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Til hamingju með nýja þurrkarann 
 
Lesið vinsamlegast þessa notendahandbók vandlega áður en þú notar nýja þurrkarann þinn. 
 
Til að komast hjá hættu sem er samfara notkun á raftækjum, gangið þá úr skugga um að 
þurrkarinn sé rétt settur upp og að þú hafir lesið leiðbeiningar varðandi öryggi sem er að finna í 
handbókinni til að komast hjá mistökum og óþarfa hættu. 
 
Hafið handbókina nálægt þurrkaranum. 

 
Efnisyfirlit 
Til hamingju með nýja þurrkarann ...................................................................................................................................... 2 
Þurrkarinn tekinn úr umbúðum ........................................................................................................................................... 2 
Öryggisupplýsingar ............................................................................................................................................................ 3 
Lýsing á tækinu ................................................................................................................................................................. 4 
Lýsing á tækinu ................................................................................................................................................................. 5 
Notkun á tækinu................................................................................................................................................................. 6 
Hvaða kerfi ætti ég að nota? .............................................................................................................................................. 7 
Viðhald .............................................................................................................................................................................. 8 
Viðhald .............................................................................................................................................................................. 9 
Almennar upplýsinga um þvott og þurrkun ....................................................................................................................... 10 
Ef þurrkarinn vinnur ekki rétt ............................................................................................................................................ 11 
Þjónusta .......................................................................................................................................................................... 12 
Leiðbeiningar varðandi uppsetningu. ............................................................................................................................... 12 
Uppsetning ...................................................................................................................................................................... 13 
Uppsetning ...................................................................................................................................................................... 14 

 
VIÐVÖRUN 
 
Vinsamlegast lesið þessar leiðbeiningar áður en þurrkarinn er settur upp og tekinn í notkun. Með 
því að gera það mun þurrkarinn vinna rétt og með mestum afköstum. 
Allir sem nota tækið verða að vera upplýstir um viðeigandi öryggisupplýsingar. 
Geymið upplýsingarnar vandlega. Verði tækið selt eða flutt til annars eiganda, látið þá 
upplýsingarnar fylgja tækinu. 

 

Þurrkarinn tekinn úr umbúðum 
 
Skemmdir  

Ef þurrkarinn hefur orðið fyrir skemmdum í 
flutningi, hafið strax samband við söluaðila.  
Gangið úr skugga um að þurrkarinn sé 
óskemmdur. Hafið samband við söluaðila ef þú 
verður var við einhverjar skemmdir, galla eða að 
eitthvað vanti.  
 

 
Skiljið umbúðir aldrei eftir á þeim stað þar sem 
börn gætu farið að leika sér með þær.  
 
Aukabúnaður sem fylgir þurrkaranum  

Veggfesting  
 
Fáanlegur aukabúnaður  

Búnaður til að láta þurrkarann standa ofan á 
þvottavél: 150 62 99-00 
Aftöppunarslanga: 5647 12 28-10 
 

Þú getur pantað aukabúnað hjá sama söluaðila 
og seldi þér þurrkarann. (Vinsamlegast tilgreinið 
viðeigandi númer sem sýnt er her)  
 
Auðkenni efna  

 
Allar umbúðir eru óskaðlegar fyrir umhverfið 
Mismunandi plastefni sem eru notuð eru 
auðkennd og er hægt að endurnýta.  
PE stendur fyrir pólýetýlen, sem er notað í 
pokann utan um þurrkarann, og pokann sem 
inniheldur leiðbeiningarnar.  
PS stendur fyrir froðuplast (mótað), sem er notað 
fyrir pakkningar sem styðja við þurrkarann.  
Bylgjupappinn í umbúðunum er búinn til úr 
endurnýttum pappír og ætti að fara með hann á 
söfnunarstað fyrir endurvinnslu.  
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Öryggisupplýsingar  
Lestu þessa notendahandbók með þitt öryggi í huga og til að tryggja rétt not, áður en tækið er sett 
upp, þar með talin ráð og viðvaranir. Til að komast hjá ónauðsynlegum mistökum og slysum, er 
mikilvægt að tryggja að allir aðilar sem nota tækið séu fyllilega meðvitaðir um virkni þess og 
öryggisatriði.  
Geymið þessar leiðbeiningar og tryggið að þær fylgi tækinu sé það flutt eða selt, svo að allir sem 
nota það séu rétt upplýstir um notkun tækisins og öryggi.

 
Uppsetning og þjónusta  

 Tækið verður að setja upp og/eða þjónusta af 
til þess af hæfu fólki. Viðgerðir sem 
framkvæmdar eru af aðilum sem ekki eru hæfir 
geta haft áhrif á virkni tækisins og orsakað 
meiðsl á fólki eða skemmdir á hlutum.  

 Áður en nokkuð viðhald eða hreinsun fer fram 
verður að AFTENGJA þurrkarann frá 
rafstraumi. Til að framkvæma þetta þarf að 
taka tengilinn úr innstungunni  

 Tækið er þungt, sýnið aðgát þegar það er 
hreyft til.  

 Ef þurrkarinn er staðsettur í baðherbergi án 
fastengingar við rafkerfi heimilisins, verður 
lekaliði að vera til staðar.  

 Straumsnúran verður að vera tengd við 
jarðtengdan tengil, sem auðvelt er að komast 
að. Fasttengingu má aðeins viðurkenndur 
rafverktaki framkvæma.  

 Ef straumsnúran er skemmd, verður að skipta 
um hana með búnaði sem fæst hjá 
framleiðanda eða þjónustuverkstæði.  

 Gangið úr skugga um að ekki komi brot á 
straumsnúruna eða að hún verði fyrir öðrum 
skemmdum þegar tækið er hreinsað eða flutt 
til.  

 Ekki má hindra loftstreymi um loftop neðst á 
hurðinni ef þurrkarinn stendur á teppalögðu 
gólfi.  

 það má ekki fjarlægja stillifætur; Þeir tryggja að 
loftflæði að botni þurrkarans.  

 Þjónustu og viðgerðir verður að framkvæma á 
viðurkenndu þjónustuverkstæði. Notið aðeins 
varahluti frá þessum aðilum. Reynið ekki aldrei 
að framkvæma sjálf viðgerðir á tækinu.  

 
Öryggi barna  

 Aðein fullorðnir ættu að nota þurrkarann. Ekki 
leyfa börnum að leika sér við tækið eða fikta í 
stjórnbúnaði.  

 Haldið umbúðunum fjarri börnum.  

 Heimilisdýr og lítil börn gætu klifrað inn í 
tromluna þegar tækið er ekki í notkun. Gætið 
þess að tromlan sé tóm þegar tækið er tekið í 
notkun.  

 
Við notkun  

 Þessi þurrkari er eingöngu hannaður til 
heimilisnota. Þegar tækið er notað farið eftir 
leiðbeiningum í þessari handbók.  

 Vanhöld á því geta orsakað meiðsl á fólki eða 
skemmdir á hlutum og ógilt ábyrgðina.  

 Ekki yfirhlaða þurrkarann (sjá nánar um notkun 
á tækinu).  

 Ekki gangsetja þurrkarann nema að lósían sé 
hrein og rétt sett í, eða ef lósían er skemmd 
(þetta getur valdið yfirhitnun eða skemmdum á 
þvottinum).  

 Gerið það að reglu að hreinsa þéttinn með 
jöfnu millibili. Með því að halda þéttinum eins 
hreinum og mögulegt er gerir þurrkarann enn 
skilvirkari og styttir þurrktímann.  

 Þurrkið aldrei hluti sem hafa komist í snertingu 
við eldfima vökva eins og hreinsivökva og slíkt, 
slíkir vökvar geta valdið eldhættu.  

 Ekki skyldi heldur þurrka eftirtalda hluti í 
þurrkaranum:  
o Púða, teppi, hluti með dún ofl. (þessir 

hlutir geta safnað í sig hita og valdið 
yfirhitnun á þurrkaranum)  

o Ull vegna eiginleika hennar að þæfast.  
o Sérlega viðkvæm efni, svo sem 

gluggatjöld úr gerviefnum, silki ofl.  
o Hluti sem innihalda gúmmísvamp og efni 

sem líkjast gúmmísvampi.  

 Slökkvið ávallt á tækinu eftir notkun  

 Þegar tækið er tekið úr sambandi við straum, 
takið í sjálfa klóna, ekki snúruna.  

 
Að farga þurrkaranum  

Merkið  á vörunni eða á umbúðunum gefur til 
kynna að þessa framleiðslu á ekki að meðhöndla 
sem úrgang frá heimilum..  
Í staðinn á að koma henni á viðeigandi 
söfnunarstað fyrir endurvinnslu á raftækjum og 
rafeindabúnaði.  
Með því að tryggja að þessari vöru er fargað á 
réttan hátt, þá kemur þú í veg fyrir neikvæð áhrif 
á umhverfið og heilsu, sem gæti orsakast af 
rangri förgun á þessari vöru.  
Varðandi nákvæmari upplýsingar um förgun á 
þessari vöru, hafið samráð við yfirvöld, 
móttökustað á vörum til förgunar eða söluaðila 
þar sem varan var keypt.  



 4 

 

Lýsing á tækinu  
1. Hurðarlæsing (ýtið hnappi til hægri til að opna)  
Varist að opna hurðina þegar kerfi er í gangi.  
 
2. Staður fyrir yfirlit yfir kerfi (límmiði)  
 
3. Stjórnborð  
 
4. Útstreymi á heitu lofti  
 
5. Loftrásir - þær á ekki að hindra.  
 
6. Þéttir  
Hann er innfelldur í hurðina og þarf að hreinsa 
með jöfnu millibili.  
 
7. Síur  
Ætti að hreinsa í hvert sinn sem þvottur er settur í 
þurrkarann. Lósían er á bak við grófsíuna og er 
hægt að taka hana úr til hreinsunar.  
 
8. Stillifætur  
Ef þurrkarinn er ekki festur á vegg, verður að 
stilla fætur svo að þurrkarinn er láréttur.  

9. Vatnsgeymir fyrir þéttivatn.  
Í hann fer vatn sem safnast við þurrkunina og ætti 
að tæmast fyrir eða eftir hverja hleðslu.  
Þegar geymirinn er fullur, kviknað á 
viðvörunarljósi (B) og þurrkarinn stöðvast 
sjálfkrafa. Það er ekki hægt að setja aftur í gang 
fyrr en búið er að tæma tankinn.  
 
10. Upplýsingaplata  
 
11. Tromla  
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Lýsing á tækinu  
 
12. Rafmagnssnúra  
13. Tengi fyrir aftöppunarslöngu  
Það er aftöppunarslanga til staðar ef þú ókar 
þess að tengja þurrkarann beint við niðurfall. 
Festið slönguna við tengi (13) og fjarlægið 
tappann.  
Þegar aftöppunarslangan er tengd fyllist 
vatnstankurinn ekki af vatni.  
 
14. Festing fyrir veggfestingu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljós 

  
A. Logar í þurrkferli.  

 
B. Logar þegar vatnstankur er fullur.  
 
Starthnappur  

 
C. Ýtið á þennan hnapp þegar búið er að velja 
kerfi og þurrktíma.  
 
Tímastillihnappur  

 
D. Notið þennan hnapp til að stilla bæði 
tímalengd og hitastig í þurrkun.  
Aðskilin tímaferli fyrir bómull (hám 120 mín) og 
gerviefni (hám 80 mín).  
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Notkun á tækinu  
Áður en tækið er notað í fyrsta sinn  

 
Bleytið hreinar tuskur og þurrkið þær í um það bil 
15 mínútur til að byrja með, til að tryggja að það 
sé ekki ryk né óhreinindi í þurrkaranum.  
1. Gangið úr skugga um að þurrkarinn sé tengdur 
við rafstraum.  
2. Opnið hurðina með því að ýta hnappi til hægri 
(A).  
3. Athugið að lósían (B) sé hrein og að grófsían 
(C) sé á sínum stað og örugglega föst.  
4. Athugið að vatnstankur (D) sé tómur og hafi 
verið ýtt örugglega á sinn stað.  
5. Setjið þvott sem á að þurrka í þurrkarann. 
Gangið úr skugga um að hann sitji rétt í 
tromlunni. Ekki blanda saman gerviefnum og 
náttúrulegum efnum.  
6. Lokið hurðinni.  
7. Snúið tímarofa (E) í samræmi við þvottinn á 
heppilegan tíma, annað hvort á svæði fyrir bómull 
eða gerviefni.  
8. Ýtið starthnappi (F) inn.  
 

 
Það er ekki mælt með því að opna hurðina á 
meðan kerfi er í gangi.  

 
Afköst (þurr þvottur)  

Bómull hám. 3,4 kg  
Gerviefni hám. 1,5 kg  
 
Dæmi um þyngd hluta í þvotti  

(þurr þvottur)  
Til að aðstoða þig við að hlaða þurrkarann rétt, 
þá eru hér nokkur dæmi um meðalþyngd á 
fatnaði.  
Þær eru byggðar á bómullarfatnaði.  
 
 
Baðsloppur   ~1.2 kg  
Sængurver   ~0.7 kg  
Lak    ~0.5 kg  
Blússa    ~0.1 kg  
Handklæði   ~0.2 kg  
Skyrta    ~0.2 kg  
Náttkjóll   ~0.2 kg  
Náttföt    ~0.2 kg  
Nærbuxur  ~0.1 kg  
Nærbuxur (síðar)   ~0.3 kg  
Koddaver   ~0.2 kg  
Sokkar    ~0.1 kg  
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Hvaða kerfi ætti ég að nota?  
Tímastillt þurrkun  

 
Þessu yfirliti yfir kerfi er ætlað að hjálpa þér við að þurrka þvottinn rétt. Valhnappur fyrir kerfi/tíma er með tvö 
mismunandi svæði, hvort um sig með eigið hitastig og tíma:  

  
er notað til að sýna bómull. Hér er hægt að stilla þurrkarann í allt að 120 mínútur, vegna þess að bómull og 
þvottur sem ekki er úr gerviefnum þarfnast lengri þurrktíma.  
 

  
er notað til að sýna gerviefni og viðkvæm efni. Vegna þess að þessi efni eru viðkvæmari en bómull, þá 
þarfnast þau lægra hitastigs við þurrkun. Hér er hægt að stilla þurrkarann í allt að 80 mínútur.  
Ekki ofþurrkað þvottinn þinn. Það getur gert erfiðara að strauja þvottinn, hann er harðari viðkomu auk þess 
að sóa orku. Síðustu 8-12 mínútur í hverju kerfi er þvotturinn kældur til að draga úr hættu á krumpum.  
 

Yfirlit yfir kerfi 
BÓMULL  
Tegund á þvotti  
 

Hve þurr?  
 

ÞURRKTÍMI hám 120 mín.  
Vinda á um það bil 800 sn.mín. fyrir þurrkun.  

 
Bómull  
Handklæði (þykk)  
Lök  
Handklæði (venjuleg)  

Þurrt  
 

3,4 kg  
2,0 kg  
1,0 kg  

95 - 110 mín  
70 - 80 mín  
50 - 60 mín  

Strauþurrt 3,4 kg  
2,0 kg  
1,0 kg  

80 - 95 mín  
55 - 75 mín  
45 - 55 mín  
 

GERVIEFNI  
Tegund á þvotti  
Þvottur sem þarfnast 
lægra hitastigs við 
þurrkun  

Hve þurr?  ÞURRKTÍMI hám 80 mín.  
Stutt vinda fyrir þurrkun  

 

Viðkvæmir hlutir  
Hlutir sem eru viðkvæmir 
gagnvart hita  
(sjá fatamiða) 

Þurrt 1,5 kg  
1,0 kg  
0,7 kg  

65 - 75 mín  
45 - 55 mín  
40 - 50 mín  

Strauþurrt 1,5 kg  
1,0 kg  
0,7 kg  

50 - 60 mín  
35 - 40 mín  
30 - 35 mín  

 
 
Orkunotkun samkvæmt Evrópustaðli EN 61121  

 
Orka 2,47 kWh/3,4 kg bómull  
 
Neytendaupplýsingar um orkunotkun eru í samræmi við tilskipun EEC 92/75 og eiga við um 90 mínútna 
kerfi.  
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Viðhald  
 
Síurnar  

Til þess að þurrkarinn þinn virki rétt, þá þarf að 
hreinsa síur fyrir hverja notkun  
 
Til að hreinsa þær:  
 
1. Opnið hurðina.  
2. Opnið grófsíuna upp á við (mynd A).  
3. Burstið ló af lósíunni, sem er undir grófsíunni 
(mynd B). Stundum er þörf á að fjarlægja lósíuna 
til að hreinsa hana á báðum hliðum.  
Gangið úr skugga um að lósían sé rétt sett í eftir 
hreinsun, áður en grófsíunni er lokað.  

 
Ekki gangsetja þurrkarann nema lósían sé hrein 
og rétt sett á sinn stað, eða ef lósían sé skemmd 
(slíkt gæti valdið yfirhitnun).  
 
Þéttirinn  

Líkt og í öðrum gerðum þurrkara þá safnar loftið 
sem streymir um þurrkarann í sig ló. Vegna 
þessa safnast ló saman í þéttinum, sem þarfnast 
því hreinsunar öðru hvoru.  
 
Til að hreinsa þéttinn:  
 
1. Opnið hurðina og lyftið grófsíunni upp á við.  
2. Fjarlægið lósíuna og lokið grófsíunni á ný.  
3. Grípið með fingrunum um þéttinn efst, og notið 
þumalfingur til að ýta á hurðina (myndir C & D).  
Það losnar um þéttinn og þú getur lyft honum út 
og upp. Sýnið aðgát að skemma ekki viðkvæman 
álhlutann.  
4. Snúið honum á hvolf og hreinsið með ryksugu. 
Fjarlægið rauða aftöppunartappann á neðri brún 
á þéttinum (mynd E).  
Leggið þéttinn flatann og fyllið með vatni um 
áfyllingaropið. Látið þéttinn liggja í bleyti í um það 
bil 5 mínútur, sprautið síðan á báðar hliðar með 
heitu vatni. (mynd F).  
Þurrkið þéttinn varlega á eftir. Ekki gleyma að 
setja rauða tappann í aftur (mynd G).  
5. Setjið þéttinn aftur í þurrkarann. Gætið þess að 
botninn falli að gróp í sæti fyrir þéttinn í 
þurrkarahurðinni.  
Ýtið varlega á þéttinn þar til að lítill "smellur" 
heyrist. Setjið lósíuna í og lokið grófsíunni.  
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Viðhald 
 
Tæming á vatnstanki  

 
Ef þú hefur tengt þurrkarann beint við niðurfall 
með aukaslöngunni, þá getur þú sleppt þessu 
kafla.  
 
Viðvörunarljós kviknar á stjórnborði þegar tími er 
kominn til að tæma vatnstankinn. Ef það kviknar 
þegar þurrkarinn er í gangi, þá stöðvast hann 
sjálfkrafa þar til að búið er að tæma tankinn.  
Það er góð hugmynd að hafa það að vana að 
tæma tankinn eftir hvert þurrkferli eða í hver sinn 
sem þvottur er settur í þurrkarann.  
 
Til að tæma tankinn:  

 
1. Opnið hurðina.  
2. Dragið tankinn út (mynd A).  
3. Opnið lokið á tankinum og hellið vatninu úr 
(mynd B).  
4. Lokið og ýtið tanknum aftur á sinn stað. Ýtið 
inn þar til að hann er örugglega kominn á sinn 
stað.  
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Almennar upplýsinga um þvott og þurrkun  
 
 
Flokkun  

 
Flokkið ávallt þvott fyrir þurrkun eftir gerð efna 
(athugið fatamiða) og hve mikið á að þurrka.  
Hlaðið þvotti lauslega inn í tromluna. Lokið 
rennilásum og hnýtið lausa borða, bönd og belti.  
Lokið sængurverum og koddaverum til að hindra 
minni hlutir komist inn í þau.  
 
Vinda (losun vatns)  

Það ætti að vinda þvottinn vel. Við mælum með 
að notuð sé þvottavél með að lágmarki 800 
snúninga vinduhraða. Því hærri sem 
vinduhraðinn er, því fyrr nær þurrkarinn að þurrka 
þvottinn og því meiri orka mun sparast.  
jafnvel skyldi þeytivinda fatnaði eins og straufríar 
skyrtur í 10 til 30 sekúndur áður en þær eru 
þurrkaðar í þurrkara.  
 
Hafið rétt hleðslu  

Yfirhlaðinn þurrkari veldur krumpum í þvottinum. 
Það er óhagkvæmt að þurrka magn sem er of 
lítið.  
 
Ló  

Þér mun koma á óvart þegar þú notar þurrkara í 
fyrsta sinn hve mikið af ló myndast. Þetta er 
fullkomlega eðlilegt og þýðir ekki að þurrkarinn 
þinn sé að slíta fatnaðinum þínum. Þegar 
fatnaður er notaður og þveginn með hendi eða í 
vél, það losnar um þræði og ló, sem helst á 
yfirborði hans.  
Ef þvotturinn er þurrkaður utandyra á fýkur þessi 
ló í burtu með vindinum. Í þurrkara safnast lóin í 
síunni og safnast saman á meðan þurrkun 
stendur. Þetta skiptir máli fyrir þá sem þjást af 
astma eða ofnæmi.  
 
Rýrnun  

Prjónafatnaður á það til að hlaupa, en það fer 
eftir gæðum fatnaðarins. Ekki skyldi ofþurrka 
fatnað til að komast hjá því að hann rýrni eða 
hlaupi. Ef fatnaður hleypur má stundum laga það 
aftur með því að teygja hann. Við mælum með að 

þú hafi hugsanlega rýrnun í huga þegar verið er 
að velja stærð á nýjum prjónafatnaði.  
 
Stífaður þvottur  

Hægt er að þurrka þvott sem hefur verið stífaður í 
þurrkara. Til að ná bestum árangri ætti að velja 
þurrktíma sem tryggir að lítilsháttar raki sé enn í 
þvottinum, t.d. með því að velja kerfi sem skilar 
þvotti tilbúnum "til straujunar". Þurrkið tromluna 
að innan á eftir með rökum klút. Þurrkið tromluna 
á eftir til að fjarlægja síðustu leifar stífelsisins.  
 
Hlutir sem ekki ætti að þurrka í þurrkara.  

 
Hlutir sem eru sérlega viðkvæmir, svo sem 
gluggatjöld úr gerviefnum, ullarfatnaður, silki, efni 
með málmþráðum, nælonsokka/sokkabuxur. 
Fatnaður sem er að miklu leyti er úr gúmmí eða 
gúmmíkenndu efni má EKKI þurrka í þurrkara.  
 

 
Það er augljóst að það má ekki þurrka fatnað í 
þurrkara sem er er óheppilegur til þurrkunar í 
þurrkara. Slíkur fatnaður er venjulega með þessu 
merki.  
 

 
Fatnað sem búið er að meðhöndla með eldfimum 
vökva (bensíni, alkóhóli, blettahreinsiefnum) ætti 
ekki að þurrka í þurrkara vegna eldhættu.  
Fylgið ávallt leiðbeiningum framleiðenda á 
fatnaði.  
 

 
Góður kostur að þurrka í þurrkara.  
 

 
Þurrkið flatt.  
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Ef þurrkarinn vinnur ekki rétt  
 
Ef bilunar verður vart skoðið þá fyrst kaflann hér á eftir og hvort þú getir leyst vandann sjálf(ur). Ákveðin 
vandamál eru vegna þess að einfalt viðhald hefur ekki átt sér stað eða vegna yfirsjónar, sem auðvelt er að 
leysa án þess að halla til tæknimann. Ef kallað er eftir þjónustu vegna atriða hér fyrir neðan, eða ef um 
ranga uppsetningu er að ræða , gæti verið hætta á að þú sér ábyrgur fyrir kostnaði sem af því verður.  
 

 Bilun/villa     Athugið  
 

 Þurrkarinn fer ekki í gang   Er hurðin rétt lokuð?  

 Er straumur á vélinni?  

 Er öryggi farið?  

 Er tímarofi rétt stilltur?  

 Er vatnstankurinn fyllur  

 Er búið að ýta á Start-hnappinn?  

 Þvotturinn er ekki rétt þurrkaður, eða það tekur of 
langan tíma.   

 Var stillt á réttan tíma?   

 Var of mikið af þvotti í þurrkaranum?  

 Bómull hám. 3,4 kg  

 Gerviefni hám. 1,5 kg  

 Er lósían stífluð?  

 Er þéttirinn stíflaður?  

 Var búið að þeytivinda  þvottinn nægilega í 
þvottavélinni?  

 Hefur þú verið að nota stillingu fyrir "gerviefni" við 
stillingu á tíma (lægra hitastig)?  

 Að því gefnu að þvotturinn sé heppilegur fyrir 
hærra hitastig, notið þá stillingu fyrir "bómull".  

 

 Er hitinn í herberginu of hár?  

 Má ekki fara yfir +35°C.  

 Umhverfi þurrkarans er of heitt.     Er herbergið og lítið? (Aukið loftræstingu í 
herberginu, opnið hurð eða glugga, eða veljið aðra 
staðsetningu fyrir þurrkarann.  

 
 

 
Reynið aldrei að gera sjálf við þurrkarann.  
Viðgerðir sem óhæfur eða óreyndur aðili framkvæmir getur valdið meiðslum eða alvarlegum 
bilunum.  

 

 
Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi tilskipanir ES:  
73/23/EEC dags 19.02.1973 Lágspennutilskipun  
89/336/EEC dags 03.05.1989, (þar með talin viðauki  
92/31/EEC) – tilskipun um samhæfni varðandi rafsegulmagn.  
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Þjónusta  
 
Þjónusta og varahlutir  

 
Áður en kallað er í viðgerðarmann, notið töfluna «Ef þurrkarinn vinnur ekki rétt» til að lagfæra bilunina sjálfur.  
 
Þjónustu og viðgerðir verður viðurkenndur aðili að framkvæma. Notið aðeins varahluti frá þessum aðilum.  
Athugið að rafmagnsbilanir ætti aðeins viðurkenndur rafverktaki að framkvæma.  
 
Gangið úr skugga um að gefa upp framleiðslunúmer og raðnúmer á tækinu. Þessar upplýsingar er að finna 
á upplýsingaplötu á tækinu.  
 
Þú getur skráð þessa hluti hér:  
 
GERÐ:   ............................................................  
MÓDEL:  ............................................................  
FRAML.NR:  ............................................................ 
RAÐNÚMER:  ............................................................  
Kaupdagsetning: ............................................................   
 
 

Leiðbeiningar varðandi uppsetningu.  
Tæknilýsing  
 

Stærðir  Hæð  
Breidd  
Dýpt  
Dýpt  

686 mm  
595 mm + lamir  
420 mm (með hurð lokaða)  
900 mm (með hurð opna 90°)  

Þyngd Nettó 32 kg  

Afköst Bómull  
Gerviefni  

3,4 kg  
1,5 kg  

Uppl. um rafmagn  Rafmagn  
Öryggi  
Mótor  
Orkunotkun  

230 V  
10 A  
170 W  
2000 W  
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Uppsetning  
 
Staðsetning  

 
Þú getur sett þennan þurrkara upp á mismunandi hátt.  
Við sýnum hér þá heppilegustu. Hvernig sem þú setur hann upp, þá berað hafa í huga nokkur atriði :  
Tryggið ávallt að þurrkarinn standi láréttur til að tryggja fulla virkni.  
   
Hitastigið ætti ekki að fara yfir +35°C þegar þurrkarinn er í notkun. Ef slíkt gerist, opnið glugga eða hurða 
þegar kveikt er á þurrkaranum. Þurrkarinn notar loftið í herberginu til kælingar.  
   
Umhverfið þurrkarans ætti að vera eins rykfrítt og hægt er.  
   
Ef þú setur þurrkarann upp með þá hlið sem lamirnar eru á að vegg, eða við hliðina á skáp eða veggeiningu 
sem er meira en 370 mm á dýpt, þá verður þú að skilja eftir bil á þeirri hlið sem lamirnar eru sem nemur hið 
minnsta 30 mm. Þetta leyfir að hægt sé að opna hurðina nægilega mikið svo að hægt sé að losa 
vatnstankinn.  
   
Gangið úr skugga að loftflæði sé ekki hindrað.  
   
Ekki má setja þurrkarann upp fyrir ofan baðker eða á sturtusvæði.  
 

 
Ekki má fjarlægja stillifætur, þeir tryggja að nægilegt loftflæði sé undir þurrkaranum.  

 
Tenging við rafmagn  

 
Þurrkarinn er afgreiddur með snúru og kló til tengingar við raftengdan tengil, 230 V 10 A.  
 

 
Ef þurrkarinn er staðsettur í baðherbergi án fastengingar við rafkerfi heimilisins, verður lekaliði að 
vera til staðar.  

 
 

 
Fasttengingu við rafmagn verður löggiltur rafverktaki að framkvæma.  
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Uppsetning  
 
Veggfesting  

 
Mismunandi efni í veggjum kalla á mismunandi festingar. Kaupið festingar sem henta veggjunum á 
heimilinu. Notið lágmark 3 heppilegar festingar til að festa upphengibúnaðinn á vegginn.  
Áður en veggfesting er ákveðin verður að ganga úr skugga um að rafmagnssnúran nái að tenglinum.  
 

 
Alla rafmagnsvinnu við þurrkarann æti aðeins rafverktaki eða til þess hæfur aðili að framkvæma.  

 
Ef þurrkarinn er settur upp á milli veggskápa, ættir þú að nota veggfestibúnað. Ef aðliggjandi skápar eru 
meira en 370 mm á dýpt, gleymið þá ekki að skilja eftir hið minnsta 30 mm bil vinstra megin við þurrkarann 
svo að hægt sé að opna hurðina nægilega.  
Það ætti að vera hið minnsta 200 mm bil frá efri brún á þurrkara að lofti eða að skáp fyrir ofan þurrkarann til 
að tryggja næga loftræsingu fyrir ofan þurrkarann.  
 

 
 


