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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. 
 
Efnisyfirlit 
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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 heimilisdýr 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. 
 

 
Tæknileg lýsing  

 
STÆRÐIR   Hæð    85 cm  

Breidd    60 cm  
Dýpt    63 sm  

Hámarksmagn á þvotti   Bómull    6 kg  
Gerviefni   3 kg  
Viðkvæm efni   3 kg  
Ullarefni   2 kg  
Handþvottur   2 kg  
Silki    2 kg  

VINDUHRAÐI       1600 sn.mín. hám.  
RAFMAGN VOLT/RIÐ       220-230 V/50 Hz  
HEILDARORKUNOTKUN     2200W  
LÁGMARKSÖRYGGI      10 A  
VATNSÞRÝSTINGUR   Lágmark   0,05 MPa  

Hámark    0,8 MPa  
Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi ES tilskipanir:  
73/23/EEC frá 19/02/73 varðandi lágspennu  
89/336/EEC of 03/05/89 varðandi samræmi við rafsegulbylgjur.  
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Uppsetning 
 
Tekið úr pakkningu  
Allar flutningsfestingar og umbúðir verður 
að fjarlægja áður en tækið er tekið í 
notkun.  
Mælt er með að þú geymir allar 
flutningsfestingar svo að hægt sé að nota 
þær ef flytja þarf vélina aftur.  
Notið lykil, losið og fjarlægið tvær neðri 
botnskrúfur. Dragið út tvo plastpinna.  
Leggið vélina á bakið, gætið þess að 
kremja ekki slöngurnar.   

 

 
 

Fjarlægið froðuplast undan vélinni og takið 
plastpokana tvo.  
Dragið vinstri plastpokann varlega út, fyrst 
til hægri og síðan niður.  

 

 
Endurtakið fyrir hægri plastpokann varlega 
út, fyrst til vinstri og síðan upp.   
 

 

Fjarlægið froðuplastbotninn.  
Réttið vélina upp á ný og fjarlægið 
bakskrúfuna sem eftir er. Dragið út 
viðeigandi pinna.  
Lokið götunum með plasttöppunum sem 
fylgdu með leiðbeiningunum.  
 

 
 
Staðsetning  
Setjið vélina á hart slétt gólf.  
Gangið úr skugga um að loftflæði í kring 
um vélina sé ekki hindrað af teppum eða 
slíku. Gangið úr skugga um að vélin snerti 
ekki vegg eða innréttingar.  
Stillið vandlega af með því að skrúfa 
stillifætur inn eða út. Setjið aldrei pappa, 
viðarbút eða slíkt efni undir vélina til að 
mæta ójöfnum á gólfi.  

 

  
 
Vatnsinntak  
Tengið inntaksslöngu við krana með 3/4" 
snitti.  
Notið ekki slöngur sem þegar eru í notkun.  
Hinum enda slöngunnar, sem tengist 
vélinni, er hægt að snúa í hvaða átt sem 
er. Festingin er einfaldlega losuð, 
slöngunni snúið og síða hert aftur og þess 
gætt að vatn leki ekki.  
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Ekki á að lengja inntaksslönguna. Ef hún 
er of stutt og þú vilt ekki færa kranann, þarf 
að kaupa nýja og lengri slöngu sem, er 
sérhönnuð til þessara nota.  
 
Frárennsli vatns  
Hægt er að staðsetja aftöppunarslöngu á 
þrjá vegu:  
Krækt yfir brún á vaski með því að nota 
plaststýringu sem fylgdi vélinni. Í þessu 
tilviki þarf að gæta þess að endinn losni 
ekki þegar vélin er að tæmast.  
Þetta er hægt að gera með því að binda 
hana með spotta við krana eða festa hana 
við vegg.  

 

 
 

Í grein á niðurfallsröri. Þessi grein verður 
að vera fyrir ofan vatnslásinn svo að 
beygjan sé hið minnsta 60 sm fyrir ofan 
jörð.  
Beint í niðurfall í hæð sem er ekki minni 
en 60 sm og ekki meiri en 90 sm.  
Endi aftöppunarslöngu verður ávallt að 
hafa loftun. þ.e. innra þvermál niðurfalls 
verður að vera meira en ytra þvermál 
slöngunnar.  
Ekki má vera brot á aftöppunarslöngunni. 
Látið hana liggja á gólfinu; aðeins sá hluti 
sem er næst niðurfalli á að vera í lyftri 
stöðu.  

 

 

Tenging við rafmagn  
 
Tækið er gert til að vinna á 220-230 V, 
einfasa, 50 Hz tengingu.  
Athugið hvort raflögn heimilisins geti tekið 
hámarksálag (2,2 kW), að teknu tilliti til 
annarra tækja í notkun.  
Tengið vélina við jarðtengdan tengil.  
 

 
Framleiðandinn hafnar allri ábyrgð á 
skemmdum eða meiðslum sem verða 
vegna þess að framagreindum 
öryggisvarúðarleiðbeiningum er ekki fylgt.  
Ef þörf er á að skipta um rafmagnssnúru, á 
að láta þjónustuaðila um það verk.  
 
Rafmagnskapallinn verður að vera 
aðgengilegur eftir að vélin er sett upp.  
 
Vélin sett á stand (aukabúnaður)  

 

 
 

Stærð á standi  
Hæð: 30 sm.  
Breidd: 60 sm.  
Dýpt: 60 sm.  
Hægt er að setja vélina á stálstand með 
skúffu til að gera hleðslu og tæmingu á vél 
auðveldari. (þetta er aukabúnaður og kann 
að vera að hann sé ekki fáanlegur á þínu 
sölusvæði). Athugið hjá söluaðila.  
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Nýja þvottavélin þín  
 

 

Nýja þvottavélin þín uppfyllir allar nútímakröfur varðandi þvotta og er jafnframt sparneytin á 
straum, vatn og þvottaefni.   
Frekari sparnað er hægt að fá fram með því að þvo minni skammta af þvotti og 
rafmagnsnotkun er í hlutfalli við magn og þvottakerfi sem er notað.  
• Skjár sýnir þvottatíma og einnig hve langur tími er eftir hverju sinni.  
• Sérstakt ullarkerfi meðhöndlar ullarfatnað á nærgætinn hátt.  
• Sjálfvirk niðurkæling vatns í 60°C áður en vélin tæmir sig er hluti af 90°C kerfinu.  Þetta 

kemur í veg fyrir að þvottinn verði fyrir öru hitatapi og minnkar þannig krumpun.  
• Jafnvægisstilling sér um að ná jafnri dreifingu á þvottinum fyrir vindu.  
• Valrofinn sameinar stillingar fyrir kerfi, og gerir allar stillingar mjög einfaldar.  
• Vélin talar núna við þig. Hún er með þróuð talskilaboð sem leiða þig í gegn um allt 

þvottaferlið og vara þig við hugsanlegum villum. Skilaboðin gera þvottinn auðveldari!  
 
 
Lýsing á tækinu 
 
1 Skúffa fyrir þvottaefni  
2 Stjórnborð  
3 Gátljós fyrir lokaða hurð  
4 Dæla  
5 Stillanlegir fætur  
 
 
Gátljós fyrir lokaða hurð (3)  
Helst logandi allan þann tíma sem kerfið er 
á og gefur til kynna að hurð sé lokuð.  
Þegar ljósið slokknar er hægt að opna 
hurðina (sjá síðu 20).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skúffa fyrir þvottaefni  
 

 Forþvottur  

 Aðalþvottur  

 Mýkingarefni, sterkja  
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Notkun 
  
Stjórnborð  

 
 
 

 
1 Yfirlit yfir kerfi  
Spjald með þvottaleiðbeiningum er geymt 
innanvert á framhlið þvottaefnisskúffunnar, eða 
með handbókinni. 
  
2 Valrofi fyrir kerfi  
Valrofanum er skipt í 4 hluta:  
• Bómull, lín (blár hluti)  
• Gerviefni, viðkvæm efni, handþvott, ull, silki 30 
og "mini" 30 (grænn hluti)  
• Skolun, Tæming, Þeytivinda, Viðkvæm 
þeytivinda, minni 1, minni 2 (grár hluti)  
• Express 60° (grænn hluti)  

 
 

Hægt er að snúa valskífunni hvort sem er 
réttsælis eða rangsælis.  

Staða  stendur fyrir sparnaðarkerfi 
(ENERGY SAVING) og staða  til að 
endurstilla/slökkva á vélinni.  
Við lok þvottakerfis verður valhnappur að vera á 

, til að slökkva á vélinni.  
 
Athugið!  
Ef þú snýrð valskífu þvottakerfa á annað kerfi 
þegar vélin er í gangi,  birtist viðvörun á skjánum 
í 4 sekúndur og viðvörunarhljóð heyrist 3 
sinnum.  

 
3 Skjár  
 
 Skjárinn er notaður til að stilla margar aðgerðir 
og tengja þær saman með fáum stjórneiningum 
(1 valskífu og 6 hnöppum). Þessi einfalda stýring 
er möguleg með gagnvirkum skjá.  
 Með gagnvirkni er átt við að skjárinn sýnir hvert 
skref sem tekið er. Þetta tryggir að stillingar sem 
eru framkvæmdar eru réttar. Þú sérð gildandi 
stillingar hvenær sem er á skjánum.  

 
 
1. Skjárinn sýnir gildandi stillingu  
2. Rauntíma  
3. Lok kerfis  
4. Valið sýnir hitastig, vinduhraða, kosti og 
aukavalkosti.  
 
4 Hnappur fyrir hitastig (Temp.)  
Ýtið á þennan hnapp aftur og aftur til að auka 
eða minnka hitastigið, ef þú vilt þvo á öðru 
hitastigi en kerfið ráðleggur.  
Hámarkshitastig eru 90°C fyrir bómull, 60°C fyrir 
gerviefni, 40°C fyrir viðkvæm efni, ull og efni sem 
þarf að handþvo, 30°C fyrir silki og "mini"-
þvottakerfi. “0” táknar kaldan þvott.  
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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 Hnappur fyrir þeytivindu (Spin)  
Ýtið á þennan rofa nokkrum sinnum til að auka 
eða minnka hraðann ef ætlunin er að vinda á 
öðrum hraða en þeim sem vélin leggur til. 

 
Hámarkshraðar eru:  
• Fyrir bómull:   1600 sn.mín.;  
• fyrir gerviefni, ull, og efni sem þarf að handþvo:  

 900 sn.mín.;  
fyrir viðkvæm efni, silki og "mini"-þvottakerfi:  

 700 sn.mín.;  
 

Með því að ýta á þeytivinduhnappinn er einnig 
hægt að velja valkostina Engin þeytivinda “0”, 
Skolstopp  og Næturkerfi  
Engin þeytivinda «0» útilokar allt vinduferli og 
eykur skolu fyrir bómull og gerviefni.  
Skolstopp : Þegar þessi valkostur er valinn, 
tæmir vélin ekki vatnið eftir síðustu skolun, svo 
að þvotturinn krumpist ekki.  

Staða Næturþvottur :Þegar þessi valkostur er 
valinn, tæmir vélin ekki vatnið eftir síðustu 
skolun, svo að þvotturinn krumpist ekki.  
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  
Velið eitt af eftirfarandi kerfum til að ljúka við 
ferlið:  
 

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

 Þeytivinda  
Til að þeytivinda þvottinn, veljið þvottakerfi  
(vindu) / þeytivindu fyrir viðkvæman þvott ; 
veljið vinduhrapa með hnappi þeytivinda og ýtið 
á START/BIÐ hnappinn. 
  
Mikilvægt!  
Áður en kerfin tæming ,  
(Þeytivinda) eða  (Viðkvæm þeytivinda) verður 
að var búið að snúa valhnappi á O. 
  
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.  

 
“Exit”-hnappur flytur til baka í fyrra val.  
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Hægt er að sameina ýmsa virkni, sem þó fer eftir 
þvottakerfi. Þetta val fer fram á eftir aðalvali og 
áður en ýtt er á START/BIÐ rofann.  
Þegar ýtt er á “Options”hnappinn koma allir 
valkostir sem standa til boða í ljós á skjánum 
(sem leyfir eru fyrir valið kerfi).  
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.  
Ath: Til að breyta áður völdum aðgerðum þarf að 
fara í aðgerðir sem lýst var hér að framan.  
Mikilvægt! Þegar þú velur kost, og ýtt er á 
hitastig Temp., þeytivindu Spin eða ef þú hreyfir 
valskífuna samhliða því að velja valkost þá fer 
þessi virkni í gang.  

 AUKASKOLUN: Þessa aðgerð má velja 
með öllum kerfum nema ullar og handþvotti. 
Vélin bætir 2 skolunum við bómull og 1 skolun 
við gerviefni, viðkvæm efni og silki.  
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.  Þvottatíminn 
styttist í samræmi við gerð efna og valið hitastig. 
Þegar þessi kostur er valinn sést «Short» eða 
«Very Short» á skjánum.  

 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/BIÐ" hnappinn til að gangsetja 
kerfið.  
 
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. Eftir að 
búið er að loka hurðinni, ýtið á Start/bið 
hnappinn.  
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-30' , silki 30' 
og express 60°).   
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: fyrir sérlega 
óhreinan þvott.  
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 fryrir gerviefni. Þetta kerfi er hægt að nota 
fyrir bómull og gerviefni. Fyrir bómull lækkar 
hraði þeytivindu sjálfkrafa niður í 1000 sn.mín.  
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 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°C, 
50°C eða 40°C, mun hitastigið lækka í 42°C.  

 UPPSETNING:  
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 2 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 «Store 
programme?» (hvort vista eigi stillingu á 
þvottakerfi) birtist á skjánum.  
 

 
3. Ýtið á «Change» hnappinn til að vista 
þvottakerfið. «Stored» (skilaboð um vistun) 
birtast á skjánum.  

 
 
Til að breyta vistuðu þvottakerfi þarf að 
endurtaka þessa aðgerð frá upphafi.  
HLJÓÐ / HLJÓÐSTYRKUR  
Með hljóðstillingum er hægt að breyta styrk á 
hljóðsendi Hægt er að velja á milli þriggja 
styrkstiga: venjulegs, lægra hljóðs eða hljóðlaust. 
TAL (LÁGT, MIÐLUNGS, HÁM.).  
Dæmi:  

1. Veljið valmynd og veljið hljóðstyrk 
 

 
 
2. Notið  «Change» hnappinn til að velja 

æskilegan hljóðstyrk. 

 
 
 

Athugið! Þú getur sett styrk tals á eða tekið hann 
af með því að ýta samtímis á CHANGE og EXIT 
hnappana.  
 

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

 
 

SKERPA  
Skerpustilling (Contrast) gefur kost á að lagfæra 
útlit skjámyndar.  
Dæmi:  
1. Veljið valmynd fyrir skerpu.  
2. Notið «Change» hnappinn til að stilla æskilega 
skeru.  
 

 
 
BAKLÝSING  
Ljósstyrkur (Brightness) gefur kost á að stilla 
ljósstyrk baklýsingar á skjá.  
Dæmi:  
1. Veljið valmynd fyrir skerpu.  
2. Notið "Change" hnappinn til að stilla inn 
æskilegan ljósstyrk. 
 

 
 
Ath:  
Ef ekki er ýtt á neinn hnapp innan 10 mínútna 
eftir að þvottakerfi lýkur, verður baklýsingin á 
skjánum veikari.  
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7 START/HLÉ rofi  
 

 
 
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 ýtt er á hnappinn á ný er virkni 

þvottakerfis í gangi rofin. Ljósið við hnappinn 
byrjar að blikka. Ýtið aftur á hnappinn til að 
gangsetja þvottakerfið á ný.  

Ef þú stöðvar kerfi með því að setja á HLÉ, er 
hægt að opna hurðina ef:  
• Þvottavélin er ekki að hitna.   
• Að vatnsborð sé ekki of hátt;  
• Að tromlan sé ekki að snúast.  
 
Mikilvægt! Þú verður að setja vélina í HLÉ áður 
en þú breytir nokkru í þeim þvottakerfum sem 
eru í gangi.  

8 Talboð  
Rafræn talvél leiðbeinir þér varðandi þvottaferlið 
með skýrum, einföldum og leiðbeinandi 
talboðum.  
Þú getur sett talboðin á eða tekið þau af með því 
að ýta samtímis á «Change» og «Exit» 
hnappana. Ef talboðin eru virk birtist “Voice 
enable” (Talboð virk) á skjánum. Ef þau eru óvirk 
birtist “Voice disable” (Talboð óvirk) á skjánum.  
Það er mögulegt að velja þrjú stig hljóðstyrks 
(LÁGT, MIÐLUNGS, HÁM.), með því að ýta á 
«Change» hnappinn, fara í valmynd og síðan 
valkost uppsetningar.  
Þegar kveikt er á tækinu heyrist vingjarnlegt 
hljóðmerki.  
Það eru tvær gerðir skilaboða:  
• skilaboð sem útskýra hvernig stilla á 

þvottakerfi og sem lýsir mismunandi kostum.  
Skilaboðin heyrast aðeins einu sinni nokkrum 
sekúndum eftir nýtt val.  
• viðvörunarboð  
Í þessu tilfelli heyrast skilaboðin strax og aftur og 
aftur þar til að orsökin hefur verið upprætt.  
 
Athugið! Talvélin getur talað nokkur tungumál. 
Þú getur valið tungumál tals á sama hátt og þú 
velur það sem birtist á skjánum. Ef þú velur 
tungumál sem er ekki tiltækt, þá heyrast engin 
skilaboð.  
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Kerfisupplýsingar  

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

 Skol 
Þetta er sjálfstætt þvottakerfi sem hægt er að 
nota til að skola og þeytivinda þvott sem þveginn 
hefur verið í höndunum.  
Vélin skolar þrisvar og vindur þar á eftir á 
hámarkshraða.  
Hægt er að draga úr vinduhraða með því að ýta 
á hnappinn Spin (Þeytivinda). Loka þeytivindan 
er aðeins ætluð fyrir bómull eins og í kerfi fyrir  
þeytivindu.  
 

 Tæming 
Til að tæma vatnið sem verður eftir við síðasta 
skol við þvottakerfi með bið á skolun eða í 
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. Það er ætlað fyrir bómull.  
Vinduhraða má þó breyta með vindurofanum 
(Spin)  svo hann henti hverju sinni.  

 Viðkvæm vinda 
Þeytivinda Hám. 700 sn.mín. Hana er hægt að 
nota fyrir gerviefni, viðkvæm efni, ull/handþvott 
og silki. Vinduhraða má þó breyta með 
vindurofanum (Spin)  svo hann henti hverju sinni. 
.  

 
 

 “Mini” kerfi 
Þetta er fullkomið kerfi sem hægt er að tengja 
eftirfarandi kosti: Minnkun á vinduhraða, engin 
þeytivinda, skolstopp eða næturþvottur, seinkun 
á starti.  
Notað fyrir þvott sem er ekki sérlega óhreinn, 
eða þarfnast frískunar.  
Hám. Magn á þvotti 3 kg;  
Hitastig í þvotti 30°C  
Tímalengd kerfis 30 mínútur  
Hraði á lokavindu 700 snúningar.  
 

 Express 60° 
Þetta kerfi er hægt að velja með eftirfarandi 
kostum og er notað fyrir hálfa hleðslu af þvotti 
sem er ekki sérlega óhreinn, eða með eðlileg 
óhreinindi. Það þvær með þvottahæfni A.  
Hám. Magn á þvotti: 3 kg  
hitastig: 60°C  
Kerfi: 45 mínútur  
Loka vinduhraði: 1200 sn.mín.  
 

 = Hætt við / slökkt 
Til að hætta við þvottakerfi er valskífan stillt á 0. 
Því næst er hægt að velja nýtt þvottakerfi.  
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Ráð fyrir þvott  
 
Flokkun á þvotti  
Fylgið leiðbeiningum á hverjum fatamiða og 
leiðbeiningum framleiðanda.  
Flokkið þvottinn á eftirfarandi hátt:  
Hvítur þvottur, litaður, gerviefni, viðkvæm efni, 
ull.  
 
Hitastig  
90°C fyrir hvít bómullarefni og lín með 
venjulegum óhreinindum  
(klúta, handklæði, dúka og slíkt)  
50°-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).  
O (kalt) 30°- 40° fyrir viðkvæm efni blandaðan 
þvott, þar með innifalin þræði úr gerviefnum og 
ull.  
 
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  
Tilvísanir um meðmælta hleðslu koma fram í 
yfirliti yfir þvottakerfi.  
Almennar reglur:  
Bómull, lín: Full tromla en ekki troða inn þvotti.  
Gerviefni: Ekki meira en hálffull tromla.  
Viðkvæm efni og ull: Ekki meira en einn þriðji 
af tromlu.  
Með því að þvo hámarksmagn næst fram mesta 
skilvirkni í notum á vatni og orku.  
Ef þvottur er mjög óhreinn, dragið úr magni á 
þvotti.  
Þyngdir á þvotti  
 
Eftrifarandi þyndir eru leiðbeinandi:  
 
baðsloppur             1200 g  
munnþurka   100 g  

rúmteppi           700 g  
teppi             500 g  
koddaver            200 g  
borðdúkur            250 g  
handklæði            200 g  
diskamotta            100 g  
náttkjóll            200 g  
kvennærbuxur            100 g  
vinnuskyrta karlmanns           600 g  
karlmannsskyrta  200 - 300 g  
náttföt karlmanns   500 - 500 g  
blússa             100 g  
karlmannsnærbuxur           100 g  
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Að fjarlægja bletti  
Þráláta bletti er oft ekki hægt að fjarlægja aðeins 
með vatni og sápu. Það er því mælt með að 
meðhöndla þá fyrir þvott.  
Blóð: Meðhöndlið nýja bletti með köldu vatni. 
Fyrir þurra bletti, bleytið yfir nótt með vatni og 
sérstakri sápu, 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. Sýnið aðgát 
gagnvart ryðblettum sem eru ekki nýlegir, þar eð 
þræðir efnisins gætu hafa skemmst og gat getur 
komið á 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 
asetón (*) (eða naglalakkshreinsi), leggið 
fatnaðinn á mjúkt klæði og bleytið blettinn létt.  
Varalitur: Bleytið upp með asetón 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 asetón (*), síðan með ediki; 
meðhöndlið allar leifar af blettum á hvítu efni 
með bleikiefni og skolið síðan vel.  
Tjörublettir: Meðhöndlið fyrst með blettahreinsi, 
spíra eða bensíni og nuddið síðan vel með 
þvottaefni.  
 
(*) Notið ekki asetón á gervisilki.  
 
Þvottaefni og íbætiefni  
Góður árangur í þvotti byggist einnig á vali á 
þvottaefnum og notkun á réttu magni, sem 
kemur í veg fyrir sóun og verndar umhverfið. Þótt 
þvottaefni séu lífbrotgjörn, innihalda þau efni, 
sem í miklu magni, geta verið skaðleg lífríki 
umhverfisins.  
Val á þvottaefni fer eftir gerð efnis (viðkvæm, ull, 
bómull, osfrv.), lit, hitastigi í þvotti og 
óhreinindastigi.  
Nota má allar algengar gerðir þvottaefnis fyrir 
þvottavélar í þessari vél:  
– 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 önnur íbætiefni verður að setja í 
viðeigandi hólf í sápuskúffu áður en þvottakerfi 
er gangsett.  
Ef notað er sterkara þvottaefni eða fljótandi 
þvottaefni, verður að velja þvottakerfi án 
forþvotts.  
Þvottavélin er með hringrásarkerfi sem gefur 
kjöraðstæður við not sterkara þvottaefnis.  
Hellið fljótandi þvottaefni í hólf þvottaefnisskúffu 
merkt  rétt áður en þvottakerfi er gangsett.  
Öllum mýkingarefnum eða þvottasterkju verður 

að hella í hólf merkt  áður en þvottakerfi er 
gangsett.  
Fylgið tilmælum framleiðenda varðandi magn 
sem á að nota og farið ekki yfir hámarksmerki 
«MAX» í skúffu fyrir þvottaefni.  
 
Magn af þvottaefni sem á að nota  
Gerð og magn þvottaefnis fer eftir gerð efna, 
magn á þvotti, stigi óhreininda og hörku vatns.  
Harka vatns er skilgreind í svonefndum "gráðum" 
í 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 varðandi 
magn sem á að nota.  
Notið minna þvottaefni:  
– ef þvegið er lítið magn,  
– ef þvottur er lítið óhreinn,  
– ef mikil froða myndast við þvott.  
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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 90°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. 
Þegar kveikt er á tækinu á ný birtast öll skilaboð 
á skjánum í þessu tungumáli.  
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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. 

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 
annarri línu á skjánum. Valið hitastig birtist í 
horni á þriðju línu. 

 

 

7. Veljið hraða þeytivindu, SKOLSTOPP 

 eða Næturkerfi  

Ýtið aftur og aftur á hnapp fyrir þeytivindu til að 
velja æskilegan hraða þeytivindu eða 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.  
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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 
Það er mögulegt að breyta hvaða ferli sem er 
áður en þvottakerfið framkvæmir það.  
Þegar þvottakerfi er komið í gang, er aðeins 
hægt að hætta við með því að snúa valskífunni á 

 og þvínæst að velja nýtt þvottakerfi.  Vatnið 
helst í vélinni. . Setjið það af stað með því að ýta 
á START/HLÉ rofann.  
Ath: Til að tæma vatnið áður en nýtt ferli er sett 
af stað verður að hætta við kerfið og velja 
tæmingarferli.  

12. Hætta við þvottakerfi 

Snúið valskífunni á  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). 
 
Losun á lás er einnig gefin til kynna með 
skilaboðunum "hægt að opna hurð" (ferli lokið).  
Snúið valskífunni á   til að slökkva á vélinni.  
Opnið vélina og takið þvottinn úr henni.  
Athugið hvort tromlan sé alveg tóm með því að 
snúa henni með hendi. Þetta er gert til að tryggja 
að ekkert sé skilið óvart eftir og geti skemmst í 
næsta þvotti (hlaupið) eða litir runnið úr í hvítan 
þvott.  
Við mælum með að skrúfa fyrir vatnskrana og 
fjarlægja rafkló úr innstungu.  
Látið hurðina standa opna til að lofta 
þvottavélina.  
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Yfirlit yfir þvottakerfi 
 

Notkun 
Tegund á 

þvotti og merki 
á miða 

 

 
Hám. 
magn 

á 
þvotti 

 

Kerfi/ 
hitastig 

 
Lýsing á kerfi Tiltækir kostir 

Orka 
kWklst 

 

Vatn 
lítrar 

 

Tími 
mín. 

 

Hvít og lituð 
bómull: 
t.d, lök, 
dúkar, 
heimilsþvottur 

 

6 kg 
Bómull  
0 (kalt)-90°C 

 

Aðalþvottur við 
0 (kalt)-90°C 
3 skol 
Löng vinda 

2,3 61 142 

Hvít og 
lituð bómull 
Sparnaðar** t.d. 
skyrtur, blússur, 
nærföt, 
handklæði, 
heimilsþvottur 

 

6 kg 
Bómull E  
60°-50°-40°C 

 

Aðalþvottur við 

60°-50°-40°C 

2 skol (E60°) 

3 skol (E 50°- 

E 40°) 

Löng vinda 

 

1,02 37 99 

Gerviefni: 
t.d, skyrtur, 
blússur, 
nærföt 

 

3 kg 
Gerviefni  
0 (kalt)-60°C 

 

Aðalþvottur við 

0 (kalt)-60°C 

3 skol 

Stutt vinda 
 

0,95 53 88 

Viðkvæm efni: 
t.d. akrýlefni, 
viskóse, 
pólýester, 
gerfiefnablöndur 

 

3 kg 

Viðkvæm efni 

 
0 (kalt)-40°C 

 

Aðalþvottur við 

0 (kalt)-40°C 

3 skol 

Stutt vinda 
 

0,5 57 58 

Handþvottur 

 
2 kg 

Handþvottur 

 
0 (kalt)-40°C 

 

Aðalþvottur við 

0 (kalt)-40°C 

3 skol 

Stutt vinda 

 0,35 50 57 

Ull  2 kg 
Ull  

0 (kalt)-40°C 

 

Aðalþvottur við 

0 (kalt)-40°C 

3 skol 

Stutt vinda 

 0,35 50 57 

Silki  1 kg Silki  

30°C 

Aðalþvottur við 

0 (kalt)-40°C 

3 skol 

Stutt vinda 

 0,28 50 39 

“Mini”-kerfi  3 kg  

30°C 

Aðalþvottur við 

30°C 

2 skol 

Stutt vinda 

 
,035 58 31 

* 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. Notkunin er miðuð við hæsta hitastig fyrir hvert þvottakerfi.  
** Í samræmi við reglugerð Evrópusambandsins 92/75 er orkunotkun sem gefin er upp á merkimiða miðuð við 60°C þvottakerfi.  
Þvottakerfi fyrir ull í þessari vél er viðurkennt af Woolmark til þvotta á fatnaði frá Woolmark sem þvo má í vél, að því gefnu að þvegið 
sé samkvæmt leiðbeiningum þvottamiða á fatnaði og samkvæmt leiðbeiningum fyrir þessa vél. Leyfi nr. M9605.  
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Sérstök þvottakerfi 
 

Notkun* Staða á valskífu 
kerfa Kerfi Lýsing á 

kerfi 
Viðbótar  
aðgerðir 

Hám. magn 
á þvotti Orka  

kWklst 
Vatn  
lítrar 

Tími  
mín. 

Skol Til skolunar 

3 skol með 
íbætiefni ef 
þörf er á 
Löng vinda 
á hám. 
hraða  

6 kg. 0,14 50 48 

Tæming 

Til að tæma 
vatn eftir 
síðustu 
skolun með 
valkostum  

 og  
næturkerfi. 

  / - - 2 

Þeytivinda 
Sérstök 
vinda fyrir 
bómull 

Tæming og 
þeytivinda 
hám. hraða  

6 kg. - - 10 

Viðkvæm vinda 

Sérstök 
vinda fyrir 
gerviefni, 
viðkvæm 
efni, 
Ull/handþvott 
og silki 

Tæming og 
viðkvæm 
þeytivinda  

6 kg. - - 6 

Express 60° 

Fyrir lítið eða 
eðlilega 
óhreina 
bómull 
Framkvæmir 
þvott með A 
þvottahæfni 

Aðalþvottur 
við 60°C  
Þeytivinda 
1200 sn.mín.  

3 kg. 0,9 50 45 

Endurstilla/Slökkt 

Til að hætta 
við kerfi 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 
1. Þétting á hurð  

Athugið þéttinguna öðru hvoru og fjarlægið 
hugsanlega hluti sem gæti hafa klemmst í 
fellingunum. 

 
2. Vélin að utan  

Þvo má vélina að utanverðu með volgu vatni og 
venjulegu þvottaefni sem ekki inniheldur slípiefni.  

Hreinsið með hreinu vatni og þurrkið með 
mjúkum klút. Mikilvægt: Ekki má nota alkóhól, 
leysiefni né svipuð efni til að hreinsa vélina að 
utan.  

3. Skúffa fyrir þvottaefni  

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

Því ætti að skola skúffuna af og til með vatni. Til 
að taka skúffuna úr vélinni, þrýstið niður læsingu 
efst til vinstri.  

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

 
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. 

 
Dæla  

Skoða á dæluna ef • vélin tæmir sig ekki eða 
vindurekki  

• ef óeðlileg hljóð heyrast við tæmingu vegna 
þess að aðskotahlutir á borð við öryggisnælur, 
smápeninga eða slíkt eru í dælunni.  

Framkvæmið eftirfarandi:  

• Takið vélina úr sambandi.  

• Ef þörf krefur bíðið þar til að vatnið hefur 
kólnað.  

• Opnið dæluhurðina.  

 
• Setjið skál undir opið til að taka við vatni.  

• Losið um neyðartæmingarslönguna, setjið hana 
í ílát og takið tappann af slöngunni.  

• Þegar vatnið hættir að streyma út, losið dæluna 
og takið hana. Hafið ávallt klút tiltækan til að 
þurrka upp það sem lekur niður þegar dælan er 

fjarlægð.  

• Fjarlægið lausa hluti úr dæluhjólinu með því 
að snúa því. 
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• Setjið hettuna aftur á 

neyðartæmingarslönguna og setjið hana á 
sinn stað. 

 
• Skrúfið dæluna í aftur. 

• Lokið hlífinni. 

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.  

Hreinsið síuna með stífum bursta.  

Skrúfið slönguna aftur á kranann. 

 
Þvottavélin þrifin 

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 krefur bíðið þar til að vatnið hefur 
kólnað.  

• Opnið dæluhurðina.  

• Færið enda aftöppunarslöngu að skálinni og 
setjið endann á slöngunni í skálina. Takið 
tappann af slöngunni. Vatnið ætti að streyma 
í skálina. Þegar skálin er full, setjið tappann 
aftur á slönguna. Tæmið skálina. Endurtakið 
þar til að vatnið hættir að flæða út.  

• Hreinsið dæluna ef þörf krefur;  

• Setjið tæmingarslönguna aftur á sinn stað 
eftir að hafa lokað henni;  

• Skrúfið dæluna aftur í og lokið hurðinni.  

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:  

• Takið vélina úr sambandi við rafmagn.  

• Lokið fyrir vatnskranann og losið slönguna af 
krananum.  

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

• Skrúfið slönguna aftur á. Setjið 
tæmingarslönguna aftur á sinn stað eftir að 
hafa lokað henni.  

• Með því að gera þetta er allt vatn sem er eftir 
í vélinni fjarlægt og þar með komið í veg fyrir 
myndun á ís, og í framhaldi að hlutir geti 
skemmst.  

• Þegar vélin er tekin í notkun á ný, gætið þá 
þess að umhverfishitastig sé yfir 0°C. 
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Ef vandamál koma upp 
Vandamál sem þú getur leyst sjálfur  
Þegar vélin er í gangi getur verið hugsanlegt að ein af eftirfarandi skilaboðum birtist á skjánum:  
Vandamál með vatnsstreymi ...... “Ekkert vatn kemur inn. Athugið krana og slöngu"  
Vandamál við tæmingu vatns. .......... “Engin tæming. Athugið tæmingarslöngu/síu”  
Hurð opin ...................................... “Hurð ekki lokuð. Vinsamlegast athugið"  
Þegar búið er að lagfæra vandann, ýtið á Start/bið hnappinn til að endurræsa þvottakerfið. Ef vandamálið er enn til staðar eftir allar 
athuganir, hafið samband við þjónustuaðila. 

VANDAMÁL HUGSANLEG SKÝRING 

• Vélin fer ekki í gang: • Hurðin er ekki nægilega vel lokuð (Hurð ekki lokuð. Vinsamlegast athugið)  

• Vélin er ekki í sambandi -  eða ekki straumur á tengli. 

• Aðalöryggi hefur slegið út  

• Ekki hefur verið ýtt á START/BIÐ-hnappinn  

• SEINKUN Á STARTI" hefur verið valin. 

• Vélin tekur ekki inn á sig 
vatn: 

• Skrúfað er fyrir vatnskranann (Ekkert vatn streymir inn. Athugið krana og slöngu)  

• Inntaksslanga er klemmd eða beygð (Ekkert vatn streymir inn. Athugið krana og slöngu)  

• Sía í inntaksslöngu er stífluð (Ekkert vatn streymir inn. Athugið krana og slöngu)  

• Hurðin er ekki vel lokuð (Hurð ekki lokuð. Vinsamlegast athugið) 

• 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: 

• Aftöppunarslanga er kramin eða beygð (Engin tæming. Athugið tæmingarslöngu/síu)  

• Þvottakerfi með skolstoppi, næturkerfi eða engin þeytivinda hefur verið valin.  

• Tæmingardæla er stífluð (Engin tæming. Athugið tæmingarslöngu/síu) 

• Vatn rennur út á gólf: • 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.  

• Aftöppunarslanga er skemmd.  

• Tæmingardæla hefur ekki verið skrúfuð í eftir hreinsun.  

• Tappi hefur ekki verið settur í neyðartæmingarslöngu eftir notkun. 

• Óásættanleg útkoma úr 
þvotti: 

• Of lítið af þvottaefni eða óheppilegt þvottaefni hefur verið notað.  

• Erfiðir blettir hafa ekki verið meðhöndlaðir fyrir þvott.  

• Rétt hitastig var ekki valið.  

• Of mikil hleðsla á þvotti. 

•  Vélin titrar eða er hávær: • Flutningsfestingar og umbúðir hafa ekki verið fjarlægð.  

• Fætur hafa ekki verið stilltir af.  

• Þvottur liggur ekki jafnt í tromlunni.  

• Hugsanlega er mjög lítill þvottur í tromlunni. 

• Ekki er hægt að opna vél: • Vatnshæð er yfir neðri brún á hurð.  

• Vélin er að hita vatnið  

• Að tromlan sé að snúast.  

• Aðeins er hægt að opna hurðina þegar skilaboðin «Door openable» (hægt að opna hurð) 
birtast á skjánum 

• 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  

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. 

 

 


