
 
 
 
 
 

Þvottavél 
EW 1277 F – EW 1677 F 
 

 

 
Notendahandbók 
 

 

 



 
Ágæti viðskiptavinur! 
 
Vinsamlegast lesið þessa notendahandbók vel, sérstaklega kaflann um öryggi á fyrstu 
síðunum. Geymið handbókina til nota síðar. Látið handbókina fylgja vélinni, fari hún til 
nýrra eigenda. 
 
Skemmdir í flutningi 
 
Þegar vélin er tekin úr umbúðunum, athugið þá vel hvort hún hefur orðið fyrir 
skemmdum. Ef vafi leikur á því hafið samband við þjónustuaðila. 
 
 

 
Með viðvörunarþríhyrningnum eða með orðum (Viðvörun, Varúð) er verið að draga fram 
atriði sem eru mikilvæg fyrir öryggi þitt eða virkni vélarinnar. Þessum atriðum ber að 
fylgja vel. 

  
Númeraðar leiðbeiningar sýna skref fyrir skref ákveðin atriði varðandi vélina. 

 
Á eftir þessu merki fylgja viðbótarupplýsingar varðandi notkun á vélinni. 

 
Með þessu merki er vakin athygli á ýmsu sem snertir hagkvæmni og umhverfi. 
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Viðvörun 
 
Eftirfarandi viðvarandir eru með almennt öryggi í huga. Þú verður að lesa þær vandlega 
áður en vélin er sett upp eða notuð. 
 
Uppsetning 
 

• Fjarlægja verður allar innri pakkningar áður 
en vélin er notuð. Vélin getur orðið fyrir 
alvarlegum skemmdum ef flutningsvörn er 
ekki fjarlægð. Sjá nánar viðeigandi atriði í 
notendahandbókinni. 

• Öll rafmagnsvinna sem þörf er við vélina 
vegna uppsetningar verður að vera unnin 
af hæfum rafvirkja. 

• Öll vinna við pípulagnir vegna tengingar á 
vélinni verður að vera framkvæmd af 
pípulagningamanni. 

• Eftir að vélin hefur verið sett upp, gangið 
þá úr skugga um að vélin standi ekki á 
rafmagnskaplinum. 

• Ef vélin stendur á teppalögðu gólfi gangið 
þá úr skugga um að loft flæði létt milli fóta 
og gólfs. 

 
Notkun 
 

• Þessi vél er hönnuð fyrir heimilisnot. Ekki 
er hægt að nota hana til annars en hún var 
hönnuð fyrir. 

• Þvoið aðeins fatnað sem ætlaður er til 
þvotta í þvottavél. Farið eftir leiðbeiningum 
á þvottamiða á hverju plaggi. 

• Ekki yfirhlaða vélina. Fylgið leiðbeiningum í 
notendahandbókinni. 

• Gangið úr skugga um að allir vasar séu 
tómir. Hlutir á borð við smámynt, 
öryggisnælur, nagla og skrúfur geta valdið 
umfangsmiklum skemmdum. 

• Ekki þvo fatnað sem hefur verið vættur í 
bensíni, spíra, tríklóretýlen eða slíku. Ef 
slíkir vökvar hafa verið notaðir til að 
fjarlægja bletti, bíðið þar til að þeir hafa að 
fullu gufað upp áður en fatnaðurinn er 
settur í vélina. 

 
• Setjið minni hluti á borð við sokka, belti og 

slíkt í fatapoka eða koddaver til að komast 
hjá því að þeir festist milli tromlu og potts. 

• Notið aðeins ráðlagt magn af mýkingarefni. 
Of mikið magn getur skemmt þvottinn. 

• Skiljið hleðsluopið lítillega opið þegar vélin 
er ekki í notkun. Þetta verndar 
hurðarþéttinguna og kemur í veg fyrir 
uppsöfnun á óþægilegri lykt. 

• Athugið ávallt að allt vatn sé farið úr vélinni 
áður en hurðin er opnuð. Ef ekki, tæmið þá 
vatn úr vélinni samkvæmt leiðbeiningum í 
notendahandbókinni. 

• Takið vélina úr sambandi og skrúfið fyrir 
vatnið eftir hverja notkun. 

 
Almennt öryggi 

• Viðgerðir á þvottavélinni á aðeins 
fagmaður að framkvæma. Viðgerðir aðila 
sem ekki kunna til verka geta haft í för með 
sér umtalsverða hættu fyrir notandann. 
Varðandi viðgerðir hafið samband við 
söluaðila eða þjónustuverkstæði 
Húsasmiðjunnar. 

• Takið aldrei vélina úr sambandi með því að 
toga í snúruna. Takið í sjálfa klóna til þess. 

• Við heit þvottakerfi getur glerið í hurðinni 
orðið mjög heitt. Snertið það ekki.
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Öryggi barna 
 
Börn gera sér ekki ávalt grein fyrir því hversu 
hættuleg raftæki eru. Þegar vélin er í gangi ætti 
að gera þeim ljóst að þau eiga ekki að leika sér 
við vélina. 
Umbúðir sem notaðar eru við pökkun (til 
dæmis plastfilma, froðuplast) getur verið 
börnum hættuleg – hætta á köfnun! Haldið 
þeim fjarri börnum. 

Geymið öll þvottaefni fjarri börnum. 
Tryggið að börn eða heimilsdýrin skríði ekki inn 
í tromluna. 
Þegar vélin er tekin úr notkun og henni fargað 
á að skera af rafmagnskapalinn. Takið 
hurðarlæsinguna úr sambandi til að koma í veg 
fyrir að börn lokist inni í vélinni við leik.

 

 
Förgun 

 
Umbúðir 

Umbúðum utan af vélinni á að farga á 
umhverfisvænan hátt. Allar umbúðir eru 
óskaðlegar fyrir umhverfið og eru 
endurnýtanlegar. 
Hluti af gerviefnum er merktur með 
alþjóðlegum skammstöfunum: 
>PE< fyrir pólýetýlen, til dæmis á 
innpökkunarplasti. 
>PS< fyrir pólýstýren, til dæmis froðuplast 
(ávallt án CFC) 
>PP< fyrir pólýprópýlen. 

Vélin sjálf 
Förgun á vél sem lokið hefur þjónustu 
Þegar kemur að því að vélinni verður fargað á 
að koma henni til skilastaðar fyrir slík tæki. 

 
 

 
Ráð til verndunar umhverfisins 

 
Til að spara vatn, orku og hjálpa til við verndun 
umhverfisins mælum við með eftirfarandi 
ráðleggingum: 
Þvottur með venjulegum óhreinindum er hægt 
að þvo án forþvotts til að spara þvottaefni, vatn 
og tíma (umhverfinu er einnig hlíft!). 

 
Vélin vinnur betur ef hún er fullhlaðin. 
Með viðeigandi undirbúningi er hægt að 
fjarlægja óhreinindi og bletti og þvo síðan á 
lægra hitastigi. 
Mælið magn af þvottaefni miðað við hörku 
vatns, magn óhreininda og magn þvotts.
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Tæknilýsing 
 
Stærðir Hæð 

Breidd 
Dýpt 

85 sm 
60 sm 
58 sm 

Hámarkshleðsla Bómull 
Gerviefni 
Viðkvæm efni 
Ull 

 

Vinduhraði  1200 sn.mín.hám. (EW 
1277F) 
1600 sn. mín hám. (EW 
1677F) 

Rafmagn Spenna/Rið 
Heildarorkuþörf 
Lágmarksstærð öryggis 

 220-230 V/50Hz 
2200 W 
10 A 

Vatnsþrýstingur Lágmark 
Hámark 

50 kPa 
800 kPa 

  
 
Vélin uppfyllir eftirfarandi tilskipanir Evrópusambandsins: 
3/23/EEC frá 19/02/73 varðandi lágspennu 
89/336/EEC frá 03/05/89 varðandi samhæfni vegna rafsegulbylgja. 
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Uppsetning 
 

Losað úr umbúðum 
 

 Fjarlægja verður alla flutningsbolta og 
umbúðir áður en vélin er notuð 
Það er ráðlagt að geyma allar 
flutningsfestingar ef vélin skyldi vera flutt á 
nýjan leik. 
1. Notið skrúflykil til að losa og fjarlægja 

boltann hægra megin og leggið vélina 
síðan á bakið en gætið þess jafnframt að 
kremja ekki slöngurnar. Það er hægt að 
komast hjá því með því að nota einn af 
hornapúðunum milli vélar og gólfs.  

 
2. Fjarlægið froðuplastið af botninum og losið 

um plastpokana tvo. 
3. Fjarlægið pokann hægra megin (1) varlega 

og síðan pokann vinstra megin (2) með því 
að draga þá í átt að miðju vélarinnar.  

 

 
4. Reisið vélina upp á ný og fjarlægið boltana 

tvo sem eftir eru á bakhliðinni. 
5. Dragið út þrjá plasthringi úr götunum sem 

boltarnir voru í. 
6. Lokið öllum götunum með töppum sem þú 

finnur á bakhlið vélarinnar eða í umslaginu 
með notendahandbókinni.  

 

 

Staðsetning 
Setjið vélina á harðan flatan flöt. 
Gangið úr skugga um að loftflæði í hring um 
vélina sé ekki hindrað. Athugið að vélin liggi ekki 
þétt upp að öðrum húsbúnaði eða innréttingum. 
Hallastillið vélina vandlega með því að skrúfa 
stillifætur inn eða út. Setjið aldrei pappa, viðarbút 
eða annað slíkt undir fætur til að mæta ójöfnum í 
gólfi. 
 

 
 
Tenging við vatn 
Tengið vatnsslönguna við krana með ¾” snitti. 
Hinum enda slöngunnar, sem tengist vélinni, er 
hægt að snúa í hvaða átt sem er. Það er 
einfaldalega losað upp á festingunni, slöngunni 
snúið og hert á ný, og gangið þá jafnframt úr 
skugga um að enginn leki sé til staðar. 
 

 
Það má ekki lengja inntaksslönguna. Ef hún er of 
stutt, og þú vilt ekki flytja kranann, þá verður þú 
að kaupa lengri slöngu sem er sérstaklega 
framleidd með þessi not í huga.
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Tenging við niðurfall 
 
Hægt er að ganga frá enda frárennslisslöngu á 
þrjá vegu:  
Krækt yfir vaskbrún með því að nota 
plaststýringuna sem fylgir vélinni. Ef þessi leið er 
valin, gætið þess að endinn losni ekki þegar vélin 
er að dæla af sér. Hægt er komast hjá þessu 
með að binda endann við kranann með spotta, 
eða festa við vegginn. 
 

 
 
Í grein á niðurfallsröri. Þessi grein verður að vera 
fyrir ofan vatnslás þannig að beygja sé hið 
minnsta 60 sentimetra fyrir ofan jörð. 
Beint inn í niðurfall í hæð sem ekki er minni en 
60 sentimetrar og ekki meiri en 90 sm. 
Endi affallsslöngu verður ávallt að vera með 
loftrás, það er að innra þvermál niðurfalls er 
stærra en ytra þvermál affallsslöngunnar.  
Affallsslanga má ekki vera brotin. Látið hana 
liggja eftir gólfinu, aðeins sá hluti sem er næst 
niðurfalli þarf að vera hærri. 
 

 
 

Tenging við rafmagn 
 
Þessi vél er ætluð til að vinna á 220-230 V, 
einfasa, 50 Hz. 
Athugið að rafkerfi heimilisins geti tekist á við 
hámarksaflið (2,2 kW) sem þörf er á, og einnig 
þarf að hafa í huga orkuþörf annarra raftækja á 
heimilinu sem eru í notkun samhliða. 
 
Tengið vélina við jarðtengdan tengil. 
 

 Framleiðandinn neitar allri ábyrgð vegna 
skemmda eða slysa sem hljótast af því að 
fara ekki eftir framangreindum 
öryggisleiðbeiningum.  
Ef skipta þarf um rafmagnssnúru þarf að 
leita til þjónustuaðila. 

 
Vinsamlegast gangið þannig frá þegar vélin er 
sett upp að auðvelt sé að komast að 
rafmagnskaplinum. 
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Nýja þvottavélin þín 
 
Þessi nýja þvottavél er búin “Direct Spray “ kerfi, sem er einkaleyfi Electrolux. Þetta kerfi mætir öllum 
nútímaþörfum varðandi virka meðhöndlun á þvotti með lítilli vatnsnotkun, lágri orkuþörf og lítilli notkun 
þvottaefna. 
Enn frekari sparnaði er hægt að ná fram við þvott á litlu magni, þar eð vatns- og orkunotkun er í hlutfalli við 
magn og gerð þvotts. 
 

• Valrofi fyrir þvottakerfi sameinar virkni á stillingu þvottakerfa og hitastigs, sem gerir stillingu 
auðveldari. 

• Gluggi sem sýnir stöðu þvottakerfa, sýnir valið kerfi og framskrið þess. 
• Sérstakt ullarkerfi með nýju kerfi fyrir viðkvæman þvott meðhöndlar ullarfatnað með sérstakri 

gætni. 
• Jafnvægisbúnaður tryggir að vélin sé stöðug í vindingu. 

 
Lýsing á vélinni 
 

1. Hólf fyrir þvottaefni. 
2. Spjald sem sýnir þvottakerfi. 
3. Stjórnborð. 
4. Gaumljós sem sýnir lokaða hurð. 
5. Handfang til að opna 
6. Affallssía. 
7. Stillifætur 
 

 
 

Gaumljós sem sýnir lokaða hurð 
Það logar stöðugt á meðan þvottakerfi er í gangi og sýnir að hurðin sé lokuð. 
Þegar ljósið slokknar er hægt að opna hurðina. 
 

Skúffa fyrir þvottaefni 
 

 Forþvottur 
 Aðalþvottur 

 Mýkingarefni, sterkja 

 Bleikiefni (klór) 

 Þvottavél Electrolux  EW 1677 F 
  Síða 10 af 26 



Notkun 
 

Stjórnborð 
 

 
 

1. Stjórnborð. 
2. Gaumljós 
Gaumljósið lýsir á meðan vélin er að vinna. 
 

3. Á / af takkinn.  
 
4. Val á þvottakerfi 
 
Það eru fimm mismunandi þvottakerfi. 
Bómull, lín (Ljósbláa svæðið) 
Gerviefni (Gula svæðið) 
Viðkvæmur þvottur (Svarta svæðið) 
Ull  (handþvottur) (Svarta svæðið) 
Sérstök þvottakerfi (A…..G) 
Endurstilla þvottakerfið (O) 

 
Það er hægt að snúa takkanum á báða 
vegu. 
 
Staða E á við sparnaðarkerfi (Energi 
Saving) og staða  á við “kaldþvott”. 
Við enda allra þvottakerfa verður að 
snúa valhnappi í stöðu 0 
 

Valhnappar fyrir þvottakerfi 
 
Hægt er að sameina mismunandi aðgerðir, 
en það fer eftir þvottakerfi. Þetta verður að 
velja eftir að ákveðið þvottakerfi hefur verið 
valið og áður en ýtt er á Byrja/stopp-takkann. 

Þegar ýtt er á þessa hnappa, kviknar 
viðeigandi gaumljós. Þegar ýtt er á þá á ný 
slokknar gaumljósið. 
Ef rangur valkostur er valinn blikkar 
gaumljósið í um það bil 2 sekúndur og 
skilaboðin Err blikka. 

5. Hnappur fyrir forþvott   
 
Vélin skolar þvott á 30 °. Forþvotturinn endar á 
stuttri vindingu á 650 snúningum á mínútu í 
þvottakerfum fyrir bómull og gerviefni, og með 
því að tæma vatnið í stillingu fyrir viðkvæman 
þvott. 
Þessi valkostur er ekki fyrir hendi í 
ullarþvottakerfi. 
Til nota þegar þveginn er mjög óhreinn þvottur. 
 

6. Valrofi fyrir vinduhraða  
 
Ýtið á þennan rofa til að draga úr 
hámarkshraða vindu sem tilheyrir þvottakerfi 
eða til að velja stöðu  (enga vindingu). 
Gaumljós kviknar við þann kost sem valinn 
er.  
 

Vinduhraði 
 
Eftirfarandi hraðar eru til staðar fyrir 
mismunandi efni: 
 

EW 1277 F 
• Bómull, lín: 500/700/900 mest 1200 

sn. á mín. 
• Gerviefni, ull: 500/700 mest 900 sn. á 

mín. 
• Viðkvæm efni: 500 mest 700 sn. á 

mín. 
 

EW 1677 F 
• Bómull, lín: 500/700/1000 mest 1600 

sn. á mín. 
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• Gerviefni, ull: 500/700 mest 1000 sn. á 
mín. 

• Viðkvæm efni: 500 mest 700 sn. á 
mín. 
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No spin   (Engin vinding) 
 
Með því að velja þennan kost er vindan tekin 
af. 
Þessi valkostur er ekki til staðar fyrir bómull 
og lín. 
Á að velja fyrir sérlega viðkvæm efni. 
 

7. Skolstöðvunarhnappur  
 
Ef þrýst er á þennan hnapp, dælir vélin ekki út 
frá sér síðasta skolvatni. Þetta er viðeigandi 
þegar á að láta þvottinn liggja í síðasta skolvatni 
til að koma í veg fyrir að tauið krumpist. Vélin 
lætur vita að það þarf að tæma vatnið út vélinni, 
hún gerir það þannig að byrja/stopp takkinn  
blikkar og skolstöðvunartakkinn  er logandi. 
Það er hægt að tæma vélina á þrjá vegu.  

• Veldu þvottakerfi D (tæmingu):  
Vélin tæmir sig þá án þess að vinda. 
 

Athugið vel! Áður en Þvottakerfi D er valið er 
nauðsynlegt að stilla með valhnappinum á O 
(stöðvun) 
 

• Ýttu á byrja/bið takkann , Eftir að það er 
búið að tæma vélina þá klárar vélin 
vindingu miðað við það þvottakerfi sem 
valið var í upphafi. 

 
• Veldu snúningshraða með 

viðeigandi takka og ýttu svo á 
byrja/stopp takkann. 

 
8. Flýtiþvottahnappur   
 
Með því að ýta á þennan hnapp er hægt að 
stytta þvottatímann um: 

• 52 mínútur fyrir bómull á 95°C  
• 23 minútur fyrir bómull á 60°C  
• 72 mínútur fyrir fyrir bómull á 30°C og 

40°C 

• 24 mínútur fyrir gerviefni. 
• 8 mínútur fyrir viðkvæman þvott 

Þetta þvottakerfi er ekki ætlað fyrir ull og 
rkusparandi þvottakerfi. o

 
9. Hnappur fyrir extraskolun   
Þennan hnapp er hægt að nota með öllum 
þvottakerfum nema ullarþvottakerfið. Vélin skolar 

rir fólk sem er með ofnæmi fyrir þvottaefnum. 

rviefni með hitastig í þvotti 40°C 

nu 
ð hreinsa vel bletti og mjög ó reinan 

il ætlunar að nota við “erfiða” bletti. 

einni 
lukkustund upp í allt að einum sólarhring.  

Kveikið á vélinni með því að ýta á Á/af hnappinn 

fjórum sinnum í staðinn fyrir þrisvar sinnum.  
Það er mælt með að nota þennan valmöguleika 
fy
 
10. ”Bio” hnappur 
Þennan valmöguleika er hægt að velja fyrir 
bómull og ge
eða meira.  
Þvottavélin þvær þvottinn í 10 mínútur  á  40°C 
eða meira, þannig gefst ensímum í þvottaefni
tími til a h
þvott. 
T
 
11. Tímastillir  
Það er hægt að seinka þvottakerfum allt frá 
k
 
Velja síðbúið start 

. 
 
Veljið þvottakerfi og viðeigandi kosti. 
Veljið síðbúið start. 
Ýtið á Byrja/bið hnappinn : Vélin byrja að telja 
iður biðtímann að starti. 

erfið fer í gang þegar valinn biðtími er á 
nda. 

reyta síðbúnu starti. 

n
 
Þvottak
e
 
B
 
Ýtið á Byrja/stopp hnappinn . 
Haldið “DELAY START” hnappi (síðbúið start) 

ni þar til að umbeðinn tími birtist. 

m

in
 
Ef þú vilt breyta biðtímanu , ýtið á hnapp  
aðeins einu sinni: Merkið  klst irt b ist á skjánum. 
Ýtið aftur á Byrja/bið hnappinn .

 



 
12. Skjámynd 
 
Skjárinn sýnir eftirfarandi upplýsingar: 
 
Hætt við – Tímalengd þvottakerfis – Seinkað 
start – Rangt val – Viðvörunarkóði – Lok 
þvottakerfis 
 

Hætt við 
 
Ef hætt hefur verið við þvottakerfi – valhnappur 
fyrir þvottakerfi er í stöðu  - blikka þrjú strik á 
skjánum. 
 

 
 
Núna er hægt að velja nýtt þvottakerfi 
 

Tímalengd þvottakerfis 
 
Eftir að þvottakerfi er valið birtist tímalengd í 
klukkustundum og mínútum (til dæmis ). 
 

 
 
Tímalengd reiknast sjálfkrafa miðað við það 
hámark sem mælt er með fyrir hverja gerð efnis. 
Eftir að þvottakerfið fer í gang breytist sá tími 
sem eftir er á mínútu fresti. 
 

Seinkað start 
 
Valin seinkun (hámark 24 stundir) er stillt með 
viðeigandi hnöppum og sést á skjánum í 3 
sekúndur, að því loknu birtist tímalengd þess 
þvottakerfis sem valin var áður á skjánum. 
 
Niðurtalningin breytist á klukkustundar fresti 
 

 
 

Rangt val 
 
Ef valinn er kostur sem ekki á við það þvottakerfi 
sem valið er þá birtast villuboðin Err á skjánum í 
2 sekúndur. 
 

 
 

Viðvörunarkóði 
 
Ef vandamál koma upp geta viðvörunarkóðar 
birst á skjánum, til dæmis E20 (sjá kafla um 
“Eitthvað virkar ekki”). 
 

Lok þvottakerfis 
 
Þegar þvottakerfi er búið blikkar núll á skjánum. 
 

 
Ef þú hefur valið skolstöðvun , þá blikkar 
núllið ekki.
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13 BYRJA/BIÐ hnappur 
 

 
 
Þessi hnappur hefur þrenns konar virkni: 
Start – Bið – Tæmingu á vatni. 
 

Start 
 
Eftir að viðeigandi þvottakerfi hefur verið valið er 
ýtt á þennan hnapp til að setja vélina af stað. 
Viðeigandi gaumljós hættir að blikka. 
Ef þú hefur valið síðbúið start byrjar vélin að telja 
niður. Tímalengd þvottakerfis eða seinkunar sést 
á skjánum. 
 

Bið 
 
Til að grípa inn í þvottakerfi sem er í gangi, ýtið á 
Byrja/bið hnappinn: viðeigandi gaumljós byrjar 
að blikka. 
Til að gangsetja þvottakerfi frá þeim stað þar 
sem það var stöðvað, ýtið aftur á Byrja/bið 
hnappinn 
 

Tæming á vatni 
 
Með því að ýta á Byrja/bið hnappinn 
 
Vatni frá þvottakerfi “A” (Í bleyti) tæmist af 
vélinni. 
Vatn frá síðasta skoli með 
skolstöðvunarhnappinn  virkan tæmist út og 
vélin fer í vindingu. 
 
14 Skjár sem sýnir framrás 
þvottakerfa 
 
Þegar þvottakerfi er valið kviknar gaumljós tengt 
því stigi sem þvottakerfið er statt á hverjum tíma. 
Eftir að vélin er komin í gang logar aðeins á því 
gaumljósi sem við á. Þegar þvottakerfi lýkur 
kviknar á End  gaumljósinu. 
 

 
End  gaumljósið blikkar ef vandamál koma 
upp varðandi virkni. 
Samtímis byrjar eitt af eftirfarandi ljósum að 
blikka og viðvörunarkóði birtist á skjánum. 
 

 = vélin fyllir sig ekki. 
 = vélin tæmir sig ekki 
 = hurðin hefur ekki lokast 

Til að komast fyrir vandamálið, sjá kaflann 
“Eitthvað virkar ekki” 
Ef gaumljósið  blikkar við lok þvottakerfis 
þýðir það að hreinsa þurfi síu í aftöppuninni. 
 
Virkni 
 

Lok þvottakerfis 
Þegar slokknar á gaumljósi fyrir hurðarlæsingu 
er hægt að opna hurðina. Það kviknar á ljósinu 

 (End) á ljósaborðinu. 
Blikkandi núll birtist á skjánum. 
Slökkvið á vélinni og fjarlægið þvottinn. 
Snúið valrofa fyrir þvottakerfi á . 
 

Breyta þvottakerfi 
Þú getur breytt þvottakerfi áður en það byrjar. 
Þegar þvottakerfi er komið í gang getur þú 
aðeins endurstillt það með því að snúa valhnappi 
fyrir þvottakerfi á  og því næst er hægt að velja 
nýja stillingu. Setjið í gang með því að ýta á 
Byrja/bið hnappinn. 
 

Þvottakerfi sett á bið 
Ýtið á Byrja/bið hnappinn til að grípa inn í 
þvottakerfi sem þegar er komið í gang. 
Viðkomandi gaumljós byrjar að blikka. Ýtið á 
sama hnapp á ný til að setja þvottakerfið af stað 
aftur. 
 

Hætt við þvottakerfi. 
Snúið valrofanum á  til að hætta við þvottakerfi 
sem er í gangi: Þrjú blikkandi strik birtast á 
skjánum. Nú getur þú valið nýtt þvottakerfi. 
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Hurðin opnuð eftir að þvottakerfi er komið í 
gang 
 
Setjið vélina fyrst á biðstöðu með því að ýta á 
Byrja/bið hnappinn. 
Hægt er að opna hurðina þegar slokknar á 
gaumljósi fyrir hurðarlæsingu. 
Ef ekki er hægt að opna hurðina þýðir það að 
vélina er þegar byrjuð að hita. Hæð á vatni er 
fyrir ofan neðri brún hurðar eða að tromlan snýst. 
Ef þú getur ekki opnað hurðina en þarfnast þess, 
verður þú að slökkva á vélinni með því að ýta á 
Á/Af hnappinn . Eftir um það bil 3 mínútur er 
hægt að opna hurðina (gætið að vatnshæð og 
hitastigi). Til að ræsa þvottakerfið á nýjan leik er 
ýtt á Á/Af hnappinn á ný eftri að hurðin er lokuð. 
 
Upplýsingar um þvottakerfi 
 

Ull  
 

 
Þvottakerfi jafnt fyrir ull sem þvo má í vél og fyrir 
handþvott ásamt viðkvæmum efnum sem eru 
með viðvörunarmerki um “handþvott”. 
 

A = Bleyti 
 
Veljið þetta þvottakerfi fyrir mjög óhreinan þvott. 
Hellið þvottaefni í hólf . 
Þetta þvottakerfi hentar ekki fyrir ull. 
Vélin leggur þvott í bleyti við 30°C og stöðvast 
með vatn í tromlunni. Hægt er að tæma vatnið á 
tvo vegu: 
Aðeins tæming með því að ýta á Byrja/bið 
hnappinn. 
Tæming og þeytuvinda:  Snúið valhnappi á , 
veljið þvottakerfi “F” (vinda), hægið hugsanlega á 
vinduhraða með hnappi  og ýtið á Byrja/bið 
hnappinn. 
Mikilvægt!  
Ef vatnið er ekki tæmt innan 18 klukkustunda, þá 
tæmir vélin það sjálfvirkt. 
Við enda þvottakerfis “í bleyti” (eftir að hafa tæmt 
vatnið) getur þú valið þvottakerfi. Snúið fyrst 
valrofa á , veljið síðan þvottakerfi og ýtið þá á 
Byrja/bið hnappinn. 
 

B = Skolun 
 
Með þessu þvottakerfi er mögulegt að skola og 
vinda fatnað sem þveginn hefur verið með hendi.  
Vélin skolar þrisvar og vindur þar á eftir á 
hámarkshraða. 
Hægt er að draga úr vinduhraða með því að ýta 
á  hnappinn. 
 

C = Mýkingarefni 
 

Hægt er að mýkja handþvott með þessu kerfi. 
Vélin framkvæmir 1 skolun og þar á eftir fylgir 
þeytivinda á hámarkshraða, sem er hægt að 
minnka með því að ýta á  hnappinn. 
 

D = Tæming á vatni 
 
Til að tæma vatnið sem verður eftir við síðasta 
skol við þvottakerfi með krumpuvörn . 
Snúið fyrst valrofanum á , veljið því næst 
þvottakerfi “D” og ýtið á Byrja/bið hnappinn. 
 

F= Þeytivinda 
 
Sérstök þeytivinding á hámarkshraða fyrir þvott 
sem þvegin hefur verið með hendi. Þú getur 
dregið úr vinduhraða með  hnappi til að 
aðlaga vinduhraða að efnum. 
 

G = Stutt þvottakerfi 
 
Þetta er fullkomið þvottakerfi sem er hægt að 
samtvinna eftirfarandi valkostum: minni 
vinduhraða, engir vinda, krumpuvörn og seinkun 
á starti. 
Til nota við þvott sem er lítillega óhreinn eða 
þarfnast frískunar. 
Hámarksmagn 2,5 kg. 
Þvottahiti 30°C 
Tímalengd þvottakerfis 30 mínútur 
Vinduhraði í lok þvottakerfis 700 sn. mín. 
 

O = Hætt við 
 
Til að endurstilla þvottakerfi, snúið valrofa á . 
Nú er hægt að velja nýtt þvottakerfi. 
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 Leiðbeiningar varðandi þvotta 
 
Flokkun á þvotti 
 
Farið eftir leiðbeiningarmerkjum á fatnaði og 
leiðbeiningum framleiðenda varðandi þvotta. 
Flokkið þvottinn á eftirfarandi hátt: 
Hvítur þvottur, litaður, gerviefni, viðkvæmur 
þvottur, ull. 
 
Hitastig 
 
90°C/95°C fyrir hvít bómullarefni og lín (klúta, 

handklæði, dúka og slíkt). 
60°C  fyrir þvott með venjulegum 

óhreinindum, litheldan fatnað ( til 
dæmis skyrtur, náttföt...) úr líni, 
bómull eða gerviefnum og lítillega 
óhreinan fatnað úr bómull (nærföt). 

   (kalt) fyrir viðkvæm efni  
30°- 40° (til dæmis netgluggatjöld) blandaðan 

þvott, þar með innifalin þræði úr 
gerviefnum 

 
Áður en þvottur er settur í vélina 
 
Þvoið ekki hvítan og litaðan þvott saman. Hvítur 
þvottur gæti tapað “hvítunni” við þvottinn. 
Nýlitaðir hlutir geta misst lit í fyrsta þvotti. Þá ætti 
að þvo staka í fyrsta sinn. 
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. 
 
Hámarkshleðsla 
 
Mælt er með eftirfarandi hleðslu í þvottakerfum. 
Almenn regla: 
Bómull, lín: Tromlan full, en ekki of þéttpökkuð; 
Gerviefni: Tromlan ekki meira en hálffull 
Viðkvæm efni og ull: Tromlan ekki meira en full 
að einum þriðja. 
Með því að þvo hámarksmagn næst fram mesta 
skilvirkni í notum á vatni og orku. 
Ef þvottur er mjög óhreinn, dragið þá úr magni. 

 
 
 
Þyngd á þvotti 
 
Eftirfarandi þyngdir eru til viðmiðunar: 
Baðsloppur  1200 g 
Servíetta  100 g 
Sængurver  700 g 
Lak   500 
Koddaver  200 g 
Borðdúkur  250 g 
Handklæði  200 g 
Náttkjóll   200 g 
Kvennærbuxur  100 g 
Vinnuskyrta  600 g 
Spariskyrta  200 g 
Náttföt   500 g 
Blússa   100 g 
Karlmannsnærbuxur  100 g 
 
Að fjarlægja bletti  
 
Vatn og sápa dugar ekki alltaf til að fjarlægja 
erfiða bletti. Það er því ráðlagt að meðhöndla þá 
fyrir þvott. 
Blóð: Meðhöndlið nýja bletti með köldu vatni. Ef 
blettir hafa þornað, leggið í bleyti yfir nótt með 
sérstöku þvottaefni og nuddið síðan með sápu 
og vatni. 
Olíumálning: Bleytið upp með blettahreinsi fyrir 
olíuefni, leggið fatnaðinn á mjúkt klæði og bleytið 
blettinn nokkrum sinnum. 
Þurrir fitublettir: Bleytið upp með terpentínu, 
leggið fatnaðinn á mjúkt klæði og nuddið blettinn 
létt með fingri og bómullartusku. 
Ryð: Ryðhreinsir – notaður kaldur, eða 
oxunarsýra blönduð með heitu vatni. Gætið vel 
að ryðblettum sem ekki eru nýir, því ryðið gæti 
hafa skemmd sellulósann í þráðum klæðisins og 
göt gætu myndast í efnið. 
Myglublettir: Meðhöndlið með klór eða bleikiefni 
(aðeins hvítur og litfastur þvottur). 
Grasgræna: Setjið sápu létt yfir og meðhöndlið 
með klór (aðeins hvítur og litfastur þvottur). 
Blek úr kúlupenna og lím: Bleytið upp með 
acetone (*) (eða naglalakkshreinsi), leggið 
fatnaðinn á mjúkt klæði og bleytið blettinn létt. 
Varalitur: Bleytið upp með acetone eins og lýst 
hér að ofan, meðhöndlið síðan með spíra. 
Fjarlægið lit sem eftir stendur í hvítum þvotti með 
klór eða bleikiefni. 
Rauðvín: Bleytið upp með vatni og þvottaefni, 
hreinsið og meðhöndlið með ediki eða 
sítrónusýru, skolið síðan. Meðhöndlið leifar af 
blettum með klór. 
Blek: Meðhöndlun fer eftir gerð bleks; Bleytið 
efnið fyrst með acetone (*), síðan með ediki; 
meðhöndlið allar leifar af blettum á hvítu efni 
með bleikiefni og skolið síðan vel. 
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Tjörublettir: Meðhöndlið fyrst með blettahreinsi, 
spíra eða bensíni og nuddið síðan vel með 
þvottaefni. 
 
(*) notið ekki acetone á gervisilki. 
 
Sápuefni og aukaefni 
 
Góður árangur í þvotti fer eftir vali á þvottaefni og 
með notum á réttu magni til að komast hjá sóun 
og mengunar umhverfisins. Þrátt fyrir að 
þvottaefni eru niðurbrjótanleg og náttúruvæn, þá 
innihalda þau efni sem í miklu magni, geta valdið 
skaða í jafnvægi náttúrunnar. 
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Val á þvottaefni fer eftir gerð efna (viðkvæm efni, 
ull, bómull og svo frv.), lit, hitastigi þvottavatns og 
umfangi óhreininda. 
 
Hægt er að nota allar algengar gerðir þvottaefna 
í þessari þvottavél: 
 
Þvottaefni í duftformi fyrir allar gerðir efna. 
Þvottaefni í duftformi fyrir viðkvæm efni (hámark 
60°C) og ullarefni 
Fljótandi þvottaefni, einkum ætluð fyrir þvott á 
lágu hitastigi (hám 60°C) fyrir allar gerðir efna, 
eða sérstakt fyrir ull eingöngu. 
 
Þvottaefni og öll aukaefni verður að setja í 
viðeigandi hólf í þvottaefnisskúffu áður en 
þvottakerfi er sett af stað. 
Ef notað er þvottaefni í samþjöppuðu formi eða 
fljótandi þvottaefni verður að velja þvottakerfi án 
forþvotts. 
Þvottavélin er með hringrásarkerfi sem tryggir 
hámarksnýtingu á þvottaefni í samþjöppuðu 
formi. 
Hellið fljótandi þvottaefni í hólf á 
þvottaefnisskúffu merkt  rétt áður en 
þvottakerfi er sett í gang. 
Öllum mýkingarefnum eða sterkju verður að 
hella í hólf merkt  áður en þvottakerfi er sett af 
stað. 
Bleikiefni (klór) má aðeins nota við þvott á 
hvítum eða litheldum þvotti. Hellið í hólf merkt 

. 
Fylgið leiðbeiningum framleiðenda varðandi 
magn og farið ekki upp fyrir “Max” merkið í 
þvottaefnisskúffunni. 
 
Magn þvottaefnis 
 
Gerð og magn þvottaefnis fer eftir gerð efna, 
magns þess sem á að þvo, umfangi óhreininda 
og hörku vatns. 
Harka vatns er flokkuð í “gráður” á hörku. 
Upplýsingar um hörku vatns er hægt að fá hjá 
vatnsveitum, en hér á landi er harka vatns ekki 
vandamál, þar eð íslenskt vatn er frekar í mýkri 
kantinum. 

 
Fylgið leiðbeiningum framleiðenda um magn 
þvottaefna sem á að nota. 
Notið minna magn ef: 
Þvegið er lítið magn af þvotti. 
Ef þvotturinn er lítið óhreinn. 
Ef mikil froða myndast á meðan á þvotti stendur. 
 
Harka vatns í gráðum 
 

Gráður Stig Einkenni 
Þýskar 

°dH 
Franskar

°T.H. 
1 
2 
3 
4 

Mjúkt 
Miðlungs

Hart 
Mjög 
hart 

0 – 7 
8 – 14 
15 – 21 
meira en 

21 

0 – 15 
16 – 25 
26 – 37 
meira en 

37 
 



 
Alþjóðleg þvottamerki 
Þessi merki er að finna á þvottamiðum á fatnaði og hjálpa til við að finna bestu 
aðferðina við þvott 
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Leiðbeiningar um notkun 
 
Áður en þvegið er í fyrsta sinn, þá mælum við 
með að láta vélina vinna á þvottakerfi fyrir bómull 
á 60°C án þess að nokkuð sé í henni, til að 
hreinsa allt ryk og óhreinindi frá framleiðslustigi 
úr tromlu og potti. 
Setjið hálfan skammt af þvottaefni í aðalhólf 
þvottaefnisskúffu og setjið vélina í gang. 
 
1. Setjið þvott í tromluna 
 
Opnið hurðina 
Setjið þvottinn í tromluna, einn hlut í einu, hristið 
þá út eins og hægt er. 
Lokið hurðinni. 

 
 
2. Mælið þvottaefni 
 
Dragið þvottaefnisskúffuna þar til að hún 
stöðvast. Mælið það magn sem ráðlagt er að 
nota í merktan bolla og hellið í aðalhólf skúffunar 

. 
Ef þú vilt framkvæma forþvott, hellið þá 
þvottaefni í viðeigandi hólf merkt . 
 
3. Aukaefni mæld 
 
Ef þörf er á hellið mýkingarefni í hólf merkt , 
og bleikiefni (klór) í hólf merkt  án þess að 
fara upp fyrir “MAX” merkið. 

 

 
4. Kveikt á vélinni 
 
Til að kveikja á vélinn er ýtt á Á/Af hnappinn : 
Gaumljós fyrir straum kviknar. 

 
Ef valrofi fyrir þvottakerfi er í endurstillingarstöðu 

 blikka þrjú strik á skjánum. Ef valrofi er stilltur 
á þvottakerfi blikkar núll á skjánum. 
 
5. Að velja æskilegt þvottakerfi 
 
Snúið valrofa í æskilega stöðu: Ljós sem á við 
viðeigandi stöðu þvottakerfis kviknar. 

 
Tímalengd þvottakerfis birtist á skjánum. 
 
6. Vinduhraði valinn eða valkostur  
Ýtið á hnapp fyrir vinduhraða  til að velja 
hæfilegan snúningshraða eða valkost : 
Viðeigandi ljós lýsir. 
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7. Veljið viðeigandi valkost 

 

 
Ljós sem á við viðkomandi valkost kviknar. 
 

8. Seinkun á gangsetningu  
 
Til að velja seinkun á gangsetningu þvottakerfis 
ýtið á hnappinn fyrir seinkun á gangsetningu. 
Tala sem er í samræmi við seinkun á 
gangsetningu blikkar á skjánum í um það bil 3 
sekúndur, síðan birtist tímalengd valins 
þvottakerfis á skjánum. 

 
 
Á þessum tíma er hægt að bæta við þvotti: 
Ýtið á Byrja/bið hnappinn; 
Setjið inn þvottinn; 
Lokið hurðinni og ýtið á Byrja/bið hnappinn á ný. 
 
9. Að gangsetja þvottakerfi 
 
Til að setja valið þvottakerfi af stað, ýtið á 
Byrja/bið hnappinn; Viðeigandi gaumljós hættir 
að blikka.  

 
Gaumljós sem á við þanna hluta þvottakerfis 
sem er í gangi logar. 
Hurðarljós kviknar til marks um það að hurðin sé 
læst. 

Þvottavélin byrjar að vinna. 
Ef þú hefur valið seinkun á gangsetningu byrjar 
vélin að telja niður. Skjárinn sýnir seinkun eða 
stöðu þvottakerfis. 
 
10. Við lok þvottakerfis 
 
Vélin stöðvast sjálfkrafa. 
Ef krumpuvörn  hefur verið valin, blikkar 
gaumljósið á Byrja/bið hnappnum  og ljósið 
við  þvottakerfið helst logandi, sem gefur til 
kynna að tæma þarf vatnið áður en hurðin er 
opnuð. Skjárinn sýnir núll. 
Við lok þvottakerfis (eftir að tæmt hefur verið) 
blikkar núll á skjánum. 
Hægt er að opna hurðina eftir að ljósið sem sýnir 
hurðarlæsingu hefur slokknað. 
Opnun á lás sést einnig með því að ljósið við  
táknið kviknar. 
Snúið valrofa fyrir þvottakerfi í endurstillingu . 
Slökkvið á vélinn með því að ýta á Á/Af rofann 

 
 
Fjarlægið allan þvott úr vélinni og gætið 
vandlega að því að tromlan sé tóm, bæði til að 
tryggja að ekkert sé eftir og geti skemmst í 
næsta þvotti (hlaupið) eða litir runnið úr í hvítan 
þvott. 
Ef þú hefur ekki í hyggju að þvo annan þvott, 
lokið þá fyrir vatnskranann. 
Látið hurðina standa opna til að koma í veg fyrir 
að óþægileg lykt geti myndast í tromlunni. 
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Yfirlit um þvottakerfi 
 
Venjuleg þvottakerfi 
 

Notkun * Svæði Hita-
stig 

Gerð 
efna 

Lýsing 
þvottakerfis 

Viðbótarvirkni Hámarks 
hleðsla Orka 

KWklst 
Vatn 
Lítrar 

Tími 
mín 

Ljósblátt 95° Hvít 
Bómull 

Þvottur við 95°C 
3 skol 
Venjuleg vinda 

5,5 kg. 1,9 47 148 

Ljósblátt 60° ** Litheld 
efni 

Þvottur við 60°C 
3 skol 
Venjuleg vinda 

 

5,5 kg. 0,95 44 130 

Ljósblátt  - 30°- 
40° 

Ekki 
litheld 
efni 

Þvottur við 30°-
40°C 
eða kaldþvottur  
3 skol 
Venjuleg vinda 

5,5 kg. 0,85 44 115 

Gult  - 30°- 
40° - 60° 

Gervi- 
efni 

Þvottur við 30°-40° 
- 60°C 
eða kaldþvottur  
3 skol 
Varleg vinda 

2,5 kg. 0,8 60 87 

Svart 30°- 40° Viðkvæm 
efni 

Þvottur við 30°-
40°C 
3 skol 
Varleg vinda  

2,5 kg. 0,5 53 64 

Svart  - 30°- 
40° Ull  

Þvottur við 30°-
40°C 
eða kaldþvottur  
3 skol 
Varleg vinda 

 
2 kg. 0,35 42 55 

* Notkun sem gefin er upp í þessari töflu er aðeins til viðmiðunar, og getur verið mismunandi eftir magni 
og tegund þvotts, á hitastigi vatns sem streymir að vélinni og umhverfishita. Hún á einnig við um hæsta 
hitastig í hverju þvottakerfi og magn þvotts sem nemur 5 kg fyrir bómull. 
** Í samræmi við reglugerð Evrópusambandsins 92/75 er orkunotkun sem gefin er upp á merkimiða 
miðuð við 60°C þvottakerfi með bómull og þvottaþyngd upp á 5 kg. 
 

Sparnaðarþvottakerfi 
 
Ef þvottur er lítið eða meðal óhrein bómull eða gerviefni er hægt að nota viðeigandi 
sparnaðarþvottakerfi: Þú færð fram ágæta útkomu úr þvotti ásamt því að spara orku (um það bil 30%) 
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Yfirlit um þvottakerfi 
 
Sértæk þvottakerfi 
 

Notkun * Svæði Hita-
stig 

Gerð 
efna 

Lýsing 
þvottakerfis

Viðbótarvirkni Hámarks 
hleðsla Orka 

KWklst 
Vatn 
lítrar 

Tími 
mín. 

Blátt A Bleyti Bleyti á 30°C 
stöðvar með 
vatn í tromlu. 
Til að tæma, 
ýtið á 
Byrja/bið 
hnapp  
Vélin tæmist 
sjálfkrafa eftir 
18 klst. 

 5,5 kg. 0,4 22 20 

Blátt B Skol 3 skol með 
viðbótarefnum 
ef þörf er á 
Vinda 

5,5 kg. 0,15 37 57 

Blátt C Mýkingar-
efni 

1 skol með 
mýkingarefni 
Vinda  

5,5 kg. - 16 23 

Blátt D Tæming   5,5 kg. - - 3 
Blátt F Vinda  

 
5,5 kg. - - 10 

Blátt G Stutt 
Kerfi 

Þvottur við 
30°C 
2 skol 
Vinda á 700 
sn. mín. 

 

5,5 kg. 0.3 40 30 

Blátt 0 Hætt við Til að hætta 
við þvottakerfi 
sem er í 
gangi. 

 2,5 kg. - - - 

 
 
* Notkun sem gefin er upp í þessari töflu er aðeins til viðmiðunar, og getur verið mismunandi eftir magni og 
tegund þvotts, á hitastigi vatns sem streymir að vélinni og umhverfishita. Varðandi bómull á hún við um 
þvottamagn sem nemur 5 kg. 
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Viðhald 
 
1. Vélin að utan 
 
Hreinsið vélina að utan með heitu vatni og mildri 
sápu. Hreinsið með hreinu vatni og þurrkið með 
mjúkum klút. 
Mikilvægt: Notið ekki spíra, leysiefni eða annað 
slíkt til að hreinsa yfirborð vélarinnar. 
 
2. Skúffa fyrir þvottaefni 
 
Eftir nokkurn tíma geta þvottaefni og 
mýkingarefni safnast saman í skúffunni. 
Hreinsið skúffuna öðru hvoru undir rennandi 
vatni. Til að losa skúffuna frá vélinni er ýtt á 
hnapp í vinstra horni að aftan. 
Til að auðvelda hreingerningu er hægt að 
fjarlæga efri hluta aukaefnahólfanna.  
 

 
 
Sápa getur einnig safnast saman í hólfinu fyrir 
skúffuna. Hreinsið hana í burtu með gömlum 
tannbursta. Setjið skúffuna í eftir 
hreingerninguna. 
 

 

3. Tæmingarsía 
Tæmingarsían safnar saman þráðum og 
smáhlutum úr þvottinum. Athugið reglulega að 
sían sé hrein. 
 
Opnið síulokið. 
 
Setjið ílát undir síuna og losið hana. 
 
Dragið síuna út. 

 
 
Hreinsið síuna undir rennandi vatni, setjið hana á 
sinn stað á ný og herðið vel. 
 

 
 
4. Sía á vatnsinntaki 
 
Ef þess verður vart að það tekur lengri tíma að 
fylla vélina, athugið þá hvort sía á vatnsinntaki sé 
stífluð. 
 
Skrúfið fyrir vatnskranann. 
 
Losið slönguna af krananum og fjarlægið síuna. 
 
Hreinsið síuna með stífum bursta. 
 
Skrúfið slönguna aftur á kranann. 
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5. Tæming í neyð 
Ef vatn tæmist ekki af vélinni (dælan er stífluð, 
sía eða aftöppunarslanga er stífluð) framkvæmið 
þá eftirfarandi til að losa vatn af vélinni: 

• Takið vélina úr sambandi við rafmagn 
• Lokið fyrir vatnskranann 
• Ef þörf er á, bíðið þar til að vatnið hefur 

kólnað 
• Setjið skál á gólfið 
• Færið enda aftöppunarslöngu að skálinni 

og látið vatnið streyma út. 
 
Ef ekki er gott að komast að aftöppunarslöngu, til 
dæmis ef vélin er felld inn í innréttingu, losið þá 
tæmingarsíuna eftir að hafa sett skál á gólfið og 
hleypið vatninu hægt og rólega út. 
Í lokin er sían sett á sinn stað. 

 
6. Vörn gegn frosti 
 
Ef vélin er staðsett þar sem hætta er á að 
hitastig fari undir 0°C, farið þá að eins og hér 
segir: 

• Lokið fyrir vatnskranann og losið slönguna 
af krananum. 

• Setjið endann á inntaksslöngu og 
tæmingarslöngu í skál á gólfinu. 

• Veljið kerfi “D” (tæmingu) og látið ganga 
þar til að vélin stöðvast. 

• Snúið valskífu á . 
• Slökkvið á vélinni með því að ýta á hnapp 

. 
• Skrúfið inntaksslönguna á aftur og setjið 

affallsslönguna á sinn stað. 
Með þessu er allt vatn fjarlægt úr vélinni, og 
þannig komið í veg fyrir ísmyndun sem myndi 
geta skemmt út frá sér. 
Þegar vélin er tekin í notkun á ný, gætið þess að 
hitastigið sé komið yfir 0°C.
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Eitthvað sem virkar ekki? 
 
Vandamál sem þú getur leyst sjálfur 
Þegar vélin er að vinna er hugsanlegt að einn af eftirfarandi viðvörunarkóðum birtist á skjánum og 
samtímis fari ljósin við , ljósið við Byrja/bið hnappinn  og eitt af eftirfarandi ljósum að blikka: 
E10 + : vandamál með vatnsstreymi 
E20 + : vandamál við tæmingu vatns. 
E40 + : hurð opin 
 
Þegar búið er að lagfæra vandann, ýtið á Byrja/bið hnappinn  til að endurræsa þvottakerfið. Ef 
vandamálið er enn til staðar eftir allar athuganir, hafið samband við þjónustuaðila. 
 
Vandamál Hugsanleg orsök 
Vélin fer ekki í gang Hurðin er ekki nægilega vel lokuð (E40) 

Vélin er ekki í sambandi eða enginn straumur á tengli. 
Öryggi hefur slegið út 
Valrofi er ekki rétt staðsettur 
Ekki hefur verið ýtt á Byrja/bið hnappinn 
Seinkun á gangsetningu hefur verið valin. 

Vélin fyllist ekki Skrúfað er fyrir vatnskranann (E10) 
Inntaksslanga er klemmd eða beygð (E10) 
Sía í inntaksslöngu er stífluð (E10) 
Hurðin er ekki vel lokuð (E40) 

Vélin fyllir sig en tæmist 
samstundis 

Endi aftöppunarslöngu er of lár. Sjá kafla um aftöppun. 

Vélin tæmist ekki/ né vindur Aftöppunarslanga er kramin eða beygð (E20) 
Valkostir  eða  hafa verið valdir. 
Tæmingarsía er stífluð. 

Vatn á gólfinu Of mikið af þvottaefni eða þvottaefni sem ekki hæfir vélinni hefur 
verið notað (myndar ofmikla froðu). 
Athugið hvort samsetningar á slöngum leka. Það er ekki auðvelt 
að sjá þetta ef vatn rennur niður slönguna, athugið hvort hún er 
rök. 
Aftöppunarslangan er skemmd 

Óásættanleg útkoma úr þvotti Of lítið af þvottaefni eða þvottaefni sem ekki hæfir vélinni hefur 
verið notað. 
Fastir blettir hafa ekki verið meðhöndlaðir fyrir þvott. 
Rétt hitastig var ekki valið. 
Of miklu af þvotti hlaðið í vélina. 

Vélin titrar eða er hávær Flutningsfestingar og umbúðir hafa ekki verið fjarlægð. 
Stillifætur hafa ekki verið rétt stilltir. 
Þvotturinn liggur ekki jafnt í tromlunni. 
Hugsanlega er mjög lítill þvottur í tromlunni. 

Hurðin opnast ekki Þvottakerfið er enn í gangi. 
Hurðarlás hefur ekki enn opnast. 
Vatn nær enn upp yfir brún hurðar. 
Vélin er að hita vatnið. 

Vinda byrjar seint eða þvottur er 
ekki nægilega vel undinn 

Rafeindajafnvægisstýring hefur slökkt á vélinni vegna þess að 
þvottur liggur ekki jafnt í tromlunni. Þvottinum er jafnað í tromlunni 
með öfugum snúningi. Þetta getur gerst nokkrum sinnum áður en 
ójafnvægið hverfur og vinda getur haldið áfram. Ef þvotturinn 
hefur ekki jafnað sig innan 6 mínútna, heldur vélin áfram og 
vindur á lægri hraða. Ef við lok þvottakerfis kemur í ljós að vélin 
hefur ekki undið nægilega vel, endurraðið þvottinum í tromlunni á 
ný með hendi og veljið aðgerð fyrir vindingu. 
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Ef þér tekst ekki að finna eða leysa vandann, hafðu þá samband við þjónustuverkstæðið. Áður en þú 
hringir er gott að vera búinn að skrifa niður gerð vélarinnar, framleiðslunúmer og kaupdagsetningu: 
Þjónustuaðilar þurfa á þessum upplýsingum að halda. 
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