrænding på grund af høje
temperaturer!

• Under tørreprogrammer, ud-
føres der et køletrin til sidst for
at sikre at vasketøjet forbliver
ved en temperatur, hvor det ik-
ke vil blive beskadiget. Du kan
blive udsat for varm damp,
hvis du åbner dækslet, uden at
udføre køletrinnet. Risiko for
kogning

• Hvis tørreprogrammer afbry-
des (som et resultat af annulle-
ring af programmet eller strø-
mafbrydelse) kan vasketøjet i
maskinen blive varmt. Vær for-
sigtig.

• Stop ikke maskinen, før tørre-
programmet er fuldført. Hvis
du skal stoppe maskinen, så
fjern alt vasketøj indeni og læg
det et passende sted og vent
på, at det bliver koldt.

• Dit produkt kan fungere ved
temperature mellem 0 °C og
+35 °C.

• Stuetemperatur mellem 15 °C
og +25 °C er ideelt for dit
produkt.

• Overfyld ikke maskinen ved
tørring. Overhold det angivne
maksimale belastningsniveau
for tørring.



DA / 10

• Hvis vasketøjet er vasket med
en pletfjerner, så kør en ekstre
skyllehastighed før tørrehastig-
heden startes.

• Tør ikke lædervasketøj og va-
sketøj indeholdende læder
(som læderskilte på jeans) i
maskinen. Farven, der afgives
af læderdele kan smitte af på
andre tekstiler.

• Hvis der er et problem, du ikke
kan løse ved brug af oplysnin-
gerne i afsnittet om sik-
kerhedsinstruktioner, så slug
og afbryd maskinen og ring til
et autoriseret værksted.

• I din vaskemaskine-tørretumb-
ler, kan du kun vaske vasketøj,
kun tørre vasketøj eller begge
disse processer. Maskinen bør
ikke bruges i lang tid kun til
tørring af vådt vasketøj. Når
maskinen ikke bruges til tør-
ring, skal den køres tom på et
kort vaskeprogram for hver 15
vaskestarter.

• Før du lægger vasketøj i ma-
skinen, så kontroller det hele,
og sørg for at der ikke er nogle
dele som en lighter, mønt, me-
talgenstande og stifter osv i
dets lommer eller inden i dem.

• Undertøj med metaldele bør ik-
ke tørres i maskinen. Metalde-
le kan gå af under tørring og
forårsage skade på maskinen.
Put dem i en pose eller pude-
betræk.

• Tør ikke store stykker vasketøj
som tyl, gardiner, lagner/sen-
getøj, tæpper, løbere i maski-
nen. Vasketøjet kan blive be-
skadiget.

• Tør ikke uvasket vasketøj i
maskinen.

• Brug ikke skyllemiddel eller an-
tistatisk middel bortset fra hvor
det anbefales af fabrikanten.

• Produkter som skyllemiddel
skal bruges i overensstem-
melse med fabrikantens an-
visninger.

• Tør ikke silke, uld og tilsvaren-
de sarte stoffer i maskinen El-
les kan uldtøj krympe og der
kan ske skade på andet sart
tøj.

• Kontroller symbolerne på va-
skemærket, inden vaske- og
tørreprocesserne.

• Maskinen renser automatisk
fnug selv, der kommer ud af
vasketøjet under tørring. Ma-
skinen udfører automatisk van-
dindtag til rengøring. Derfor
skal vandhanen til maskinen
være åben under tørrings-
programmer.

• Forbyg at fnug samles rundt
om produktet.
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1.8 Vedligeholdelses
og rengøringssik-
kerhed

• Produktet må ikke vaskes med
højtryksrenser eller dampren-
ser.

• Brug ikke skarpe eller slibende
værktøjer til at rengøre
produktet. Brug ikke rengø-
ringsmidler, sæbe, rensemid-
ler, gas, benzin, fortyndere, al-
kohol, lak osv. under rengø-
ring.

• Rengøringsmidler, der indehol-
der opløsningsmidler, kan øge
giftige dampe, f.eks. renseop-

løsningsmiddel. Brug ikke ren-
gøringsmidler indeholdende
opløsningsmidler.

• Der kan være rester af vaske-
middel i sæbeskuffen, når du
åbner den ved rengøring.

• Afmonter ikke filteret på af-
gangspumpen, mens produktet
kører.

• Temperaturen i maskinen kan
stige op til 90 °C. Rengør filte-
ret, efter at vandet i maskinen
er kølet af for at undgå risiko
for at blive forbrændt.

2 Vigtige instruktioner for miljø-
2.1 Overholdelse af RoHS-direkti-

vet

Dette produkt er i overensstem-
melse med EUs WEEE-direktiv
(2012/19/EU). Dette produkt
har er forsynet med et klassifi-
ceringssymbol for affald fra
elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE).

Dette produkt er fremstillet med højkvali-
tets-dele og materialer, som kan genbruges
og er egnet til genbrug. Undlad at bortskaf-
fe apparatet sammen med almindeligt hus-
holdningsaffald, når levetiden er slut..
Produktet skal returneres til de korrekte
centraler til genanvendelse af elektrisk og

elektronisk udstyr. Kontakt venligst de loka-
le myndigheder for at høre om disse af-
faldscentraler.

Overholdelse af RoHS-direktivet:
Det produkt, du har købt er i overensstem-
melse med EU RoHS-direktiv (2011/65/
EU). Det indeholder ikke skadelige eller for-
budte stoffer, der er angivet i direktivet.

2.2 Emballageoplysninger
Produktets emballagematerialer er fremstil-
let af genbrugsmaterialer i overensstem-
melse med vores nationale miljøbestem-
melser. Bortskaf ikke emballagen sammen
med husholdningsaffald eller andet affald.
Indlever emballagen på de indsamlings-
steder, der udpeges af de lokale myndighe-
der.
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3 Tekniske specifikationer
Leverandørens navn eller varemærke: Grundig

Model
GDP810642MW

7177882800

Vaskekapacitet (bomuld) (kg) 10

Tørrekapacitet (bomuld) (kg) 6

Maksimal centrifugeringshastighed (cyklusser/min) 1600

Indbygget No

Højde (cm) 84

Bredde (cm) 60

Dybde (cm) 60

Enkelt vandindtag/Dobbelt vandindtag +/-

Eltilslutning (V/Hz) 230 V / 50Hz

Total strømstyrke (A) 10

Total effekt (W) 2200

Hovedmodelkode 1721

Modeloplysningerne, som er lagret i produktdatabasen,
kan fås på følgende website ved at søge efter din modeli-
dentifikator(*), der findes på energimærkaten.

https://eprel.ec.europa.eu/

Forbrugsværdierne gælder når trådløs netværksforbindelse er slået fra.
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4 Installation

Læs først afsnittet “Sikkerhedsin-
struktioner”!

Din vaskemaskine detekterer auto-
matisk mængden af vasketøj place-
ret inde i maskinen, når du vælger
et program.
Når du installerer et program inden
den første brug, skal der foretages
kalibrering for at sikre, at mængden
af vasketøj bliver detekteret på den
mest nøjagtige måde.
For at gøre det, skal du vælge
programmet Drum Cleaning*
(Tromlerens) og annullere centri-
fugeringsfunktionen. Start program-
met uden vasketøj. Vent på at
programmet afslutter, det vil tage
omkring 15 minutter.
*Programnavnet kan variere af-
hængigt af modellen. For passende
programvalg kan du gennemse
programbeskrivelsesafsnittet.

• Kontakt det nærmeste autoriserede servi-
ceværksted til installation af dit apparat.

• Installation og el-tilslutning af vaskema-
skinen skal udføres af en autoriseret ser-
vicemontør. Fabrikanten kan ikke gøres
ansvarlig for skader forårsaget af uautori-
serede personer.

• Forberedelse af opsætningssted og elek-
tricitet, vandtilførsel og vandafløb på in-
stallationsstedet er kundens ansvar.

• Sørg for, at slangerne til vandtilførsel og -
afløb samt el-ledningen ikke er bøjede, i
klemme eller mast sammen, når maski-
nen skubbes på plads efter installation el-
ler rengøring.

• Forud for installationen skal produktet un-
dersøges og beses om det ikke er beska-
diget. Tilslut ikke produktet, hvis det er
beskadiget. Beskadigede produkter kan
udgøre fare for din sikkerhed.

4.1 Passende opsætningssted
• Anbring maskinen på et fast og plant

gulv. Anbring ikke maskinen på et tæppe
med høj luv eller lignede overflader. Pla-
cering på et forkert gulv kan medføre støj
og vibrationsproblemer.

• Anbring ikke produktet på el-ledningen.
• Undlad at installere produktet, hvor tem-

peraturen kan falde til under 0 ºC.
Frysning kan beskadige dit produkt.

• Lad der være mindst 1 cm afstand mel-
lem produktet og møblerne.

• Hvis du installerer produktet på en over-
flade med trin, skal du aldrig placere det
tæt på kanten.

• Anbring ikke produktet på nogen plat-
form.

• Der må ikke være nogen låste, glidende
eller hængselbetjente døre, som kan for-
hindre frontlugen i at åbne helt på instal-
lationsstedet for dette produkt.

• Placer ikke varmekilder, såsom koge-
plader, strygejern, ovne m.m., på va-
skemaskinen, og brug dem ikke oven på
apparatet.

4.2 Montering af dæksler til bund-
panel

• For at forbedre lydforholdene ved
produktet, anbefales det at installere
dækslet efter fjernelse af emballage-
skum.

Dæksel A

Vip maskinen lidt tilbage. Læg tapperne på
dæksel A mod det nederste panel. Fuldfør
samlingen ved at dreje dækslet.
• Dæksel B og hætten er ekstraudstyr.

Hvis det er tilgængeligt, så tilknyt dæksel
B og hætten.
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Dæksel B

Læg tapperne på dæksel B mod det neder-
ste panel. Fuldfør samlingen ved at dreje
dækslet.
Låg

Sæt hætten ind ved at skubbe den med fin-
geren.

4.3 Fjern transportsikringerne
a. Alle transportsikringerne løsnes med

passende værktøj, indtil de kan be-
væges frit.

b. Bøj den inderste del ved at trykke det på
gribeområdet og træk delen ud.

c. Sæt plastdækslerne, der leveres i posen
til brugervejledningen, ind i hullerne på
bagpanelet.

ADVARSEL
Fjern transportsikringerne, før va-
skemaskinen tages i brug Ellers vil
produktet blive beskadiget.

ADVARSEL
Opbevar transportsikringerne på et
sikkert sted til genbrug, når va-
skemaskinen skal flyttes igen i
fremtiden.
Monter transportsikringerne i mod-
sat rækkefølge af afmonteringen.
Flyt aldrig produktet uden at trans-
portsikringerne er på plads!

4.4 Tilslutning af vandtilførsel

ADVARSEL
Vandtrykket, der kræves til denne
operation på produktet er mellem 1
og 10 bar (0.1-1 MPa). For at sikre
en smidig drift af maskinen, skal
der leveres 10-80 liter vand i minut-
tet fra en helt åben hane. Hvis
vandtrykket er højere, så installer
en trykreduktionsventil.

ADVARSEL
Modeller med et enkelt vandindtag
bør ikke forbindes til hanen med
varmt vand. Det vil medføre beska-
digelse af vasketøjet eller at
produktet skifter til beskyttelses-
indstilling og ikke fungerer.
Brug ikke gamle eller brugte
vandtilførselsslanger på et nyt
produkt. Det kan medføre vand-
lækage fra din maskine og pletter
på dit vasketøj.

a. Tilslut den medfølgende specielle
vandtilførselsslanger til produktets van-
dindtag.

ADVARSEL
Sørg for at koldtvandstilslutningen
er korrekt udført under installation
af produktet. I modsat fald vil tøjet
været varmt, når vaskeprocessen
afsluttes, og bliver slidt op.

b. Stram vandtilslutningen med hånden.
Brug aldrig et værktøj til at stramme
møtrikkerne med.
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c. Åbn vandhanerne helt, når slangetilslut-
ningen er foretaget for at kontrollere, om
der er vandlækage ved tilslutningspunk-
terne. Hvis der forekommer lækage, luk-
kes for vandet og møtrikken fjernes.
Kontroller pakningen, og stram møtrik-
ken forsigtigt igen. For at forhindre
vandlækager og deraf skader, hold
vandhaner lukket, når du ikke bruger
produktet.

4.5 Tilslutning af afløbsslangen til
afløbet

a. Enden af afløbsslangen skal forbindes
direkte med vandafløbet, håndvasken,
eller badekarret.

Dit hus vil blive oversvømmet, hvis
afløbsslangen løsnes under vand-
afløb. Der er også risiko for for-
brænding på grund af de høje va-
sketemperaturer! For at undgå så-
danne situationer og sikre, at ma-
skinen udfører vandindtag og vand-
udledning uden problemer, skal af-
løbsslangens fastgøres sikkert.

b. Tilslut afløbsslangen til en højde på
mindst 40 cm og en maksimal højde på
90 cm.

c. Hvis slangen er placeret på gulvet (eller
i en minimumhøjde på 40 cm fra gulvet)
og dens højde derefter øges, bliver af-
ledning af vand svært, og vasketøjet,
der kommer ud af maskinen kan være
meget vådt. Følg derfor de højdeangi-
velser, der er beskrevet på tegningen.

d. For at forhindre, at snavset vand flyder
tilbage i maskinen, og for at sikre nem
udledning, bør enden af slangen ikke
stikkes længere end 15 cm ned i aflø-
bet.

e. Enden af slangen må ikke bøjes eller
trædes på, og slangen må ikke være i
klemme mellem afløbet og maskinen.
Ellers kan der opstå problemer med
vandudledning.

f. Hvis slangen er for kort, skal den for-
længes med en original forlængerslan-
ge. Slangen må samlet set ikke være
længere end 3,2 m. For at forhindre
vandlækage skal du altid sikre forbin-
delsen mellem forlængelsesslangen og
produktets afløbsslange med en pas-
sende klemme, så den ikke løsner sig
og forårsager lækager.

4.6 Justering af benene

ADVARSEL
For at sikre, at produktet arbejder
lydsvagt og vibrationsfrit, skal det
stå lige og i vater. Afbalancer ma-
skinen ved at indstille fødderne. El-
lers kan produktet flytte sig fra
stedet og medføre knusning, støj
og vibrationsproblemer.

a. Løsn møtrikkerne på fødderne i pilens
retning med værktøjet i tasken til bruger-
vejledningrn

b. Indstil fødderne, så produktet står van-
dret og i vater. Du kan flytte fødderne op
ved at dreje dem mod uret og ned ved
at dreje dem med uret.

c. Stram igen alle låsemøtrikker i pilens
retning. Du kan flytte møtrtikkerne ned
ved at dreje dem mod uret og op ved at
dreje dem med uret.
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4.7 Elektrisk tilslutning
Tilslut produktet til en stikkontakt med jord-
forbindelse beskyttet af en 16 A sikring. Vo-
res firma er ikke ansvarlig for de skader,
der opstår på grund af brugen af produktet
uden jordforbindelse i henhold til lokale be-
stemmelser.
• Tilslutningen skal være i overensstem-

melse med nationale regulativer.
• Produktets elektriske tilslutningskabel-

infrastruktur skal være tilstrækkelig og
egnet til produktkrav. Det anbefales at
bruge et fejlstrømsrelæ (HFI-relæ).

• Stikket i netledningen skal være lettil-
gængelig efter installationen.

• Hvis den eksisterende sikring eller afbry-
der er mindre end 16 A, skal en autorise-
ret elektriker installere en 16 A sikring.

• Spændingen angivet i afsnittet "Tekniske
specifikationer" skal være lig med spæn-
dingen på dit forsyningsnet.

• Tilslut ikke med forlængerledninger eller
dobbeltstik. Overophedning og forbræn-
ding kan forekomme på grund af tilslut-
ningskablet.

Beskadigede ledninger skal udskif-
tes af producenten eller af en kvali-
ficeret fagmand, for at undgå farer/
skader.

4.8 Håndtering af produktet
a. Afbryd produktet fra stikkontakten, får

du håndterer det.
b. Afbryd vandudgangen og vandtilfør-

selstilslutningerne. 3 Fjern alt vand, der
bliver i produktet. Se udtømning af re-
sterende vand og rensning af pumpefil-
teret.

c. Monter transportsikringerne i modsat
rækkefølge af afmonteringen. Se fjer-
nelse af transportsikringerne

Bær aldrig produktet uden trans-
portsikringerne korrekt påsat!
Dit produkt er så tungt, at det ikke
må bæres af en person.
Dit produkt skal bæres af to perso-
ner og man skal passe på trapper,
da det er et tungt produkt. Hvis
produktet falder ned på dig, kan det
medføre skade.
Emballagematerialer er farlige for
børn. Opbevar alle indpakningsma-
terialer et sikkert sted uden for
børns rækkevidde.

5 Indledende forberedelse

Læs først afsnittet “Sikkerhedsin-
struktioner”

5.1 Sortering af vasketøjet
• Sortér vasketøjet efter vaskesymbolerne i

tøjet, dets farve, hvor snavset det er, og
dets tilladte vandtemperaturer.

• Følg altid instruktionerne på tøjets vaske-
symboler.

5.2 Forberedelse af vasketøjet
• Vasketøj med påmonterede metaldele,

som f.eks. bøjle-bh'er, bæltespænder el-
ler metalknapper, beskadiger maskinen.

Fjern metaldelene, eller put tøjet i en va-
skepose eller et pudebetræk, før det va-
skes.

• Tøm alle lommer for genstande, som
f.eks. mønter, kuglepenne og papirclips,
vend lommerne ud, og børst dem. Disse
ting kan ødelægge produktet eller give
støjproblemer.

• Put mindre stykker tøj, som f.eks. baby-
sokker og nylonstrømper i en vaskepose
eller et pudebetræk.

• Læg gardiner i maskinen uden at presse
dem sammen. Fjern gardinringe og -
kroge. Gardintilbehør kan forårsage træk
og riv på gardinet.
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• Lyn lynlåse, sy løse knapper i, og reparer
huller og flænger.

• Vask kun produkter, der er mærket "kan
vaskes i vaskemaskine" eller "håndvask"
på de relevante programmer. Tør disse
typer af tøj ved at hænge dem op eller
lægge dem flat. Tør det ikke i maskinen.

• Vask ikke kulørt og hvidt tøj sammen.
Nye, mørke bomuldsprodukter udskiller
en masse farve. Vask dem separat.

• Brug kun farve / farveskiftestoffer og af-
kalkere til brug i maskiner. Følg altid in-
struktionerne på pakken

• Vanskelige pletter skal behandles ordent-
ligt inden vask. Hvis du ikke er sikker så
kontroller med tørrensemiddel.

• Vask bukser og sart vasketøj med
vrangsiden ud.

• Vasketøj, der indeholder materialer, som
f.eks. mel, kalkstøv, mælkepulver osv.,
skal rystes godt, før det lægges i maski-
nen. Den slags støv og pulver på vaske-
tøjet kan med tiden ophobe sig i maski-
nen og forårsage skade.

• Før du vasker vasketøj fremstillet af
angorauld, så læg det i fryseafsnittet af
køleskabet i nogle få timer. Dette vil for-
hindre pilling

5.3 Tips til at spare vand og strøm
Følgende oplysninger vil hjælpe dig med at
bruge produktet på en miljøvenlig og ener-
gibesparende måde.
• Brug maskinen med den højst tilladte ka-

pacitet, som det valgte program tillader,
men lad være med at overfylde maski-
nen. Se „Program- og forbrugstabel“.

• Følg altid instruktionerne for temperatur
på pakken med vaskemiddel.

• Vask lettere snavset tøj ved lavere tem-
peraturer.

• Brug hurtigere programmer til små
mængder eller lettere snavset tøj.

• Undlad at bruge forvask eller høje tempe-
raturer til tøj, der ikke er meget snavset
eller plettet.

• Vælg den højest anbefalede centri-
fugeringshastighed under vaskeproces-
sen, hvis du ønsker at tørre tøjet i tørre-
tumbleren.

• Brug ikke mere vaskemiddel end den an-
befalede mængde på pakken.

5.4 Opstart
Inden du begynder at bruge produktet, skal
du sørge for, at præparaterne er beskrevet
i afsnit “Miljøvejledning” og “Installation”.
Kør først tromlerenseprogrammet for at for-
berede produktet til tøjvask. Hvis dette
program ikke er tilgængeligt i dit produkt,
skal du bruge den metode, der er tilgænge-
lig i afsnittet "Rensning af frontlugen og
tromlen".

Brug kalkfjerner, der er velegnet til
vaskemaskiner
Der kan være tilbageværende vand
i maskinen pga. kontrolprocesserne
i produktionen. Det er ikke skadeligt
for produktet.

5.5 Ilægning af vasketøjet
a. Åbn frontlugen.
b. Læg tøjet løst i maskinen.
c. Skub frontlugen i, indtil du hører, at lå-

sen klikker. Sørg for, at der ikke sidder
noget fast i døren. Frontlugen er låst,
mens vaskemaskinen kører. Dørlåsen
åbnes umiddelbart efter, at vaske-
programmet er afsluttet. Derefter kan du
åbne frontlugen. Hvis lugen ikke åbnes,
så anvend de løsninger, der er angivet
under fejlen ”Frontlugen kan ikke åbnes"
i afsnittet Fejlfinding.

5.6 Korrekt kapacitet
Den maksimale kapacitet afhænger af va-
sketøjets art, hvor snavset det er, og det
ønskede vaskeprogram.
Maskinen regulerer automatisk mængden
af vand i henhold til vægten af det ilagte va-
sketøj.
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Følg oplysningerne i “program- og
forbrugstabel”. Hvis apparatet over-
fyldes, forringes produktets vaske-
resultat. Desuden kan der opstå
støj og vibrationsproblemer.
For at opnå en god tørreevne, læg
ikke mere vasketøj i maskinen, end
specificeret.

Badekåbe: 1200 g
Sengetøj: 700 g
Lagen: 500 g
Pudebetræk: 200 g
Borddug: 250 g
Neglige/Pyjamas: 200 g
Undertøj: 100 g
Skjorter: 200 g
Bluse: 100 g
Håndklæde: 200 g

Frontlugen er låst, mens vaskema-
skinen kører. Dørlåsen åbner, når
programmet er afsluttet. Hvis inder-
siden af maskinen er meget varm
ved afslutning af programmet, vil
frontlugen ikke åbne, før tempera-
turen falder. Hvis lugen ikke åbnes,
så anvend de løsninger, der er an-
givet under fejlen ”Frontlugen kan
ikke åbnes" i afsnittet Fejlfinding.

ADVARSEL
Hvis vasketøjet er forkert placeret,
kan der forekomme støj og vibratio-
ner i maskinen..

5.7 Brug af vaskemiddel og skylle-
middel

ADVARSEL
Læs producentens instruktioner på
emballagen, mens du bruger ren-
gøringsmidler, blødgøringsmidler,
stivelse, blegemiddel og affarv-
ningsmidler, anti-kalk, og følg de
angivne doseringsoplysninger.
Brug en målekop, hvis den følger
med.

Sæbeskuffen er opdelt i tre rum:
(1) til forvask,
(2) til klarvask,
(3) til blødgøringsmiddel,
( ) der er en hævert i rummet til skyllemid-
del.
( ) der er et flydende vaskemiddelappa-
rat til brug i flydende vaskemiddel i hoved-
vaskerummet.
Sæbe, skyllemiddel og andre vaskemid-
ler
• Dosér vaskemiddel og skyllemiddel, før

vaskeprogrammet startes.
• Lad ikke vaskemiddelskuffen være åben,

når vaskeprogrammet er tændt!
• Hvis du bruger et program uden forvask,

skal du ikke lægge vaskemiddel i forva-
skerummet (rum nr. 1).

• Hvis du bruger et program med forvask,
start maskinen efter tilføjelse af vaske-
middel til forvask og klarvask-rummene
(rum 1 og 2).

• Undlad af vælge et program med forvask,
hvis du bruger en sæbepose eller -kugle.
Anbring sæbeposen eller -kuglen direkte
mellem vasketøjet i maskinen.

• Hvis du bruger et flydende vaskemiddel,
skal du følge anvisningerne under “Brug
af flydende vaskemiddel” og ikke glemme
at bringe indsatsen til flydende vaskemid-
del til den rigtige position.

• Tilsæt ikke vaskekemikalier (Flydende
vaskemiddel, skyllemiddel osv.) mens
maskinen er på tørretrinnet.
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Valg af vaskemiddeltype
Dit valg af vaskemiddel afhænger af vaske-
programmet samt tøjets farve og tekstilty-
pe.
• Brug forskellige vaskemidler til kulørt og

hvidt vasketøj.
• Finvask bør kun fortages med særligt va-

skemiddel (flydende vaskemiddel, uldva-
skemiddel, osv.) beregnet til finvask og
ved et foreslået program.

• Det anbefales at vaske mørkt tøj og dy-
ner med flydende vaskemiddel.

• Vask uldtøj ved et foreslået program med
vaskemidler beregnet til uld.

• Gennemgå programbeskrivelserne for at
finde foreslåede programmer til forskelli-
ge tekstiler.

• Alle anbefalinger til vaskemidler er kun
gældende ved programmer, hvor du selv
kan indstille temperaturen.

Der må kun anvendes vaskemidler,
blødgøringsmidler og tilsætnings-
stoffer, der er egnede til vaskema-
skiner.
Brug ikke sæbespåner.

Regulering af sæbemængden
Mængden af vaskemiddel afhænger af
mængden af vasketøj, hvor snavset det er,
og vandets hårdhed.
• Overskrid ikke de anbefalede doserings-

værdier på vaskemiddelemballagen for at
eliminere overdreven skum og dårlige
skylningsproblemer for at spare penge og
beskytte miljøet.

• Brug mindre mængder vaskemiddel til
færre eller mindre snavset tøj.

Brug af skyllemidler
Hæld skyllemiddel i rummet til skyllemiddel
i sæbeskuffen.
• Overskrid ikke (>max<)-niveauet, der er

markeret i rummet til skyllemiddel.
• Hvis skyllemidlet ikke er flydende, skal du

fortynde det med vand, inden det place-
res i skyllerummet.

ADVARSEL
Brug ikke flydende rengøringsmid-
ler eller andre materialer med ren-
gøringsegenskaber, medmindre de
er beregnet til brug i vaskemaskiner
til blødgøring af vasketøjet.

Brug af flydende vaskemidler

Hvis produktet har en indsats til flyden-
de vaskemiddel:
• Tryk på og drej apparatet, hvor det vises,

når du vil bruge flydende vaskemidler.
Den del, der falder ned, fungerer som
stopklods for det flydende vaskemiddel.

• Rengør med vand på stedet eller ved at
fjerne det, når det er nødvendigt. Glem
ikke at placere indsatsen i hovedva-
skrummet (rum nr. ”2”) efter rensning.

• Apparatet skal være tændt, hvis du
bruger et pulvervaskemiddel. Ventilato-
ren, som du ville se i denne position vil
blande vaskepulveret og hjælpe med at
opløse det.

Brug af gel- og tabletvaskemidler
• Hvis vaskemidlet er flydende, og der ikke

er noget flydende vaskemiddel i dit
produkt, skal du placere gelopvaskemid-
let i det primære vaskemiddelrum i det
første vandindtag. Hvis din maskine har
et rum til flydende vaskemiddel, skal va-
skemidlet hældes i rummet, før program-
met startes.

• Hvis gelevaskemidlet ikke er flydende el-
ler er indesluttet i en tablet, puttes det di-
rekte i vasketromlen før vask.

• Kom vaskemidler i tabletform i rummet til
klarvask (nr. "2") eller direkte ind i trom-
len før vask.

• Vasketabs kan efterlade rester i vaske-
middelrummet. Hvis du oplever sådanne
rester, så placer vasketabs blandt vaske-
tøjet i de næste vaske, på en måde, så
den vil ligge i tromlens bundside.
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• Brug tabs eller gelvaskemiddel uden at
vælge forvaskefunktionen.

• Glem ikke at fjerne elementer som pla-
stikvaskerum fra tromlen, inden tørring.

Brug af stivelse
• Kom flydende stivelse, pulver-stivelse el-

ler farvestof i rummet til skyllemiddel.
• Brug ikke skyllemiddel og stivelse i det

samme vaskeprogram samtidigt.
• Tør maskinens inderside af med en fugtig

og blød klud efter brug af stivelse.
Brug af anti-kalk
• Brug om nødvendigt kun kalkafvisende

midler, der er produceret til vaskemaski-
ner.

Brug af blegemiddel og affarvningsmid-
ler
• Vælg et program med forvask og tilsæt

blegemiddel i begyndelsen af forvask.
Undlad at komme vaskemiddel i rummet
til forvask. Alternativt kan du vælge et
program med ekstra skylletrin og tilføje

blegemiddel, når maskinen tager vand
ind fra rummet til skyllemiddel i forbin-
delse med det første skylletrin.

• Bland og brug ikke blegemiddel og ren-
gøringsmiddel sammen.

• Da blegemiddel kan forårsage hudirrita-
tion, skal du kun bruge små mængder
(1/2 tekop - ca. 50 ml og skyl vasketøjet
godt.

• Hæld ikke blegemiddel direkte på vaske-
tøjet.

• Brug ikke blegemiddel til farvet tøj.
• Vælg et program med lav temperatur-

vask, mens du bruger iltbaserede affarv-
ningsmidler.

• Iltbaserede blegemidler kan anvendes
sammen med vaskemidler. Hvis det alli-
gevel ikke har samme viskositet som va-
skemidlet, skal du først placere vaske-
midlet i rum nr. ”2” i vaskemiddelskuffen
og vente på at produktet skyller vaske-
midlet bort under vandindtaget. Tilsæt af-
farvningsmidlet i det samme rum, mens
maskinen fortsætter med at tage vand
ind.

5.8 Tips til en mere effektiv vask
Tøj

Lyse farver og hvidt tøj Kulørt tøj Sort/mørke farver
Finvask/uld/ sil-
ke

(Anbefalet tempera-
turinterval afhængig af til-
smudsningsgraden: 40-90
°C)

(Anbefalet temperatur
afhængig af tilsm-
udsningsgraden: kold
-40 °C)

(Anbefalet tempe-
ratur afhængig af
tilsmudsnings-
graden: kold -40
°C)

(Anbefalet tempe-
ratur afhængig af
tilsmudsnings-
graden: kold -30
°C)
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Meget snav-
set

(Svære pletter
som f.eks.
græs, kaffe,
frugt og blod.)

Det kan være nødvendigt
at forbehandle pletterne
eller køre en forvask.

Vaskemidler i pulver og
flydende former, som er
anbefalet til hvidt vaske-
tøj, kan bruges i doserin-
ger anbefalet til meget
snavset tøj. Det anbefales
at bruge pulvervaskemid-
del til vask af ler- og jord-
pletter og pletter, der er
følsomme over for blege-
midler.

Pulver og flydende va-
skemidler, som er anbe-
falet til vask af kulørt tøj,
kan bruges i doseringer
anbefalet til meget snav-
set tøj. Det anbefales at
bruge pulvervaskemid-
del til vask af ler- og
jordpletter og pletter, der
er følsomme over for
blegemidler. Undlad at
bruge vaskemidler med
blegemiddel.

Flydende vaske-
midler, som er an-
befalet til vask af
kulørt tøj og mørke
farver, kan bruges i
doseringer anbefa-
let til meget snav-
set tøj.

Brug helst et fly-
dende vaskemid-
del anbefalet til
vask af sarte
tekstiler. Tøj af uld
og silke skal va-
skes med speciel-
le vaskemidler
fremstillet til uld-
vask.

Normal snav-
set

(som f.eks.
svedpletter på
krave og man-
chetter)

Vaskemidler som pulver
og flydende former, som
er anbefalet til hvidt va-
sketøj, kan bruges i dose-
ringer anbefalet til normalt
snavset tøj.

Vaskemidler som pulver
og flydende former, som
er anbefalet til kulørt va-
sketøj, kan bruges i do-
seringer anbefalet til
normalt snavset tøj.
Undlad at bruge vaske-
midler med blegemiddel.

Flydende vaske-
midler, som er an-
befalet til kulørt va-
sketøj, kan bruges i
doseringer anbefa-
let til let snavset tøj.

Brug helst et fly-
dende vaskemid-
del anbefalet til
vask af sarte
tekstiler. Tøj af uld
og silke skal va-
skes med speciel-
le vaskemidler
fremstillet til uld-
vask.

Let snavset

(Ingen synlige
pletter).

Vaskemidler i pulver og
flydende former, som er
anbefalet til hvidt vaske-
tøj, kan bruges i doserin-
ger anbefalet til let snav-
set tøj.

Vaskemidler i pulver og
flydende former, som er
anbefalet til kulørt va-
sketøj, kan bruges i do-
seringer anbefalet til let
snavset tøj. Undlad at
bruge vaskemidler med
blegemiddel.

Flydende vaske-
midler, som er an-
befalet til vask af
kulørt tøj og mørke
farver, kan bruges i
doseringer anbefa-
let til let snavset tøj.

Brug helst et fly-
dende vaskemid-
del anbefalet til
vask af sarte
tekstiler. Tøj af uld
og silke skal va-
skes med speciel-
le vaskemidler
fremstillet til uld-
vask.
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5.9 Tips til effektiv tørring
Programmer

Bomuld Tør Syntetisk Tør Babyprotect+ Vask og tørring Wash & Wear
Ty

pe
r a

f t
øj

Solidt tøj med
bomuld

Lagener, sen-
getøj, babytøj,
t-shirts, swe-
atshirts, solidt
strikket tøj, je-
ans, canvas-
bukser, skjor-
ter, bomuldsso-
kker.

Ikke anbefalet!

Det vaskes og
tørres hver for
sig! Lagener,
sengetøj, ba-
bytøj, t-shirts,
sweatshirts,
solidt strikket
tøj, jeans,
canvasbukser,
skjorter, bo-
muldssokker.

Det vaskes og
tørres hver for
sig! Lagener,
sengetøj, ba-
bytøj, t-shirts,
sweatshirts,
solidt strikket
tøj, jeans,
canvasbukser,
skjorter, bo-
muldssokker.

Tøj som skjor-
ter, t-shirts,
sweatshirts
osv, man har
haft på i kort tid
og ikke er plet-
tede: en meget
lille mængde
vasketøj skal
læggesi.

Syntetisk tøj
(polyester, ny-
lon osv.)

Ikke anbefalet!

De anbefales til
tøj med polye-
ster, nylon, po-
lyacetat, akryl.
Tørring anbefa-
les ikke til tøj
med viskose.
Man skal være
opmærksom
på tørrein-
struktionerne
på plejemær-
katen.

Det anbefales
til tøj med poly-
ester, nylon,
polyacetat og
akryl ved lave
temperaturer,
når man tager
hensyn til va-
ske- og tørre-
advarslerne på
plejemærkaten.

Det anbefales
til tøj med poly-
ester, nylon,
polyacetat og
akryl ved lave
temperaturer,
når man tager
hensyn til va-
ske- og tørre-
advarslerne på
plejemærkaten.

Vasketøj med
let snavsede
og uplettede
skjorter, t-shirts
og syntetisk
stof. Der skal
lægges en lille
mængde va-
sketøj i.

Sart vasketøj
(Indeholdende
silke, uld, cash-
mire, angora
osv).

Ikke anbefalet! Ikke anbefalet! Ikke anbefalet! Ikke anbefalet! Ikke anbefalet!

Omfangsrigt
vasketøj som
tæpper, frak-
ker, gardiner
osv.

Ikke anbefalet!
Det passer ikke
så godt at va-
ske omfangs-
rigt vasketøj i
vaskemaski-
nen. Tør dette
vasketøj ved at
hænge det op
eller lægge det
flat.

Ikke anbefalet!
Det passer ikke
så godt at va-
ske omfangs-
rigt vasketøj i
vaskemaski-
nen. Tør dette
vasketøj ved at
hænge det op
eller lægge det
flat.

Ikke anbefalet!
Det passer ikke
så godt at va-
ske omfangs-
rigt vasketøj i
vaskemaski-
nen. Tør dette
vasketøj ved at
hænge det op
eller lægge det
flat.

Ikke anbefalet!
Det passer ikke
så godt at va-
ske omfangs-
rigt vasketøj i
vaskemaski-
nen. Tør dette
vasketøj ved at
hænge det op
eller lægge det
flat.

Ikke anbefalet!
Det passer ikke
så godt at va-
ske omfangs-
rigt vasketøj i
vaskemaski-
nen. Tør dette
vasketøj ved at
hænge det op
eller lægge det
flat.

5.10 Vist vasketid
Du kan se programmets varighed på ma-
skinens display, når du vælger et program.
Programmets varighed justeres automatisk,
mens det er i gang, afhængigt af mængden
af vasketøj, du har fyldt i maskinen, skum,
ubalance i tromlen, strømudsving, vandtryk
og programindstillinger.
SÆRLIGE TILFÆLDE: Når du starter et
bomulds- eller bomuld-øko-program, viser
displayet varigheden for en halvfyldt vask,

som er den mest almindelige mængde. Det
er den mest almindelige brugercase. Den
faktiske mængde vasketøj registreres af
maskinen 20-25 min. efter programmets
start. Hvis mængden svarer til mere end
halvfyldt, justeres vaskeprogrammet heref-
ter, og programmets varighed øges auto-
matisk. Du kan følge ændringen på display-
et.
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6 Betjening af maskinen

Læs først afsnittet “Sikkerhedsin-
struktioner”!

6.1 Betjeningspanel

1 2 3 4

5
6

7891011121314

1 Programvalgsknap 2 Knap til indstilling af centri-
fugeringshastighed

3 Temperatur-indstillingsknap 4 Display
5 Tænd/sluk-knap 6 Start/pause-knap
7 Knap til indstilling af sluttid 8 Knap til hjælpefunktion 4
9 Knap til hjælpefunktion 3 10 Knap til hjælpefunktion 2

11 Knap til indstilling af tørreniveau 12 Knap til hjælpefunktion 1
13 Knap til fjernbetjening 14 Programvalgs-LED’er
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6.2 Symboler på displayet

1 2 3 4 5

6789101112131415

1 Indikator for temperatur 2 Symbol for at frontlugen er låst
3 Indikator for tørringsgrad 4 Programsporingsindikator
5 Information om varighed 6 Programstarindikator
7 Indikator for udskudt start 8 Symbol for at børnesikringen er akti-

veret
9 Indikatorer for hjælpefunktion 4 10 Indikator for internetforbindelse

11 Indikator for hjælpefunktion 3 12 Indikator for fjernbetjening
13 Indikatorer for hjælpefunktion 2 14 Indikator for hjælpefunktion 1
15 Indikator for centrifugeringshastighed

De figurer, der anvendes til at be-
skrive maskinen i dette afsnit, er
skematiske og svarer måske ikke
præcist til din maskines funktioner.

6.3 Forberedelse af maskinen
a. Kontroller, at slangerne er tilsluttet helt

tæt.

b. Slut maskinen til strømen.
c. Åben vandhanen helt.
d. Placer vasketøjet inde i maskinen.
e. Læg vaskemiddel og skyllemiddel i



DA / 25

6.4 Valg af vaskeprogram
a. Vælg det program, der passer til typen,

mængden og tilsmudsningsgraden af dit
vasketøj ifølge "Program- og forbrugsta-
bellen".

Den maksimale centri-
fugeringshastighed for et program
svarer til, hvad de pågældende
tekstiltyper kan tåle.
Når du vælger et program, skal du
altid tage altid hensyn til tekstilty-
pen, farven, tilsmudsningsgraden
og den tilladte vasketemperatur.

b. Vælg det ønskede program med knap-
pen Programvalg.

6.5 Vaskeprogrammer
Brug de følgende hovedprogrammer, af-
hængigt af typen af stof.
Efter valg af det korrekte vaskeprogram,
kan du ved at trykke på tørreknappen, før
du starter programmet indstille din maskine
til at gå til tørretrinnet (automatisk eller med
timer) ved afslutningen af vaskeprogram-
met, uden nogen pauser/afbrydelser. Hver
gang du trykker på knappen, vil det trin,
hvori tørreprocessen vil finde sted, blive
vist i informationsrækken og det tilsvarende
symbol lyser Du kan se, hvornår program-
met vil afslutte på maskinens display, i hen-
hold til tørre-valgene, u vil tilføje til vaske-
programmerne. Hvis du ønsker, kan du
fortsætte med at trykke på knappen, indtil
den maksimale tørreperiode er opnået.

Du kan tage et kig på de programmer, hvor
hvilke du kan vælge tørrefunktionen i
programmet og forbrugstabellerne.

Symbolerne, der vises på displayet
er skematiske, og svarer muligvis
ikke nøjagtigt til produktet.
Hvis du ikke vil have at tørring fin-
der sted efter det program, du har
valgt, skal du trykke på og holde
hjælpefunktions-knappen til Tørring
nede, indtil lampen for Tørring sluk-
ker.
Ved vask og tørring ved brug af din
maskines tørrefunktion, ilæg et
maksimum på 6 kilo vasketøj i ma-
skinen. Hvis du overskrider maski-
nens kapacitet, tørrer dit vasketøj
ikke, og maskinen fungerer længe-
re, hvilket vil resultere i større ener-
giforbrug.

ADVARSEL
Du kan ikke vælge tørrefunktionen,
når du vælger et vaskeprogram til
uldvask.

• Eco 40-60
I Eco 40- 60-programmet kan du vaske nor-
malt snavset bomuldsvasketøj som er ble-
vet angivet til at blive vasket sammen ved
40 °C eller 60 °C. Dette program er et stan-
dardtestprogram ifølge EU-lovgivning med
øko-venligt design og energimærkning.
Selvom dette program vasker i længere tid,
end andre vaskeprogrammer, er det mere
effektivt med hensyn til energi- og vandfor-
brug. Den faktiske vandtemperatur kan væ-
re forskellig fra den angivne vasketempera-
tur. Når du fylder maskinen med mindre tøj
(f.eks. ½ kapacitet eller mindre), kan perio-
der i programfaser automatisk blive kortere.
På denne måde vil energi- og vandforbrug
blive meget lavere.
For at evaluere overensstemmelse med EU
miljøvenligt design og energimærkningsfor-
ordninger, skal vaske- og tørrecyklusserne
køres ved at vælge skabstør funktion af
eco 40-60-programmet. Vaske- og tørrecy-
klussen kan rense normalt snavset vaske-
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tøj, der deklareres som vaskbart ved 40 °C
eller 60 °C i en enkelt cyklus og tørrer det,
så det straks kan lægges i et skab.
• Bomuld
Du kan vaske dit slidstærke bomuldsvaske-
tøj (lagner, sengetøj, håndklæder, badekå-
ber, undertøj m.m.) på dette program. Når
der trykkes på knappen til funktionen for
hurtigvask, forkortes programvarigheden
markant, mens de intense vaskebevægel-
ser sikrer en effektiv vask. Dit meget snav-
sede vasketøj sikres en bedre vask og skyl,
hvis funktionen for hurtigvask ikke vælges.
• Syntetisk
Du kan vaske dit tøj (såsom skjorter, blu-
ser, syntetiske/bomuldsblandede stoffer
osv.) med dette program. Når der trykkes
på knappen til funktionen for hurtigvask,
forkortes programvarigheden markant,
mens de intense vaskebevægelser sikrer
en effektiv vask af dit vasketøj, som ikke er
meget snavset. Dit meget snavsede vaske-
tøj sikres en bedre vask og skyl, hvis funk-
tionen for hurtigvask ikke vælges.
• Tøj med dunfyld
Brug dette program til at vaske frakker, dy-
neveste, jakker m.m., der indeholder fjer,
og som bærer mærket "kan maskinvaskes".
Takket være den særlige centrifugering,
når vandet ind mellem lufthullerne mellem
fjerene.
• Centrifugering + Udpumpning
Brug dette program til at fjerne vand fra tø-
jet/i maskinen.
• Skylning
Brug dette program, når du ønsker separat
skylning eller stivelse.
• Skjorter
Dette program bruges til at vaske skjorter
lavet af bomuld, syntetisk og syntetisk blan-
det stof. Det reducerer krøller i tøjet. Der
anvendes damp til sidst i programmet, som
hjælper funktionen med at forhindre, at tø-
jet krøller. Den særlige centrifugeringsprofil
og dampen, der anvendes sidst i program-

met, sikrer, at dine skjorter krøller mindre.
Forbehandlingsalgoritmen aktiveres, når
funktionen for hurtigvask vælges.
• Kom forbehandlingskemikaliet direkte på

tøjet, eller tilsæt det sammen med vaske-
midlet i rummet til vaskepulver. På denne
måde opnår du den samme vaskestan-
dard, som ved en normal vask, men på
meget kortere tid. Dine skjorters levetid
forlænges. Brug ikke forvask, hvis du
planlægger at bruge din maskines forsin-
kelsesfunktion. Forvaskemidlet kan løbe
ud på dit tøj og forårsage pletter.

**Det anbefales at køre cyklussen med me-
re end 6 skjorter for at opnå det bedste
krølniveau på dine skjorter ved hjælp af
denne cyklus. Når vask køres med mere
end 6 skjorter, kan der være forskelle i krøl-
niveauet og fugtigheden i skjorterne ved af-
slutningen af cyklussen.
• Mini 14‘
Brug dette program til hurtig vask af let
snavset eller uplettet bomuldstøj på kort tid,
men ikke for håndklæder eller tungt bo-
muld. Programvarigheden kan reduceres
ned til 14 minutter, når funktionen for hur-
tigvask vælges. Der kan maksimalt vaskes
2 (to) kg vasketøj, når funktionen for hurtig-
vask vælges.
• Mørkt skånsomt /Jeans
Brug dette program til at beskytte farven på
dit mørke tøj eller jeans. Det udfører en ef-
fektiv vask ved hjælp af særlige tromlebe-
vægelser, selvom temperaturen er lav. Det
anbefales at bruge et flydende vaskemiddel
eller uldvaskemiddel til mørkt vasketøj.
Brug ikke dette program til at vaske tøj, der
indeholder uld m.m.
• Blandet
Brug til at vaske bomuld og syntetisk tøj
sammen uden at sortere det.
• Undertøj
Du kan bruge dette program til at vaske
sart tøj, der kræver håndvask, eller sart da-
melingeri. Små mængder tøj skal vaskes i
vaskeposer. Kroge, knapper m.m. skal luk-
kes, og lynlåse skal lynes op.
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• Sports
Brug dette program til at vaske sports- og
udendørstøj, der indeholder blandinger af
bomuld/syntetiske materialer og vandafvi-
sende materialer, som f.eks. gore-tex mv.
Det sørger for at dit tøj vaskes forsigtigt
takket være særlige rotationsbevægelser.
• Downloaded Program
Dette er et særligt program, der giver dig
mulighed for at downloade forskellige
programmer, når du vil. I starten er der et
program, du kan se som standard i Ho-
meWhiz-appen. Imidlertid kan du bruge Ho-
meWhiz-appen til at vælge et program fra
den fastlagte liste af programmer og deref-
ter skifte og bruge det.

Vælg Downloadet program, hvis du
ønsker at benytte HomeWhiz-funk-
tionerne eller funktionen for fjernbe-
tjening Detaljerede oplysninger kan
findes i HomeWhiz-funktionen og
funktionen for fjernbetjening.

6.6 Valg af temperatur

Når et nyt program vælges, vises den an-
befalede temperatur for det valgte program
på temperaturindikatoren. Den anbefalede
temperatur er muligvis ikke den maksimale
temperatur for det valgte program.
Tryk på knappen temperaturindstilling for at
ændre temperaturen. Temperaturen sæn-
kes gradvist.

Der kan ikke foretages ændringer i
programmer, hvor tempera-
turindstilling ikke er tilladt.

Du kan også ændre temperaturindstil-
lingen, efter vasken er startet. Denne æn-
dring er kun mulig, hvis vasketrinnene til-
lader det.

Hvis du går til koldvask og trykker
på temperaturindstilling-knappen
igen, vil den anbefalede maksimale
temperatur for det valgte program
blive vist på displayet. Tryk på tem-
peraturindstillingsknappen igen for
at sænke temperaturen.

6.7 Valg af centrifugeringshastig-
hed

Når et nyt program vælges, vises den an-
befalede centrifugeringshastighed for det
valgte program på centrifugeringsindikato-
ren. Den anbefalede centrifugeringshastig-
hed er muligvis ikke den maksimale centri-
fugeringshastighed for det valgte program.
Tryk på knappen til regulering af centri-
fugeringshastighed for at skifte centri-
fugeringshastigheden. Centri-
fugeringshastigheden sænkes gradvist.
Derefter, afhængigt af modellen af
produktet dukke, ”Skyllestop” og ”Ingen
centrifugering __" op på displayet.
Hvis du ikke tømmer maskinen umiddelbart
efter, programmet er slut, kan du bruge
funktionen Skyllestop for at undgå, at tøjet
krøller, når der ikke er vand i maskinen.
Denne funktion beholder vasketøjet i det
sidste hold skyllevand. Hvis du ønsker at
centrifugere dit vasketøj efter brug af funk-
tionen Skyllestop:
a. Juster centrifugeringshastigheden.
b. Tryk på Start/Pause-knappen. Program-

met fortsætter. Maskinen tømmes for
vand, og tøjet centrifugeres.

Hvis du ønsker at tømme maskinen for
vand ved slutningen af programmet uden at
centrifugere, skal du bruge funktionen In-
gen centrifugering.

Der kan ikke foretages ændringer i
programmer, hvor indstilling af cen-
trifugeringshastighed ikke er tilladt.
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Du kan også ændre centrifugeringshastig-
heden, efter programmet er startet, hvis va-
sketrinnene tillader det. Ændringer er ikke
mulige, hvis vasketrinnene ikke tillader det.
Valg af hjælpefunktioner til tørring:

Når du vælger et nyt vaskeprogram, skal
du trykke på knappen til valg af hjælpefunk-
tioner for at indstille den passende tørrings-
grad for dette program.

Ved programmer, hvor tørreindstil-
lingen ikk er tilladt, når hjælpefunk-
tionsknappen til tørring er holdt ne-
de, ændres tørringslyset ikke, og
der høres en brummelyd.
For at få programmer, der kun tør-
rer, skal du indstille den korrekte
tørring ved at trykke på knappen til
hjælpefunktionsvalg.

6.8 Tørreprogrammer

ADVARSEL
Maskinen renser automatisk fnug
selv, der kommer ud af vasketøjet
under Programmer tørring. Maski-
nen bruger vand under tørringen.
Derfor skal vandhanen til maskinen
være åben under tørringsprogram-
mer.
Når du vælger et nyt vaske-
program, skal du trykke på knap-
pen til valg af hjælpefunktioner for
at indstille den passende tørrings-
grad for dette program.

I tørreprogrammer er der et centri-
fugeringstrin. Maskinen udfører processen
for at forkorte tørringstiden Når du vælger
et tørreprogram, kan du maksimalt vælge
den højeste centrifugeringshastighed til
centrifugeringen.

Ved programmer, der ikke tillader indstilling
af tørringen, når hjælpefunktionsknappen til
tørring er holdt nede, ændres tørringslyset
ikke, og der høres en brummelyd.
For at få programmer, der kun tørrer, skal
du indstille den korrekte tørring ved at tryk-
ke på knappen til hjælpefunktionsvalg.

Der kan ikke køres vaske- og tørre-
programmer, hvis vandtilførslen af-
brydes.

• Syntetisk Tør
Brug kun dette program til at tørre syntetisk
tøj med en tør vægt på op til 4 kilo. Du kan
kun tørre med dette program

Se afsnit Korrekt kapacitet for op-
lysninger om vægt af tørt tøj

• Bomuld Tør
Brug kun dette program til at tørre bomuld-
støj med en tør vægt på op til 6 kilo. Du kan
kun tørre med dette program

Når du vil tørre vasketøj, der ude-
lukkende består af badekåber og
håndklæder, så ilæg et maksimum
på 4,5 kilo vasketøj.
Se afsnit Korrekt kapacitet for op-
lysninger om vægt af tørt tøj

6.9 Vaske- og tørreprogrammer
• 6 Kg Vask & Tør
Brug dette program til at vaske op til 6 bo-
muldstøj, og tørre det direkte efter vaske-
programmet uden at foretage ekstra valg.

Hjælpefunktionen til ekstern tørring
kan ikke vælges, når dette program
er valgt
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I 6kg Vask og 6kg Tørringsprogram, det an-
befales at læsse maskinen op til det ni-
veau, der er vist ovenfor, under ideelle tør-
ringsforhold (du kan se niveaupilen, hvis du
åbner læssedøren).
• Mini Vask & Tør
Brug dette program til at vaske 0,5 kg va-
sketøj (svarende til 2 skjorter) på 40 minut-
ter eller 1 kg vasketøj (svarende til 5 skjor-
ter) på 60 minutter.

Rent og tag på-programmet er de-
signet til hurtigt vask og tørring af
dit daglige tøj, som kun er blevet
båret i kort tid, og som ikke er me-
get snavset. Programmet er veleg-
net til tynde tekstiler, som tørrer
hurtigt (skjorter, t-shirts).
Til vasketøj med tykt stof, der tager
længere tid at tørre, skal der
bruges andre muligheder.

• Hygiejnecare+ Vask & Tør
Et damptrin anvendt i starten af program-
met hjælper med at blødgøre snavs.

Brug dette program til at vaske og hurtigt
tørre tøj op til 2 kilo, der kræver anti-aller-
gisk og hygiejnisk vask (bomuld som ba-
bytøj, lagner og undertøj).

Babyprotect+-programmet er blevet
testet og godkendt af “The British
Allergy Foundation” (Allergy UK),
som er baseret i Storbritannien.

• Hygiejneopfriskning

(Hygiejnisk vask med varm luft)
(programvarighed 58 min.)
Det hygiejniske ventilationsprogram sikrer,
at vasketøjets temperatur holdes ved rela-
tivt høje temperaturer med en præcis op-
varmningsmetode, og hygiejnisk rengøring
udføres via luft.
Brug dette program til hurtig hygiejnisk ren-
gøring af bomuld eller syntetisk tørt tøj med
varm luft.

Hygiejnisk ventilationsprogram
bruger ikke vand. Brug dette
program til tøj, du vil rengøre ved
ventilation.
ADVARSEL: Læg ikke kemikalier
som vaskemidler, blegemiddel,
pletfjerner osv. I vaskemiddelskuf-
fen i det hygiejniske ventilations-
program. Ingen forbehandling af tøj
kræves, før programmet tændes.

Opfriskning med varm luft (48 min. og 38
min.)
Standardvarigheden er 58 minutter, hvis du
vælger programmet “Hygiejnisk ventilation”.
Med hjælpefunktionen “Hurtig+” kan du
vælge forskellige programperioder, f.eks.
48 minutter og 38 minutter.
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6.10 Program- og forbrugsskema
Til vask:

Hjælpefunktioner

Program
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Temperatur (°C)

Bomuld

90 10 98 2,75 1600 • • • • • Kold - 90
60 10 98 2,00 1600 • • • • • Kold - 90
40 10 95 1,10 1600 • • • • • Kold - 90

Eco 40-60

40
*** 10,0 69,5 1,000 1600 • 40-60

40
*** 5,0 56,0 0,770 1600 • 40-60

40
*** 2,5 39,0 0,410 1600 • 40-60

Eco 40-60 + Skabstørt

40
*** 6,0 74,5 3,735 1600 • 40-60

40
*** 3,0 46,5 2,036 1600 • 40-60

Syntetisk
60 4 76 1,60 1200 • • • • • Kold - 60
40 4 74 1,10 1200 • • • • • Kold - 60

Mini 14‘

90 10 75 2,30 1200 • • • • • Kold - 90
60 10 75 1,30 1200 • • • • • Kold - 90
30 10 75 0,25 1200 • • • • • Kold - 90

Mini 14‘ + Express / Intensive 30 2 45 0,15 1200 • • • • • Kold - 90
Skjorter 60 4 70 1,40 800 * • • • • Kold - 60
Tromlerensning+ 90 - 80 2,60 600 * * 90

Downloaded Program

Blandet 40 4 83 1,10 800 • • • • Kold - 40
Sports 40 5 60 0,65 1200 • Kold - 40
Mørkt skånsomt /Jeans 40 5 86 1,05 1200 • • * • • Kold - 40
Tøj med dunfyld 60 - 100 1,60 800 • • Kold - 60
Undertøj 30 1 78 0,30 600 * Kold - 30
• : Valgfri.
* : Vælges automatisk og kan ikke annulle-
res.
*** : Eco 40-60-programmet er et test-
program i forhold til temperaturvalg på 40
°C, EU-forordning EU/2019/2014 og EN
60456: 2016/A11: 2020-standard.
Valg af temperatur på 40 °C tog skabstør i
Eco 40-60-programmet er et testprogram til
vaske- og tørrecyklus i henhold til
EU/2019/2014 EU-forordning og EN 62512.

***** : Disse programmer kan benyttes med
HomeWhiz-appen. Energiforbruget kan sti-
ge ved forbindelse.
- : Se programbeskrivelsen for maksimal
tøjmængde.
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Læs installationsafsnittet i brugsan-
visningen inden den første brug.
Hjælpefunktionerne i tabellen kan
variere afhængigt af maskinmodel-
len.
Vand- og strømforbrug kan variere
afhængigt af ændringer i vandtryk-
ket, vandets hårdhed og tempera-
tur, rumtemperatur, typen og
mængden af vasketøj, valg af hjæl-
pefunktioner og centri-
fugeringshastighed samt ændringer
i den elektriske spænding.
Hjælpefunktionernes valgbarhed
kan ændres af fabrikanten. Nye
indstillinger kan blive tilføjet eller
eksisterende kan blive fjernet
Din maskines centrifugeringshastig-
hed kan variere afhængigt af
programmet. Hastigheden kan ikke
være højere end din maskines
maksimale hastighed.
Mængden af støj og fugtighed vari-
erer i henhold til centri-
fugeringshastigheden, når det væl-
ges højere centrifugeringshastig-
hed i centrifugeringsfasen, vasketø-
jet indeholder mindre fugtighed i
slutningen af programmet, men der
er mere støj,

Når du vælger et program, kan du
se vasketiden på din maskines dis-
play. Alt efter mængden af vaske-
tøj, du har lagt ind i maskinen, kan
der være en forskel på op til 1-1,5
time mellem den varighed, der vi-
ses på displayet, og vaskeprogram-
mets faktiske varighed. Varigheden
opdateres automatisk kort efter, at
vasken starter.”
Vælg altid den lavest tilladte tempe-
ratur. De mest effektive program-
mer i forhold til energiforbrug er ge-
nerelt dem, der køres ved lavere
temperaturer og i længere tid.

Til tørring:

Hjælpefunktioner Tørreniveau
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Bomuld Tør - 6 50 3,90 1600 • * • • • • -

Syntetisk Tør - 4 35 2,50 - • * • • • -

Hygiejnecare+ Vask &
Tør

60 2 120 3,80 1600 * * • * • • • • 30-90

6 Kg Vask & Tør 60 6 115 6,00 1600 • * • • • • 60-Kold

Mini Vask & Tør
30 0,5 35 0,60 1200 • • * • 30-Kold

30 1 44 1,00 1200 • • * • 30-Kold

Hygiejneopfriskning - 2 1 0,50 - • * -
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Forbrugsværdier (DA)

Tempera-
turvalg °C

Centri-
fugeringsha
stighed (cy-
klusser/min)

Kapacitet
(kg)

Programva-
righed
(t:min)

Energifor-
brug (kWh/
cyklus)

Vandfor-
brug (liter/
cyklus)

Vaske-
tøjstempe-
ratur (°C)

Resterende
fugtigheds-
procent (%)

Eco 40-60

40 1600 10 03:58 1,000 69,5 36 43,2
40 1600 5 02:59 0,770 56 36 42,9
40 1600 2,5 02:59 0,410 39 24 47,2

Bomuld
20 1600 10 04:00 0,750 95 20 44
60 1600 10 04:00 2,000 98 60 44

Syntetisk 40 1200 4 02:35 1,100 74 40 40

Mini 14‘ 30 1200 10 00:28 0,250 75 23 62

Eco 40-60
+ Skabstørt

40 1200 6 09:35 3,735 74,5 24 44
40 1200 3 06:55 2,036 46,5 23 44

De oplyste forbrugsværdier for andre programmer end Eco 40-60 til vask og tørring online er kun vejledende. 

6.11 Valg af hjælpefunktioner

Vælg den ønskede hjælpefunktion, før
programmet startes. Når et program væl-
ges, tændes lysene for de hjælpefunktio-
ner, der er valgt sammen med det.

Der lyder en alarm, hvis der trykkes
på en knap til en hjælpefunktion,
der ikke kan vælges sammen med
det valgte program.
Nogle funktioner er ikke kompatib-
le. Hvis du vælger en anden hjæl-
pefunktion, der er i konflikt med den
første valgte funktion, inden du
starter maskinen, vil den funktion,
der blev valgt først, blive annulleret,
og den anden hjælpefunktion vil
forblive aktiv. Hvis du f.eks. vælger
Hurtigvask, efter du har valgt funk-
tionen Ekstra Vand, annulleres
funktionen Ekstra Vand, og Hurtig-
vask forbliver aktiveret.
Hjælpefunktioner, der ikke er kom-
patible med vaskeprogrammet, kan
ikke vælges. (Se "Program- og for-
brugsskema")
Nogle programmer har hjælpefunk-
tioner, der skal køre samtidigt. Dis-
se funktioner kan ikke annulleres.
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Hvis den valgte fugtighedsgrad
(strygetørt, skabstørt, ekstra skab-
størt) ikke kan nås ved slutningen
af tørreprogrammet, forlænger din
maskine automatisk programmets
varighed. Programmet tager længe-
re tid.
Hvis du vælger et tidsbestemt tør-
reprogram, afsluttes programmet
når den valgte tid er færdig, selv
om tøjet ikke er tørt.
Hvis den valgte fugtighedsgrad
(strygetørt, skabstørt, ekstra skab-
størt) nås under tørreprogrammet,
eller tøjet er mere tørt end forventet
ved et tidsbestemt tørreprogram,
forkortes programmets varighed.
Tidsforkortelsen vises på displayet.

6.11.1 Hjælpefunktioner
• Express / Intensive
Du kan reducere eller øge programvarighe-
den med denne funktion. Afhængigt af
programvalg kan der være forskel i forø-
gelse og formindskelse af hastighed. I til-
fælde af LED for HURTIG eller INTENSIV
ikke er tændt, vises den korrekte
programvarighed for normalt / snavset va-
sketøj.
Afhængigt af programvalget kan den inten-
sive funktion vælges automatisk. I dette til-
fælde vil LED for INTENSIV være tændt.
Du kan bruge valget Intensive til at opnå en
bedre vaskeevne, når du vasker meget
snavset vasketøj.
Du kan reducere tiden for dit let snavsede
vasketøj ved at trykke på knappen Fast/
Intensive, når intensive-programmerne er
valgt. Når du trykker en gang på knappen,
skal LED slukkes og du skal få den rigtige
programvarighed for normalt / snavset va-
sketøj. Når du trykker på den samme knap
en anden gang, vil den hurtige LED lyse, ti-
den vil blive forkortet lidt, og den vil vise
minimum-programvarigheden, som passer
til dit mindre snavsede vasketøj.
Programvarigheden kan blive afkortet med
50%, når denne funktion er valgt. Mens va-

righeden afkortes, vil der opnås høj vaske-
evne grundet optimerede vasketrin, mobili-
tet og optimalt vandforbrug for de mekani-
ske dele.
• Extra Rinse
Denne funktion tilføjer en ekstra skyllecy-
klus udover den skyllecyklus, som finder
sted efter klarvasken. Dermed begrænses
risikoen for, at den minimale mængde va-
skemiddel, der sidder tilbage i tøjet, gene-
rer sart hud (hos spædbørn, allergikere,
m.fl.).
• Steam
Denne funktion hjælper med at mindske
krøl på dit bomuldsvasketøj, syntetisk og
blandet vasketøj, afkorte strygetider og fjer-
ne pletter ved at blødgøre dem.
*Under betingelser, hvor dampfunktionen
anvendes ved afslutningen af programmet,
kan dit vasketøj blive varmere ved afslut-
ningen af vasken. Dette er forventet inden
for programmets betingelser.

Du må ikke bruge flydende vaske-
middel under dampfunktionen, hvis
produktet ikke har en beholder til
flydende vaskemiddel eller en do-
seringsfunktion til flydende vaske-
middel. Du risikerer at få pletter på
tøjet.

• Remote Control 
Du kan bruge denne knap til hjælpefunktio-
ner til at forbinde dit produkt og dine smart
enheder. Detaljerede oplysninger kan fin-
des i afsnittet "Funktionerne HomeWhiz og
fjernbetjening".
• Tilpasset program
Denne hjælpefunktion kan kun vælges til
bomulds- og syntetiske programmer sam-
men med HomeWhiz-appen. Når denne
hjælpefunktion aktiveres kan du tilføje op til
5 ekstra skylletrin til det valgte program. Du
kan vælge og bruge hjælpefunktioner, selv-
om de ikke findes på din maskine. Du kan
øge og reducere tidsindstillingerne til bo-
mulds- og syntetiske programmer uden risi-
ko.
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Når hjælpefunktionen ”Tilpasset
program" vælges, afviger vaskere-
sultatet og energiforbruget fra de
angivne værdier.

• Drying
Denne funktion tillader vasketøjet at tørre
efter vask. Kontroller i programtabellen,
med hvilket program denne hjælpefunktion
kan vælges.

6.11.2 Funktioner/programmer, der
vælges ved at holde funk-
tionsknapperne nede i tre se-
kunder

• Tromlerensning+ 
Tryk og hold knappen til hjælpefunktion ne-
de i 3 sekunder for at vælge programmet.
Rengør tromlen regelmæssigt (en gang
hver 1 til 2 måneder) for at sikre den nød-
vendige hygiejne. Der anvendes damp før
programmet for at blødgøre rester i trom-
len. Tænd programmet, når maskinen er
helt tom. For bedre resultater kan du tilføre
pulverkalkfjerner (tromlerensemidler) til va-
skemaskiner i sæbeskuffe nr. 2. Der er et
tørretrin efter tromlerensning i dette
program, hvor tromlen kan tørres indven-
digt.

Dette er ikke et vaskeprogram. Det
er et vedligeholdelsesprogram.
Kør ikke programmet, hvis der er
noget inde i maskinen. Når du for-
søger at lave det, mærker maski-
nen automatisk at der er en belast-
ning indeni, og vil stoppe eller fort-
sætte programmet, afhængig af
model. Der opnås ikke effektiv
rensning hvis programmet genop-
tages.

• Anti Crease+ 
Denne funktion vælges ved at trykke og
holde knappen til valg af centrifugering ne-
de i 3 sekunder. Herved tændes lampen for
dette programtrin. Når denne funktion væl-
ges, luftes vasketøjet i op til 8 timer efter
programmet er slut, for at forhindre krøl-

ning. Du kan annullere programmet og tage
dit vasketøj ud på hvilket som helst tids-
punkt i løbet af de 8 timer. Tryk på knappen
til valg af funktion eller knappen tænd/sluk
for at annullere funktionen. Lampen for det-
te programtrin forbliver tændt, indtil funktio-
nen annulleres, eller trinnet afsluttes. Funk-
tionen aktiveres også under de følgende
vaskecyklusser, hvis funktionen ikke annul-
leres.

• Børnesikring 
Brug funktionen Børnesikring for at sikre, at
børn ikke piller ved maskinen. Dermed und-
går du, at der sker ændringer i et program,
der er i gang.

Du kan tænde og slukke maskinen
med knappen tænd/sluk, når
børnesikringen er aktiveret. Når du
tænder maskinen igen, fortsætter
programmet fra det sted, det stop-
pede.
Når børnesikringen er aktiveret, går
alarmen i gang, hvis der trykkes på
knapperne. Alarmen slukker, hvis
der trykkes på knapperne fem gan-
ge i træk.

Aktivering af børnelåsen:
Tryk på og hold knappen til den tilhørende
hjælpefunktion nede i 3 sekunder. Efter
nedtællingen som “3-2-1 " på displayet slut-
ter, dukker børnesikringssymbolet op på
displayet. Du kan slippe Hjælpefunktionsk-
nap 3 når denne advarsel symbolet vises i
displayet.
Deaktivering af børnelås:
Tryk på og hold knappen til den tilhørende
hjælpefunktion nede i 3 sekunder. Efter
nedtællingen “3-2-1" på displayet er slut,
forsvinder børnesikringssymbolet.

• Trådløs forbindelse 
Du kan forbinde din maskine og dine smar-
tenheder med den trådløse forbindelse. På
denne måde kan du bruge din smartenhed
til at få oplysninger om din maskine og be-
tjene den.
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Sådan aktiveres trådløs forbindelse:
Tryk og hold Fjernbetjeningsknappen nede
i 3 sekunder. Efter nedtællingen “3-2-1” på
skærmen slutter, dukker symbolet, “On” op.
Når denne underretning vises, så stop med
at trykke på knappen på fjernbetjeningen.
Ikonet for trådløs forbindelse blinker, mens
produktet opretter forbindelse til internettet.
Hvis forbindelsen oprettes, forbliver ikonets
lampe tændt.
Sådan deaktiveres trådløs forbindelse:
Tryk og hold Fjernbetjeningsknappen nede
i 3 sekunder. Nedtælling “3-2-1” vil blive
vist og derefter vil “Sluk”-ikonet dukke op
på displayet.

For at aktivere trådløs forbindelse,
skal maskinopsætningen fuldføres
gennem HomeWhiz-appen. Efter
opsætning vil den trådløse forbin-
delse blive aktiveret, hvis du trykker
på knappen “Fjernbetjening”.

6.12 Tørretrin

Strygetørt 
Tørring udføres indtil trinnet Strygetørt nås i
tørreniveauet.

Skabstørt 
Tørring udføres indtil trinnet Skabstørt nås i
tørreniveauet.

Ekstra tørt 
Tørring udføres indtil trinnet Ekstra skab-
størt nås i tørreniveauet.

Tørreniveauet kan variere, afhæn-
gigt af blandingen af vasketøj og
materialetypen, såvel som mæng-
den og hvor vådt det er.
Tøj, der indeholder, tyl, sten, perler,
pailletter, snore osv. og vasketøj
med højt indhold af silke, bør ikke
tørres i maskinen.

Tidsbegrænset tørring – minutter 
For at opnå det ønskede tørhedsniveau
ved lav temperatur, kan du vælge mellem
tørringsvarigheder på 30, 90 og 150 minu-
tes.
Til tørring af lidt tøj (op til maksimalt to de-
le) bør du vælge tidsbegrænsede tør-
ringstrin i bomuld og syntetiske tørrings-
programmer.
Hvis tøjet ikke har opnået den ønskede tør-
hedsgrad ved enden af programmet, bør du
vælge tidsbegrænset tørring for at afslutte
processen.
Når denne funktion vælges, udfører maski-
nen tørring efter den indstillede tid uafhæn-
gigt af tørreniveauet.

6.13 Sluttid
Tidsdisplay
Når funktionen sluttid er valgt, vil den reste-
rende tid indtil programmet starter blive vist
i timer som 1h, 2h, og den resterende tid til
at afslutte programmet efter at dit program
starter vises i timer og minutter som i
eksemplet 01:30.

Programmernes varighed kan afvi-
ge fra de tider, der er angivet i
afsnittet "Program- og forbrugs-
skema", afhængigt af vandtrykket,
vandets hårdhed og temperatur,
rumtemperaturen, mængden og ty-
pen af vasketøj, de valgte hjælpe-
funktioner og ændringer i strøms-
pændingen.
Efter et vist tidsrum, når sluttids-
funktionen er aktiveret, skifter ma-
skinen til stand-by-tilstand og nogle
LED'er på displayet slukkes. Hvis
der kommer brugerindtastninger, vil
lamperne tænde igen.
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Med funktionen Sluttid, kan opstarten af
programmet blive forsinket i op til 24 timer.
Efter at have trykket på knappen Sluttid bli-
ver programmets forventede sluttid vist.
Hvis Sluttid indstilles, vil Sluttidsindikatoren
blive tændt.

For at aktivere funktionen sluttid og dermed
afslutte programmet på det angivne tids-
punkt, skal du trykke på knappen start/pau-
se, efter du har indstillet tiden.

Hvis du ønsker at annullere funktionen
Sluttid, skal du slukke og tænde produktet
ved at trykke på knappen Start/Pause.

Når du har aktiveret funktionen
Sluttid, må du ikke hælde flydende
vaskemiddel i rum 2 til vaskepulver.
Du risikerer at få pletter på tøjet

a. Åbn frontlugen, læg vasketøjet ind, og
tilsæt vaskemiddel m.m.

b. Vælg vaskeprogram, temperatur, centri-
fugeringshastighed og, om nødvendigt,
hjælpefunktioner.

c. Indstil den tid, du ønsker ved at trykke
på knappen for indstilling af sluttid .
Sluttids indstillingsindikatoren tænder.

d. Tryk på start/pause. Nedtællingen star-
ter.

Der kan tilføjes vasketøj under
nedtællingen til sluttid. Når
nedtællingen er færdig, slukkes in-
dikatoren for sluttid, og det valgte
program starter, mens varigheden
af det valgte program vises på dis-
playet.

6.14 Start programmet
a. Tryk på knappen start/pause for at star-

te programmet

b. Frontlugen låses. Symbolet for den låste
dør vises på displayet, når døren er låst.

c. Indikatorlamperne for programtrinnene
på displayet viser det aktuelle program-
trin.

Hvis programmet ikke startes, og
der ikke røres ved nogen knapper
inden for 10 minutter efter valget af
et program, slukkes maskinen auto-
matisk. Displayet og alle indikatorer
slukkes.
Hvis du trykker på Tænd-/slukknap-
pen, vises programoplysningerne,
der er valgt som standard.

6.15 Frontlugens lås
Frontlugen har et låsesystem, som forhin-
drer at frontlugen åbnes i tilfælde, hvor
vandstanden ikke tillader det.
Symbolet for "låst frontluge" vises på dis-
playet, når frontlugen er låst.
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Frontlugen låses, hvis funktionen
for fjernbetjening vælges. For at åb-
ne døren skal du deaktivere Fjern-
start-funktionen ved enten at trykke
på Fjernstart-knappen eller ændre
programpositionen.

Åbning af lugen i tilfælde af strømafbry-
delse:

I tilfælde af strømafbrydelse kan du
åbne lugen manuelt ved hjælp af
nødhåndtaget under pumpefilter-
dækslet.

Sørg for, at der ikke er noget vand
inde i maskinen for at forhindre
overløb af vand, før du åbner
lugen.

a. Sluk for apparatet og tag stikket ud af
stikkontakten.

b. Løft luget til pumpefilteret.

c. Træk i nødhåndtaget bag frontlugen
med et værktøj og udløs den. Åben der-
efter frontlugen.

d. Hvis frontlugen ikke åbner, så gentag
det tidligere trin.

6.16 Ændring af valg, efter program-
met er startet

Tilføjelse af vasketøj efter at program-

met er startet :
Hvis vandniveauet i maskinen er accepta-
belt, når du trykker på knappen Start/Pau-
se, vil dørlåsen blive deaktiveret og døren
vil åbne og tillade dig at tilføje tøj. Symbolet
for den låste frontluge slukkes på displayet,
når lugens lås deaktiveres. Efter at du har
tilføjet tøj, skal du lukke lugen og trykke på
knappen Start/Pause igen for at genoptage
vaskecyklussen.

Hvis vandniveauet i maskinen ikke er ac-
ceptabelt, når du trykker på knappen Start/
Pause kan dørlåsen ikke blive deaktiveret
og dørlåsikonet på displayet forbliver
tændt.

Hvis vandtemperaturen i maskinen
er over 50 °C, kan du af sik-
kerhedshensyn ikke deaktivere
frontlugens lås, selv om vandni-
veauet er acceptabelt.

Sådan sættes maskinen på pause:
Tryk på knappen Start/Pause for at sætte
maskinen i pausetilstand. Pausesymbolet
blinker på displayet.

Sådan skiftes program, efter program-
met er startet:
Programmet kan ikke ændres, når der kø-
rer et program. Du skal sætte det kørende
program på pause, hvis børnelåsen ikke er
aktiv og vælge et nyt program. Denne
handling annullerer det aktuelle program.
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Det valgte program starter forfra.

Ændring af hjælpefunktioner, hastighed
og temperatur
Afhængigt af det trin, programmet er nået
til, kan du annullere eller aktivere hjælpe-
funktionerne. Se "Valg af hjælpefunktion".
Du kan også ændre hastigheds- og tempe-
raturindstillingerne. Se " Valg af centri-
fugeringshastighed" og "Valg af tempera-
tur".

Den giver en lydalarm, hvis æn-
dring ikke er tilladt.
Frontlugen kan ikke åbnes, hvis
vandtemperaturen er høj, eller hvis
vandniveauet når op til kanten af
døren.

6.17 Annullering af programmet
Når maskinen er tændt og programmet bli-
ver annulleret. Tryk og hold tænd-/slukk-
nappen nede i 3 sekunder.

Hvis du drejer programvælgeren,
mens børnesikringen er aktiveret,
kan programmet ikke annulleres.
Du skal først annullere børnesikrin-
gen.
Hvis du vil åbne døren efter at have
annulleret et program, men det ikke
er muligt, da vandet i maskinen når
op over dørens kant, skal du dreje
knappen til valg af program over på
programmet Udpumpning+Centri-
fugering og dermed tømme maski-
nen for vand.

6.18 Afslutning af programmet
Sluttidsadvarslen dukker op på displayet,
når programmet er afsluttet.

Produktet lukker automatisk ned, hvis der
ikke trykkes på nogen knapper i 10 minut-
ter. Displayet og alle indikatorer slukker.
Afsluttede programtrin vises på displayet,
hvis du trykker på knappen tænd/sluk.

6.19 Funktionerne HomeWhiz og
fjernbetjening

HomeWhiz sætter dig i stand til at styre din
vaskemaskine ved at bruge din smartenhed
og få oplysninger om maskinens status.
Med HomeWhiz-appen kan du bruge din
smartenhed til at udføre forskellige hand-
linger, som også kan udføres på maskinen.
Du får også adgang til funktioner, der kun
er tilgængelige via HomeWhiz-funktionen.
For at bruge din maskines Bluetooth-funk-
tioner skal du downloade HomeWhiz-appen
i appbutikken på din smartenhed.
Sørg for, at din enhed er forbundet til tasten
internettet, når du installerer appen.
Når du bruger appen for første gang, skal
du følge instruktionerne på skærmen til at
gennemføre din kontoregistrering. Når regi-
streringen er gennemført, kan du bruge alle
produkter med HomeWhiz-funktion i dit hus
med den samme konto.
Du kan trykke på fanen "Apparater" i Ho-
meWhiz-applikationen for at se apparater
parret med din konto. Efter installationen af
applikationen gør HomeWhiz-funktionen
det muligt for vaskemaskinen at sende dig
øjeblikkelige meddelelser via dit smarte ap-
parat.
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For at bruge HomeWhiz-funktionen
skal appen være installeret på din
smartenhed, og din vaskemaskine
skal være forbundet til din smarten-
hed via Bluetooth. Hvis din va-
skemaskine ikke er forbundet til din
smartenhed, fungerer den som et
almindeligt produkt, der ikke har
HomeWhiz-funktion.
Din maskine betjenes, når den er
forbundet til din smartenhed via
Bluetooth. Styring ved hjælp af ap-
pen vil blive aktiveret gennem den-
ne parring. Derfor skal signalstyr-
ken i bluetooth mellem apparatet
og smartenheden være tilstrække-
lig god.
Besøg www.homewhiz.com for at se
hvilke versioner til Android og iOS,
som understøttes af HomeWhiz-ap-
pen.

Alle de sikkerhedsforanstaltninger,
der beskrives i sektionen "GENE-
RELLE SIKKERHEDSANVISNIN-
GER"" i din brugsvejledning, gæl-
der også fjernbetjeningen af
produktet ved hjælp af HomeWhiz-
funktionen.

6.19.1 Opsætning af HomeWhiz
For at benytte funktionen skal der oprettes
forbindelse mellem din maskine og Ho-
meWhiz-appen. For at oprette forbindelse
skal du følge trinene i opsætningsprocedu-
ren både på din maskine og HomeWhiz-ap-
pen.
a. Hvis du tilføjer et produkt for første

gang, skal du trykke på "Tilføj/fjern ap-
parat" i HomeWhiz-appen. Vælg knap-
pen "TILFØJ APPARAT" (tryk her for at
indstille et nyt apparat) i øverste højre
hjørne. Udfør opsætningen ved at følge
både nedenstående trin og trinene i Ho-
meWhiz-applikationen.

b. Sørg for, at din maskine er slukket, når
du starter opsætningen. Tryk og hold
knapperne til tænd-/slukknappen og

funktionen til fjernbetjening nede i 3 se-
kunder for at tænde din maskinens Ho-
meWhiz-opsætningstilstand.

c. Når maskinen er i HomeWhiz-opsæt-
ningstilstand, vises en animation på dis-
playet, og symbolet for Bluetooth blin-
ker, indtil maskinen er parret med din
smartenhed. Kun programvælgeren er
aktiv i denne tilstand. Alle andre knap-
per er deaktiveret.

d. Følg instruktionerne på skærmen for
Homewhiz-applikationen.

e. Vent indtil installationen er fuldført. Når
opsætningen er fuldført, skal du give din
vaskemaskine et navn. Nu kan du tryk-
ke på og se maskinen, du har tilføjet i
HomeWhiz-appen.

Din vaskemaskine vil automatisk
slukke, hvis du ikke kan lave op-
sætningen i løbet af 5 minutter. I
dette tilfælde skal du starte opsæt-
ningsprocessen helt forfra. Kontakt
den autoriserede servicemontør,
hvis problemet fortsætter.
Du kan bruge din vaskemaskine
sammen med mere end én smar-
tenhed. For at gøre dette skal du
også hente HomeWhiz-appen ned
på den anden smartenhed. Når du
åbner appen, skal du logge ind
med den konto, du allerede har op-
rettet og forbundet med din va-
skemaskine. Ellers læs "Installation
af en vaskemaskine, der er forbun-
det med en andens konto".

http://www.homewhiz.com/


DA / 40

Du skal bruge en smartenhed med
forbindelse til internettet for at for-
sætte med HomeWhiz-opsætnin-
gen. Ellers vil HomeWhiz-appen ik-
ke lade dig gennemføre opsætnin-
gen. Kontakt din internetudbyder,
hvis du har problemer med din
internetforbindelse.

HomeWhiz-appen kan bede dig om
at indtaste produktnummeret, som
findes på produktmærket. Du finder
produktmærket på indersiden af
maskinens frontluge. Symbolet
Produktnummeret er angivet på
dette mærkat.

6.19.2 Sletning af HomeWhiz konto-
match

Følg følgende trin for at slette en vaskema-
skine, der tidligere er tilknyttet en andens
konto.
a. Tænd din maskine ved at bruge Tænd/

Sluk-knappen.
b. Når din maskine kører, så tryk og hold

knapperne Fjernbetjening og Sluttids-
indstilling nede i 5 sekunder.

c. Du vil høre en advarselslyd fra produktet
for at underrettet dig om din anmodning
efter nedtællingen på skærmen. Det
tager et par sekunder at slette tilknytnin-
gen.

Efter denne operation, kan du ikke bruge
HomeWhizfunktionen på din vaskemaski-
ne, for du foretager en ny opsætning.
Dit produkt behøver ikke at have forbin-
delse til internettet for at slette en kontotil-
knytning. Din anmodning bliver modtaget.
Denne sammenknytning vil automatisk bli-
ve slettet, når produktet første gang bliver
tilsluttet internettet.

6.19.3 Funktionen fjernbetjening og
dens anvendelse

Efter opsætning af HomeWhiz tændes Blu-
etooth automatisk. Se afsnittet Bluetooth
3", for oplysninger om aktivering og deakti-
vering af Bluetooth.
Hvis du slukker og tænder din maskine,
mens Bluetooth er aktiveret, genoprettes
forbindelsen automatisk. Når den parrede
smartenhed mister forbindelsen, slukkes
Bluetooth automatisk. Dette betyder, at du
skal aktivere Bluetooth igen, hvis du vil be-
nytte funktionen for fjernbetjening.
Du kan se symbolet for Bluetooth på dis-
playet for at følge status for din forbindelse.
Hvis symbolet forbliver tændt, er der op-
rettet Bluetooth-forbindelse. Hvis symbolet
blinker, forsøger maskinen at oprette for-
bindelse. Hvis symbolet er slukket, er der
ikke forbindelse.
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Når din maskine har oprettet Bluet-
ooth-forbindelse, kan du vælge
funktionen for fjernbetjening.
Kontrollér forbindelsesstatus, hvis
du ikke kan vælge funktionen fjern-
betjening. Hvis forbindelsen ikke
kan oprettes, gentages de oprinde-
lige opsætningsindstillinger over
produktet.
ADVARSEL: Af sikkerhedsgrunde
vil din produktdør blive låst og for-
blive lukket, uanset driftstilstand af
produktet, når fjernbetjeningsstyre-
funktionen er aktiveret. Hvis du øn-
sker at åbne produktets frontluge,
skal du dreje på programvalgsk-
nappen eller trykke på fjernbetje-
ningsknappen for at deaktivere fjer-
nbetjeningsfunktionen.

Når du ønsker at fjernbetjene din vaskema-
skine, efter at frontlugen er lukket, skal du
aktivere Fjernbetjeningsfunktionen ved at
trykke på knappen til fjernbetjening, mens
programvælgeren står på "Download
program/fjernbetjening" på din vaskemaski-
nes kontrolpanel. Når du har adgang til dit
produkt, vises en skærm ligesom den her-
under.

Når funktionen for fjernbetjening er slået til,
kan du kun udføre handlingerne sluk og se
direkte på din vaskemaskine. Alle andre
funktioner, med undtagelse af børnesikrin-
gen, skal udføres via appen.
Du kan se om funktionen for fjernbetjening
er slået til eller fra på knappens funktions-
lys.
Hvis funktionen for fjernbetjening er slået
fra, kan alle handlinger udføres direkte på
maskinen, og kun statusvisningen er til-
gængelig i appen.
I tilfælde hvor funktionen for fjernbetjening
ikke kan aktiveres, udsender vaskemaski-
nen en advarselslyd, når du trykker på
knappen. Dette kan ske, hvis maskinen er
tændt, og der ikke er en parret smartenhed
via Bluetooth. Eksempler på sådanne tilfæl-
de er, når Bluetooth er slået fra i indstil-
linger, eller vaskemaskinens frontluge står
åben.
Når denne funktion aktiveres på vaskema-
skine, forbliver den aktiveret, bortset fra un-
der visse omstændigheder, og giver dig
mulighed for at fjernbetjene din vaskema-
skine via Bluetooth.
I nogle tilfælde deaktiveres den automatisk
af sikkerhedsmæssige årsager:
• Når vaskemaskinen er udsat for strøms-

vigt.
• Når programvælgeren drejes, og der væl-

ges et andet program, eller hvis maski-
nen slukkes.

7 Fejlfinding

Læs først afsnittet “Sikkerhedsin-
struktioner”!

Programmer starter ikke, når frontlugen
er lukket.
• Der blev ikke trykket på knappen start/

pause/annuller. >>>Tryk på knappen
start/pause/annuller.

• Det kan være svært at lukke frontlugen,
hvis der er lagt for meget tøj i maskinen.
>>>Reducer mængden af vasketøj, og
kontrollér, at frontlugen er lukket korrekt.

Programmet kan ikke startes eller væl-
ges.
• Produktet er skiftet til selv-beskyttelses-

indstilling pga. et forsyningsproblem
(strøm, vandtryk, osv.). >>> Afhængigt af
produktmodellen, vælg et andet program
ved at dreje programvalgsknappen eller
trykke og hold Tænd/Sluk-knappen nede
i 3 sekunder for at annullere programmet.
Det tidligere program annulleres Se An-
nullering af programmet
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Vand i maskinen.
• Der kan være tilbageværende vand i ma-

skinen pga. kontrolprocesserne i
produktionen. >>> Det er ikke en fejl.
Vandet er ikke skadeligt for produktet.

Produktet tager ikke vand ind.
• Vandhanen er lukket. >>> Åbn vandha-

nen.
• Vandtilførselsslangen er bøjet.. >>> Ret

slangen ud.
• Vandtilførselsfilteret er tilstoppet. >>>

Rens filtret.
• Frontlugen er ikke lukket. >>> Luk lugen
Produktet tømmer ikke vand ud.
• Vandudledningsslangen er tilstoppet eller

drejet. >>> Rengør eller ret slangen ud.
• Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rens

pumpefilteret.
Maskinen vibrerer og støjer.
• Produktet er ikke i vater. >>> Juster skru-

erne for at stille produktet i vater.
• Der er et fremmedlegeme i pumpefilteret.

>>> Rens pumpefilteret.
• Transportsikkerhedsboltene er ikke fjer-

net. >>> Fjern transportsikkerhedsbolte-
ne.

• Der er for lidt vasketøj i maskinen.
>>>Læg mere vasketøj i produktet.

• Der er for meget vasketøj i maskinen.
>>> Tag noget af vasketøjet ud af maski-
nen, eller fordel tøjet ensartet i maskinen
med hånden.

• Produktet støder imod en fast flade. >>>
Sørg for, at produktet ikke læner sig mod
noget.

Der er en vandlækage i bunden af
produktet.
• Vandudledningsslangen er tilstoppet eller

drejet. >>> Rengør eller ret slangen ud.
• Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Rens

pumpefilteret.
Maskinen standsede kort tid efter,
programmet startede.
• Maskinen er standset midlertidigt pga. lav

spænding. >>>Produktet fortsætter med
at arbejde, når strømspændingen er til-
bage på normalt niveau.

Produktet udleder direkte vandet, det
tager ind.
• Udledningsslangen er ikke i den korrekte

højde. >>> Tilslut udledningsslangen
som beskrevet i brugervejledningen.

Der kan ikke ses vand i maskinen under
vask.
• Der kan ikke ses vand i maskinen. >>>

Dette er ikke en fejl.
Frontlugen kan ikke åbnes.
• Låsen på frontlugen er aktiveret pga.

vandstanden i maskinen. >>> Pump van-
det ud ved at køre enten et pumpe- eller
centrifugeringsprogram.

• Maskinen opvarmer vandet eller er i cen-
trifugeringscyklussen. >>>Vent, indtil
programmet afsluttes.

• Frontlugen kan sidde fast pga. det tryk,
den er udsat for. >>> Tag fat i håndtaget,
og tryk og træk i frontlugen for at frigøre
og åbne den.

• Hvis produktet ikke er tilkoblet strøm, kan
frontlugen ikke åbnes. >>> For at åbne
frontlugen skal du åbne pumpefilterdæks-
let og trykke ned i nødhåndtaget, der er
placeret bag dette dæksel. Se Front-
lugens lås [} 36]

Vask tager længere tid end angivet i
brugervejledningen.(*) (*)
• Vandtrykket er lavt. >>> Produktet ven-

ter, indtil den kan tage tilstrækkelig vand-
mængde ind, og dermed forhindre et dår-
ligt vaskeresultat pga. for lidt vand. Der-
for bliver vasketiden længere.

• Spændingen er lav. >>> Vasketiden for-
længes for at undgå dårlige vaskeresulta-
ter, når forsyningsspændingen er lav.

• Vandets indgangstemperatur er lav. >>>
Det tager længere tid at opvarme vandet
i vintermånederne. Vasketiden kan også
blive forlænget for at undgå dårligere va-
skeresultater.

• Antallet af skyl og/eller mængden af skyl-
levand er øget. >>> Produktet øger vand-
mængden til skyl, når der skal udføres
grundig skyl, og tilføjer et ekstra skylletrin
om nødvendigt.
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• Der har været ekstra sæbeskum, og det
automatiske skumabsorberingssystem er
aktiveret pga. for stor mængde af vaske-
middel. >>> Brug de anbefalede doserin-
ger af vaskemidlet.

Programmet tæller ikke ned. (På model-
ler med display) (*)
• Timeren stopper muligvis, mens der

tages vand ind. >>> Tidsindikatoren tæl-
ler ikke ned, før produktet har taget til-
strækkeligt vand ind. Produktet venter,
indtil der er en tilstrækkelig vandmæng-
de, for at undgå et dårligt vaskeresultat
på grund af for lidt vand. Derefter genop-
tager tidsindikatoren nedtællingen.

• Timeren stopper muligvis under opvarm-
ning af vandet. >>> Tidsindikatoren tæl-
ler ikke ned, før produktet har nået den
valgte temperatur.

• Timeren stopper muligvis under centri-
fugering. >>> Det automatiske system til
sporing af ubalance i er aktiveret pga.
ujævn fordeling af vasketøjet i produktet.

Programmet tæller ikke ned. (*)
• Der er ubalance i tromlen. >>> Det auto-

matiske system til sporing af ubalance i
er aktiveret pga. ujævn fordeling af va-
sketøjet i produktet.

Produktet skifter ikke til centrifugering.
(*)
• Der er ubalance i tromlen. >>> Det auto-

matiske system til sporing af ubalance i
er aktiveret pga. ujævn fordeling af va-
sketøjet i produktet.

• Maskinen centrifugerer ikke, hvis den ik-
ke er helt tømt for vand. >>> Kontroller
filteret og udledningsslangen.

• Der har været ekstra sæbeskum, og det
automatiske skumabsorberingssystem er
aktiveret pga. for stor mængde af vaske-
middel. >>> Brug de anbefalede doserin-
ger af vaskemidlet.

Vaskeresultaterne er dårlige: Vasketøjet
bliver gråt. (**)
• Der er anvendt en utilstrækkelig mængde

vaskemiddel over en længere periode.
>>> Brug de anbefalede mængder va-
skemiddel i overensstemmelse med van-
dets hårdhed og vasketøjet.

• Vasken har foregået ved lave temperatu-
rer i en længere periode. >>> Vælg den
korrekte temperatur til det tøj, der skal
vaskes.

• Der er anvendt en utilstrækkelig mængde
vaskemiddel med hårdt vand. >>> Brug
af en utilstrækkelig mængde vaskemiddel
med hårdt vand medfører, at snavs sid-
der fast i tøjet, som bliver gråt med tiden.
Det er vanskeligt at fjerne den grå farve,
når dette sker. Brug de anbefalede
mængder vaskemiddel i overensstem-
melse med vandets hårdhed og vasketø-
jet.

• For stor mængde vaskemiddel. >>> Brug
de anbefalede mængder vaskemiddel i
overensstemmelse med vandets hårdhed
og vasketøjet.

Vaskeresultaterne er dårlige: Tøjet for-
bliver plettet eller er ikke hvidt. (**)
• Der er anvendt en utilstrækkelig mængde

vaskemiddel. >>> Brug de anbefalede
mængder vaskemiddel i overensstem-
melse med vandets hårdhed og vasketø-
jet.

• Der er lagt for meget vasketøj i. >>> Fyld
ikke produktet for meget. Ilæg den
mængde vasketøj, der er anbefalet i
"Program og forbrugstabel".

• Der blev valgt forkert program og tempe-
ratur. >>> Vælg det korrekte program og
temperatur for det tøj, der skal vaskes.

• Der blev brugt en forkert type vaskemid-
del. >>> Anvend et originalt vaskemiddel,
som er egnet til produktet.

• Vaskemidlet blev hældt i det forkerte rum
i sæbeskuffen. >>> Hæld vaskemidlet i
det korrekte rum i sæbeskuffen. Bland ik-
ke blegemidler med vaskemidler.

Vaskeresultaterne er dårlige: Der kom-
mer oliepletter på tøjet. (**)
• Der er ikke udført regelmæssig tromle-

rensning. >>> Rens tromlen regelmæs-
sigt. For denne procedure, se --- MIS-
SING LINK ---

Vaskeresultaterne er dårlige: Tøjet lug-
ter dårligt. (**)
• Lag med lugt og bakterier er dannet på

tromlen som følge af kontinuerlig vask
ved lavere temperaturer og/eller i korte
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programmer. >>> Lad sæbeskuffen og
frontlugen stå på klem efter hver vask.
Således kan et fugtigt miljø, der gavner
bakterier ikke forekomme i maskinen

Tøjets farver falmer. (**)
• Der blev lagt for meget vasketøj i. >>>

Fyld ikke produktet for meget.
• Vaskemidlet er fugtigt. >>>Opbevar va-

skemidler indelukket på et tørt sted, og
undlad at udsætte det for meget høje
temperaturer.

• Der blev valgt en højere temperatur. >>>
Vælg det korrekte program og tempera-
tur, som egner sig til tøjtypen og tilsm-
udsningsgraden af vasketøjet.

Vaskemaskinen skyller ikke godt.
• Mængden, mærket og opbevaringen af

vaskemidlet er forkert. >>> Brug et va-
skemiddel, der egner sig til maskinvask
og til dit tøj. Opbevar vaskemidler lukke-
de på et tørt sted, og undlad at udsætte
dem for meget høje temperaturer.

• Vaskemidlet blev hældt i det forkerte rum
i sæbeskuffen. >>> Hvis vaskemidlet er
lagt i rummet til forvask, selvom forva-
sken ikke er valgt, kan produktet tage va-
skemidlet med under skylnings- eller
blødgøringstrinnet. Hæld vaskemidlet i
det korrekte rum i sæbeskuffen.

• Pumpefilteret er tilstoppet. >>> Kontrollér
filteret.

• Afløbsslangen er bøjet. >>> Kontroller af-
løbsslangen.

Tøjet bliver stift efter vask. (**)
• Der er anvendt en utilstrækkelig mængde

vaskemiddel. >>> Brug af en utilstrække-
lig mængde vaskemiddel til vandets
hårdhed kan forårsage at vasketøjet bli-
ver stift med tiden. Brug en korrekt
mængde vaskemiddel i henhold til van-
dets hårdhed.

• Vaskemidlet blev hældt i det forkerte rum
i sæbeskuffen. >>> Hvis vaskemidlet er
lagt i rummet til forvask, selvom forva-
sken ikke er valgt, kan produktet tage va-
skemidlet med under skylnings- eller
blødgøringstrinnet. Hæld vaskemidlet i
det korrekte rum i sæbeskuffen.

• Vaskemidlet blev blandet med skyllemid-
let. >>> Bland ikke skyllemiddel med va-
skemiddel. Vask og rengør sæbeskuffen
med varmt vand.

Tøjet dufter ikke af skyllemiddel. (**)
• Vaskemidlet blev hældt i det forkerte rum

i sæbeskuffen. >>> Hvis vaskemidlet er
lagt i forvaskerummet selvom forvasken
ikke er valgt, kan produktet tage dette va-
skemiddel under skylning eller skylletrin.
Vask og rengør sæbeskuffen med varmt
vand. Hæld vaskemidlet i det korrekte
rum i sæbeskuffen.

• Vaskemidlet blev blandet med skyllemid-
let. >>> Bland ikke skyllemiddel med va-
skemiddel. Vask og rengør sæbeskuffen
med varmt vand.

Der er rester af vaskemiddel i sæbe-
skuffen. (**)
• Vaskemidlet blev hældt i en våd sæbe-

skuffe. >>>Tør sæbeskuffen, før du hæl-
der vaskemiddel i.

• Vaskemidlet er blevet fugtigt. >>>Opbe-
var vaskemidler indelukket på et tørt
sted, og undlad at udsætte det for meget
høje temperaturer.

• Vandtrykket er lavt. >>> Kontrollér vand-
trykket.

• Vaskemidlet i sæbeskuffens rum til klar-
vask blev vådt, da maskinen tog vand ind
til forvask. Hullerne i sæbeskuffen er til-
stoppede. >>> Kontrollér hullerne, og
rengør dem, hvis de er tilstoppede.

• Der er et problem med sæbeskuffens
ventiler. >>> Kontakt den autoriserede
servicemontør.

• Vaskemidlet blev blandet med skyllemid-
let. >>> Bland ikke skyllemiddel med va-
skemiddel. Vask og rengør sæbeskuffen
med varmt vand.

Vaskemiddelrester på tøjet.
• Maskinen kan have været overfyldt. >>>

Overfyld ikke maskinen.
• Der blev valgt forkert program og tempe-

ratur. >>> Vælg det korrekte program og
temperatur for det tøj, der skal vaskes.

• Der blev måske brugt en forkert type va-
skemiddel. >>> Vælg det korrekte va-
skemddel til det tøj, der skal vaskes.
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Der dannes for meget skum i maskinen.
(**)
• Der blev anvendt et vaskemiddel, der er

uegnet til maskinvask. >>> Brug vaske-
midler, der er egnet til vaskemaskinen.

• For stor mængde vaskemiddel. >>> Brug
kun den nødvendige mængde vaskemid-
del.

• Vaskemidlet blev opbevaret under forker-
te betingelser. >>> Opbevar vaskemidlet
på et lukket og tørt sted. Vaskemidlet må
ikke opbevares på meget varme steder.

• Fintmasket vasketøj, som f.eks. tyl, kan
skumme for meget pga. dets struktur.
>>> Brug mindre mængder vaskemiddel
til den slags tøj.

• Vaskemidlet blev hældt i det forkerte rum
i sæbeskuffen. >>> Vær sikker på at du
lægger vaskemidlet i det rigtige rum.

• Skyllemiddel blev taget for tidligt. >>>
Der kan være et problem med ventilerne
eller med sæbeskuffen. Kontakt den au-
toriserede servicemontør.

Der kommer skum fra sæbeskuffen.
• Der er brugt for meget vaskemiddel. >>>

Bland 1 skefuld skyllemiddel med en ½ l
vand, og hæld det i sæbeskuffens rum til
klarvask. >>> Tilsæt vaskemiddel i
produktet, der er velegnet til de program-
mer og den maksimale tøjmængde, der
er indikeret i ”Program- og forbrugs-
skemaet”. Når du bruger ekstra kemiske
midler (pletfjernere, blegemidler, osv.),
skal du reducere mængden af vaskemid-
let.

Ved afslutningen af programmet forbli-
ver vasketøjet vådt. (*)
• Der har været ekstra sæbeskum, og det

automatiske skumabsorberingssystem er
aktiveret pga. for stor mængde af vaske-
middel. >>> Brug de anbefalede doserin-
ger af vaskemidlet.

Tørring tager for lang tid.
• Maskinen kan have været overfyldt. >>>

Overfyld ikke maskinen.
• Centrifugeringen er muligvis ikke lang

nok til vasketøjet. >>> Vælg en højere
centrifugeringshastighed i vasketrinet på
den kombinerede vaske-tørremaskine.

• Vandhanen er lukket. >>> Åbn vandha-
nen.

Vasketøjet kommer vådt ud efter tørre-
trinnet.
• Det valgte program er måske ikke til-

strækkeligt til typen af vasketøj. >>> Kon-
troller plejemærkerne og vælg et program
i henhold til det, eller vælg tidsindstillede
programmer ud over dette.

• Maskinen kan have været overfyldt. >>>
Overfyld ikke maskinen.

• Centrifugeringen er muligvis ikke lang
nok til vasketøjet. >>> Vælg en højere
centrifugeringshastighed i vasketrinet på
den kombinerede vaske-tørremaskine.

Maskinen starter ikke eller programmet
kan ikke startes.
• Strømkablet kan være trukket ud. >>>

Sørg for at strømkablet et sat i stikkon-
takten.

• Programmet er måske ikke indstillet, eller
knappen Start/Pause/Annuller er måske
ikke nedtrykket. >>> Sørg for at program-
met er indstillet og at maskinen ikke er i
standbytilstand.

• Børnelåsen kan være aktiveret. >>> De-
aktiver børnesikringen.

Vasketøjet krymper, falmer, bliver plet-
tet eller beskadiget.
• Det valgte program er måske ikke til-

strækkeligt til typen af vasketøj. >>> Kon-
troller plejemærkerne og vælg et program
i henhold til det, eller vælg tidsindstillede
programmer ud over dette. Du bør ikke
tørre vasketøj, der ikke er egnet til tør-
ring.

Maskinen tørrer ikke.
• Vasketøjet bliver måske ikke tørret elle

tørretrinnet er måske ikke aktiveret. >>>
Kontroller om tørrefunktionen er valgt ef-
ter det valgte vaskeprogram.

Frontlugen kan ikke åbnes.
• Døren på din maskine åbner ikke af sik-

kerhedsgrunde. >>> Hvis dørlåsindikato-
ren stadig er aktiv på displayet efter tør-
retrinnet, vil maskinen holde døren lukket
af hensyn til din sikkerhed, indtil den af-
køles.
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• Hvis produktet ikke er tilkoblet strøm, kan
frontlugen ikke åbnes. >>> For at åbne
frontlugen skal du åbne pumpefilterdæks-
let og trykke ned i nødhåndtaget, der er
placeret bag dette dæksel. Se Front-
lugens lås [} 36]

(*) Produktet skifter ikke til centri-
fugeringstrin, når vasketøjet ikke er jævnt
fordelt i tromlen for at forhindre skade på
produktet og dets omgivelser. Vasketøjet
bør omfordeles og centrifugeres igen.
(**) Der er ikke udført regelmæssig tromle-
rensning. Rens tromlen regelmæssigt. Se
--- MISSING LINK ---

Hvis problemerne ikke kan løses
med instruktionerne i dette afsnit,
skal du kontakte forhandleren eller
en autoriseret servicemontør. Prøv
aldrig selv at reparere et produkt,
der ikke fungerer.

Kontroller afsnittet om HomeWhiz
for relevante oplysninger om fejl-
finding.

8 ANSVARSFRASKRIVELSE / ADVARSEL
Nogle (enkle) fejl kan i tilstrækkelig grad
håndteres af slutbrugeren uden sikkerheds-
problemer eller usikker anvendelse, forud-
sat at de udføres inden for grænserne og i
overensstemmelse med følgende in-
struktioner (se afsnittet "Selvreparation").
Derfor medmindre andet er tilladt i afsnittet
“Selvreparation” nedenfor, skal reparationer
rettes til registrerede professionelle repara-
tører for at undgå sikkerhedsproblemer. En
registreret professionel reparatør er en pro-
fessionel reparatør, som producenten har
givet adgang til listen over instruktioner og
reservedele til dette produkt i henhold til
metoderne beskrevet i lovgivningsmæssige
retsakter i henhold til direktiv 2009/125/EF.
Imidlertid er det kun serviceagenten
(dvs. autoriserede professionelle repara-
tører), som du kan nå gennem det tele-
fonnummer, der er angivet i brugervej-
ledningen/garantikortet eller gennem
din autoriserede forhandler, der kan le-
vere service under garantibetingelserne.
Vær derfor opmærksom på, at repara-
tioner udført af professionelle reparatø-
rer (som ikke er godkendt afGrundig ),
annullerer garantien.

Selvreparation
Selvreparation kan udføres af slutbrugeren
med hensyn til følgende reservedele: dør,
dørhængsel og tætninger, andre tætninger,
dørlåsesamling og perifere enheder af plast

såsom vaskemiddeldispensere (en opdate-
ret liste er også tilgængelig på sup-
port.grundig.com pr. 1. marts 2021
For at sikre produktsikkerhed og for at for-
hindre risiko for alvorlig personskade skal
den nævnte selvreparation desuden ud-
føres efter instruktionerne i brugervejlednin-
gen til selvreparation, eller som findes på
support.grundig.com. For din sikkerhed skal
du trække stikket ud af produktet, inden du
prøver selvreparation.
Slutbrugeres reparations- og reparations-
forsøg på dele, der ikke er med på en så-
dan liste og/eller ikke følger instruktionerne
i brugervejledningerne til selvreparation, el-
ler som findes på support.grundig.com, kan
give anledning til sikkerhedsproblemer, der
ikke kan henføres til support.grundig.com
og annullerer produktets garanti.
Derfor anbefales det stærkt, at slutbrugere
afstår fra forsøget på at udføre reparatio-
ner, der falder uden for den nævnte liste
over reservedele, og i sådanne tilfælde
kontakter autoriserede professionelle repa-
ratører eller registrerede professionelle re-
paratører. Tværtimod kan sådanne forsøg
fra slutbrugere medføre sikkerhedsproble-
mer og beskadige produktet og derefter for-
årsage brand, oversvømmelse, elektrisk
stød og alvorlig personskade.
Som eksempel, men ikke begrænset til det-
te, skal følgende reparationer rettes til auto-
riserede professionelle reparatører eller re-



DA / 47

gistrerede professionelle reparatører: mo-
tor, pumpesamling, hovedkort, motorkort,
displaykort, varmelegemer osv.
Producenten/sælgeren kan ikke holdes an-
svarlig i intet tilfælde, hvor slutbrugerne ik-
ke overholder

Reservedeles tilgængelighed for den opva-
skemaskine, du har købt, er 10 år. I løbet af
denne periode vil originale reservedele væ-
re til rådighed til at betjene vaskemaskinen
eller tørretumbleren korrekt.
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