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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. 
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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. 
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Uppsetning og tæknileg aðstoð 
 

• 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. 

 
• Tækið verður að setja upp og/eða 

þjónusta (skipta um rafkapal ofl) af 
hæfu fólki. Viðgerðir sem 
framkvæmdar eru af aðilum sem 
ekki eru hæfir geta orsakað meiðsl 
á fólki eða skemmdir á hlutum. 

 
• Viðgerðir og þjónustu verður að 

framkvæma hjá verkstæði sem 
viðurkennt er af framleiðanda. 
Reynið ekki viðgerðir upp á eigin 
spýtur. 

 
• Gangið úr skugga um að tækið 

standi ekki á rafmagnssnúrunni. 
 

• Ef þurrkari er látinn standa ofan á 
þvottavél er skylda að nota búnað 
til að stafla tækjum (aukabúnaður) 

 
Notkun á þurrkaranum 
 

• Ekki leyfa börnum að leika sér við 
tækið eða fikta í stjórnbúnaði. 

 
• Þegar tækið er í notkun getur 

tromlan og bakhluti náð miklum 
hita. Þess vegna á ekki að snerta 
þessa hluti. Gætið þess vel að 
börn séu fjarri þegar tækið er í 
notkun. 

 
• 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. 

 
• Ekki yfirhlaða tækið (sjá nánar 

hleðslukerfi) 
 

• Athugið vel að gaskveikjarar hafi 
ekki verið skildir eftir á vösum á 
fötum sem sett eru í þurrkarann. 

 

• Hætta á sprengingu: Þurrkið 
aldrei fatnað sem komist hefur í 
snertingu við eldfima vökva 
(bensín, spíra, hreinsivökva og 
þess háttar) Þar sem þessi efni 
eru rokgjörn gætu þau valdið 
sprengingu. Þurrkið aðeins slíkan 
fatnað eftir að hann hefur verið 
þveginn í vatni. 

 
• 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. 

 
• Strigaskó eða íþróttaskó, þar eð 

þeir geta klemmst á milli hurðar og 
tromlu og stöðvað snúning 
tromlunnar. 

 
• Skiljið hurðina eftir lítillega opna 

þegar tækið er ekki notað. Þetta 
verndar pakkninguna. 

 
• Hreinsið ló eftir að þurrkarinn hefur 

verið notaður. Til að komast hjá 
eldhættu, notið ekki tækið ef 
lósían er ekki rétt sett í eða 
skemmd. 

 
Að farga þurrkaranum 
 
Allir hlutir merktir með  merkinu eru 
endurvinnanlegir og eiga að fara til 
endurvinnslustöðvar. 
 
Þú ert vinsamlegast beðinn um að taka 
þátt í verndun umhverfisins, jafnvel þegar 
þú ákveður að losa þig við tækið. Takið 
tækið úr sambandi við rafmagn. Klippið 
rafmagnssnúruna af tækinu. Leitið 
upplýsinga um næsta móttökustað á 
tækjum. 
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Ráð varðandi umhverfisvernd  
Til að spara orku og aðstoða við verndun 
umhverfisins, mælum við með að þú fylgir 
þessum ráðum:  
• Reynið að setja hámarksmagn í 
þurrkarann, þar eð lítið magn í einu er 
óhagkvæmt.  
• Setjið ávallt inn vel undinn þvott. Því 
hærri vinduhraði, því minni orkunotkun og 
styttri þurrktími. 
• Ofþurrkið ekki þvott, það kemur í veg fyrir 
krumpur og sparar orku. 
Veljið þurrkkerfi samkvæmt tegundar 
þvotts og æskilegs þurrkstigs. 

• Til að fullnýta hámarkshleðslu er hægt að 
þurrka þvott sem á að þurrka fyrir geymslu 
(skápaþurrt) með þvotti sem á að strauja. 
Til að gera þetta, veljið kerfi fyrir strauþurrt, 
fjarlægið strauþurra þvottinn við enda þess 
kerfis og ljúkið við að þurrka restina. 
• Hreinsið síur reglulega til að komast hjá 
löngum þurrktíma og mikilli orkunotkun. 
• Loftræstið herbergið vel. Herbergishiti á 
ekki að fara yfir +35°C á meðan á þurrkun 
stendur.

 
 
Tæknileg lýsing 
STÆRÐIR:     Hæð    85 cm 

Breidd    60 cm 
Dýpt    58 cm 

TENGING VIÐ RAFMAGN:   220/230 V/50 Hz 
MESTA ORKUNOTKUN:   2200 W 
LÁGM. STÆRÐ ÖRYGGIS:   10 A 
HÁM.ÞURRKGETA:    Bómull, lín   6 kg 

Gerviefni   2.5 kg 
ORKUNOTKUN:    Bómull, lín 4,37 kWklst (6.5 kg skápaþurrt) 

Bómull, lín  3.60 kWklst (6.5 kg strauþurrt) 
Gerviefni 1.40 kWklst (2.5 kg skápaþurrt) 

 

 
Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi tilskipanir ES: 
- 73/23 EEC frá 19.2.73 (Lágspennutilskipun) og síðari breytingar; 
- 89/336 EEC frá 3.5.89 (Tilskipun varðandi segulmögnun) og síðari breytingar; 
 
Lýsing á þurrkaranum 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Borðplata 
2 Vatnstankur 
3 Stjórnborð 
4 Lósía 
5 Upplýsingaplata 
6 Þéttir 
7 Tromluljós 
8 Stillifætur 
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Uppsetning 
 
Viðvörun! 
Tekið úr pakkningu 
 

 
Dragið út plastpokann með 
froðuplastfyllingu áður en tækið er notað. 
 

 
 

 
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. 
Koma verður þurrkaranum fyrir á hreinum 
stað, þar sem óhreinindi safnast ekki fyrir. 
Loft verður að leika létt í kring um tækið. 
Lokið ekki fyrir loftrás að framan, né 
loftinntak aftan á vélinni. 
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. 
Lokið ekki hæð frá gólfi með þykku teppi, 
viðarbútum eða slíku. Þetta gæti valdið 
uppsöfnun hita, sem gæti haft áhrif á virkni 
vélarinnar. 
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. 
Tenging við rafmagn 
Tækið er gert til að vinna á 220-230 V, 
einfasa, 50 Hz tengingu. 
Athugið hvort raflögn heimilisins geti tekið 
hámarks álag (2,2 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. 
Mikilvægt! 
Rafmagnskapallinn verður að vera 
aðgengilegur eftir að vélin er sett upp. 
 
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 sentimetra. 
Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja 
búnaðinum. 
 

 
 
Hurð snúið við 
Hægt er að snúa hurð við til að gera 
auðveldara að hlaða inn þvotti og taka 
hann út. 
Þessa aðgerð verður til þess hæfur aðili 
að framkvæma. 
Hafið vinsamlegast samband við næsta 
þjónustuaðila.
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Notkun 
 
Stjórnborðið 
 

 
1 Yfirlit yfir kerfi 
Spjald sem sýnir kerfin er innan í rými 
vatnsgeymis eða með 
notendahandbókinni. 
 
2 Valknappur fyrir tíma/kerfi 
Gerir mögulegt að velja rafrænt eða 
tímastýrða þurrkun. 
Snúið skífunni á valið kerfi eða tíma. 
Rafrænt stýrð þurrkun (sjálfvirk) 
Tækið notar þessi kerfi með hjálp skanna, 
sem fylgjast með rakastigi í þvottinum. 
Veljið einfaldlega kerfi í samræmi við gerð 
á þvotti og þurrkgráðu sem óskað er eftir. 
Tímastillt þurrkun 
Getur verið notuð til að ljúka við þurrkun ef 
þörf krefur. 
Veljið 90 eða 60 mínútna kefi fyrir bómull 
eða 30 mínútna kerfi fyrir gerviefni. 
Til að hætta við kerfi sem er í gangi, snúið 
valskífunni á "0". 
Við enda þurrkunar, snúið valskífu á "0" 
áður en þvotturinn er fjarlægður. 
 
3 Hnappur til að opna hurð 
Ýtið á þennan hnapp til að opna hurðina. 
Ljós fyrir ofan hnappinn kviknar. 
Opnun á hurð er aðeins framkvæmanleg 
ef kveikt er á þurrkaranum (valskífa er stillt 
á þurrkkerfi eða þurrktíma). 
Ef þú opnar hurð í miðju kerfi, verður að 
endurræsa það með því að ýta aftur á 
"START/BIÐ" hnappinn eftir að hafa lokað 
hurðinni. 
 
4 Hnappur til að slökkva á viðvörun 
Hljóðmerki heyrist 
• þegar kerfi er valið 
• þegar ýtt er á hnappa 
• þegar rangur valkostur er valinn 
• 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 

• þegar vatnsgeymir er fullur 
• þegar þurrkarinn vinnur ekki rétt 
• þegar litla hurðin að neðan er opin 
Með því að ýta á hnapp til að slökkva á 
viðvörun er slökkt á hljóðmerki. 
Viðeigandi ljós kviknar. 
 
5 Hnappur fyrir "hraðþurrkun" 
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 valkost er 
ekki hægt að velja með virkninni "lágt 
hitastig". 
 
6 Hnappur fyrir "lágt hitastig" 
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. 
Þennan valkost er ekki hægt að velja með 
virkninni "hraðþurrkun". 
 
7 Hnappur fyrir "seinkun á starti" 
Þessi hnappur gerir mögulegt að seinka 
starti á kerfi um 12 stundir að hámarki. 
 
Þennan valkost verður að velja eftir að 
hafa valið kerfi og áður en ýtt er á 
"START/BIÐ" til að setja kerfið í gang. 
Í hvert sinn sem ýtt er á hnappinn, eykst 
tíminn um 30 mínútur, þar til að skjárinn 
sýnir bið upp á "2 stundir". Eftir það er bið 
sýnd í klukkustundum. 
Biðstími í mínútum, sem valinn hefur verið, 
sést á skjánum í 3 sekúndur, eftir það sýnir 
skjárinn tímalengd á áður völdu kerfi. 
Niðurtalning hefst eftir að ýtt hefur verið á 
"START/BIÐ" hnappinn.
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Til að hætta við biðtíma, ýtið fyrst á 
"START/BIÐ" hnappinn og síðan á hnapp 
fyrir "seinkun á starti" þar til að skjárinn 
sýnir 0. Ýtið síðan á "START/BIÐ" 
hnappinn á ný. 
Þegar hætt er við seinkun, sýnir skjárinn 
tímalengd kerfis eftir 3 sekúndur. 
Á meðan seinkun á starti er virk, er ekki 
hægt að breyta kerfi né biðtíma sem valinn 
hefur verið. Til að gera þetta, verður fyrst 
að slökkva á þurrkaranum með því að 
snúa valrofanum á "0". Veljið nýtt kerfi, 
valkosti og seinkun á starti, og ýtið síðan á 
"START/BIÐ" hnappinn á ný. 
Til að hætta við eða breyta valkostum sem 
hafa verið valdir, setjið tækið einfaldlega á 
BIÐ. Þegar þú ert búinn að breyta er ýtt á 
"START/BIÐ" hnappinn á ný. 
Ef þú óskar að bæta við meiri þvotti á 
meðan þurrkarinn telur niður, þá opnar þú 
einfaldlega hurðina. 
Þegar þú lokar hurðinni, ýttu á  
"START/BIÐ" hnappinn á ný til að halda 
niðurtalningu áfram. 
 
8 SKJÁR 
Skjárinn sýnir eftirfarandi upplýsingar: 
• tímalengd valins kerfis 
• seinkun á starti 
• enda kerfis 
• rangt val 
• viðvörunarkóða 
 
Tímalengd valins kerfis 
Eftir að kerfi hefur verið valið, birtist 
tímalengd þess (í klukkustundum og 
mínútum) á skjánum. Það er reiknað 
sjálfvirkt á grundvelli hámarkshleðslu sem 
er viðurkennd fyrir hverja gerð af efni og 
þörf á þurrkun. 
 

 
 
Þegar kerfi fer í gang birtist tímalengd 
þess á 5 mínútna fresti. 

Seinkað start 
Ef þú hefur valið seinkun á starti með 
viðeigandi hnappi, sýnir skjárinn það í 3 
sekúndur, síðan sýnir hann tímalengd áður 
valins kerfis. 
Niðurtalingin er sýnd í skjánum með 30 
mínútna bili, þar til að hann sýnir "90 
mínútur", og síðan í klukkustundum. 
 

 
 
Endir á kerfi 
Blikkandi núll sýnir endir á kerfi og það 
birtist eftir "krumpuvarnarferli". 
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Rangur valkostur valinn 
Ef þú velur valkost sem samrýmist ekki 
kerfinu sem þú hefur valið, sýnir skjárinn 
"Err" (villu). 
 

 
 
Þessi kóði kemur á ný á meðan kerfið er á, 
ef þú ýtir á einn af valhnöppum eða snýrð 
kerfisvalskífunni. 
 
Viðvörunarkóði 
Ef virknivilla kemur upp, sýnir skjárinn 
viðvörunarkóða (til dæmis E21). Sjá síðu 
14 varðandi frekari upplýsingar. 
 

 
 
9 "START/BIÐ" hnappur 
Ýtið á þennan hnapp til að gangsetja 
þurrkarann eftir að hafa valið kerfi og 
valkosti. 
Viðkomandi ljós hættir að blikka. Ef þú 
hefur valið seinkun á starti, byrjar 
niðurtalning á tíma. 
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. 
Það verður einnig að ýta á þennan hnapp 
eftri straumrof og eftir að hafa sett 
vatnsgeymi í, ef hann hefur verið tæmdur í 

miðju kerfi eftir að ljós  hefur kviknað. 
Í báðum tilfellum blikkar gaumljós við 
Start/Bið hnappinn til að minna á að það 
þarf að ýta á hann á ný. 
 
10 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 við lok kerfis til að minna 
á að hreinsa þurfi síur. 

Ljós: "Vatnsgeymir fullur"  
Þetta ljós kviknar við enda kerfis til að 
minna á að tæma verður vatnsgeyminn. Ef 
þetta ljós kviknar á meðan kerfi er í gangi, 
þýðir það að vatnsgeymir er fullur. 
Hljóðmerki heyrist, kerfið stöðvast, ljós við 
Start/Bið hnappinn blikkar. 

Ljós: Hreinsun á þétti"  
Þetta ljós kviknar á 80 þurrkferla bili, til að 
minna á að hreinsa þéttinn. 
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Yfirlit yfir kerfi 
Sjálfvirk þurrkun (rafeindastýrð kerfi) 
 

Gerð á þvotti Tegund þurrkunar Hámarksmagn (1) Kerfi 
Bómull og lín extra þurrt 

Tilbúið 
Skápaþurrt 
Léttrakt 
Strauþurrt 
Þurrt fyrir strauvél 

6 kg 
6 kg 
6 kg 
6 kg 
6 kg 
6 kg  

Gerviefni extra þurrt 
skápaþurrt 
strauþurrt 

2.5 kg 
2.5 kg 
2.5 kg  

Peysur Barnakerfi 1 kg 
(10 peysur) Barna  

Gerviefni Auðvelt að strauja 2.5 kg  
(*) Samkvæmt  IEC 61121 staðli. 
 
• Barnakerfi er sérstakt kerfi til að þurrka peysur sem þurrka á “tilbúnar". 
• Auðvelt að strauja er sérkerfi fyrir gerviefni. 
 
Tímastýrð þurrkun 
 

Gerð á þvotti Tegund þurrkunar Hámarksmagn (1) Staða á valskífu 
Bómull 
Bómull 
Gerviefni 

90 mín 
60 mín 
30 mín 

6 kg 
6 kg 

2.5 kg 

90 mín 
60 mín 
30 mín 

 
(1) Yfirfyllið aldrei tromluna (til dæmis of stór teppi) 
 
Þurrktími er breytilegur eftir 
• Tegund á þvotti 
• Magni 
• Þeirrar þurrkunar sem þörf er á 
• Þeytivindu fyrir þurrkun 

Uppfrískun og kæling  
Veljið þetta kerfi til dæmis þegar fríska þarf upp þvott, sem hefur legið lengi. Tímalengd kerfis 
er 10 mínútur 
 
Magn á þvotti 
Það er oft erfitt að reikna þyngd á þvotti sem á að þurrka. Mælt er með að fylgja eftirfarandi 
leiðbeiningum: 

• Bómull og lín: Full tromla en ekki troða inn þvotti. 
• Gerviefni: Ekki meira en hálffull tromla. 
• Viðkvæm efni: Ekki meira en einn þriðji af tromlu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9



 
Hvernig á að nota þurrkarann 
 
 Áður en þurrkarinn er notaður í fyrsta sinn 
er mælt 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. 
 
Þurrkun 
1. Setjið þurrkarann í samband. 
2. Opnið hurðina (sjá mynd). 
3. Setjið inn þvott sem búið er að vinda. 
Losið þvottaplöggin hvert frá öðru.4. Lokið 
hurðinni og gætið þess að ekkert klemmist 
á milli og hindri lokun hurðarinnar. 
5. Veljið þurrkkerfi eða tímalengd. Ljósin 

,  og  kvikna. Ljósið á 

"START/BIÐ"  hnappi blikkar og 
skjárinn sýnir tímalengd kerfis. 
6. Ef þörf kerfur, ýtið á hnapp fyrir lægra 

hitastig  og/eða hnapp "til að slökkva á 

hljóðmerki"  eða hnapp fyrir 

"hraðþurrkun" . 
7. Veljið "BIÐ Á STARTI" ef þörf kerfur. 
Valin seinkun birtist í 3 sekúndur, síðan 
birtist tímalengd á völdu kerfi. 

8. Ýtið á "START/BIÐ"  hnappinn og 
viðkomandi ljós hættir að blikka og þurrkun 

byrjar. Aðeins ljósið  helst logandi. Ef 
þú hefur valið seinkun á starti þá byrjar 
niðurtalning. 
Ef valskífu er snúið í aðra stöðu þegar 
þurrkarinn er í gangi, heyrist hljóðmerki, 
gátljós fyrir stöðu kerfis blikka og Err birtist 
á skjánum. 
Tromlan snýst til skiptis í báðar áttir á 
meðan á þurrkun stendur. 
Öll þurrkkerfi enda á 10 mínútna kæliferli 

(ljós  logar). 
Þú getur fjarlægt þvottinn eftir þetta ferli. 

Ljósin ,  og  kvikna. 

Skjárinn sýnir stöðugt núll. 
9. Ef þvottur er ekki fjarlægður við lok 
kerfis, setur þurrkarinn í gang 
krumpuvarnarferli (tímalengd: hámark 30 
mínútur). 
Ef þú fjarlægir ekki þvottinn, stöðvast 
þurrkarinn sjálfkrafa við lok 
krumpuvarnarferlisins. 

Ljósin ,  og  haldast logandi 
og hljóðmerki heyrist á 10 sekúnda fresti í 
2 mínútur. 

Ljósið við "START/BIÐ"  hnappinn 
slokknar og blikkandi núll sést á skjánum. 
10. Snúið valskífu kerfa á "0", öll ljós 
slokkna. Slökkt er á þurrkaranum. 
Fjarlægið þvottinn. 
Ef þú opnar og lokar hurðinni aftur áður 
en valskífu er snúið á "0", kvikna öll 
ljós tengd viðkomandi kerfum og 
skjárinn sýnir tímalengd kerfis. 
 
Eftir hver not 
• Hreinsið síu (sjá síðu 12) 
• Tæmið vatnsgeymi (sjá síðu 13) 
 
Mikilvægt! 
Ef stöðva þarf þurrkkerfi áður en það er 
búið, mælum við með að þú snúir 

valskífunni í stöðu  og bíðir þar til að 
kæliferli lýkur áður en þvottur er 
fjarlægður. Þetta kemur í veg fyrir 
uppsöfnun á hita inni í tækinu. Til að gera 

þetta, snúið valskífu á "0" og síðan á  

og ýtið á "START/BIÐ"  hnappinn. 
 
Að breyta kerfi 
Til að breyta kerfi sem er í gangi, byrjið á 
að taka það af með því að snúa valskífu á 
"0". Veljið nýtt kerfi og ýtið á "START/BIÐ" 

 hnappinn. 
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Hagkvæm ráð 
 
• Reynið að hlaða hámarksmagni í 
þurrkarann, þar eð lítil hleðsla er 
óhagkvæm. 
Til upplýsingar, þá er hér listi yfir 
meðalþyngd nokkurra algengra hluta í 
þvotti. 
 
Lak    700 - 1000 g 
Borðdúkur   400 - 500 g 
Viskustykki   70 - 120 g 
Servíetta   50 - 100 g 
Handklæði   150 - 250 g 
Baðsloppur   1000 - 1500 g 
Karmannsskyrta  200 - 300 g 
Koddaver   100 - 200 g 
Náttföt karlmanns   400 - 500 g 
Náttföt kvenmanns   200 - 250 g 
 
• Ekki þurrka eftirfarandi í þurrkara: 
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 (mikill 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. 

• Fatnaður sem er auðveldur í 
meðförum, svo sem skyrtur, ætti að 
þeytivind mjög létt (fer eftir 
krumpuvörn, til dæmis 30 sekúndur 
eða að nota sérstakt stutt 
þeytivindukerfi í 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 fjarlægja leifar af 
sterkju, þurrkið af tromlunni að 
innan með rökum klút, og þurrkið 
síðan. 

• 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 svo frv.). 
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Viðhald og hreinsun 
 
Þú verður að taka tækið úr sambandi við 
rafmagn áður en viðhaldsvinna eða 
hreingerning á sér stað. 
 
Hreinsun að utan 
Notið aðeins sápu og vatn og þurrkið 
síðan vel. 
Mikilvægt: Notið ekki spíra, þynni eða slíka 
vöru. 
 
Hreinsun á hurð 
Hreinsið hurðina að innan með jöfnu 
millibili til að fjarlægja ló af þéttikantinum. 
Góð hreinsun tryggir betri þurrkun. 
 

 
 
Hreinsun á síu 
Þurrkarinn virkar aðeins rétt ef síur eru 
hreinar. 
Síurnar safna allri ló á meðan á þurrkun 
stendur, og því verður að hreinsa þær við 
lok á hverju ferli með rökum klút, áður en 
þvotturinn er tekin úr. 

Ljósið  (Hreinsun á síu) minnir á 
þessa aðgerð. 
 

 
 
Fjarlægja verður síu á innri hurð til að 
hreinsa hana. 
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 hvítleit húð frá 
þvottaefnum 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. 
 
Hreinsun á þétti 

Hreinsið þéttinn þegar ljósið  
(Hreinsun á þétti) kviknar. 
Þéttirinn er staðsettur neðan til á 
þurrkaranum á bak við litla hurð. Til að 
opna hurðina, ýtið á hespuna eins og sýnt 
er á myndinni. 
 

 
 
Á meðan þurrkarinn er í gangi eða þegar 
þurrkkerfi er lokið er eðlilegt að örlítið vatn 
sé til staðar þar sem þéttirinn er. 
Snúið rauðu handföngunum tveimur niður 
á við eins og sést á teikningunni og takið 
um handfangið þegar hann er dreginn út. 
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H
reinsið þéttinn með bursta og skolið ef 
nauðsyn krefur undir krana eða 
handsturtu. 
 

 
 
Hreinsið hann einnig að utan, fjarlægið ló. 
Hreinsið gúmmípakkninguna sem umlykur 
þéttinn og lokið að innan með rökum klút. 
Mikilvægt! Mikilvægt! Ekki nota oddmjó 
áhöld til að hreinsa á milli platanna, þar eð 
það getur skemmt þéttinn.  
Setjið þéttinn á sinn stað, snúið rauðu 
handföngunum upp og lokið hurðinni. 
 

 
Ekki nota þurrkarann ef þéttirinn er ekki á 
sínum stað. 
 
Að tæma vatnsgeymi 
Vatn sem safnast saman við þurrkunina 
þéttist inni í þurrkaranum og fer í sérstakan 
vatnsgeymi. 
Þennan geymi verður að tæma eftir hvert 
þurrkferli til að tryggja fulla virkni næst 
þegar þurrkarinn er notaður. Gaumljósið 

 (vatnsgeymir fullur) minnir á þessa 
aðgerð. 
Framkvæmið eftirfarandi: 
Dragið vatnsgeyminn út 
Snúið honum á hvolf og látið vatnið 
streyma úr 
Setjið vatnsgeyminn í aftur 
 

 
 
Setja verður vatnsgeyminn rétt í aftur. 
Sé þetta ekki gert, kviknar á gaumljósi 

 í næsta ferli og kerfið stöðvast og 
skilur þvottinn eftir rakann. Hljóðmerki 
heyrist. 
Eftir að hafa tæmt vatnsgeyminn og sett á 
sinn stað, verður að ýta á "START/BIÐ" 

 hnappinn á ný til að láta kerfið halda 
áfram. 
 
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? 
Áður en samband er haft við þjónustuaðila, framkvæmið eftirfarandi próf. 
Mikilvægt! 
Ef ljós  (Lok kerfis) blikkar, hljóðmerki heyrist og viðvörunarkóði heyrist, slökkvið á tækinu 
og hafið samband við þjónustuverkstæði. 
 
Vandamál Hugsanleg orsök 
Þurrkarinn fer ekki í gang: Hurð er opin 

Klóin er ekki í sambandi við tengil. 
Það er ekki rafstraumur á tenglinum. 
Valskífa er ekki rétt stillt. 
Vatnsgeymir er fullur eða ekki rétt settur í 
(ljós logar). Kerfið fer í gang en stöðvast eftir 
um það bil 4 mínútur. 
Ekki hefur verið ýtt á "START/BIÐ" hnappinn. 
"SEINKUN Á STARTI" hefur verið valin. 

Þurrkarinn þurrkar ekki nægilega vel: Síur eru stíflaðar. 
Þéttir er stíflaður. 
Vatnsgeymir er fullur 
Valið kerfi hentar ekki fyrir þvottinn. 
Ónógur tími fyrir þurrkun. 
Þvottur hefur ekki verið þeytiundinn nægilega 
vel. 
Stilling fyrir lágt hitastig hefur verið valin. 
Of mikil hleðsla á þvotti. 
Þurrkarinn er ekki rétt settur upp. 

Ljós í tromlu kviknar ekki: Kerfis/tímavalrofi er í stöðu "0". 
Peran er biluð 

 
 
Ef villa er enn til staðar, eftir athuganir hér að ofan, hafið þá samband við þjónustuaðila. 
Gefið upp tegundarnúmer og raðnúmer tækisins. 
Þessar upplýsingar er að finna á upplýsingaplötu (sjá mynd á bls. 4). 
 
Framleiddur í Evrópusambandinu 
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