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Velkomin í heim Electrolux  
Takk fyrir að velja fyrsta flokks vöru frá Electrolux, sem veitir þér vonandi 
mikla ánægju í framtíðinni. Það er metnaður Electrolux að bjóða breitt 
úrval gæðatækja sem gerir þér lífið þægilegra. Notaðu nokkrar mínútur til 
að skoða þessa handbók, svo að þú getir notið þeirra kosta sem nýja 
tækið þitt hefur upp á að bjóða. Við lofum þér því að það veiti þér 
yfirburða upplifun og að það sé þægilegt í notkun. Gangi þér vel!  
Eftirfarandi merki eru notuð í þessari handbók.  
 
Eftirfarandi merki eru notuð í þessari handbók.  
 

 Mikilvægar upplýsingar varðandi þitt eigið öryggi og upplýsingar 
um það hvernig hægt er að komast hjá skemmdum á tækinu.  
 

 Almennar upplýsingar og ráð  
 

 Upplýsingar varðandi umhverfið  
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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.  
 
Almennt öryggi  
 
• Það er hættulegt að breyta eða reyna 

að breyta þessu tæki á nokkurn hátt.  
• Þetta tæki er ekki ætlað til nota af 

aðilum með takmarkaða getu (þar með 
talin börn), aðilum sem eru án reynslu 
eða þekkingu, nema að þeir hafi fengið 
leiðbeiningar eða séu undir umsjá aðila 
sem ber ábyrgð á öryggi þeirra.  Gætið 
þess að lítil gæludýr klifri ekki inn í 
tromluna. Athugið inn í tromluna fyrir 
not, til að varna því að þetta gerist.  

• Allir hlutir á borð við smápeninga, 
öryggisnælur, nagla, skrúfur og aðrir 
harðir og beittir hlutir geta valdið 
umtalsverðum skemmdum og mega 
ekki fara í tækið.  

• Til að komast hjá íkviknun vegna of 
mikillar þurrkunar, notið ekki þurrkarann 
til að þurrka eftirtalda hluti: Púða, 
filtteppi og slíkt (þessir hlutir geta 
safnað í sig hita)  

• Hluti sem innihalda gúmmísvamp og 
efni sem líkjast gúmmísvampi, 
sundhettur, gúmmífóðraða hluti, eða föt 
eða púða með gúmmísvampi ætti ekki 
að þurrka í þurrkaranum.  

• Takið tækið ávallt úr sambandi við 
rafmagn eftir not, og við hreinsun og 
viðhald.  

• Reynið ekki undir nokkrum 
kringumstæðum að framkvæma sjálf 
viðgerðir á tækinu. Viðgerðir sem 
framkvæmdar eru af óreyndum aðila 
geta valdið meiðslum eða alvarlegum 
bilunum. Hafið samband við 
þjónustuaðila. Gerið ávallt kröfur um 
rétta varahluti.  

• Hlutir sem hafa óhreinkast með efnum 
eins og matarolíu, asetóni, bensíni, 

steinolíu, blettahreinsi, terpentínu, bóni 
og bónleysi á að þvo í heitu vatni með 
auka skammti af sápu áður en þeir eru 
þurrkaðir í þurrkara.  

• Hætta á sprengingu: Þurrkið aldrei hluti 
sem hafa komist í snertingu við eldfima 
vökva (bensín, spíra, hreinsivökva og 
slíkt). Þar eð þessi efni eru rokgjörn, 
geta þau valdið sprengingu. Þurrkið 
aðeins hluti sem hafa verið þvegnir í 
vatni.  

• Hætta á eldi: Hlutir sem hafa blettast 
eða eru gegnblautir af jurta- eða 
steikingarolíu mynda eldhættu og á 
ekki að setja í þurrkara.  

• Ef þú hefur þvegið þvottinn með 
blettahreinsi verður þú að nota auka 
skolferli áður en hann er settur í 
þurrkarann.  

• Gangið úr skugga um að hvorki 
kveikjari né eldspýtur hafi orðið óvart 
eftir í vösum á fatnaði áður en hann er 
settur í tækið.  

 
Uppsetning  
 
• Þetta tæki er þungt. Sýnið aðgát þegar 

það er hreyft til.  
• Þegar vélin er tekin úr pakkningu, 

athugið hvort hún hefur orðið fyrir 
skemmdum. Ef í vafa, hafið samband 
við þjónustuaðila.  

• Allar umbúðir og flutningsfestingar 
verður að fjarlægja fyrir notkun. 
Alvarlegar skemmdir geta orðið á 
vörunni og eignum ef ekki er farið eftir 
þessu. Sjá viðeigandi kafla í 
notendahandbókinni.  

• Lokaferli þurrkarans innifelur ferli án 
hita (niðurkælingarferli) til að tryggja að 
hlutir eru skildir eftir á hitastigi sem 
tryggja að þeir skemmist ekki.  

• Öll rafmagnsvinna sem þörf er á við 
uppsetningu á þessu tæki á 
viðurkenndur rafverktaki eða hæfur aðili 
að framkvæma.  

• Gangið úr skugga um að tækið standi 
ekki á rafmagnssnúrunni.  

• Ef tækið stendur á teppalögðu gólfi, 
stillið fætur þannig að loft leiki létt um 
það.  

• Eftir að tækið er sett upp, gangið úr 
skugga um að það kremji ekki né standi 
á rafmagnssnúru eða öðrum 
tengingum.  

• Ef þurrkari er látinn standa ofan á 
þvottavél er skylda að nota búnað til að 
stafla tækjum (aukabúnaður) 
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 Notkun  
 
• Þetta tæki er aðeins ætlað til 

heimilisnota. Það á ekki nota það til 
annarra nota en það var ætlað fyrir.  

• Þvoið aðeins efni sem ætlast er til að 
þurrka á vél. Fylgið leiðbeiningum á 
hverjum fatamiða.  Ekki þurrka 
óþveginn þvott í þurrkaranum.  

• Mýkingarefni, og svipuð efni, á aðeins 
að nota eins og skilgreint er í 
leiðbeiningum með mýkingarefninu.  

• Yfirhlaðið ekki tækið. Sjá viðeigandi 
kafla í notendahandbókinni.  

• Ekki á að setja fatnað sem er rennandi 
blautur í þurrkarann.  

• Fatnað sem hefur komist í snertingu við 
rokgjörn bensínefni á ekki að þurrka í 
þurrkara. Ef rokgjörn hreinsiefni eru 
notuð, á að tryggja að vökvinn sé 
horfinn úr fatnaðinum áður en hann er 
settur í vélina.  

• Ekki draga í rafmagnssnúruna til að 
taka klóna úr innstungu; Takið í sjálfa 
klóna til þess.  

• Notið þurrkarann aldrei ef 
straumkapallinn, stjórnborð, ytra byrði 
eða botn eru skemmd eða opið er inn í 
þurrkarann.  

• VIÐVÖRUN:  
• Stöðvið aldrei þurrkarann áður en 

þurrkferli er lokið.  
 
Öryggi barna  
 
• Ekki er ætlast til að þetta tæki sé notað 

af ungum börnum án aðgæslu.  
• Fylgjast á með börnum til að tryggja að 

þau leiki sér ekki með tækið.  
• Umbúðir (svo sem plastfilma, 

froðuplast) geta verið hættuleg fyrir 
börn - hætta á köfnun! Haldið þeim 
fjarri börnum  

• Haldið öllum þvottaefnum fjarri börnum.  
• Gætið þess að börn eða gæludýr klifri 

ekki inn í tromluna.  
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Lýsing á tækinu  
 

 Stjórnborð  

 Lósía  

 Upplýsingaplata  

 Stillifætur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Loftúttak á hlið  

 Hringró 

 Loftúttak að aftan 
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Stjórnborð 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 Hnappur fyrir hljóðmerki  
 

 Hraðhnappur  
 

 Hnappur fyrir viðkvæm efni  
 

 Hnappur fyrir seinkun  

        á gangsetningu  

 
 

 Hnappur start/bið  
 

 Gaumljós: 

• Þurrkun  
 

• Kælingu  
 

• Lok kerfis  
 

• Síur  
 

 Valskífa fyrir kerfi 
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Notkun  
 
Fyrstu not  

 
• Gangið úr skugga um að tengingar við 

rafmagn séu í samræmi við 
leiðbeiningar varðandi uppsetningu.  

• Fjarlægið froðuplast og annað efni úr 
tromlunni.  

• Áður en þurrkarinn er notaður í fyrsta 
skipti mælum við með að setja nokkra 
raka klúta inn í þurrkarann og látið 
hann ganga í um það bil 30 mínútur. 
Það getur leynst ryk eða óhreinindi inn í 
nýrri tromlu.  

 

 
Dagleg not  
Setjið þurrkarann í samband.  
Opnið hurðina (sjá mynd). 
 

 
Setjið þvottinn í tromluna, eitt stykki í einu, 
hristið hvert þeirra eins og hægt er Lokið 
hurðinni. Gætið þess að ekkert klemmist á 
milli og hindri lokun hurðarinnar.  
 

 

Val á æskilegu kerfi  
Snúið valskífu á æskilegt kerfi.   
Ljós við Start/bið byrjar að blikka. 
 

 
 
Rofa fyrir kerfisval er skipt í eftirfarandi 
svæði. 

Bómull    
 

Gerviefni   
 

Tími      
 

Sérstakt    
 
 
Gerir mögulegt að velja rafeindastýrða eða 
tímastýrða þurrkun. Snúið skífunni á valið 
kerfi eða tíma.  
 
Rafeindastýrð þurrkun (sjálfvirk). 
Þurrkarinn framkvæmir þessi kerfi með 
aðstoð skynjara sem uppgötva rakann í 
þvottinum.  
Veljið einfaldlega kerfi í samræmi við gerð 
á þvotti og þurrkgráðu sem óskað er eftir.  
 
Tímastýrð þurrkun  
Getur verið notuð til að ljúka við þurrkun ef 
þörf krefur.  
Veljið 90 eða 60 mínútna kerfi fyrir bómull 
eða 30 mínútna kerfi fyrir gerviefni. Til að 
hætta við kerfi í gangi, snúið valskífu á "0". 
Við enda þurrkunar, snúið valskífu á "0" 
áður en þvotturinn er fjarlægður.  
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Hnappar fyrir forritanlega kosti  
 
Hægt er að sameina mismunandi kosti, en 
það fer eftir kerfi. Þessa kosti verður að 
velja eftir val á kerfi og áður en ýtt er á 
Start-hnappinn. Þegar ýtt er á þessa rofa 
þá kviknar samsvarandi ljós. En slokknar 
sé aftur ýtt á hnappinn.  
 
Val á hljóðmerki  
 
Þegar þurrkferli er yfirstaðið, þá heyrist 
slitrótt hljóðmerki.  
 

 
 

• Með því að ýta á hnapp  er slökkt á 
hljóðmerki í eftirfarandi tilfellum:  

• þegar kerfi er valið  
• þegar ýtt er á hnappa  
• þegar valskífu kerfa er snúið í aðra 

stöðu á meðan kerfi er í gangi eða 
þegar ýtt er á hnapp fyrir valkost þegar 
annað er í gangi  

• við lok kerfis.  
Viðeigandi ljós kviknar  
 
Val á hraðhnappi  
 

 
 
Með því að ýta á þennan hnapp er 
þurrktími styttur í eftirfarandi kerfum fyrir 
BÓMULL:  
• extra þurrt  
• tilbúið að fara í  
• geymsluþurrt 
Viðeigandi ljós kviknar. 
Þennan kost er ekki hægt að velja með 
hnappi fyrir "lágt hitastig". 

Viðkvæmt valið  
 
Með því að ýta á þennan hnapp er hægt 
að þurrka viðkvæm efni á lægra hitastigi.  
 

 
 
Viðeigandi ljós kviknar. Þennan valkost er 
einnig hægt að nota með tímastilltri 
þurrkun.  
Þessa aðgerð er ekki hægt að velja með 
HRAÐÞURRKUN.  
 

 
 
Val á seinkun á gangsetningu  
 
Með þessum hnappi er hægt að velja 
gangsetningu á kerfi um 3, 6 eða 9 klst.  
Ýtið á hnappinn þar til að ljós við æskilega 
seinkun kviknar.  
Þennan kost verður að velja eftir að kerfi 
hefur verið valið og áður en ýtt er á 
START/BIÐ til að gangsetja kerfið.  
Vélin byrjar að telja niður, sem er sýnt með 
gaumljósum. Til dæmis, ef þú hefur valið 
9-klst seinkun (gaumljós 9h kviknar), eftir 3 
klst, þá slokknar á gaumljósi við 9h og 6h 
kviknar; eftir 3 klst til viðbótar, slokknar á 
6h og 3h kviknar.  
Þegar 9 klst er liðnar (gaumljós 3 h 
slokknar), þá byrjar þurrkferlið.  
Á meðan á biðtímanum stendur, er ekki 
hvorki hægt að breyta kerfi né valinni 
seinkun. Ef þú vilt gera það, þá verður þú 
fyrst að hætta við allt með því að snúa 
valskífu í stöðu "0".  
Veljið nýtt kerfi, kosti og seinkun á starti og 
ýtið síðan á START/BIÐ.  
Ef þú vilt aðeins breyta kostum, þá er slíkt 
hægt að því gefnu að nýr kostur/kostir séu 
í samræmi við kerfið. Stillið þurrkarann á 
BIÐ með viðeigandi hnappi, veljið nýjan 
kost/kosti og ýtið aftur START/BIÐ á ný.  
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Ef þú vilt bæta við þvotti á meðan 
þurrkarinn er að telja niður, þá þarf að ýta 
aftur á START/BIÐ hnappinn eftir að þvotti 
hefur verið bætt við, til þess að þurrkarinn 
geti lokið við að telja niður.  
 
Val á Start/bið  
 

 
 
Ýtið á þennan hnapp til að gangsetja 
þurrkarann eftir að hafa valið kerfi og 
valkosti.  
Viðkomandi ljós hættir að blikka. Ef hurðin 
á þurrkaranum eða litla hurðin neðst eru 
opnaðar þegar kerfi er í gangi, verður að 
ýta á þennan hnapp á ný, eftir að búið er 
að loka hurðinni, til þess að endurræsa 
kerfið frá þeim stað þar sem það var rofið. 
Í báðum tilfellum blikkar gaumljós við 
Start/Bið hnappinn til að minna á að það 
þarf að ýta á hann á ný.  
 
Gaumljós  
 
Ljósin hafa eftirfarandi virkni:  
 

Ljós: "Þurrkun"  
Þetta ljós gefur til kynna að þurrkarinn er 
að þurrka.  
Ljós: "Kæling"  
Þetta ljós gefur til kynna að þurrkarinn er 
að kæla sig niður. Við enda þurrkferlis er 
10 mínútna kælingarfasi til að kæla 
þvottinn.  

Ljós: "Endir á kerfi"  
Þetta ljós logar við endir kælingarferlis, á 
meðan krumpuvörnin er á og við lok 
kerfisins.  

Ljós: "Hreinsun á síu"  
Þetta ljós kviknar á 80 þurrkferla bili, til að 
minna á að hreinsa þéttinn.  
 
Við lok þvottakerfis  
 
Öll kerfi fyrir þurrkun enda með 10 mínútna 
kælingarferli.  
Ef þvottur er ekki fjarlægður við lok á ferli, 
þá fer þurrkarinn í krumpuvarnarferli 
(hámarkslengd: 30 mínútur) 

Ef þú fjarlægir ekki þvottinn, stöðvast 
þurrkarinn sjálfkrafa við lok 
krumpuvarnarferlisins. 
Ljós við lok kerfis og síu haldast logandi 
og hljóðmerki heyrist í 2 mínútur. 
Snúið valskífu kerfa á "0"; Öll ljós slokkna. 
Slökkt er á þurrkaranum. 
Fjarlægið þvottinn. 
Ef þú opnar eða lokar hurðinni áður en 
valskífu er snúið á "0" þá kviknar á öllum 
gátljósum. 
 
Eftir hver not  
• Hreinsið síurnar.  
 
Mikilvægt!  
Ef stoppa þarf þurrkferlið áður en það er 
komið á enda, þá mælum við með að þú 
snúir valskífu í stöðu kæling  og bíðir þar 
til að þetta kælingarferli er búið áður en 
þvotturinn er fjarlægður. Þetta kemur í veg 
fyrir að hiti safnist saman inni í 
þurrkaranum. Til að gera slíkt á að snúa 
skífu á "0", þá á Kælingu  og ýta á Start 
hnappinn.  
 
Að breyta kerfi  
Til að breyta kerfi sem er í gangi, byrjið á 
því að hætta við það með því snúa 
valskífu á "0". Veljið nýtt kerfi og ýtið á 
starthnappinn.  
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Ráð varðandi þurrkun 

 
Áður en þvottur er settur í  
Þurrkið aldrei eftirfarandi: Sérstaklega 
viðkvæm efni eins og netgluggatjöld, ull, 
silki, efni með málmþræði, 
nælonsokkabuxur, efnismikla hluti eins og 
úlpur, teppi, dúnsængur, svefnpoka, 
filtteppi né hluti sem eru með gúmmífroðu 
eða efnum sem eru svipuð gúmmífroðu.  
 
• Fylgið ávallt leiðbeiningum á 

fatamiðanum:  

 Má þurrka í þurrkara 

 venjuleg þurrkun (hár hiti)  

 viðkvæm þurrkun (lítill hiti) 

 má ekki þurrka í þurrkara  
 
• Lokið koddaverum og sængurverum til 

að komast hjá því að litlir hlutir flækist 
innan í þau.  

• Lokið smellum, rennilásum og krókum, 
hnýtið belti og svuntubönd.  

• Flokkið þvott eftir gerð og stigi á 
þurrkun sem óskað er eftir.  

• Ekki ofþurrka þvott, þetta kemur í veg 
fyrir brot og sparar orku.  

• Varist að þurrka dökkan fatnað með 
ljósum dúnkenndum hlutum á borð við 
handklæði því hann gæti tekið á sig ló.  

• Þeytivinda verður þvottinn vel áður en 
sett er í þurrkarann.  

• Hlutir sem eru auðveldir í notkun (easy 
care), svo sem skyrtur, á einnig að 
vinda stuttlega fyrir þurrkun eða notið 
sérstaka stutta þeytivindu á 
þvottavélinni)  

• Prjónaefni (prjónuð nærföt) geta 
hlaupið lítillega í þurrkun.  

• Vinsamlegast gætið þess að ofþurrka 
ekki fatnað af þessari gerð. Það gæti 
reynst vel að reikna með því að 
fatnaður hlaupi þegar ný föt eru keypt.  

• Þú getur einnig sett stífaða hluti í 
þurrkarann. Á hinn bóginn er betra að 
velja "strauþurrt" til að fá fram rétta 
virkni á stífingu. Til að þrífa leifar eftir 
sterkju, þurrkið af tromlunni að þurrkun 
lokinni með rökum klút og þurrkið síðan 
yfir.  

 
• Til að komast hjá stöðurafmagni þegar 

þurrkun er lokið, notið annað hvort 
mýkingarefni við þvott eða sérstakt 
meðhöndlunarefni fyrir þurrkara.  

• Fjarlægið þvottinn þegar þurrkarinn 
hefur lokið sér af.  

• Ef einstakir hlutir eru enn rakir, stillið á 
stuttan eftirþurrkunartíma, en hið 
minnsta 30 mínútur.  Þetta er 
nauðsynlegt, sérstaklega fyrir fjöllaga 
hluti (til dæmis kraga, vasa og frv.).  

 
Gangið úr skugga um að engir 
málmhlutir séu eftir í þvottinum 
(hárspennur, öryggisnælur, naglar)  
 
Lokið koddaverum, lokið rennilásum, 
krókum og smellum. Hnýtið belti og langa 
strengi.  
Fjarlægið erfiða bletti áður en þvegið er.  
Nuddið erfiða bletti með sérstöku 
þvottaefni eða hreinsiefni.  
Handleikið gluggatjöld með sérstakri 
aðgát. Fjarlægið króka eða bindið þá 
saman í neti eða poka.  
 
 
Þyngdir á þvotti  
 
Eftirfarandi þyngdir eru leiðbeinandi:  
1200 baðsloppur   1200 g  
munnþurrka      100 g  
rúmteppi      700 g   
lak       500 g  
koddaver      200 g  
dúkur       250 g  
handklæði      200 g  
diskaþurrka      100 g  
náttföt       200 g  
nærbuxur  kvenna     100 g   
karlmannsvinnuskyrta   600 g   
karlmannsskyrta     200 g   
karlmannsnáttföt     500 g  
blússa             100 g   
nærbuxur karlmanns    100 g  
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Kerfi í þurrkun  

Kerfi Tegund á 
þvotti Kostir Lýsing á kerfi 

 Auka 

Bómull og lín 

 

  

  

Þurrkun á þykkum og fjöllaga efnum, til dæmis þykkum 
handklæðum 

 Mikil 

Bómull og lín 

 

  

  

Þurrkun á þykkum efnum, til dæmis þykkum 
handklæðum.  
 

 Skápaþurrt  

Bómull og lín 

 

  

  

Þurrkun á efnum af jafnri þykkt, til dæmis þykkum 
handklæðum, prjónaða hluti og þurrkum.  
 

 Rakt 

Bómull og lín 

 

  

 

Fyrir þunn efni sem á að strauja, t.d. prjónaða hluti, 
bómullarskyrtur.  

 
Strauþurrt 

Bómull og lín 

 

  

 

Fyrir þurrkun á bómull eða líni sem á að strauja í vél, 
t.d. rúmfatnað, borðdúka. 

 Strauvél 

Bómull og lín 

 

  

 

Fyrir þurrkun á bómull eða líni sem á að strauja í vél, 
t.d. rúmfatnað, borðdúka. 

 Auka 

Gerviefni 

 
  

 

Þurrkun á þykkum og fjöllaga efnum, til dæmis peysum, 
rúmteppum, borðdúkum.  

Skápaþurrt 

Gerviefni 

 
  

 

Fyrir þunn efni sem á ekki að strauja, t.d skyrtur, 
borðdúka, barnafatnað, sokka, nærföt.  

Strauþurrt 

Gerviefni 

 
  

 

Fyrir þunn efni sem á að strauja, t.d. prjónaefni, 
bómullarskyrtur.  

 Sérstakt  
             barnakerfi  
 

Peysur   

  

Barnakerfi  er sérstakt kerfi til að þurrka peysur sem 
þurrka á sem "tilbúnar fyrir notkun”.  
 

 Tími  
30 mín  
60 mín  
90 mín  

Gerviefni  
Bómull  
Bómull  

  

Þurrkun á þykkum og fjöllaga efnum, til dæmis þykkum 
handklæðum  
Fyrir þurrkun á einstökum hlutum eða litlu magni minna 
en 1 kg.  

 Sérstakt  
              auðvelt  

Gerviefni    

 

Sérstakt kerfi með krumpuvörn fyrir efni sem eru 
auðveld í meðhöndlun (easy care), svo sem skyrtur og 
blússur; fyrir lágmarks vinnu við að strauja. Útkoman 
fer eftir gerð og gæðum efna. (magn hleðslu samsvarar 
um það bil 4 til 5 skyrtum).  
Mælt með: Setjið efnin/fatnaðinn í þurrkarann beint eftir 
þeytuvindu. Um leið og þurrkun er lokið, takið fatnaðinn 
beint úr þurrkaranum og setjið á herðatré.  
 

  
Sérstakt  
Kæling  

Bómull og lín 

 
Gerviefni  

 

Sérstakt kerfi, sem stendur yfir í um það bil 10 mínútur, 
til að fríska upp eða létthreinsa efni með 
þurrhreinsiefnum sem fáanleg eru á markaði. (Notið 
aðeins vörur sem framleiðandinn hefur lýst yfir að henti 
fyrir þurrkarann; Fylgið vinsamlegast leiðbeiningum 
framleiðandans varðandi notkun.)  

 

  

Hám hleðsla bómull: 6 kg  
Hám hleðsla gerviefni: 3 kg  
Hám hleðsla á tímastillingu: 1 kg  
Hám hleðsla sérstakt barnakerfi: 2 kg  
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Upplýsingar um kerfi  

 

 
 

 
Atriði Val 

Vatn inniheldur mismunandi magn af kalki og jarðefnasöltum, en 
magnið getur verið mismunandi eftir landssvæðum, og þar með 
gildi fyrir leiðni.  
Viðeigandi breytingar á leiðni í vatni miðað við það sem stillt er í 
verksmiðju getur haft lítilsháttar áhrif á afgangsraka í þvotti í lok 
þurrkferlis. Þurrkarinn þinn leyfir þér að breyta næmni á skynjara 
fyrir þurrkun byggt á gildum fyrir leiðni með því að nota eftirfarandi 
aðferð:  
Til að fara í hátt stillingar: 
1. Snúið valskífu fyrir kerfi til að kveikja á þurrkaranum.  

2. Í hætti fyrir val, ýtið samtímis á hnappa  og .  
Ýtið á hnappa þar til að gaumljós fyrir ofan hvern þeirra byrjar að 

blikka og eitt gaumljósanna fyrir ,  og .  
Stilling á stigi fyrir leiðni:  
Ýtið á hnapp X aftur og aftur:  Stig á leiðni er gefið til kynna með 
því að það kviknar á láréttum bandstrikum.  
 
Ljós sem logar Leiðni Gildi µS/sm (um það bil) 

 
Lág < 300 

 Miðlungs 300-600 

 
Mikil >600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stilla stig á leiðni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O = Hætt við / Slökkt  
 

 
Venjulega er þurrkarinn stilltur frá verksmiðju á hæsta stig; á hinn 
bóginn geta ákveðnar gerðir verið mismunandi settar upp.  
Ný stilling sett í minni: 

Ýtið samtímis á hnappa  og . Ýtið á hnappa þar til að fyrri 
þurrktími birtist aftur á skjánum og hljóðmerki heyrist.  
 
Til að endurstilla kerfi og slökkva á vélinni á að snúa valskífu á 0. 
Núna er hægt að velja nýtt kerfi.  
 
 

 
 
 



 13

Umhirða og hreinsun  

 
Þú verður að taka tækið úr sambandi við 
rafmagn áður en viðhaldsvinna eða 
hreingerning á sér stað.  
 
Hreinsun að utan  
 
Notið aðeins vatn og sápu og þurrkið 
síðan vel. 
Mikilvægt: Notið ekki spíra, þynni eða slík 
efni. 
 
Hreinsun á hurð  
 
Hreinsið innri hluta á hurð öðru hvoru til að 
hreinsa ló af pakkningum í kring um síuna. 
Góð hreinsun tryggir rétta þurrkun.  
 
 

 
 
Hreinsun á síu  
 
Þurrkarinn virkar aðeins rétt ef síur eru 
hreinar.  
Síurnar safna saman allri þeirri ló sem 
safnast upp við þurrkun því þarf að þrífa 
þær við lok hvers kerfis með rökum klút, 
áður en þvotturinn er fjarlægður.  
Ljósið  logar til að minna á þessa 
aðgerð.  

 
 
Fjarlægja verður síu innan á hurð fyrir 
hreinsun.  
 

 
 
Látið ykkur ekki bregða við magn af ló. 
Þetta er ekki vegna aukins slits af völdum 
þurrkarans.  
Öll efni losa ló þegar þau þorna en hún 
hverfur óséð út í loftið. Í þurrkara safnast 
hún saman í síunni.  
Eftir nokkurn tíma safnast hvít húð af 
völdum sápuleifa í þvotti á síurnar. Þegar 
þetta gerist, hreinsið síurnar með heitu 
vatni og bursta.  
Fjarlægið síu í hurðaropi eins og sýnt er á 
myndinni (það er hægt að setja hana með 
tungu til vinstri eða hægri). 
 

 

 
Ekki nota þurrkarann án síu.  
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Hreinsun á loftinntaksrist  
 
Notið ryksugu til að fjarlægja ló úr 
loftinntaksrist aftan á þurrkaranum.  
 

 
 
Hreinsun á tromlu  
 
Þegar þvotturinn nær ekki að þorna 
nægilega vel, eða með öðrum orðum hann 
er of þurr eða of rakur, ráðleggjum við að 
hreinsa tromluna að innan með klút sem 
vættur er í ediki.  
Þetta fjarlægir húð sem myndast innan í 
tromlunni (vegna úrfellingar frá þvottaefni 
og mýkingarefni sem notað er í þvotti en 
einnig úr vatni)  
sem kemur í veg fyrir að skynjararnir skynji 
rétt rakastig við þurrkun.  
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Eitthvað ekki í lagi?  
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.  Áður en samband er haft 
við þjónustuaðila, framkvæmið eftirfarandi próf. 
Þegar tækið er í gangi getur það átt sér stað að ljós við Start/Bið hnapp blikki sem bendir til 
þess að tæki sé ekki að vinna rétt.  
Þegar búið er að lagfæra vandann, ýtið á Start/bið hnappinn til að endurræsa þvottakerfið.  Ef 
vandamálið er enn til staðar eftir allar athuganir, hafið samband við þjónustuaðila. 
 

Bilun Hugsanleg orsök Lausn 
Þurrkarinn fer ekki í gang  
 

• Klóin er ekki í sambandi 
við tengil eða öryggi ekki í 
lagi.  

• Hurð er opin.  
• Hefur verið ýtt á  

hnappinn?  

• Setjið í samband.  
• Athugið öryggjabox. (á 

heimilinu)  
• Lokið hurðinni.  
• Ýtið aftur á  hnappinn.  
 

Þurrkarinn þurrkar ekki 
nægilega vel 

• Rangt kerfi hefur verið 
valið.  

 
• Lósía stífluð.  
• Rangt magn af þvotti.  
• Loftrásir á botni eru 

lokaðar.  
• Leifar á innra byrði tromlu 

og á tromlubrúnum  
 

• Veljið annað kerfi næst 
þegar þurrkað er (sjá yfirlit 
yfir kerfi).  

• Hreinsið síuna.  
• Athugið meðmælt magn.  
• Opnið fyrir loftrásir á 

botni.  
• Hreinsið tromlu að innan 

og tromlubrúnir  

Hurðin lokast ekki • Fínsía ekki á réttum stað 
og/eða grófsían ekki læst 
á sínum stað 

• Setjið fínsíu í og/eða 
smellið grófsíu á sinn 
stað. 

 
Þegar ýtt er á hnapp, þá 
blikkar viðkomandi ljós 
nokkrum sinnum 

• Þvottavörn. Eftir 
gangsetningu er ekki 
hægt að velja viðkomandi 
kost  

 

• Snúið valskífu á OFF. 
Stillið kerfi á ný. 

 

Þurrkferli hættir fljótlega eftir 
að sett hefur verið í gang. 
Endaljós kviknar. 
 

• Ekki nægur þvottur eða 
þvottur er of þurr fyrir valið 
kerfi 

• Veljið tímastillt kerfi eða 
hærra þurrkstig (t.d. Extra 
þurrt í stað MIKIÐ) 

Þurrkferli stendur óvenju 
lengi yfir.  
Ath:  
Þurrkferli stendur óvenju 
lengi yfir.  
Ath: Eftir um það bil 5 klst 
hættir þurrkferli sjálfvirkt (sjá 
þurrkfelli lokið)  

• Lósía stífluð.  
• Ýtt á hnapp  og magn 

er of mikið.  
• Ísett magn er of mikið.  
• Þvottur illa undinn fyrir 

þurrkun.  

• Hreinsið síuna  
•  hentar aðeins upp að 3 

kg hleðslu!  
• Dragið úr magni.  
• Þvott verður að þeytivinda 

nægilega vel fyrir þurrkun  
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Ef þér tekst ekki að finna eða leysa 
vandamálið, hafið samband við 
þjónustuaðila.  
Áður en þú hringir er gott að vera búinn að 
skrifa niður gerð vélarinnar, 
framleiðslunúmer og kaupdagsetningu: 
Þjónustudeildin þarf á þessum 
upplýsingum að halda.  
MIKILVÆGT: Ef þú kallar út tæknimann 
vegna bilunar sem er gefin upp hér, eða til 
að gera við bilun af völdum rangrar 
notkunar eða uppsetningar, þá verður það 
reikningsfært jafnvel þótt tækið sé enn í 
ábyrgð.  
 

 

Tæknilýsing  
 
 Breidd 

Hæð 
Dýpt 

60 sm 
85 sm 
58 sm 

Spenna 
Heildarafl 
Öryggi 
 

Upplýsingar um raftengingu 
eru gefnar á upplýsingaplötu á 
innri brún á hurð tækisins.  
 

Dýpt með 
opna 
hurð 

 109 sm

Bómull 6 kgHámarks 
hleðsla 
 Gerviefni 3 kg

Notkun  Á heimilum 
+ 5°C + 35°C 

   
 

 Þetta tæki er í samræmi við 
eftirfarandi tilskipanir ES:  
73/23/EEC dags 19.02.1973 
Lágspennutilskipun  
89/336/EEC dags 03.05.1989 EMC 
tilskipun, þar með talin Breyting á tilskipun 
92/31/EEC  
93/68/EEC dags 22.07.1993 tilskipun um 
CE merkingu  
 

 
 

Notkunargildi 
 

Kerfi 
 

Tímalengd kerfis 
(í mínútum) 

 

Orkunotkun 
(í kWklst) 

 

Snúningar 
á 

mínútu 
Bómull Skápaþurrt 1) 

 97 3,3 1000 

Bómull Strauþurrt 1) 
 75 2,6 1000 

Bómull Skápaþurrt 1) 84 2,9 1400 
Bómull Strauþurrt 1) 

 63 2,1 1400 

Gerviefni Skápaþurrt 2) 
 42 1,1 1200 

 

 
1) Hám hleðsla bómull : 6 kg  
2) Hám hleðsla gerviefni: 3 kg  

 
Notkunargildin hafa verið fengin við 
staðalaðstæður.  
Þær geta verið breytilegar þegar tækið er 
notað í heimilisumhverfi.  
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Uppsetning  
 
Tekið úr pakkningu  

 
Allar flutningsfestingar og umbúðir verður 
að fjarlægja áður en tækið er tekið í 
notkun.  
Dragið út plastpokann með 
froðuplastfyllingu áður en tækið er notað. 
Dragið af límborða innan úr vélinni ofan á 
tromlunni.  
 

 
 

 
Ef flytja þarf tækið ætti að gera það í 
uppréttri stöðu.  
 
Staðsetning  
 
Til þæginda fyrir þig er mælt með því að 
staðsetja tækið nálægt þvottavélinni. Á 
meðan þurrkun stendur sendir þurrkarinn 
frá sér ákveðið magn af heitu og mjög röku 
lofti, sem ætti að losa út úr herberginu eins 
fljótt og auðið er til að komast hjá 
daggarmyndun Í mjög vel loftræstu 
herbergi eða nálægt opnum glugga gerist 
þetta sjálfvirkt.  
Á hinn bóginn er betra að flytja 
útblásturinn frá þurrkaranum um barka, 
sem er 100 mm í þvermál (fylgir 
þurrkaranum); annað hvort til bráðabirgða 
um opinn glugga, eða  
út um varanlegt gat, sem er í vegg eða 
glugga.  
Koma verður þurrkaranum fyrir á hreinum 
stað, þar sem óhreinindi safnast ekki fyrir.  
Gangið úr skugga um að engar hindranir 
séu fyrir loftinntaki að aftan (tuskur, 
bréfsnifsi). Til að halda titringi og hávaða í 

lágmarki þegar þurrkarinn er í notkun, á að 
staðsetja hann á stöðugu og sléttu 
undirlagi.  
Þegar hann er kominn á endanlegan stað, 
athugið að hann sé örugglega láréttur með 
hallamáli. Ef ekki, hækkið eða lækkið fætur 
eftir því sem við á.  
 

 
 
Fætur má aldrei fjarlægja.  
Ekki hindra loftflæði með gólfi með teppi 
eða öðru. Þetta gæti valdið uppsöfnun á 
hita sem gæti hamlað virkni þurrkarans.  
 

 
Mikilvægt  
Heitt loftið sem þurrkarinn sendir frá sér 
getur náð allt að 60°C hita.  
Því má ekki setja tækið á gólf sem ekki 
þola háan hita.  
Þegar þurrkari er í notkun má herbergishiti 
ekki vera lægri en +5°C og ekki hærri en 
+35°C, þar eð það gæti haft áhrif á virkni 
tækisins.  
 
Tengja útblástursbarka  
 
Til að auðvelda uppsetningu, þá er val á 
þremur útblástursopum: bæði að aftan og 
á vinstri og hægri hlið.  
Tengið barkann þar sem er hentugast með 
því að draga í hringró á úttaki að aftan, og 
skrúfa hana á barkann og ýta síðan aftur á 
sinn stað. Ónotuð úttök fyrir barka eru 
lokuð með plastloki.  
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Ráð: Ef barkinn er langur og lítill hiti í 
herberginu getur safnast raki í barkanum. 
Þetta er óhjákvæmilegt vandamál. Til þess 
að komast hjá þessu er hægt að bora lítið 
gat (þvermál  
 3 mm) á barkann þar sem hann er lægstur 
og setja lítið ílát undir. (sjá mynd – stað B)  
 

 
 
Þegar barkinn er tengdur, leiðið hann að 
þeim stað þar sem hann getur blásið út. 
Gangið úr skugga um að leiðin sé ekki yfir 
2 metra og aðeins séu tvær beygjur á 
leiðinni. Hvað varðar útblásturinn er hægt 
að fá til þess gerðar grindur eða stúta í 
byggingarvöruverslunum.  
 

 
Það er mikilvægt að tengja ekki 
útblásturinn við sama stokk og flytur 
útblástur frá eldavélarviftu og ekki 
heldur að tengja hann við skorstein 
fyrir eldstæði.  
 

 
 
Athugið að til þess að forðast þéttingu á 
raka er nauðsynlegt að barkinn flytji 
útblásturinn burtu frá eldhússkápum og 
helst út úr eldhúsinu, ef þurrkarinn er 
staðsettur þar.  
Til þess að komast hjá því að þurrkarinn 
yfirhitni er mikilvægt að útblásturinn sé 
óhindraður.  

Það er því mikilvægt að ef gengið er frá 
fastri útblástursleið um vegg eða þak að 
hún hafi flutningsgetu sem samsvarar 150 
m³ á klst.  
Gætið þess að barkinn kremjist ekki ef 
hann liggur með öðrum tækjum. Ef hann 
leggst saman að hluta getur það þýtt lengri 
þurrktíma og meiri orkunotkun.  
Ef barkinn leggst alveg saman, þá slær 
öryggisbúnaður í þurrkaranum honum út.  
Þegar þurrkari er í notkun má herbergishiti 
ekki vera lægri en +5°C og ekki hærri en 
+35°C, þar eð það gæti haft áhrif á virkni 
tækisins.  
 
Stöflunarbúnaður  
 
Hægt er að fá búnað hjá umboðsaðila til 
að stafla þurrkara ofan á þvottavél, sem 
nær að brúa bil á milli 48 og 60 sentímetra.  
Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja 
búnaðinum.  
 

 
 
Tenging við rafmagn  
 
Vélin er hönnuð til að vinna á 220-230 V,  
einfasa, 50 Hz tengingu. Athugið hvort 
raflögn heimilisins geti tekið hámarksálag 
(2,4 kW), að teknu tilliti til annarra tækja í 
notkun.  
Tengið tækið við jarðtengdan tengil, í 
samræmi við gildandi lagnareglugerðri.  
 

 
Framleiðandinn hafnar allri ábyrgð á 
skemmdum eða meiðslum sem varða 
vegna þess að framagreindum 
öryggisvarúðarleiðbeiningum er ekki fylgt. 
Ef þörf er á að skipta um rafmagnskapal, 
ætti slíkt að vera framkvæmt af 
þjónustuaðila.  
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Hurð snúið við  
Hægt er að snúa hurð við til að gera 
auðveldara að hlaða inn þvotti og taka 
hann út. 
Hafið samráð við næsta þjónustuaðila. 
 

 
Mikilvægt! 
Rafmagnskapallinn verður að vera 
aðgengilegur eftir að vélin er sett upp. 
Þessa aðgerð verður til þess hæfur aðili 
að framkvæma. 
 
Verndun umhverfisins  
 
Umbúðir  
 

 
Efni sem eru merkt með merkinu eru 
endurvinnanleg.  
 
>PE<=pólýetýlen  
>PS<=polýstýren  
>PP<=polýprópýlen  
 
Þetta þýðir að hægt er að endurvinna þá 
með því að losa þá í viðeigandi safngáma. 
 
Gamalt tæki  
Notið opinbera förgunarstaði fyrir gamla 
tækið. Hjálpið til við að halda umhverfinu 
hreinu!  

Merkið  á vörunni eða pakkningum 
þýðir að þessa vöru má ekki meðhöndla 
sem venjulegt heimilissorp.  
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.  
 

Umhverfisvæn ráð  
 

 
Til að spara orku og aðstoða við verndun 
umhverfisins, mælum við með að þú fylgir 
þessum ráðum:  
• Þvott með eðlilegum óhreinindum er 

hægt að þvo án forþvotts og á þann 
hátt spara þvottaefni, vatn og tíma 
(umhverfið er verndað samtímis!).  

• Vélin vinnur á hagkvæmari hátt þegar 
hún er fullhlaðin.  

• Með viðeigandi formeðhöndlun er hægt 
að fjarlægja bletti og ákveðin 
óhreinindi; Í framhaldinu er hægt að 
þvo þvottinn á lægra hitastigi.  

• Skammtið þvottaefni í samræmi við 
óhreinindi, magn þvotts og hörku vatns. 

 


