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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 viðvaranir 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 heimilisdýrin 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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Til hamingju með nýju þvottavélin þína 
  
Vélin uppfyllir allar nútíma þvottakröfur og er einnig sparsöm á rafmagn og þvottaefni.  
• Einn rofi fyrir kerfi og hitastig gerir allar 

stillingar mjög einfaldar. 
• Skjár sýnir þvottatíma og einnig hve 

langur tími er eftir hverju sinni. 
• Sjálfvirk niðurkæling vatns í 60°C áður 

en vélin tæmir sig er hluti af 95°C 
kerfinu. Þetta kemur í veg fyrir að 
þvottinn verði fyrir öru hitatapi og 
minnkar þannig krumpun. 

• Sérstakt ullarkerfi meðhöndlar 
ullarfatnað á nærgætinn hátt. 

• Sjálfvirk jafnvægisstilling sér um að ná 
jafnri dreifingu á þvottinum fyrir vindu. 

• Sparventill sér um að vélin fullnýti 
þvottaefnið, minnkar vatnsnotkun 
vélarinnar og dregur með því úr 
rafmagnsnotkun. 

• Froðustjórnun skolar aukalega ef of 
mikil froða myndast og skilar því betri 
árangri. 

 
 
1. Skúffa fyrir þvottaefni  
2. Stjórnborð 
3. Ljós fyrir hurðarlæsingu  
4. Sigti og aftæming  
5. Stillanlegir fætur 
 
Hólf fyrir þvottaefni 

 Hólf fyrir forþvott  

 Hólf fyrir aðalþvott  

  Hólf fyrir mýkingarefni 
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Stjórnborð 

 
1. Spjald með þvottaleiðbeiningum er 

geymt innanvert á framhlið 
þvottaefnisskúffunnar. 

 
2. Rofi fyrir kerfisval, sem skipt er  í 4 

svæði. 
Bómull, léttþvottur og fínþvottur (Blátt 
svæði)  
Handþvottur, ull, silki og “miniþvottakerfi 
(Grænt svæði) 
Skolun, tæming, þeytivinda og varleg 
þeytivinda (Grátt svæði) 
Minni 1, minni 2 og minni 3 (Grænt svæði)  
 
Valrofanum er snúið til hægri eða vinstri til 
að velja kerfi og við lok þvottar á ávallt að 
stilla vélina á ,,0” til að slökkva á vélinni. 

Stilling  fyrir ORKUSPARNAÐ við 
þvott á bómull. 
 
Ath! 
Ef þú snýrð valhnappnum á annað 
þvottakerfi þegar vélin er í gangi kemur 
aðvörun á skjáinn. 
 

 
 
3. Skjár

Skjárinn er notaður til að velja á milli virkni 
og sameina með nokkrum hnöppum (1 
valskífa og 6 hnappar). Þessi stýring er 
einföld og fljótleg með samvirkni á 
skjánum. 
Samvirknin kemur þannig fram að um leið 
og breytt er um stillingu kemur það fram á 
skjánum. Þetta kemur í veg fyrir að setja 
inn óþarfa stillingar. 
 

 
1. Upplýsingahluti sýnir virkar 

stillingar. 
2. Rauntímaklukka. 
3. Tími þegar þvottakerfi lýkur. 
4. Valið sýnir hitastig, hraða 

þeytivindu. Viðbótarþvottakerfi og 
val. 

 
 

4. Hitarofi.  

Ýtið á þennan rofa nokkrum sinnum til að 
auka eða minnka hitann ef ætlunin er að 
þvo á öðru hitastigi en því sem vélin leggur 
til. Viðeigandi ljós lýsir því til staðfestu. 
Hámarks hiti fyrir hvíta bómull er 95°C, 60 
°C fyrir litaða bómull og gerviefni, 40°C 
fyrir viðkvæman þvott, ull og það sem 
merkt er fyrir handþvott en 30°C fyrir silki 
og “mini”þvottakerfi.. “0” táknar kaldan 
þvott. 

Með því að ýta á hitastigshnappinn  
sjást viðkomandi stillingar á annarri línu (í 
staðinn fyrir “þvottakerfi lokið”). Í horni á 
þriðju línu sést valið hitastig. 
 

5. Vinduhraði.  
Ýtið á þennan rofa nokkrum sinnum til að 
auka eða minnka hraðann ef ætlunin er að 
vind á öðrum hraða en þeim sem vélin 
leggur til. 
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Hámarksvinduhraði er sem hér segir. 
• Bómull/lín:  1200 sn. (EWF 1245)  
    1400 sn. (EWF 1445) 
    1600 sn. (EWF 1646) 
• Gerviefni og ull: 900 sn. 
• Fyrir viðkvæman þvott: 700 sn. 
 
Með því að ýta á þeytivinduhnappinn er 
einnig hægt að velja valkostina Engin 
þeytivinda “0”, Skolstopp  og 

Næturkerfi . 
 
Skolstopp : Ef þessi aðgerð er valin, þá 
tæmir vélin sig ekki af síðasta skolvatninu 
og þannig er komið í veg fyrir krumpun.  

Til að ljúka við þvottaferlið þarf að velja eitt 
af eftirfarandi þvottakerfum: 

 
 Tæmingu 

Veljið þvottakerfi   (tæmingu) með 
valskífunni, ýtið síðan á START/HLÉ 
rofann 

 

 Þeytivinda 

Til að þeytivinda veljið þvottakerfi  
(vindu) / þeytivindu fyrir viðkvæman þvott 

. Þá þarf að velja þann vinduhraða 

sem við á með  hnappnum og ýta svo 
á START/HLÉ rofann til að setja vinduna 
af stað. 

 
Mikilvægt! 

Áður en kerfin  tæming eða  vinda 
eru valin, þarf að snúa kerfisvalsrofanum 
á “0”. 
 

Stilling fyrir næturkerfi : Þegar þessi 
valkostur er valinn lætur vélin það vera að 
tæma vatnið eftir síðustu skolun til að 
koma í veg fyrir að þvotturinn krumpist. 
Þar eð öll virkni þeytivindu er mýkri er 
þetta þvottakerfi sérlega hljóðlátt og hægt 
að nota að nóttu til. 
Þvottakerfi fyrir bómull og léttþvott kalla á 
meiri vatnsnotkun. 
 
6.Hnapparnir “Options”, “Change” og 
“Exit” 
 
“Options” hnappurinn gerir mögulegt að 
fara á milli merkja fyrir þvottakerfi. 

 
 
“Change” hnappurinn leyfir að velja eða 
breyta stöðu á mismunandi táknum 
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“Exit”-hnappur flytur til baka í fyrra val. 

 
Hægt er að sameina ýmsa virkni, sem þó fer eftir 
þvottakerfi. Þetta verður að velja eftir að búið er 
að velja þvottakerfi og áður en ýtt er á 
START/HLÉ rofann. 
Þegar ýtt er á “Options”hnappinn koma allir 
valkostir sem standa til boða í ljós á skjánum. 

Fyrsti valkostur  byrjar að blikka. 
Heiti og staða á þvottakerfi birtist á skjánum. 
Ef þú vilt breyta um stöðu á völdum kosti ýtir þú 
á “Change” hnappinn. Strik birtist undir völdu 
merki og gefur til kynna að viðkomandi valkostur 
hafi verið valinn. 
Til að velja aðra valkosti er ýtt aftur á “Options” 
hnappinn og gert eins og lýst var að framan. 
Þegar vali er lokið er ýtt á “Exit” hnappinn til að 
festa valið á skjánum. 
Athugið: Til að breyta áður völdum aðgerðum 
þarf að fara í aðgerðir sem lýst var hér að 
framan. 
 

Mikilvægt! Ef þú ýtir á START/HLÉ rofann  

eða hnappana fyrir hitastig  eða þeytivindu 

, eða ef þú hreyfir valskífuna samhliða því að 
velja valkost þá fer þessi virkni í gang. 

 Auka skolun: Þessa aðgerð má velja með 
öllum kerfum nema ullar og handþvotti. 
Vélin bætir 2 skolunum við hið valda kerfi. 
Hentug lausn fyrir þá sem eru með mjög 
viðkvæma húð 

Hraðkerfi  Ef þvotturinn er ekki mjög óhreinn 
þá er tilvalið að velja hraðkerfi til að fá góðan 
þvott á skömmum tíma. Tímastyttingin ræðst af 
hitastigi og völdu kerfi. 
 

 Tímastillt seinkun á starti: Með þessum 
valkosti er möguleiki á að seinka byrjun á 

þvottakerfi um 30 mín – 60 mín – 90 mín, tvær 
klst og síðan í eins klukkutíma þrepum í allt að 
20 klst. Valin seinkun sést á skjánum. 

 
Þú verður að velja þennan valkost eftir að 
þvottakerfi er valið og áður en ýtt er á 
START/HLÉ rofann. Þú getur hætt við þessa 
virkni hvenær sem er áður en ýtt er á 
START/HLÉ rofann. Ef þú hefur þegar ýtt á 
START/HLÉ rofann og villt hætta við tímastillta 
seinkun er farið eftirfarandi að: 

1. Stillið á HLÉ með því að ýta á 
START/HLÉ rofann.. 

2. Takið tímastillta seinkun af og breytið 
stöðu. 

3. Ýtið á START/HLÉ rofann til að 
gangsetja þvottakerfi. 

Mikilvægt! 
Aðeins er hægt að breyta valdri seinkun eftir að 
þvottakerfi hefur verið valið á ný. 
Hurðin helst læst allan seinkunartímann. Ef þörf 
er á að opna hurðina, verður fyrst að ýta á HLÉ 
með því að ýta á START/HLÉ rofann. Ýtið enn 
einu sinni á START/HLÉ rofann eftir að hurðinni 
er lokað. 
Ekki er hægt að velja tímastillta seinkun með 
þvottakerfunum ÞEYTIVINDU og TÆMINGU. 

 Forþvottur  Ef þvotturinn er mjög 
óhreinn þá er hægt að velja forþvott. Hann 
fer fram á undan aðalþvotti (virkar ekki með 
ullarkerfi, handþvottakerfi og mini-kerfi). 
Forþvotti lýkur með stuttri vindu á 650 
snúningum fyrir bómull og gerviefni, nema á 
kerfi fyrir viðkvæman þvott þar sem vatnið er 
tæmt af vélinni án vindu. 

 

 Öflugur þvottur: 
Sérlega óhreinn þvottur. 
Aðeins bómull og gerviefni. 
Þvottatími getur lengst eftir hitastigi sem þvegið 
er og hvað er verið að þvo. 
 

 Auðvelt að strauja: 
Þegar þessi hnappur er valinn er þvotturinn 
þveginn og þeytiundinn á varlegan hátt til að 
komast hjá krumpum. Þar með er auðveldara að 
strauja. Þar til viðbótar skolar vélin þvottinn sex 
sinnum í stað þrisvar fyrir bómull og fjórum 
sinnum í stað þrisvar í léttþvotti. Þetta kerfi er 
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hægt að nota fyrir bómull og gerviefni. Fyrir 
bómull lækkar hraði þeytivindu sjálfkrafa niður í 
1000 sn.mín. 
 

 Sparnaður: 
Þennan valkost er hægt að nota á þvott úr 
gerviefnum sem er lítið eða eðlilega óhreinn, 
með hitastig upp á 40°C eða hærri. Þvottatíminn 
lengist. Ef þú velur 60°-50°-40°C, mun hitastigið 
lækka í 42°C. 
 

 Valmynd 
Valmyndarmöguleikinn er notaður til að velja 
mismunandi grunnstillingar án þess að hafa áhrif 
á þvottakerfið. Þessar grunnstillingar standa þar 
til að þeim er breytt eða felldar út. 
Til að fara á milli valmyndamöguleika er 
“Options”hnappurinn notaður. Til að 
breyta/staðfesta valdar stillingar er 
“Change”hnappurinn notaður. 
 
Minni 
Hægt er að vista stillingar á þvottakerfum sem 
notuð eru oft (til dæmis bómull, 95°C, 1200 sn., 
með stuttu þvottakerfi). Það eru tiltækar 3 
minnisstöðvar fyrir þetta. Hægt er að velja 
þvottakerfi sem eru vistuð á þennan hátt með 
valskífunni á sama hátt og önnur þvottakerfi. 
 
Dæmi: Bómull, 95°C, 1200 sn., með stuttu 
þvottakerfi. 

1. Veljið þvottakerfi og stillingar 

 
2. Setjið inn valkosti og veljið eina af 

minnisstöðvunum. Spurning hvort vista 
eigi stillingu á þvottakerfi birtist á 
skjánum. 

 

3. Ýtið á “Change” hnappinn til að vista 
þvottakerfið. Skilaboð um vistun birtast á 
skjánum. 

 
Til að breyta vistuðu þvottakerfi þarf að 
endurtaka þessa aðgerð frá upphafi. 

 
 
Hljóð 
Með hljóðstillingum er hægt að breyta styrk á 
hljóðsendi. Hægt er að velja á milli þriggja 
styrkstiga: venjulegs, lægra hljóðs eða hljóðlaust. 
 
Dæmi: 

1. Veljið valmynd og veljið hljóðstyrk. 
 

 
2. Notið “Change”hnappinn til að velja 

æskilegan hljóðstyrk. 
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 Skolun + 
Þvottavélar eru stilltar þannig að þær noti sem 
minnst vatn. Fyrir fólk með ofnæmi og á svæðum 
þar sem vatnið er sérlega mjúkt getur verið 
kostur að nota meira vatn við skolunina. Þegar 
valið er SKOLUN+ bætir vélin við tveimur 
skolunum fyrir bómull og einni skolun fyrir 

gerviefni. Ef SKOLUN+ er valin sést táknið  
sem valkostur. 

 
 
Tungumál 
Hægt er að breyta um tungumál ef þú villt að 
skjárinn sýni boð á öðru tungumáli. 
 
Dæmi: 

1. Veljið valmynd fyrir tungumál 

 
2. Ýtið á “Change”hnappinn til að velja 

æskilegt tungumál. 

 
 
Klukka 
 
Klukkustillingar gera þér mögulegt að stilla réttan 
tíma. Þetta er mikilvægt með það í huga að láta 
þvottakerfi hætta á réttum tíma. 
Dæmi: 

1. Veljið valmynd fyrir klukku 
 
2. Í hvert sinn sem ýtt er örstutt á 

“Change”hnappinn breytist stilling klukku 

t breytist um eina mínútu. Ef ýtt er stöðug
klukkan í tíu mínútna þrepum. 

 
 
Skerpa 

kerpustilling (Contrast) gefur kost á að lagfæra 
yndar. 

ynd fyrir skerpu. 

ð stilla 
æskilega skeru. 

 

S
útlit skjám
Dæmi: 

1. Veljið valm
 
2. Notið “Change”hnappinn til a

 
 
Baklýsing 

jósstyrkur (Brightness) gefur kost á að stilla 
ýsingar á skjá. 

kerpu. 

ð stilla inn 
æskilegan ljósstyrk. 

 

L
ljósstyrk bakl
Dæmi: 

1. Veljið valmynd fyrir s
 
2. Notið “Change”hnappinn til a

 
 
Athugið: 

f ekki er ýtt á neinn hnapp innan 10 mínútna 
ttakerfi lýkur, verður baklýsingin á 

. START/HLÉ rofi 

E
eftir að þvo
skjánum veikari. 
 
 
 
7
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Þessi hnappur hefur tvöfalda virkni: 
Start. Eftir að þú hefur valið þvottakerfi, er ýtt á 
þennan hnapp til að gangsetja þvottavélina. 
Gaumljósið við hnappinn hættir að blikka og 
logar stöðugt. 
Ef þú hefur valið seinkun á starti, mun 
niðurtalning hefjast og sjást á skjánum. 
Hlé: Þegar þú ýtir aftur á hnappinn rofnar 
þvottakerfið sem er í gangi. Gaumljósið við 
hnappinn byrjar að blikka. Til að gangsetja 
þvottakerfið á ný er ýtt enn einu sinni á 
hnappinn. 
Ef þú stöðvar kerfi með því að setja á HLÉ, er 
hægt að opna hurðina ef: 
Þvottavélin er ekki að hitna. 
Vatnshæð er ekki of mikil 
Tromlan snýst ekki 
Mikilvægt! Þú verður að setja vélina í HLÉ áður 
en þú breytir nokkru í þeim þvottakerfum sem 
eru í gangi. 
 
 
Kerfisupplýsingar 

 Ull 
Þvottakerfi fyrir ull sem má þvo í vél og í 
handþvotti ásamt viðkvæmum þvotti sem 
merktur er fyrir handþvott. 
 

Skolanir  
Þetta er sjálfstætt þvottakerfi sem hægt er að 
nota til að skola og þeytivinda þvott sem þveginn 
hefur verið í höndunum. Vélin skolar þvottinn 
þrisvar sinnum og síðan þeytivindur hún á 
hámarkshraða, allt eftir gerð vélar. Það er hægt 

að minnka vinduhraðann með því að ýta á -
hnappinn. 

 Tæming 
Þetta er sjálfstætt kerfi sem nota má til að tæma 
síðasta skolvatnið úr vélinni í framhaldi af 
eftirfarandi kerfum: Skolstopp , Lagt í bleyti 

 og Næturkerfi .  

Kerfisvalsrofanum er snúið á ,,0" og síðan á 

tæmingarkerfið  og vélin síðan ræst með 
START/HLÉ rofanum 
 

 Þeytivinda 
Þetta er sjálfstætt kerfi fyrir skolun og þeytivindu 
á handþvegnum þvotti, sem vindur þvottinn á 
mesta vinduhraða. Vinduhraða má þó breyta 
með vindurofanum  svo hann henti hverju 
sinni. 

 Þeytivinda á fínþvotti 
Sérstök skolun á hámarkssnúningi fyrir 
handþvott. Má nota fínþvott, ull/handþvott og 
silki. Þú getur breytt vinduhraðanum með -
hnappnum til að hann falli betur að þeim fatnaði 
sem verið er að þvo. 
 
 
 

 Mini-kerfi  
Þetta er fullt þvottakerfi sem hægt er að nota 
samtímis eftirfarandi valkostum: 
með minnkuðum vinduhraða, engri þeytivindu, 
skolstoppi og næturkerfi, tímastilltri seinkun. 
Notað fyrir þvott sem er ekki sérlega óhreinn, 
eða þarfnast frískunar. 
Hámarks þvottamagn er 3 kg. 
Hitastig í þvotti 30°C 
30 mínútna kerfi  
Hraði á lokavindu 700 snúningar. 
 
0 = Hætt við 
Til að hætta við þvottakerfi er valskífan stillt á 0. 
Því næst er hægt að velja nýtt þvottakerfi. 
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Ráð við þvotta 
 
Flokkið þvottinn 
 

• Ekki láta það sem á að þvo liggja lengi, 
sérstaklega ekki þegar það er blautt. Rakur 
þvottur getur myglað og óþægileg lykt 
myndast. Myglubletti getur verið erfitt að 
fjarlægja. 

• Skoðið yfirlitið í þessum leiðbeiningum 
sem útskýrir þýðingu þvottamerkjanna í 
fatnaði. 

• Eftirfarandi atriði eru mikilvæg: 
Strik undir þvottabala þýðir að ekki má þvo 
plöggin í þvottakerfum sem ætluð eru litheldum 
efnum á borð við bómull eða lín. 
 
Hvít efni má ekki þvo með lituðum efnum. 
Straufrí efni á borð við pólíester/bómull á að 
meðhöndla eins og gerviefni. 
 
Minna litheld efni eins og akrýl og felst 
gardínuefni á að meðhöndla eins og viðkvæm 
efni. 
 
Þvottakerfi fyrir ull er sérstaklega ætlað fyrir 
hreina, nýja ull, sem er merk hæf fyrir þvott í vél. 
 
Aðrar gerðir af ull og ullarblöndum geta hlaupið 
eða mynda ló ef þvegnar í vél. 
 
Hitastig 

• Við mælum með að þvo hvít bómullarplögg 
og lín á 60°C í stað 95°C. Ef þvotturinn er 
ekki sérlega óhreinn, verður hann hreinn á 
60°C og samhliða sparar þú um 30% í 
orku. 

• Þetta á einnig að hluta við um þvottekta 
lituð plögg. Þau þarfnast venjulega hita upp 
á 60°C, en ef þvotturinn er ekki sérlega 
óhreinn, verður hann jafn hreinn á 40°C. 

• Plögg sem ekki eru litheld á ekki að þvo 
við hitastig yfir 40°C. Ef þvo þarf saman 
plögg sem ekki eru litheld og önnur sem 
eru litheld á að meðhöndla þvottinn sem 
ekki litheldan og hitastig á því ekki að fara 
yfir 40°C. 

• Litheld hvít og lituð efni má yfirleitt þvo við 
60°C, en oft er einnig nóg að þvo þau við 
40°C, ef óhreinindi eru ekki mikil. Það getur 
á hinn bóginn af hreinlætisástæðum verið 
þörf á að nota 60°C hita (til að hindra 
bakteríugróður). 

• Viðkvæm efni, efni sem ekki eru litheld og 
ullarefni má aldrei þvo við hærra hitastig en 
40°C. 

Hve mikið má þvo í einu? 
 
Strangt til tekið á alltaf að vigta þvottinn. 
Tromlan getur tekið að hámarki 5 kg bómull. 
Varðandi gerviefni og viðkvæm efni er hámarkið 
2,5 kg og fyrir ull 2,0 kg. 
Þar eð það er nokkuð umstang að vigta þvottinn 
þá mælum við með að þú áætlir þyngdina miðað 
við það hversu mikið er í tromlunni: 
Bómull og lín: full tromla, en ekki yfirfyllt. 
Gerviefni: tromlan er 2/3 full 
Ull eða fínþvottur: tromlan er ekki meira en ½ 
full. 
 
Áður en þú setur í vélina: 
 

• Gerið við allar rifur og göt. 
• Festið lausar tölur, lokið smellum og 

rennilásum. 
• Ekki þvo föt með lausan fald, lagfærið 

faldinn fyrir þvott. 
• Tæmið alla lausa hluti úr vösum. Naglar, 

nálar, bréfaklemmur og slíkir hlutir geta 
skemmt bæði fatnaðinn og vélina. 
Fjarlægið gardínukróka. 

• Þvoið litaðan þvott – sérstaklega þvotts em 
ekki er litheldur – ein og sér  í fyrsta sinn. 
Hann lætur venjulega lit að hluta þegar 
þvegið er í fyrsta sinn. 

• Notið blettahreinsiefni á erfiða bletti, svo 
sem grasgrænu, tjöru, málningu, blek og 
þess háttar áður en þvegið er. 

• Notið fljótandi efni svo sem terpentínu til 
að fjarlægja til dæmis málningarbletti. Bíðið 
síðan þar til að fatnaðurinn er þurr áður en 
þvegið er. 

• Framleiðandi vélarinnar ber ekki ábyrgð á 
skaða sem hlýst af því að nota fljótandi 
eldfim eða eitruð efni. 

 
Þvottaefni 
Góður árangur við þvott er m.a. háður 
þvottaefninu og magni þess. Ætíð skyldi nota 
fyrst flokks þvottaefni sem ætlað er til þvotta í 
sjálfvirkri þvottavél. Fylgið leiðbeiningum 
framleiðanda um magn þvottaefnis. Magn 
þvottaefnis er m.a. háð magni þvottar og því 
hversu óhreinn þvotturinn er. Of lítið þvottaefni 
getur leitt til að óhreinindin setjist aftur á flíkurnar 
eins og gráir hnoðrar. Of mikið þvottaefni er 
ónauðsynlegt og skaðlegt umhverfinu. 

Ætíð skyldi athuga þvottamerki á flíkum áður en 
þvegið er til að tryggja að þvegið sé við rétt 
hitastig. Flíkur geta mislitast ef þær eru þvegnar 
við hærra hitastig en mælt er með. 

Setjið þvottaefnið í rétt hólf áður en vélin er 
gangsett. 
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Sterk þvottaefni 
Notið ekki þvottakerfi með forþvotti þegar notuð 
eru sterk þvottaefni. Setjið þvottaefnið í hólfið 
fyrir aðalþvott. 

 
Fljótandi þvottaefni 
Nota má viðeigandi fljótandi þvottaefni í stað 
þvottadufts þegar þvegið er við lágt eða 
miðlungshátt hitastig. Þá skal velja þvottakerfi 
sem ekki hefur forþvott. Setja skal fljótandi 

þvottaefni í hólf [táknmynd] í þvottaefnisskúffu 
rétt áður en vélin er gangsett. 

 
Fljótandi aukaefni 
Ef notuð eru aukaefni til að mýkja þvottinn skal 
setja þau í hólf [táknmynd] í þvottaefnisskúffu 
áður en vélin er gangsett. Mýkingarefni gegna 
sérstöku hlutverki ef flíkurnar eru þurrkaðar í 
þurrkara þar sem þau draga úr stöðurafmagni í 
þeim. 
Um magn skal vísað til leiðbeininga með 
efnunum

Þvottamerki 
Flestar flíkur hafa þvottamerki sem eru ætluð til að leiðbeina við rétta meðhöndlun á þeim

.   
Venjulegur 

þvottur 

 
Þvottur 

 
Viðkvæmur 

þvottur 

 
Þvegið við 

95° 

 
Þvegið við 60° 

 

 
Þvegið við 40° 

 

 
Þvegið við 30° 

 

 
Handþvegið 

 
Má ekki þvo 

 
Bleiking 

 
Þolir klór 

 
Þolir ekki klór 

 
Strauað 

 
Mikill hiti 

hámark 200°C 

 
Meðal hiti 

hámark 150°C 

 
Lágur hiti 

hámark 110°C 
 

Má ekki strauja 

 
Hreinsun 

 
Má hreinsa með öllum 

leysiefnum 

 
Má hreinsa með perklóretýlen, 

alkóhóli, R111 og R113 

 
Má hreinsa með 

bensíni, hreinu alkóhóli 
og R113 

 
Má ekki hreinsa 

 
Þurrkun  

Þurrkist lárétt 
 

Látið renna af flíkinni 
hangandi 

 
Hengist upp 

Venjul. hitastig 

Lágt hitastig 
Þurrkað í þurrkara 

 
Má ekki þurrka í 

þurrkara 
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Notkun 
Áður en þvegið er í fyrsta sinn í vélinni ætti að 
stilla hana á 60°C og láta hana þvo tóma. Þetta 
er gert til að þrífa vélina vel að innanverðu. Velja 
skal þá þvottakerfi sem ekki hefur forþvott. Setja 
skal ½ mæliílát af þvottaefni í hólf fyrir aðalþvott. 

1. Þvottur settur í vélina 

Opnið vélina. Setjið flíkurnar í vélina eina í einu 
og látið þær liggja eins flatar og hægt er. Varist 
að troða. Lokið vélinni. 

Smellur heyrist þegar lúgan læsist. 

 
2. Setjið rétt magn af þvottaefni í 

þvottaefnishólf 

Dragið út þvottaefnisskúffu framan á vél. Mælið 
rétt magn af þvottaefni í mælibikar og hellið 
þvottaefninu í hólf fyrir aðalþvott. Ef ætlunin er 
að nota forþvott skal einnig setja þvottaefni í hólf 
fyrir forþvott . 

3. Mýkingarefni sett í 

Setjið mýkingarefni í hólf merkt  sé þess 
óskað. Ekki má setja meira en MAX-merkingin 
leyfir. 

 
4. Að kveikja og slökkva á vélinni 

Snúið valskífunni á það þvottakerfi sem velja 
skal. 

Snúið skífunni á 0 til að slökkva á vélinni. 

 
Kveikt á vélinni í fyrsta sinn. 

Tungumál 

Þegar kveikt er á vélinni í fyrsta sinn þarf að velja 
það tungumál sem skjárinn sýnir. 

Mikilvægt! Ef skjárinn sýnir ekki tungumál, hefur 
þegar verið búið að kveikja einu sinni á henni 
áður. Ef þetta á við þarf að fara í valmyndina að 
breyta tungumáli ef þörf er á því. 

Dæmi: 

1. Ýtið á “Change”-hnappinn til að það 
tungumál sem óskað er birtist á 
skjánum. 

 
2. Ýtið á EXIT-hnappinn til að staðfesta 

valið. 

 
Öll skilaboð á skjá birtast hér eftir á því 
tungumáli sem var valið. 

 

Athugið: 

Ef þú hefur valið tungumál sem þú vilt ekki nota 
á að ýta á og halda inni hnöppunum fyrir 
þeytivindu og Change í um það bil tvær 
sekúndur til að breyta um tungumál. Fylgið síðan 
leiðbeiningunum hér að framan. 
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Stilla klukku 

Þú þarft að stilla klukkuna áður en þvegið er í 
fyrsta sinn. Sjá nánar kaflann um að stilla klukku. 

 

5. Veljið viðeigandi þvottakerfi 

Snúið valhnappi fyrir þvottakerfi að því 
þvottakerfi sem óskað er eftir. Skjárinn sýnir 
viðeigandi upplýsingar. Skjárinn sýnir hvenær 
þvottakerfi lýkur miðað við hámarksmagn af 
hverri gerð á þvotti. Gaumljós við START/HLÉ 
hnappinn byrjar að blikka. Ef magn af þvotti sem 
á að þvo er lítið mun skjárinn samt sem áður 
gefa upp tímalengd miðað við hámarksmagn 
þegar byrjað er að þvo, en þetta breytist eftir því 
sem þvottakerfið heldur áfram. 

 
6. Veljið hitastig á vatni 

Ýtið á hnapp fyrir hitastig  fyrir hitastig ef velja 
á annað hitastig en vélin stigur upp á. Skilaboð 
um þau þrep hitastigs sem eru aðgengileg birtast 
í annari línu á skjánum. Valið hitastig birtist í í 
horni á þriðju línu. 

 
 

7. Veljið þeytivindu , enga þeytivindu 

“0”, SKOLSTOPP  eða Næturkerfi 

 
Ýtið aftur og aftur á hnapp fyrir þeytivindu til að 
velja æskilegan hraða þeytivindu, enga 

þeytivindu “0”, SKOLSTOPP eða 

Næturkerfi . Viðeigandi skilaboð birtast í 

annarri línu á skjánum. Valinn vinduhraði birtist í 
þriðju línu við hlið hnapps fyrir þeytivindu. 

Ef þú velur skolstopp eða næturkerfi verðar vatn 
áfram í tromlunni þegar þvottakerfi lýkur. 

 
 

8. Veljið æskilega valkosti 

Ýtið á viðeigandi hnappa til að velja þá valkosti 
sem óskað er. Mögulegir valkostir ráðast af völdu 
þvottakerfi, og sjást á skjá við val. Athugið: Ekki 
er hægt að nota alla valkosti saman. Merki fyrir 
valkosti sem ekki er hægt að nota falla brott af 
skjánum. 

 

9. Tímastillt seinkun valin 

Ef óskað er eftir því að stilla tímastillta seinkun á 
gangsetningu þvottakerfis, þarf að velja valkost 
fyrir seinkun áður en þvottakerfi er sett í gang. 
Valin seinkun (allt að 20 klst) sést á skjánum 
meðan valið er.  

 
10. Þvottakerfi sett af stað 

Ýtið á START/HLÉ rofann. Viðeigandi ljós hættir 
að blikka. Skjárinn sýnir þá stöðu þvottakerfisins 
sem er í gangi. Ef seinkun á gangsetningu hefur 
verið valin byrjar niðurtalning á tíma á skjánum. 

 
11. Að breyta þvottakerfi sem er í gangi 
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Þú getur breytt um þvottakerfi áður en að það 
byrjar.  

Þegar þvottakerfi er komið í gang, er aðeins 
hægt að hætta við með því að snúa valskífunni á 
0 og þvínæst að velja nýtt þvottakerfi. Setjið það 
af stað með því að ýta á START/HLÉ rofann. 

12. Hætta við þvottakerfi 

Snúið valskífunni á 0 til að hætta við þvottakerfi. 
Síðan er hægt að velja nýtt kerfi. 

13. Að opna hurð eftir að þvottakerfi er komið 
í gang 

 

Þú getur opnað hurðina eftir að hafa sett vélina í 
biðstöðu með því að ýta á START/HLÉ rofann og 
eftirfarandi aðstæður eru til staðar: 

• Vélin er ekki komin upp fyrir 55°C í 
upphitunarferli. 

• Vatnshæð er hærri en neðri brún hurðarops 

• Tromlan snýst. 

Ef þessar aðstæður eru til staðar birtast skilaboð 
á skjá þegar vélin er sett í biðstöðu og hægt er 
að opna hurðina. 

Ef ekki er hægt að opna, en þú þarft að opna 
hurðina, neyðist þú til að snúa valrofa á 0. Eftir 
um það bil 3 mínútur er hægt að opna hurðina 
(sýnið aðgæslu varðandi vatnshæð og hitastig).  

14. Þegar vélin hefur lokið þvotti 

Þegar þvottakerfi lýkur stöðvast vélin sjálfkrafa, 
hljóðmerki heyrist og skilaboð birtast á skjá að 
vélin hefur lokið þvotti ( Ef kyrrstaða hefur ekki 
verið valin). Þegar skilaboðin “Þvottakerfi lokið” 
birtast á skjánum er þvottaferlið yfirstaðið og 
hurðin er ekki lengur læst. Snúið valskífunni á 

 til að slökkva á vélinni. 

Hafi verið valið þvottakerfi þar sem vélin dælir 
ekki af sér vatninu verður að muna að tæma 
vélina eftir síðustu skolun. Til að gera þetta þarf 
að snúa valskífunni á  og síðan á Tæmingu 

, Þeytivindu  / þeytivindu á fínþvotti.  

Opnið vélina og takið þvottinn úr henni. Gætið 
þess að tromlan sé tóm með því að snúa henni 
einn hring með handafli. Þetta er gert til að koma 
í veg fyrir að þvottur gleymist í vélinni eða 
skaðist í næsta þvotti (krumpist). 

Mælt er með að skrúfa fyrir vatnsloka og vélin sé 
tekin úr sambandi. 

Látið vélina standa opna um stund þannig að 
bleyta sem eftir er í vélinni nái að gufa upp. 
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Yfirlit yfir þvottakerfi 

Þvottakerfi: Bómull , léttþvottur  , fínþvottur , handþvottur , ull  
Notendagildi Gerð á þvotti Hámark

s magn 
Þvottakerfi/ 

hitastig 
Lýsing á 

þvottakerfi 
Viðbótar-
aðgerðir Orka 

KWklst 
Lítrar 
Vatn 

Tími 
Klst/mín 

EWF 1245 – EWF 1445 

2,05 52 2,20 

EWF 1646 

Hvít bómull: Til 
dæmis 
sængurföt, 
dúkar 

 
6 kg 
 

Bómull 

 
 

Aðalþvottur á 

 95°C 
3 skolanir 
löng þeytivinda 

 2,3 58 2,23 

 
1,02 

 
54 

 
2,10 

Lituð bómull** 
Til dæmis 
skyrtur, 
blússur, 
undirföt, 
handklæði, 
sængurföt. 

 
6 kg 
 

 
Bómull 

 

Aðalþvottur á 

 60°C 
3 skolanir 
löng þeytivinda 

 
1,02 

 
54 

 
2,20 

 
1,05 

 
55 

 
1,27 

Gerviefni 
Til dæmis 
skyrtur, 
blússur, 
undirföt 

 
3 kg 
 

 
Léttþvottur 

 

Aðalþvottur á 

 60°C 
3 skolanir 
stutt þeytivinda 

 

 
1,0 

 
53 

 
1,30 

 
0,6 

 
57 

 
0,58 

Viðkvæm efni 
Til dæmis 
akrýl, 
pólýester, 
blönduð 
gerviefni. 

 
3 kg 
 

 
Fínþvottur 

 

Aðalþvottur á 

 40°C 
3 skolanir 
stutt þeytivinda  

 
0,55 

 
55 

 
0,58 

 
0,4 

 
55 

 
0,57 

Handþvottur 

 

 
2 kg 
 

 

Aðalþvottur á 

 40°C 
3 skolanir 
stutt þeytivinda 

 

 
0,4 

 
52 

 
0,57 

 
0,4 

 
55 

 
0,57 

Ull 

 

 
2 kg 
 

Ull 

 

Aðalþvottur á 

 40°C 
3 skolanir 
stutt þeytivinda 

 

 
0,4 

 
52 

 
0,53 

 
0,3 

 
52 

 
0,39 

Silki  

 

 
1 kg 
 

Silki 

 

 
Aðalþvottur á 
30°C 
3 skolanir 
stutt þeytivinda 

 
 

0,28 
 

58 
 

0,39 

 
0,35 

 
45 

 
0,30 

“Mini”-kerfi 

 

 
3 kg 
 

“Mini”kerfi 

 

Aðalþvottur á 
30°C 
2 skolanir 
stutt þeytivinda 

 

 
0,35 

 
45 

 
0,31 

* Notkunargildin, í þessu yfirliti, eru einungis til viðmiðunar, þar sem notkun er breytileg eftir magni og 
gerð þvottar, hitastigi á vatni sem vélin tekur inn á sig og einnig á hitastigi umhverfisins. Notkunin er 
miðuð við hæsta hitastig fyrir hvert þvottakerfi. 

** Þvottakerfi E við 60°C og með  er viðmiðunarkerfi um notkunargildi í samræmi við Evrópustaðal 
92/75/EØF. 
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Sérstök þvottakerfi 
 

Notkun* 
Kerfi Gerð efnis Lýsing á 

kerfi 
Auka 

aðgerðir 
Hámarks-

magn Orka 
kWklst 

Vatn í 
lítrum 

Tími 
klst/mín

 
EWF 1245 – EWF 1445 

0,15 48 0,46 

EWF 1646 
 

Skolun 

Til skolunar á 
handþvotti 

3 skolanir 
með 
mýkingarefni 
ef þarf, löng 
þeytivinda 

 

6 kg 

0,14 50 0,48 

- 
 

- 
 0,02 

 
Tæming 

Til að tæma vatn 
eftir síðustu 
skolun með 
valkostunum 

 og  

Tæming á 
vatni 

 
 

 
/ 

  0.02 

- 
 

- 
 0,10 

 
Þeytivinda 

Sérstök 
þeytivinda fyrir 
bómullarefni 

Tæming og 
þeytivinda á 
hámarkshraða

 
 

 

 
6 kg 

 
  0,13 

0,06  0,06 
 

Þeytivinda 
fínþvottur 

Sérstök 
þeytivinda fyrir 
léttþvott, 
fínþvott, 
ull/handþvott og 
silki. 

Tæming og 
létt þeytivinda 

 

6 kg 

  0,06 

- - - 
 

Endurstilla/ 
slökkva 

Til að hætta við 
þvottakerfi sem 
er í gangi eða til 
að slökkva á 
vélinni 

 

 

/ 
   

* Notkunargildin, í þessu yfirliti, eru einungis til viðmiðunar, þar sem notkun er breytileg eftir magni og gerð þvottar, hitastigi á vatni 
sem vélin tekur inn á sig og einnig á hitastigi umhverfisins. Notkunin er miðuð við hæsta hitastig fyrir hvert þvottakerfi. 
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Viðhald 
Ytra byrði vélar 

Þvo má vélina að utanverðu með volgu vatni og 
venjulegu þvottaefni sem ekki inniheldur slípiefni. 
Strjúkið yfir á eftir með hreinu vatni og þurrkið 
með hreinum klút. 

Mikilvægt: Ekki má nota alkóhól, þynni né önnur 
upplausnarefni. 

Þvottaefnisskúffa 

Eftir nokkra notkun safnast fyrir leifar af 
þvottaefni og mýkingarefnum í skúffunni. 

Því ætti að skola skúffuna af og til með vatni. Sé 
þörf á má taka skúffuna úr vélinni með því að 
þrýsta niður læsingu efst til vinstri. 

Efsti hluti hólfsins fyrir aukaefni er laus og má 
taka hann frá til að auðvelda þrifin. 

Ef vatn safnast í mýkingarefnahólfið að afloknum 
þvotti þarf að þrífa alla skúffuna. 

 
Hólf fyrir þvottaefnisskúffu 

Leifar af þvottaefni geta einnig safnast fyrir inni í 
hólfinu sem þvottaefnisskúffan gengur inn í. 

• Þetta hólf er auðveldast að þrífa með 
gömlum tannbursta. Þegar búið er að 
bursta hólfið er rétt að setja skúffuna í á ný 
og stilla vélina á skolunarkerfi án þess að 
hafa nokkrar flíkur í vélinni. 

 
Frárennslissía 

Í frárennslissíuna safnast ló, þræðir og smáhlutir 
sem hafa verið lausir í flíkunum. Aðgæta þarf 
síuna reglulega og hreinsa hana til að koma í 
veg fyrir vandræði við tæmingu vélarinnar. 

Athugið dæluna ef: 

• Vélin tæmir sig ekki eða þeytivindur. 

• Torkennileg hljóð heyrast frá vélinni þegar 
hún tæmir sig, til dæmis smámynd, 
öryggisnælur sem hindra dælingu. 

Aðferð við skoðun: 

Takið vélina úr sambandi 

Bíðið þar til að vatnið kólnar 

Opnið hlífna fyrir dælunni 

 
• Setjið skál undir opið til að taka við vatni. 

• Dragið út neyðartæmingarslönguna, setjið í 
bollann og takið hettuna af. 

• Þegar ekki kemur meira vatn, losuð 
dælulokið og takið það af. 

 
• Fjarlægið lausa hluti úr dæluhjólinu með því 

að snúa því. 

• Setjið hettuna aftur á 
neyðartæmingarslönguna og setjið hana á 
sinn stað. 

 
• Skrúfið dælulokið á aftur. 

• Lokið hlífinni. 
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Inntakssía 

Ef vélin fer að vera lengur að taka inn á sig vatn 
en hún er vön er rétt að athuga hvort sía fyrir 
inntaksvatn sé stífluð. 

Skrúfið fyrir vatnsloka og losið inntaksslöngu frá 
honum. Hreinsið síuna t.d. með tannbursta. 
Skrúfið inntaksslönguna á sinn stað á ný. Gætið 
þess að herða nægilega þannig að ekki leki með 
henni þegar opnað hefur verið fyrir vatnslokann á 
ný. 

 
Þvottavélin þrifin 

Ef þvegið er oft við lágt hitastig og/eða notað lítið 
af þvottaefni er mælt með að vélin sé þrifin einu 
sinni í mánuði. 

Þetta kemur í veg fyrir að mygla nái að myndast í 
vélinni en hún getur haft í för með sér óþægilega 
lykt. 

Setjið venjulegt magn af þvottaefni í 
þvottaefnisskúffu og látið vélina þvo heilt kerfi án 
þvottar á hæsta hitastigi (95°C). 

 

Kalkútfellingar hreinsaðar úr vélinni 

Þar sem hörkustig vatns fer yfir 7°dH, þarf að 
hreinsa kalk úr vélinni a.m.k. 4 sinnum á ári 
(Hafið samband við vatnsveitu sveitarfélags til að 
fá upplýsingar um hörkustig vatns). 

Kalkútfellingar á hitaelementum geta stytt 
endingartíma þeirra. 

Notið 1,5 dl af sítrónsýru í stað þvottaefnis og 
látið vélina þvo heilt kerfi án þvottar á hæsta 
hitastigi (95°C). 

Við frosthættu 

Ef vélin er á stað þar sem hætta getur verið á 
frosti verður að grípa til eftirfarandi ráðstafana: 

1. Skrúfið fyrir vatnsloka og losið 
vatnsslönguna frá honum. 

2. Leggið enda á inntaksslöngu og 
neyðartæmingarslöngu í ílát, t.d. bala, á 
gólfinu. 

3. Veljið þvottaerfi M og látið það ljúka sér af 
þar til vélin slekkur á sér. 

4. Skrúfið inntaksslöngu á sinn stað á ný og 
gangið einnig frá neyðartæmingarslöngu á 
sinn stað, eftir að hettan er sett á. 

5. Setjið valskífuna í “0” stöðu. 

Með þessu er komið í veg fyrir að nokkurt vatn 
sé í vélinni, en vatnsleifar sem frjósa geta valdið 
skaða á henni. 

Áður en vélin er tekin í notkun á ný skal ganga úr 
skugga um að hitastig við vél sé komið upp fyrir 
frostmark. 

Neyðartæming 

Ef nauðsynlegt reynist að tæma vélina þegar hún 
er í miðju þvottakerfi skal það gert á eftirfarandi 
hátt: 

1. Takið vélina úr sambandi. 

2. Skrúfið fyrir vatnsloka. 

3. Leyfið vatninu í vélinni að kólna. 

4. Opnið dæluhlífina 

• Setjið skál undir opið til að taka við vatni. 
Dragið út neyðartæmingarslönguna, setjið í 
bollann og takið hettuna af. Látið vatnið 
renna í skálina. Þegar skálin er full setjið 
hettuna á aftur. Tæmið skálina og endurtakið 
þar til að ekki kemur meira vatn.  

• Hreinsið dæluna eins og lýst var hér að 
framan.  

• Setjið hettuna aftur á 
neyðartæmingarslönguna og setjið hana á 
sinn stað.. 

• Skrúfið dælulokið á aftur og lokið hlífinni. 
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Ef vandamál koma upp 
Upplýsingar um hvernig hægt er að bregðast við smávægilegum vandræðum án þess að kalla til fagmann. 

Þegar kveikt er á vélinni er möguleiki að ein af eftirfarandi skilaboðum birtist á skjánum. 

- Vélin tekur ekki inn vatn, athugið krana og slöngu, vandamál með aðstreymi vatns 

- Vélin tæmir sig ekki, vandamál við tæmingu. 

- Hurðin er ekki almennilega lokuð. 

Þegar búið er að lagfæra vandamál á að ýta á START/BIÐ hnappinn til að láta þvottakerfi sem var rofið 
halda áfram. Ef þú getur ekki lagfært vandann sjálf(ur), skal hafa samband við fagmann. 
 VANDAMÁL  HUGSANLEG SKÝRING 
 Vélin fer ekki í gang:  Er öryggið í lagi? 

 Er vélin í sambandi? 
 Er vélin alveg lokuð?  
 Er þvottakerfið rétt stillt? 
 Er skrúfað frá vatnsloka?  
 Hefur verið þrýst á gangsetningarhnapp? 

 Vélin tekur ekki inn á sig vatn:  Er skrúfað frá vatnsloka? Kemur vatn úr honum?  
 Er vatnsþrýstingur nægur?  
 Er inntaksslangan í klemmu eða með broti í?  
 Er sía á inntaksslöngu stífluð?  

 Vélin tæmir sig um leið og hún tekur inn 
vatn: 

 Er gengið rétt frá frárennslisslöngu? Hluti slöngunnar á að vera í 
a.m.k. 60 sm hæð. 

 Vélin þeytivindur ekki/tæmir sig ekki:  Er frárennslisslanga í klemmu eða með broti í?  
 Er frárennslissía stífluð? Hana þarf að hreinsa með jöfnu millibili.  

 Hefur verið valið þvottakerfi með skolstoppi  eða næturkerfi      

 eða engin þeytivinda? 

 Vélin titrar og hefur mjög hátt:  Hafa allar flutningafestingar verið fjarlægðar? 
 Stendur vélin stöðug og lárétt? 
 Er nægilegt millibil milli vélar og veggjar eða skáps? 
 Er of mikið af þvotti í vélinni? 
 Er þvotturinn ójafn í vélinni? 

 Vatn rennur út á gólf:  Var notað of mikið af þvottaefni? Of mikið þvottaefni leiðir til mikillar 
froðumyndunar. 

 Er þvottaefnið ætlað fyrir þvottavél? 
 Er frárennslisslanga nægilega föst? 
 Hefur frárennslissía verið sett í á ný eftir þrif? 
 Lekur slanga? Lekur við samskeyti eða við vatnsloka? 

 Ekki er hægt að opna vél:  Er vélin í miðju þvottakerfi? 
 Ef hurðin er áfram lokuð? Fyrst er hægt að opna hurðina þegar 

hurðarljósið slokknar. 
 Vélin er enn að hitna eða að vatnshæð í tromlu nær upp á efsta 

hluta hurðar  

 Vond lykt úr vél:  Of lítið magn af þvottaefni notað. 
 Oftast þvegið við 40°C og sjaldan eða aldrei við 60°eða 95°C. 
 Vélin hefur ekki verið í notkun í langan tíma. Viðbrögð: Þvoið með 

tóma vél við 95°C og notið venjulegt magn af þvottaefni. 

 Þeytivinding byrjar óeðlilega seint:  Rafeindastýrt jafnvægiskerfi vélarinnar hefur farið í gang þar sem 
þvotturinn er ójafnt dreifður í henni. Vélin reynir að losa flíkurnar 
hverja frá annarri með því að snúa tromlunni fram og til baka 
nokkrum sinnum. Eftir að þessu er lokið fer þeytivindingin af stað. 
Þetta getur endurtekið sig nokkrum sinnum þar til jafnvægi er náð 
og þeytivinding getur lokið sér af. Tíminn sem þetta tekur getur 
verið u.þ.b. 5 mínútur. Ef vélinni tekst ekki að jafna dreifinguna 
innan þessara tímamarka hættir hún við þeytivindingu. 
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 Vélin gefur frá sér öðruvísi hljóð en eldri 
vélar: 

 Vélin er búin nútíma drifkerfi sem hefur minni hávaða í för með sér 
en eldri kerfi. Nýja drifkerfið fer gætilega af stað og jafnar þvottinum 
í vélinni áður en þeytivinding fer af stað. Þetta hefur í för með sér 
minni titring og hávaða en ella. 

 Ekki sést neitt vatn í vélinni:  Nútíma þvottavélar eru umhverfisvænar og nota minna af vatni en 
áður var. Þvotta- og skolunarhæfni er hins vegar í hámarki. 

 Þvottavélin þvær ekki nægilega vel:  Of lítið hefur verið notað af þvottaefni eða óhentugt þvottaefni verið 
notað. 

 Erfiðir blettir hafa ekki verið meðhöndlaðir með blettahreinsi fyrir 
þvott. 

 Ekki hefur verið valið rétt hitastig eða þvottakerfi. 
 Of mikið hefur verið af þvotti í vélinni. 

 Leifar af þvottaefni eru á flíkum eftir 
þvott: 

 Þetta eru líklega óuppleysanlegir hlutar þvottaefnisins og benda til 
að skolun sé áfátt. Burstið eða hristið flíkurnar og þvoið þær á ný ef 
þess gerist þörf. 

 Froðumyndun eftir síðustu skolun:  Nútíma þvottaefni geta leitt til froðumyndunar jafnvel eftir skolun, 
þetta hefur þó enga þýðingu fyrir þvottinn. 

 

Ef ekki tekst að leysa málið með hjálp töflunnar hér á undan skal hafa samband við næsta  sölu- eða þjónustuaðila. Áður en haft er 
samband ætti að aðgæta gerð vélarinnar, raðnúmer hennar og framleiðslunúmer. Þessar upplýsingar er að finna á skiltinu við lúgu 
vélarinnar, sbr. mynd. 

 

 
Tæknilegar upplýsingar

 
  EWF 

1245 
EWF 
1445 

EWF 
1646 

Utanmál Breidd 
Hæð 
Dýpt 

60 sm 
85 sm 
63 sm 

60 sm 
85 sm 
63 sm 

60 sm 
85 sm 
63 sm 

Raftenging Spenna 
Hám. 
straumnotkun 

220-230 
V/50Hz 
2200 W 
(10A) 

220-230 
V/50Hz 
2200 W 
(10A) 

220-230 
V/50Hz 
2200 W 
(10A) 

Vatnsþrýstingur Lágmark 
Hámark 

  50 kPa 
800 kPa 

  50 kPa 
800 kPa 

  50 kPa 
800 kPa 

Hámarks magn þvottar 
sem mælt er með 

Bómull, léreft 
Gerviefni, viðkv. 
efni 
Ull/handþvottur 
Silki 

6 kg 
3 kg 
 
2 kg 
1 kg 

6 kg 
6 kg 
 
2 kg 
1 kg 

6 kg 
3 kg 
 
2 kg 
1 kg 

Þeytivinding Hámark 1200 
snún/mín.

1400 
sn/mín. 

1600 
snún/mín. 

  Vélin uppfyllir kröfur Evrópusambandsins nr. 89/336/EØF, 73/23/ EØF.
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Uppsetning 
Vélin tekin úr umbúðunum 

Gætið þess að lítil börn leiki sér ekki í 
umbúðunum utan af vélinni. 

 
Flutningafestingar 

Tromlan í vélinni er fest með sérstökum 
festingum til að koma í veg fyrir að hún skemmist 
í flutningum. Þessar festingar verður að taka úr 
vélinni áður en hún er tekin í notkun: 

1. Losið skrúfu aftan á vél hægra megin og 
takið hana úr (nota skal skiptilykil). 

2. Dragið út 2 plastbolta 

 
3. Leggið vélina á bakhliðina. Gætið þess að 

slöngur lendi ekki í klemmu. 

4. Leggið frauðplast úr umbúðunum undir 
vélina. 

5. Takið frauðplast frá rafmótor þvottavélarinnar 
og losið báða plastpokana. 

 
6. Dragið plastpoka vinstra megin gætilega úr 

með því að beina átakinu til hægri og síðan 
niður. 

7. Dragið plastpoka hægra megin úr með því 
að beina honum til vinstri og síðan upp. 

 
8. Setjið botnlokið á og rekið tunguna inn í 

lássporið. 

 
 

9. Fjarlægið froðuplastundirlagið, reisið vélina 
við og losið síðustu skrúfurnar á bakhliðinni. 
Dragið út síðasta plastboltann. 

10. Lokið götunum með plasttöppunum sem 
fylgdu með leiðbeiningunum. 

 
Athugið! 

Rétt er að geyma flutningafestingarnar ef til þess 
kæmi að flytja þyrfti vélina á ný. 

Aldrei má flytja vélina nema flutningafestingarnar 
(boltarnir 3) séu á sínum stað. Tromlan getur 
valdið töluverðum skemmdum á ytra byrði 
vélarinnar ef þetta er ekki gert. 

Staðsetning 

Ganga skal frá vélinni á stöðugt, lárétt undirlag. 
Vélin má ekki snerta veggi eða innréttingu. 

Forsenda fyrir staðsetningu vélarinnar er að 
vatnsloki, frárennsli og raftengill séu nægilega 
nálægt vélinni til að slöngur og rafsnúra hennar 
nái. Ef svo er ekki er mælt með að kalla til 
fagmann og fá hann til að færa lagnir nær 
vélinni. 
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Vélin stillt af lárétt 

Eftir að búið er að ganga frá vélinni á 
fyrirhuguðum stað þarf að stilla halla hennar í 
lárétta stöðu með hjálp stillanlegra fóta. Vandið 
þetta þar sem þá er komið í veg fyrir hávaða og 
titring og eins að vélin skríði til við notkun. 

 

 
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 
 
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. 
 

 
 
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. 

 
 
Í grein á niðurfallsröri. Þessi grein verður að 
vera fyrir ofan vatnslás þannig að beygja sé hið 
minnsta 60 sentimetra fyrir ofan jörð. 
Afrennslisslangan er 2 m á lengd og má lengja 
mest í 4 m. Notið framlengingarslöngu með 
sama innanmál og frárennlisslangan.  
 
Gætið þess að afrennslislangan sé ekki með 
skörp brot. 
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