
 
 
 
 

Þurrkari 
EDI 96150 W “Iron Aid”  
 
Vnr: 1805448 

 
 
Notendahandbók 
 
 
 

 

 



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

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

 Almennar upplýsingar og ráð  
 

 Upplýsingar varðandi umhverfið  
 
Mikilvægt: Notið aðeins "Iron Aid"-kerfið með 
mjög hreinu vatni!  
Vatn sem inniheldur óhreinindi getur skaðað 
þurkarann.  
 

 
Öryggi  
 
Fyrir notkun í fyrsta sinn  
• Athugið "leiðbeiningar varðandi 

uppsetningu og tengingar"  
• Mikilvægt Aðeins má flytja tækið í 

uppréttri stöðu.  
• Athugið áður en vélin er tekin í notkun, 

athugið hvort hún hefur orðið fyrir 
skemmdum. Tengið aldrei vél sem hefur 
orðið fyrir skemmdum. Hafið samband við 
söluaðila ef skemmdir eru sýnilegar.  

Rétt notkun í samræmi við þarfir  
• Þurrkarinn er ætlaður til að þurrka og 

slétta venjulegan þvott á heimilum.  
• Þetta tæki er ekki ætlað til nota af aðilum 

með takmarkaða getu (þar með talin 
börn), aðilum sem eru án reynslu eða 
þekkingu, nema að þeir hafi fengið 
leiðbeiningar eða séu undir umsjá aðila 
sem ber ábyrgð á öryggi þeirra  

• Ekki er leyfilegt að breyta eða reyna að 
breyta þessu tæki á nokkurn hátt.  

• Ekki nota þurrkferlið til að þurrka þvott 
sem ekki er búið að þvo.  

• Þvott sem er olíublettaður eða olíublautur 
má ekki þurrka í þurrkaranum. Hætta á 
eldi!  

• Hlutir sem hafa óhreinkast með efnum 
eins og matarolíu, asetóni, bensíni, 
steinolíu, blettahreinsi, terpentínu, bóni og 
bónleysi á að þvo í heitu vatni með auka 
skammti af sápu áður en þeir eru þurrkaðir 
í þurrkara.  

• Ekki setja hluti í vélina sem innihalda 
gúmmísvamp og efni sem líkjast 
gúmmísvampi Meðal slíkra hluta eru 
sundhettur, gúmmífóðraðir hlutir, föt eða 
púðar með gúmmísvampi  

• Ekki setja hluti sem eru mjög slitnir í 
þurrkarann. Hætta á eldi!  

• Ekki setja hluti með lausri fyllingu (t.d. 
púða) í þurrkarann. Hætta á eldi!  

• Heilir hlutir (t.d. dyramottur) geta hindrað 
loftraufar  

• Hætta á eldi! Ekki setja slíka hluti í vélina  
• Ekki yfirfylla þurkarann. Hætta á eldi! 

Athugið að hámarkshleðsla er 6 kg.  
• Hlutir sem geta valdið sprengihættu (t.d. 

kveikjarar, úðabrúsar) mega ekki fara í 
þurrkarann með þvottinum.  

• Hætta á eldi og/eða sprengingu!  
• Þegar notuð eru þurrhreinsisett: Notið 

aðeins þá vöru sem framleiðandinn hefur 
lýst yfir að henti fyrir þurrkarann.  

• Mýkingarefni og svipaðar vörur má aðeins 
nota eins og lýst er í leiðbeiningum fyrir 
vöruna.  

• Hreinsið örsíuna og fínsíuna eftir hvert 
þurrkferli eða "Iron Aid" kerfi.  

• Notið ekki vélina á lósíu eða með 
skemmdri lósíu. Hætta á eldi!  

• Setjið aðeins vatn sem er örugglega hreint 
á vatnstankinn. Ekki setja bætiefni í vatnið! 



• Hreinsið varmaskiptinn reglulega. 
• Ekki setja hluti upp á þurrkarann.  
• Þeir geta fallið af þegar hann er í notkun.  
• Ljóshlífin yfir innri lýsingu verður að vera 

örugglega vel fest.  
 
Öryggi barna  
• Haldið pakkningum fjarri börnum.  
• Hætta á köfnun.  
• Börn sjá oft ekki hættuna sem er samfara 

raftækjum.  
• Skiljið börn aldrei eftir án eftirlits nærri 

tækinu.  
• Gætið þess að börn eða gæludýr klifri ekki 

inn í tromluna Hætta á dauða! Haldið hurð 
tækisins lokaðri þegar það er ekki í 
notkun.  

 
Almennt öryggi  
• Tæknimenn mega aðeins framkvæma 

viðgerðir á tækinu.  
• Gangsetjið aldrei tækið ef straumkapallinn 

er skemmdur, eða ef skjárinn, stjórnborðið 
eða botnplata eru skemmd þannig að opið 
sé inn í tækið.  

• Láta verður rafvirkja eða 
þjónustuverkstæði skipta um skemmda 
straumsnúru.  

• Slökkvið á vélinni áður en hreinsum eða 
viðhaldsvinna fer fram.  

• Losið einnig klóa úr tenglinum, eða rjúfið 
öryggi ef vélin er fasttengd.  

• Takið vélina úr sambandi við straum ef 
vélin stendur lengi ónotuð.  

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

• Ekki má nota fjöltengi eða 
framlengingarsnúrur. Eldhætta vegna 
yfirhitnunar.  

• Það má ekki fjarlægja stillifætur.  
• Ekki þvo vélina með háþrýstivatni. Varist 

raflost.  
• Ekki leggjast á opna hurðina. Vélin gæti 

oltið framyfir sig.  
• Þegar þurrkferli eða "Iron Aid" kerfið hefur 

verið rofið, getur þvotturinn eða tromlan 
verið heit.  

• Hætta á að brennast! Sýnið aðgát þegar 
þvotturinn er fjarlægður.  

• Sýnið aðgát þegar "Iron Aid" kerfið er rofið. 
Ekki opna hurðina þegar gufuferlið er í 
gangi. Heit gufa getur valdið bruna. 

Táknmynd er á skjánum sem gefur til 
kynna gufuferlið.  

• Ef þú stöðvar þurrkferlið eða "Iron Aid"-
kerfið áður en þeim er lokið, er mikilvægt 
að fjarlægja þvottinn strax og breiða úr 
honum þannig að hann geti kólnað 
fljótlega.  

• Síðasta stig þurrkferlisins er kælingarferli 
til að varna þvottinn skemmdum vegna 
mikils hita.  

•  Varúð - heitt yfirborð: Ekki snerta 
bakhlið þurrkarans þegar hann er í gangi.  

 
Förgun  
 

 
Umbúðir  
Allar umbúðir eru óskaðlegar fyrir 
umhverfið og eru endurnýtanlegar.  
Hluti af gerviefnum er merktur með 
alþjóðlegum skammstöfunum, t.d. >PE<, 
>PS<, osvfrv. Fargið umbúðum í rétta 
gáma á næstu móttökustöð.  
 

 
Gamalt tæki  

Merkið  á vörunni eða pakkningum 
þýðir að þessa vöru má ekki meðhöndla 
sem venjulegt heimilissorp. Í staðinn á að 
koma henni á viðeigandi söfnunarstað fyrir 
endurvinnslu á raftækjum og rafeindabúnaði.  
Með því að tryggja að þessari vöru er fargað 
á réttan hátt, þá kemur þú í veg fyrir 
neikvæð áhrif á umhverfið og heilsu, sem 
gæti orsakast af rangri förgun á þessari 
vöru. Varðandi nákvæmari upplýsingar um 
förgun á þessari vöru, hafið samráð við 
yfirvöld, móttökustað á vörum til förgunar 
eða söluaðila þar sem varan var keypt.  
 

 
Viðvörun! Þegar tækið hefur runnið sitt skeið 
á enda, takið það úr sambandi við rafstraum. 
Klippið rafmagnskapal og kló frá og fargið.  
Eyðileggið hurðarlæsinguna. Þetta kemur í 
veg fyrir að börn lokist inni í tækinu og hætti 
þannig lífi sínu. 

 
 



 
Ráð varðandi umhverfið  
• Þvotturinn verður léttur og mjúkur í 

þurrkferlinu. Það er því ekki þörf á 
mýkingaefni þegar verið er að þvo.  

• Hægt er að nota vatnið sem safnast í 
þurrkaranum í "Iron Aid" kerfinu, ef það er 
síað fyrir notkun.  

• Tækið vinnur á hagkvæmastan hátt í 
þurrkkerfum ef þú:  

o þeytivindur þvottinn vel fyrir þurrkun. 
Dæmi: Notkunargildi - fer eftir 
vinduhraða - fyrir 6 kg af þvotti, þurrkað 
með kerfi BÓMULL SKÁPAÞURRT.  

 
Forvinda Þurrkferli

Afgangsraki Snúningar 
á mínútu í lítrum sem % 

Orka  
í kWklst 

800 4,2 70 4,0 
1000 3,6 60 3,7 
1200 3,2 53 3,3 
1400 3,0 50 3,1 
1800 2,5 42 2,6 

 
 
o Haldið loftrásum þurrkarans 

óhindruðum;  
o Notið hleðslumagn sem gefið er upp í 

yfirliti yfir kerfi;  
o Tryggðu að næg loftræsting sé í 

herberginu;  
o Hreinsið örsíu (lósíu) og fínsíu eftir hvert 

þurrkferli eða "Iron Aid"-kerfi:  
 
 
Lýsing á tækinu  

 
 



 
 
 

Valhnappur fyrir kerfi og 
Á / Af-rofi 

 
 
 

         Skjár 

 
Hnappur  
fyrir bið á 
gangsetningu 

Viðhaldstákn: 
• VARMASKIPTR 
• SÍA 
• VATNSTANKUR

 
 Hnappar fyrir virkni START/BIÐ-hnappur 
 
 
Það sem sést á skjánum  
Hleðsla Val á starttíma þurrkun “Iron 

Aid” 
kerfið

Kæling Krumpuvörn 

 
STIG ÞURRKUNAR Tákn 

fyrir 
gufu 

Við-
kvæm 
efni 

Barna-
læsing 

Hljóðmerki  

 
 
 
Skjámynd 
fyrir stig 
þurrkunar 
 
Tákn fyrir 
vatnstank 
 
Skjár sem 
sýnir 
starttíma og 
tímalengd 

 
 
 



Yfirlit yfir virkni: "Iron Aid™" 
gufukerfi  
Þetta tæki er hægt að nota jöfnum höndum 
sem þurrkara og til meðhöndlunar á fatnaði 
("Iron Aid") með gufu.  
Þegar tækið vinnur sem þurrkari, þá eru 
tiltæk 9 kerfi.  
Þegar það vinnur sem gufutæki, þá eru 4 
tiltæk kerfi fyrir sléttun og fjarlægingu á lykt 
úr blautum og þurrum þvotti, og kerfi til að 

 FRÍSKA UPP til að slétta utanyfirfatnað 
og fjarlægja lykt.  
Fatnaður mýkist og sléttist og þarfnast mun 
minni straujunar.  
Ef þvottur er blautur, fer þurrkkerfi sjálfkrafa í 
gang áður en "Iron Aid"-kerfið byrjar.  
Undantekning: Aðeins má nota kerfi til að 

 FRÍSKA UPP fyrir þurran þvott.  

 

 Kerfi Gerð á þvotti 
 

"Iron Aid" 
á 

þvegnum 
fatnaði 

 

Mýking á 
notuðum 
fatnaði 

Losun á lykt 
úr notuðum 

fatnaði 
 

Bómull  AUKA  blautur     

Bómull  SKÁPAÞURR  blautur     

Bómull  RÖK  blautur     

Gerviefni  AUKA  blautur     

Gerviefni  SKÁPAÞURR  blautur     

Gerviefni  RÖK  blautur     

 ULL blautur     

 SILKI blautur     

ÞURRKUN 

 

 TÍMI blautur     

 BÓMULL 
blautur/ þurr  X X X 

 GERVIEFNI 
blautur/ þurr  X X X 

 BÓMULL blautur/ þurr  X X X 

 GERVIEFNI blautur/ þurr  X X X 

"Iron Aid" 

 

 FRÍSKA UPP  þurr   X X 

 



 
Fyrir notkun í fyrsta sinn  
Til að fjarlægja leifar sem gætu hafa orðið 
eftir við framleiðslu, þurrkið innan úr tromlu 
þurrkarans með rökum klút eða framkvæmið 
stutt þurrkferli (30 MÍN) með rökum klútum í 
vélinni.  

1. Snúið hnappi fyrir val á kerfi á  
TÍMI.  
2. Ýtið á hnapp fyrir TÍMA aftur og aftur  
 þar til að 0.30 birtist á skjánum.  
3. Ýtið á "START/BIÐ" hnappinn  

 
 
Flokkun og undirbúningur á þvotti  
 
Flokkun á þvotti - almennt  
• Flokkun eftir gerð á efni:  
− Bómull/lín fyrir kerfi í flokki kerfa fyrir BÓMULL.  
− Blönduð efni og gerviefni fyrir kerfi í flokki kerfa fyrir GERVIEFNI.  
• Flokkun eftir miða fyrir meðhöndlun. Miði fyrir meðhöndlun þýðir:  
 

 
Almennt er hægt að 
þurrka í þurrkara 

Þurrkið á 
venjulegu 
hitastigi 

Þurrkað við lægra hitastig 
(ýtið á hnapp fyrir 
SÉRSTAKA AÐGÁT!)  

Það er ekki 
hægt að 
þurrka í 
þurrkara. 

 

 
Mikilvægt: Ekki setja blautan þvott í 
þurrkarann, nema það komi fram á miða 
fyrir meðhöndlun að það megi þurrka 
hann í þurrkara.  
 
Þetta tæki er hægt að nota til þurrka allan 
þvott sem er merktur að hann henti til 
þurrkunar í þurrkara.  
• Þurrkið ekki ný lituð efni með þvotti í 

ljósum litum. Efnin geta látið lit.  
• Þurrkið ekki peysur eða prjónað efni með 

AUKA-kerfinu. Hlutir geta hlaupið!  
• Ull og efni sem eru svipuð ull er hægt að 

þurrka með kerfi fyrir ULL. Vindið þvottinn 
eins vel og hægt er (hám. 1200 sn.mín) 
áður en þurrkað er. Þurrkið aðeins saman 
ullarefni sem eru svipuð hvað varðar efni, 
lit og þyngd. Þurrkið þyngri hluti úr ull 
sérstaklega.  

 
Sérstakar athugasemdir varðandi "Iron 
Aid"  

 
Eftirfarandi efni er ekki hægt að meðhöndla 
með "Iron Aid" kerfinu:  
Prjónaefni úr ull, efni með stórum hlutum úr 
málmi, viði eða plasti, efni með málmhlutum 

sem geta ryðgað, eða efni sem eru 
rakavarin með olíu eða vaxi.  

 
Flokkið þvottinn eftir stærð, þyngd, efni og lit 
til að slétta hann eða fríska.  
Sléttið aðeins efni saman sem eru svipuð í 
stærð, þyngd, efni og lit.  

 
Þurrkið ekki ný lituð efni með þvotti í ljósum 
litum. Litir geta upplitast (athugið litheldni 
efnis þegar það er rakt á heppilegum stað).  

 
Ekki nota þurrhreinsiefni samhliða "Iron Aid"-
kerfi.  
 
Undirbúningur á þvotti - almennt  
• Til að varna því að þvottur flækist saman: 

Lokið rennilásum, lokið sængurverum og 
hnýtið lausa enda eða bönd (t.d. á 
svuntu).  

• Tæmið vasa. Fjarlægið málmhluti 
(bréfaklemmur, öryggisnælur, ofl).  

• Snúið við fatnaði úr tvöföldu efni (t.d. jakka 
með bómullarfóðri, þá ætti bómullarfóðrið 
að snúa út). Þessi efni þorna þá fyrr.  



Sérstakar athugasemdir varðandi "Iron 
Aid"  
• Fjarlægið bletti úr fatnaði með þvotti eða 

staðbundnu hreinsiefni áður hann er 
meðhöndlaður með "Iron Aid"-kerfinu.  

 
 
Gangsett í fyrsta sinn  
 
Kveikt á tækinu / kveikt á ljósi  
 
Snúið valrofa fyrir kerfi á hvaða kerfi sem er. 
Búið er að kveikja á tækinu. Það kviknar ljós 
inni í þurrkaranum þegar hurðin er opnuð.  
 
Opna hurð / setja inn þvott  
1. Opnið þurrkarahurðina:  

Ýtið á hurðina (ýtið á stað )  
2. Setjið þvottinn inn (ekki troða honum inn/ 
yfirhlaða tækið).  
 

 
Varúð! Gætið þess að þvottur klemmist 
ekki á milli hurðar og gúmmíkantsins.  
 
3. Lokið hurðinni örugglega. Það verður að 
heyrast þegar lásinn grípur.  
 
 
"Iron AidTM" - gufukerfið  
 
Fyllt á vatnsgeymi  
Það verður að fylla á vatnsgeyminn áður en 
"Iron Aid"-kerfið er notað í fyrsta sinn. Notið 
aðeins vatn sem er örugglega hreint á 
vatnsgeyminn (erlendis er gert ráð fyrir að 
nota eimað vatn, en hér á landi er vatn 
nægilega hreint til að nota að beint).  
Ef ljós fyrir vatnsgeymi kviknar eftir að "Iron 
Aid"-kerfið er valið, þá þarftu fylla á 
vatnstankinn með hreinu vatni. Að öðrum 
kosti getur þú ekki gangsett neitt kerfi með 
"Iron Aid".  

 
Mikilvægt: Setjið aðeins örugglega hreint 
vatn á vatnsgeyminn. Ekki setja bætiefni í 
vatnið!  
Það má einnig nota vatnið sem þéttist við 
þurrkunina, svo fremi að það sé síað fyrir 
notkun (notið hylki með áfastri síu: sjá 
mynd). 

  
1. Dragið skúffu með hylki fyrir þéttivatn 
aðeins út (19, dragið síðan út áfyllingarstút 
fyrir vatnstank (2).  

 
 
2. Fyllið á þéttivatn með hylki sem fylgir, upp 
að MAX merki innan í hylkinu.  
 

 
 
3. Ýtið áfyllingarstút og skúffu með 
vatnsgeymi inn aftur.  
 
 
Eftir þurrkun þá meðhöndla allan þvott 
með "Iron Aid"-kerfinu, annan en þann 
sem er sérstaklega bannað í kafla 
"Flokkun og undirbúningur á þvotti".  
Blaut efni má aðeins meðhöndla ef þau 
eru með merki sem leyfa þurrkkerfi.  



 
Yfirlit yfir "Iron AidTM" kerfi  
 

Viðbótaraðgerðir 
Kerfi 

Hám hleðsla * 
(Þyngd þegar 

þurr) HLEÐSLA HLJÓÐ-
MERKI  

Notkun / eigineikar 

 
BÓMULL 

1,0 kg • • 

Fyrir 1 til 5 bómullarskyrtur. 
Lágm. 80% náttúruefni 
(bómull, lín ofl).  
 

blautur, 
þurr 

 

 
GERVI-
EFNI  

1,0 kg • • 

Fyrir 1 til 5 skyrtur úr 
gerviefni. Hám. 20% 
náttúruefni (bómull, lín ofl).  

blautur, 
þurr 

 

 
BÓMULL 

3,0 kg • • 

Fyrir sléttun á 
bómullarfatnaði Lágm. 80% 
náttúruefni (bómull, lín ofl) 

blautur, 
þurr 

 

 
GERVI-
EFNI 

1,5 kg • • 

Fyrir sléttun á "easy-care" 
fatnaði Hám. 20% 
náttúruefni (bómull, lín ofl) 

blautur, 
þurr 

 

 
FRÍSKA 
UPP  
 

 • • 

Fyrir ein jakkaföt, tvo jakka 
eða tvennar buxur, eða 
svipaðan fatnað.  
Hentar einnig til að fjarlægja 
ólykt. Aðeins fyrir þurran 
fatnað.  
 

þurr 

 
 

 
Allar upplýsingar um notkun eru aðeins 
til viðmiðunar. Útkoma úr sléttun getur 
farið eftir vali á kerfi og sérstaklega sniði 
og eiginleikum efnisins. Hægt er að bæta 
útkomuna ef þörf krefur með því að nota 
annað kerfi og magn á gufu. Til dæmis 
geta sum efni sem innihalda meira en 
20% gerviefna, en með réttu sniði, hagað 
sér líkara bómullarefnum í "Iron Aid"-
kerfinu. Þú gætir því fengið betri útkomu 
í sléttun með því að velja "Iron Aid"-kerfi 
fyrir bómull.  
 
 
 
 

 

Með það í huga hversu efni sem eru 
framleidd í dag eru með misjafna og með 
margvíslega eiginleika vegna 
mismunandi aðferða í framleiðslu og 
efnanotkunar, þá er mælt með að nota 
lágt stig gufu og fá stykki fatnaðar sem 
eru eins svipuð og hægt er í fyrstu "Iron 
Aid" ferlunum. Síður getur þú lært af 
reynslunni og farið að gera breytingar á 
"Iron Aid" kerfunum til að fá bestu 
útkomu miðað við magn, gæði efna og 
heppilegustu stig gufu og "Iron Aid" 
kerfa.  
Vinsamlegast sjá einnig meðfylgjandi "yfirlit 
yfir efni". 



Kerfi HLEÐSLA Magn í hleðslu TÍMALENGD 
þurrt* [mín] 

TÍMALENGD 
blautt* [mín] 

 BÓMULL 
LÁGM. 
MIÐL. 
HÁM. 

1 - 2 stk. 
3 - 4 stk. 

5 stk. 

19 +/-3 
 +40 +/- 10 

 GERVIEFNI 
LÁGM. 
MIÐL. 
HÁM. 

1 - 2 stk. 
3 - 4 stk. 

5 stk. 

21 +/-3 
 +30 +/- 10 

 BÓMULL 
LÁGM. 
MIÐL. 
HÁM. 

0,5 - 1 kg 
1 -2 kg 
2 -3 kg 

20 +/-3 
 +40 +/- 10 

 GERVIEFNI 
LÁGM. 
MIÐL. 
HÁM. 

0,2 - 0,5 kg 
0,5 - 1 kg 
1 – 1,5 kg 

21 +/-3 
 +30 +/- 10 

 FRÍSKA UPP 
 

LÁGM. 
MIÐL. 
HÁM. 

1 buxur 
1 jakki 

1 jakkaföt 

19 +/-3 
 

 
 

 

 
 
Allar upplýsingar varðandi val á stigi á 
gufu og viðeigandi hleðslu eru aðeins til 
viðmiðunar. Í sumum tilfellum getur það 
gefið betri útkomu að nota hærra stig 
gufu eða minni hleðslu.  
FRÍSKUNAR-kerfið er létt "Iron Aid" kerfi 
fyrir efni sem ekki er hægt að þvo. 
Einhverja aflögun á fatnaði sem getur átt 
sér stað í einstaka tilfellum er hægt að 
laga með því að strauja.  
* nákvæm tímalengd birtist á skjánum þegar 
tækið hefur framkvæmt blaut/þurr könnun 
(um það bil 2 mín.)  
 
 
Val á kerfi  
 
Notið valskífu fyrir kerfi til að velja kerfið sem 
þörf er á. Áætluð tímalengd kerfis (í 
mínútum) birtist á skjánum.  
 

 

Val á stigi á gufu (HLEÐSLU)  
Þörf er á mismunandi stigi á gufu fyrir 
mismunandi magn á þvotti til að ná fram 
bestri útkomu.  
Hnappur fyrir HLEÐSLU er notaður til að 
stilla æskilegt stig gufu: LÁGM., MIÐL. eða 
HÁM.  
 

 
 
Öll "Iron Aid" kerfin, fyrir utan FRÍSKUNAR-
kerfið, skynja sjálfvirkt rakann sem er eftir í 
fatnaði. Þurrkferli fer fyrst í gang þegar 
þvottur er blautur, ef þess gerist þörf.  
Taflan sýnir viðeigandi stig gufu fyrir valið 
magn fyrir neðan HLEÐSLU.  
 
1. Ýtið aftur og aftur á hnapp fyrir HLEÐSLU 
þar til að æskilegt stig gufu (LÁGM., MIÐL. 
eða HÁM.(MIN, MED eða MAX)) sést á 
skjánum.  

 



 
Ef ekki er ýtt á hnapp fyrir HLEÐSLU eftir að 
"IronAid"-kerfi er valið, þá er miðlungs stig 
gufu (MED) valið sjálfkrafa. Ef valið er kerfi 
fyrir FRÍSKUN, er LÁGM. (MIN) valið 
sjálfkrafa.  
 

 
Mikilvægt: Ef í vafa, veljið ávallt lægra stig 
gufu þar til að þú hefur náð meiri reynslu 
varðandi magn á hleðslu, gerð efna og 
viðkomandi besta stigi á gufu.  
Fatnaður getur aflagast ef of hátt stig á gufu 
er valið. Ef of lágt stig á gufu er valið haldast 
krumpurnar áfram.  
 
Val á viðbótaraðgerðum  
 
Viðbótaraðgerðir sem eru í boði fyrir 
"IronAid" kerfin eru HLJÓÐMERKI, 
SEINKUN og BARNALÆSING.  
 

 
 

HLJÓÐMERKI  
Þurrkarinn er afgreiddur með HLJÓÐMERKI 
virkt.  
Þegar þurrkferli er lokið heyrist slitrótt 
hljóðmerki.  
Stillt er á hljóðmerki sem heyrist í hvert sinn 
sem ýtt er á hnapp eða kerfi er breytt með 
valskífu fyrir kerfi.  
Hnappurinn er notaður til að kveikja eða 
slökkva á þessari virkni. Þegar hljóðmerki er 
virkt, þá sést táknmynd fyrir HLJÓÐMERKI 

 á skjánum.  
 

 
 

Seinkun á starti  
Með hnappi fyrir SEINKUN getur þú seinkað 
gangsetningu á kerfi á bilinu 30 mínútur 
( ) allt að 20 klst ( ).  
1. Veljið kerfi og viðbótar aðgerðir.  
2. Ýtið eins oft á hnapp fyrir SEINKUN og 
þarf til að æskileg seinkun á gangsetningu 
birtist á skjánum, t.d.  ef kerfið á að fara 
í gang eftir 12 klst.  
 

 
Ef skjárinn sýnir  og þú ýtir aftur á 
hnappinn, þá er hætt við tímastillta seinkun   
3. Ýtið á biðtímann til að virkja biðtímann. Sá 
tími sem er eftir þar til að kerfið á að fara í 
gang sést stöðugt á skjánum (t.d. 

  o.sv.frv.).  
 

Barnalæsing  
  Hægt er að stilla á barnalæsingu til að 
hindra að kerfi fari óvart í gang eða kerfi 
sem er í gangi verði óvart breytt.  
Barnalæsingin læsir öllum hnöppum og 
valskífu fyrir kerfi.  
Barnalæsing er sett á eða tekin af með því 
að ýta samtímis niður hnöppum fyrir 
HLJÓÐMERKI og TÍMA í 5 sekúndur.  
− Áður en kerfi er sett í gang: Ekki er hægt 

að nota þurrkarann  
− Eftir að kerfi er komið í gang: Ekki er hægt 

að breyta kerfi í gangi  
Táknmynd  birtist á skjánum sem gefur til 
kynna að barnalæsing sé á.  
Barnalæsingin fer ekki af þótt kerfið sé 
yfirstaðið.  
Ef þú villt stilla á nýtt kerfi verður þú fyrst að 
gera barnalæsinguna óvirka.  
 
Gangsetning á "Iron Aid"TM kerfi  
 
Ýtið á "START/BIÐ" hnappinn Kerfið fer í 
gang  
Í upphafi birtist táknmynd fyrir þurrkferli á 
skjánum.  
Skjárinn sýnir tímalengd fyrir valið "Iron Aid"-
kerfi, en ekki innifalinn tíma fyrir viðbótar 
þurrkferli.  
Þegar blautur þvottur á í hlut, þá sýnir 
þurrkarinn rétta lengd á "Iron Aid"-kerfi að 
viðbættum tíma sem þurrkferlið á undan 
tekur.  



Um leið og rétt stig þurrkunar er til staðar, þá 
fer "Iron Aid"-kerfið sjálfkrafa í gang. 
Táknmynd fyrir gufu sýnir framgang á "Iron 
Aid" á skjánum. Einstök gufuferli er sýnd 
með hreyfanlegum táknmyndum á skjánum 

.  
 

 
Mikilvægt: Á meðan á gufuferlunum sem 
eru hluti af "Iron Aid" kerfinu og einnig 
krumpuvarnarferlinu (sem eru sýnd með 
hreyfanlegum táknmyndum á skjánum), 
þá er ekki hægt að opna hurðina á 
þurrkaranum.  
Hætta á að brennast!  
 
Ef gátljós fyrir vatnsgeymi  kviknar 
þegar þú velur "Iron Aid"-kerfi þá er ekki 
hægt að gangsetja kerfið. Þú þarft að fylla 
vatnsgeyminn (sjá kafla 'hreinsun og 
viðhald, fyllt á vatnsgeymi'.)  
 

 
Það er eðlilegt að hljóð heyrist frá 
þurrkaranum þegar "Iron Aid"-kerfi er í 
gangi, ef harðir hlutir eins og hnappar úr 
málmi, eru í tromlunni.  
 
Breytt um kerfi  
Til að breyta um kerfi sem sett hefur verið í 
gang óvart, eftir að það er komið í gang, 
snúið fyrst valskífu fyrir kerfi á  (slökkt) og 
endurstillið síðan kerfið.  
 

 
Það er ekki hægt að breyta kerfi beint 
eftir að það er komið í gang. Ef þú reynir 
samt sem áður að breyta kerfi með 
kerfishnappi eða hnappi fyrir 
viðbótaraðgerð (nema hnappi fyrir 
HLJÓÐMERKI), þá blikkar START/BIÐ-
hnappurinn og  blikkar á skjánum. 
Þetta hefur hinsvegar ekki áhrif á 
þurrkferlið.  
 
Bæta við hlutum eða taka úr hluti áður en 
kerfi er lokið  
1. Opnið hurðina.  
2. Setjið inn eða fjarlægið hluti.  
3. Lokið hurðinni örugglega.  

4. Ýtið á "START/BIÐ" hnappinn til halda 
þurrkferlinu áfram.  
 
"Iron Aid"-kerfi lokið / þvottur 
fjarlægður  
 
Eftir að "Iron Aid"-kerfi er lokið, birtist  
á skjánum og skilaboðin KRUMPUVÖRN  
(ANTICREASE) sjást á skjánum.  
Ef HLJÓÐMERKI  er virkt, þá heyrist 
hljóðmerki með reglulegu millibili.  
 

 
Á eftir "Iron Aid"-kerfinu kemur sjálfkrafa 
krumpuvarnarferli, sem innifelur stutta 
gufuferla, sem stendur yfir í 90 mínútur.  
Tromlan snýst á meðan á 
krumpuvarnarferlinu stendur. Þetta losar um 
þvottinn og dregur úr myndun brota. Það er 
hægt að losa þvottinn úr þurrkaranum 
hvenær sem er á krumpuvarnarferlinu, nema 
rétt á meðan gufuferli stendur yfir (fylgist 
með táknmynd fyrir gufu á skjánum). Þvott 
ætti að losa eins fljótt og hægt er.  
 
1. Opnið þurrkarahurðina til að fjarlægja 
þvottinn.  
2. Losið ló úr lósíunni áður en þvotturinn er 
losaður úr. Það er best að gera þetta með 
rakri hendi.  
(Sjá kafla "Hreinsun og viðhald").  
3. Fjarlægið eina flík í einu.  
 

 
Til að viðhalda virkni "Iron Aid"-
meðferðarinnar, verður að fjarlægja eina flík 
í einu og hengja samstundis til þurrks á 
herðatré (í hið minnsta 5-15 mín., sem fer 
eftir efni og völdu stigi á gufu). Hneppið 
hnöppum og dragið flíkina í rétt form, sýnið 
sérstaka aðgát gagnvart ermalíningum og 
saumum.  
4. Snúið valskífu fyrir kerfi á O (slökkt).  
Mikilvægt! Eftir hvert þurrkferli: 
− Hreinsið örsíu (lósíu) og fínsíu  
− Þú þarft að tæma vatnsgeyminn (sjá kafla 

'hreinsun og viðhald").  
5.  
Lokið hurðinni.  



Þurrkun  

Yfirlit yfir þurrkkerfi  
 

Viðbótaraðgerðir 
Kerfi 

 

Hám. 
magn 

(þyngd 
þurr) 

HLJÓÐ-
MERKI 

VIÐKVÆM 
EFNI 

STIG 
ÞURRKS 

Notkun /eiginleikar Meðhöndlunar
-merkingar 

 
AUKA  

6 kg. • • • 

Mikil þurrkun á 
þykkum og fjöllaga 
efnum, til dæmis 
þykkum handklæðum, 
baðsloppum.  

 

 
SKÁPA-
ÞURRT 

6 kg. 
 • • • 

Þurrkun á efnum af 
jafnri þykkt, til dæmis 
þykkum handklæðum, 
prjónuðum hlutum og 
þurrkum 

 
 

BÓMULL 
 

 
RAKT 

6 kg. • • • 

Þurrkun á þvotti úr 
bómull eða líni í 
venjulegri þykkt, til 
dæmis rúmteppum, 
borðdúkum 

 

 
AUKA  

3 kg. • • • 

Þurrkun á þykkum og 
fjöllaga efnum, til 
dæmis peysur, 
rúmábreiður og 
borðdúka  

  1) 

 

 
SKÁPA-
ÞURRT 

3 kg. • • • 

Fyrir þunn efni sem á 
ekki að strauja, t.d. 
“easy care” skyrtur, 
borðdúka, barnaföt, 
sokka og nærföt.  

  1) 

 

 
GERVI-
EFNI 
 

 
RAKT 

3 kg. • • • 

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

  1) 

 

  
TÍMI 

1 kg. • • 

Til að þurrka staka 
hluti eða minna magn, 
innan við 1 kg. Þú 
getur valið tímalengd 
kerfis frá 10 mín allt 
að 3 klst í 10 mínútna 
þrepum.  

  

 

 
 

1 kg. •  • 

Sérstakt kerfi fyrir 
þurrkun á silki með 
heitu lofti og léttri 
hreyfingu 

 

    
SÉR-
STAKT      
* 

 1 kg. •  • 

Sérstakt kerfi fyrir 
þurrkun á ullarefnum 
með lágmarks álagi. 
("Flokkun og 
undirbúningur á 
þvotti") Tilmæli: 
Fjarlægið efni strax 
eftir þurrkun, þar sem 
engin krumpuvörn 
fylgir á eftir 

 

 
1) Ýtið á hnapp fyrir VIÐKVÆM efni.  
 



Val á kerfi  
Notið valskífu fyrir kerfi til að velja kerfið sem 
þörf er á.  
Væntanleg tímalengd á kerfi sést (í 
mínútum) á skjánum.  
 

 
 
Val á viðbótaraðgerðum  
Þú getur valið úr viðbótaraðgerðum STIGI 
ÞURRKUNAR, HLJÓÐMERKI 
 og TÍMA (Ef kerfi fyrir TÍMA hefur verið valið 
Táknmyndir fyrir tiltækar aðgerðir fyrir valin 
kerfi eru sýndar á skjánum.  
 

 
 

STIG ÞURRKUNAR  
Ef þvottur kemur of þurr út úr þurrkaranum 
eftir staðalþurrkkerfi, þá er hægt að bæta 
útkomuna úr þurrkun með virkninni STIG 
ÞURRKUNAR (DRYNESS).  
Þvottur verður þurrari eftir því sem þú færir 
frá LÁGM. að HÁM. (MIN til MAX).  
 

 
 
1. Ýtið aftur og aftur á hnapp fyrir STIG 
ÞURRKUNAR (DRYNESS) þar til að 
æskilegt stig þurrkunar (MIN, MED EÐA 

MAX) sést á skjánum. Ef annað kerfi hefur 
verið valið þá blikkar AUTO á skjánum.  
Ef ull eða silki kemur of rakt úr þurrkaranum 
við lok kerfa fyrir ULL eða SILKI, getur þú 
þurrkað það á ný með viðeigandi kerfi, að 
þessu sinni með virkni fyrir STIG 
ÞURRKUNAR valda og stillta á LÁGM., 
MIÐL. EÐA HÁM. Ef í hlut á til þess að gera 
þurr þvottur, þá er lengd á kerfi sýnd í 
upphafi en leiðrétt eftir stutta stund.  
 

 
Varúð: Gangið úr skugga um að ofþurrka 
ekki ull eða silki með vali á kerfi fyrir 
STIG ÞURRKUNAR  
 

 
VIÐKVÆM EFNI  
Sérstaklega ætlað til léttrar þurrkunar á 
viðkvæmum efnum með  
meðhöndlunarmiða og efni viðkvæm 
gagnvart hita (t.d. akrýl, viskóse). Kerfi 
framkvæmt með minni hita.  
VIÐKVÆMT (DELICATE) er aðeins hægt að 
nota við hleðslu að 3 kg.  
1.  
Ýtið á hnapp fyrir VIÐKVÆMT. Táknmynd 
fyrir VIÐKVÆM efni birtist á skjánum.  
 

 
HLJÓÐMERKI  
Þurrkarinn er afgreiddur með HLJÓÐMERKI 
virkt.  
Þegar þurrkferli er lokið heyrist slitrótt 
hljóðmerki.  
Stillt er á hljóðmerki sem heyrist í hvert sinn 
sem ýtt er á hnapp eða kerfi er breytt með 
valskífu fyrir kerfi.  



Hnappurinn er notaður til að kveikja eða 
slökkva á þessari virkni. Þegar hljóðmerki er 
virkt, þá sést táknmynd fyrir HLJÓÐMERKI 

 á skjánum.  
 

 
TÍMI  
Til að velja tímalengd á kerfi eftir að kerfi 
fyrir TÍMA  hefur verið valið. Þú getur valið 
tímalengd kerfis frá 10 mín allt að 3 klst í 10 
mínútna þrepum.  
1.  
Snúið valhnappi fyrir kerfi fyrir TÍMA . 
Skjárinn sýnir  (samvarandi kerfi fyrir 
kælingu ).  
2.  
Ýtið aftur og aftur á TÍMA-hnapp þar til að 
æskileg tímalengd kerfis birtist á skjánum. 

 fyrir kerfi í 20 mínútur.  
Ef tímalengd kerfis er ekki valin, þá er 
tímalengd stillt sjálfkrafa á 10 mínútur.  
Til að stilla biðtíma og barnaöryggi, sjá kafla 
um "Iron Aid", "Seinkun á starti" / "Stilling á 
barnaöryggi".  
 

Gangsetning á þurrkkerfi  
Ýtið á "START/BIÐ" hnappinn Kerfið fer í 
gang  
Skjárinn sýnir hvernig þurrkferlið fer fram. 
Táknin fyrir ÞURRKUN og KÆLINGU birtast 
hvort á eftir öðru. Fjölda dropa á tákni fyrir 
stig þurrkunar fækkar eftir því sem stig 
þurrkunar heldur áfram.  
 
Breytt um kerfi  
Til að breyta um kerfi eftir að það hefur verið 
sett af stað vegna mistaka, byrjið á að snúa 
valskífu fyrir kerfi á SLÖKKT og endurstillið 
síðan kerfið.  
 

 
Það er ekki hægt að breyta kerfi beint eftir 
að það er komið í gang. 
Ef þú reynir samt sem áður að breyta kerfi 
með kerfishnappi eða hnappi fyrir 

viðbótaraðgerð (nema hnappi fyrir 
HLJÓÐMERKI), þá blikkar START/BIÐ-
hnappurinn og Err blikkar á skjánum. Þetta 
hefur hinsvegar ekki áhrif á þurrkferlið.  
 
Fjarlægja þvott eða bæta við þvotti þegar 
þörf er á  
1. Opnið þurrkarahurðina  
 

 
Viðvörun! Þvottur og tromla geta verið 
heit. Hætta á að brennast!  
 
2. Setjið inn eða fjarlægið hluti.  
3. Lokið hurðinni örugglega. Það verður að 
heyrast þegar lásinn grípur.  
4. Ýtið á "START/BIÐ" hnappinn til halda 
þurrkferlinu áfram.  
 
Þurrkferli lokið / þvottur fjarlægður  
Þegar þurrkferli er yfirstaðið þá kviknar á 
KRUMPUVÖRN  á skjánum. 
Ef kveikt er á HLJÓÐMERKI þá heyrist 
hljóðmerki með reglulegu millibili  
 

 
Eftir þurrkferli kemur sjálfvirkt 
krumpuvarnarferli sem stendur yfir í um 
það bil 30 mínútur.  
Tromlan snýst með jöfnu millibili í þessu 
ferli. Þetta losar um þvottinn og dregur úr 
myndun brota. Það er hægt að fjarlægja 
hann hvenær sem er í þessu ferli. (Taka ætti 
út þvottinn í síðasta lagi við lok 
krumpuvarnarferlis til að hindra að brot 
myndist).  
1. Opnið hurðina.  
2. Losið ló úr lósíunni áður en þvotturinn er 
losaður úr. Það er best að gera þetta með 
rakri hendi.  
(Sjá kafla "Hreinsun og viðhald").  
3. Fjarlægið þvottinn.  
4. Snúið valskífu fyrir kerfi á O (slökkt).  
5. Mikilvægt! Eftir hvert þurrkferli  
Hreinsið örsíu (lósíu) og fínsíu  
Tæmið tank fyrir þéttivatn.  
(Sjá kafla "Hreinsun og viðhald").  
6. Lokið hurðinni.  



Hreinsun og viðhald  
Hreinsun á lósíum  
Það þarf að hreinsa lósíu í hurð og við 
tromlu eftir hvert þurrkferli með "Iron Aid" til 
að tryggja að þurrkarinn vinni rétt.  
 

 
Mikilvægt Notið ekki vélina án lósíu eða með 
skemmdri eða stíflaðri lósíu.  
1. Opnið hurðina.  
2. Notið raka hendi til að hreinsa lósíuna, 
sem er innbyggð í neðri brún á hleðslugati.  
 

 
 
3. Fjarlægið lósíuna úr hurðinni með því að 
draga í gripið upp.  
 

 
 
4. Fjarlægið ló af síunni, notið helst raka 
hendi til þess að gera þetta.  
5. Setjið síuna í aftur. 

Hreinsun á síusvæðinu  
 

 
Það þarf ekki að hreinsa síusvæðið eftir 
hvert þurrkferli, en það ætti að athuga 
reglulega og hreinsa ló, ef þörf krefur.  
 
Þú þarft að framkvæma eftirfarandi (til að 
hreinsa síusvæðið):  
1. Fjarlægið lósíuna (sjá kafla um ("Hreinsun 
á síum").  
2. Fjarlægið ló af öllu síusvæðinu.  
Það er best að nota ryksugu í þessum 
tilgangi.  
3. Setjið síuna í aftur.  
 
Hreinsun á hurðarpakkningu.  
Þurrkið af pakkningunni með rökum klút 
strax eftir "Iron Aid" eða þurrkferli.  
 
 
Tæming á vatnstanki fyrir þéttivatn  
Tæmið vatnstankinn eftir hvert þurrkferli.  
Ef vatnstankurinn fyllist, rofnar kerfi í gangi 
og það kviknar á táknmynd fyrir TANK. það 
verður að tæma tankinn svo að kerfið haldi 
áfram.  
 

 
Viðvörun! Vatnið úr tankinum er ekki 
hæft til drykkjar né matargerðar.  
1. Dragið skúffu sem er með tanki fyrir 
þéttivatn alveg út (1) og dragið tæmingarrör 
vatns eins langt út og það kemst (2). 
 

 
 



 
 
2. Hellið vatninu í vask eða heppilegt ílát.  
3. Ýtið tæmingarröri inn og setjið 
vatnstankinn aftur á sinn stað.  
Ef kerfið rofnaði vegna þess að 
vatnstankurinn var fullur:  
Ýtið á "START/BIÐ" hnappinn til halda 
þurrkferlinu áfram.  
 

 
Vatnstankurinn tekur um það bil 4 lítra af 
vatni. Þetta er nægilegt fyrir um það bil 6 
kg af þvotti sem hefur áður farið í gegn 
um þeytivindu á 1000 sn.mín.  
 
4. Nota má vatnið úr tankinum eins og 
eimað vatn, t.d. fyrir gufustraujárn (á varla 
við hér á landi þar sem við getum notað vatn 
úr krananum).  
Hinsvegar þarf að sía þéttivatnið fyrst til að 
fjarlægja leifar og fína ló.  
Notið meðfylgjandi ílát til að sía: Hellið vatni 
úr hylkinu beint í síuna efst á ílátinu.  
 

 

Hreinsun á varmaskipti  
Ef það kviknar á táknmynd fyrir 
VARMASKIPTI þá þarf að hreinsa hann.  
 

 
Varúð! Ef þurrkarinn er notaður og 
varmaskiptir er stíflaður af ló þá getur 
það skemmt þurrkarann. Þetta eykur 
einnig orkunotkun.  
 
1. Opnið þurrkarahurðina  
2. Opnið botnhurðina. Til að gera þetta er ýtt 
á losunarhnapp fyrir neðan opið á 
þurrkaranum og hurðin opnuð til vinstri.  
 

 
 
3. Fjarlægið ló innan af hurðinni og úr hólfi 
fyrir varmaskipti.  
Þurrkið af hurðarþéttingu með rökum klút.  
 

 
 
4. Snúið báðum læsingum inn á við.  
5. Notið handfangið til að draga 
varmaskiptinn út úr festingu og haldið 
honum láréttum til að koma í veg fyrir vatn 
sullist niður.  
 



 
 
6. Tæmið varmaskiptinn með því að halda 
honum lóðrétt yfir vaski. 
 

 
Varúð! Ekki nota oddhvöss áhöld til að 
hreinsa varmaskiptinn. Þú getur skemmt 
hann og valdið leka.  
7. Hreinsið varmaskiptinn.  
Það er best að nota bursta og hreinsa hann 
undir handsturtu.  
8. Setjið þéttinn á sinn stað, og festið (snúið 
festingunum út á við þar til að þau læsast).  
9. Lokið hurðinni.  

 
Þurrkarinn fer ekki í gang ef táknmynd fyrir 
VARMASKIPTI logar áfram.  
 

 
Varúð! Ekki nota þurrkarann ef 
varmaskiptirinn er ekki á sínum stað  
 
Hreinsun á tromlu  

 
Varúð! Ekki nóta gróf ræstiefni eða stálull 
til að hreinsa tromluna.  
 

 
Kalk í vatni eða hreinsiefni geta myndað 
nær ósýnilega húð innan á tromlunni. 
Það er því ekki lengur hægt að greina 
með áreiðanleika hversu mikið þvotturinn 
hefur þornað.  

Þvotturinn er því rakari en reikna má með 
þegar hann er fjarlægður úr 
þurrkaranum.  
Notið venjulegt hreinsiefni fyrir heimili (t.d. 
efni sem inniheldur edik) til að þurrka af innri 
hlið tromlu og brúnir.  
 
 
Hreinsun á stjórnborði og húsi  
 

 
Varúð! Ekki nota hreinsiefni fyrir 
húsgögn eða sterk hreinsiefni til að 
hreinsa þurrkarann.  
Notið rakan klút til að hreinsa stjórnborðið og 
húsið.  
 
Skipt um peru í inniljósi  
 
Mikilvægt: Skipta verður um peru á 
þjónustuverkstæði.  



 

Hvað á að gera ef…  
 
Lagfæring á minni háttar vanda.  
Ef villuboð (E plús númer eða bókstafur) 
birtist á skjánum þegar þurrkarinn er í gangi. 

Slökkvið á þurrkaranum og kveikið aftur. 
Endurstillið kerfið. Ýtið á "START/BIÐ" 
hnappinn  
Ef vandamálið er enn til staðar eftir allar 
athuganir, hafið samband við þjónustuaðila 
og gefið upp villukóða.  

 
 

Vandamál Hugsanleg orsök Aðgerð 
Klóin er ekki í sambandi við 
tengil eða öryggi ekki í lagi.  

Setjið í samband. Athugið 
öryggjabox. (á heimilinu)  

Hurðin er opin.  Lokið hurðinni.  Þurrkarinn fer ekki í gang.  
Ekki hefur verið ýtt á 
START/BIÐ" hnappinn  Ýtið á "START/BIÐ" hnappinn  

Valrofi í stöðu 0 (slökkt).  Snúið valrofa fyrir kerfi á 
hvaða kerfi sem er Ljós í tromlu virkar ekki.  

Peran er sprungin Skiptið um peru (sjá næsta 
kafla).  

"Iron Aid"-kerfið fer ekki í 
gang.  Vatnstankur er tómur Fyllt á vatnstank.  

Rangt kerfi valið (t.d. 
GERVIEFNI í stað 
BÓMULLAR)  

Athugið samsetningu á efninu. 

Of lágt stig gufu valið.  Veljið hærra stig á gufu.  
Of margir hlutir í þurrkaranum, 
eða fatnaðurinn er of 
mismunandi.  

Setjið færri hluti í þurrkarann 
eða aðeins svipaða hluti.  

Fatnaður er ekki fjarlægður 
fyrr en krumpuvarnarferli er 
yfirstaðið.  

Fjarlægið fatnað fljótt, eitt 
stykki í einu, eins fljótt og hægt 
er eftir að krumpuvarnarferli 
fer í gang.  

Föt ekki sett á herðatré og/eða 
löguð til eftir þurrkun.  

Hengið föt á herðatré, hneppið 
hnöppum og togið fatnaðinn til. 

Fatnaður er ekki nægilega 
sléttur eftir "Iron Aid"-kerfið.  

Fjöllaga fatnaður á það til að 
missa lögun.  

Lagið fjöllaga fatnað með því 
að strauja hann um leið og 
hann kemur úr þurrkaranum.  

Það eru engin brot í fataði eftir 
"Iron Aid"-kerfið.  

"Iron Aid" hefur þau áhrif að 
slétta fatnað.  

Það verður að pressa brot í 
fatnað á ný eftir "Iron Aid" 
meðferð.  

 



 
Vandamál Hugsanleg orsök Aðgerð 

Rangt kerfi hefur verið valið.  
Veljið annað kerfi næst þegar 
þurrkað er (sjá kafla "Yfirlit yfir 
kerfi"). 

Lósía stífluð.  Hreinsið síuna.  
Varmaskiptir stíflaður af ló.  Hreinsið hitaskipti. 
Rangt magn af þvotti.  Fylgið meðmæltu magni.  

Loftrásir á botni eru lokaðar.  Opnið fyrir loftrásir  
á botni.  

Leifar á innra byrði tromlu og á 
tromlubrúnum 

Hreinsið tromlu að innan og 
tromlubrúnir 

Þurrkarinn þurrkar ekki 
nægilega vel.  
 

 

Stillið með því að nota  
viðbótarvirkni STIG 
ÞURRKUNAR (DRYNESS) 
(sjá kafla  
'Þurrkun, val á 
viðbótaraðgerðum').  
 

Þegar ýtt er á hnapp birtist Err 
á skjánum.  

Vörn. Eftir gangsetningu er 
ekki hægt að velja viðkomandi 
kost.  

Snúið valskífu á  (slökkt). 
Endurstillið kerfið.  

Þurrkferli hættir fljótlega eftir 
að sett hefur verið í gang. 
Skjámynd fyrir 
KRUMPUVÖRN logar 

Of lítill þvottur hefur verið 
settur inn fyrir valið kerfi, eða 
þvottur er of þurr.  

Veljið tímastillt kerfi eða hærra 
þurrkstig (t.d. Extra  þurrt í 

stað Skápaþurrt )  

Kerfi óvirkt. Táknmynd fyrir 
VATNSTANK kviknar.  Vatnstankur er fullur.  

Tæmið vatnstank, gangsetjið 
kerfi á ný með [START/BIÐ]-
hnappi.  

Skjámynd fyrir TÍMA KERFIS 
breytist óreglulega eða helst 
óbreytt í lengri tíma. 

Tímalengd kerfis leiðréttist 
sjálfkrafa, og fer eftir gerð og 
magni á þvotti og rakastigi.  

Sjálfvirkt ferli, tækið er ekki 
bilað.  

Lósía stífluð  Hreinsið síuna 
Varmaskiptir stíflaður af ló.  Hreinsið varmaskipti.  
Ýtt á hnapp VIÐKVÆMT og 
magn er of mikið.  

Viðkvæmt hentar upp að 3 kg 
hleðslu!  

Ísett magn er of mikið Dragið úr magni 

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

Þvottur illa undinn fyrir þurrkun Þvott verður að þeytivinda 
nægilega vel fyrir þurrkun. 

Upplitun Litheldni efna 
Athugið litheldni efna. 
Meðhöndlið aðeins efni saman 
ef litur er sambærilegur. 

 



Tæknilýsing  
 

Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi tilskipanir ES:  
 
− 73/23/EEC dags 19.02.1973 Lágspennutilskipun  
− 89/336/EEC dags. 03.05.1989 EMC þar með talin Breyting á tilskipun  
− 92/31/EEC 93/68/EEC dags 22.07.1993 tilskipun um CE merkingu  
 
Hæð x breidd x dýpt  85 x 60 x 60 sm  
Dýpt með opna hurð  109 sm  
Hæð er hægt að stilla um  1,5 sm  
Þyngd tómur  um það bil 46kg  
Magn hleðslu (fer eftir kerfi) 1) hám. 6kg  
Orkunotkun í samræmi við IEC 1121 s. e. (6kg 
af bómull, búið að vinda við 1000 sn.mín,  
kerfi  BÓMULL  SKÁPAÞURR)  

3.7 kWklst  

Notkun  Á heimili  
Leyfilegur umhverfishiti  + 5°C til + 35°C  
 
1) Mismunandi tala getur átt við um magn hleðslu eftir löndum vegna mismunandi mæliaðferða.  
 

Notkunargildi  
 
Notkunargildin hafa verið fengin við staðalaðstæður. Þær geta verið breytilegar þegar tækið er 
notað í heimilisumhverfi.  
Kerfi Magn hleðslu í kg Orkunotkun í kWklst  

 BÓMULL  SKÁPAÞURR 1) 6 3,7 
 BÓMULL  RÖK 1) *) 6 3,0 
 GERVIEFNI  SKÁPAÞURRT 2) 3 1,4 

 
1) búið að vinda við 1000 sn.mín  
2) búið að vinda við 1200 sn.mín  
*) samsvarar kerfinu BÓMULL HANDSTRAUJUÐ  
 



 

 
 

Öryggisleiðbeiningar varðandi 
uppsetningu  
 
• Mikilvægt. Ef flytja þarf tækið ætti að gera 

það í uppréttri stöðu.  
• Allar flutningsfestingar og umbúðir verður 

að fjarlægja áður en tækið er tekið í 
notkun. Tækið gæti að öðrum kosti orðið 
fyrir skemmdum. 

 
• Gangið úr skugga um að rafspenna og 

rafstraumur hússins sé í samræmi við 
upplýsingar sem fram koma á 
upplýsingaplötu áður en þurrkarinn er 
settur í gang í fyrsta sinn. Stærð á öryggi 
er einnig að finna á upplýsingaplötu.  

• Setjið þurrkarann ávallt í samband við 
tengil sem er sérstaklega ætlaður til 
þessara nota.  

• Framleiðandinn hafnar allri ábyrgð á 
skemmdum eða meiðslum sem varða 
vegna þess að framagreindum 
öryggisvarúðarleiðbeiningum er ekki fylgt.  

• Fasttenging við rafstraum: Fasta tengingu 
við rafstraum má aðeins viðurkenndur 
rafverktaki framkvæma.  

• Ekki staðsetja tækið þar sem hætta er á 
frosti  

• Ekki staðsetja tækið á bak við  
o Hurð sem hægt er að læsa  
o Rennihurð  
o Hurð sem er með lamir á gagnstæðri hlið 

á móti hurð á tækinu.  
• Ekki má vera hætta á að hurð tækisins sé 

hindruð af hurðum í húsinu eða hurðum á 
öðrum tækjum.  

• Ekki staðsetja þurrkarann á gólfi með 
þykku teppi. Loftflæði um loftrásir gæti 
orðið fyrir hindrun.  

• Gætið þess að tækið standi ekki á 
straumsnúrunni.  

• Látið tækið standa lárétt.  
 

Flutningsumbúðir fjarlægðar  
 

Varúð! Allar flutningsumbúðir verður að 
fjarlægja áður en tækið er tekið í notkun  
1. Opnið þurrkarahurðina  
2. Dragið límborða efst úr tromlunni inni í 
vélinni.  
 

 
 
3. Fjarlægið froðuplast og umbúðir innan úr 
vélinni.  
 

 
 



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

 
TENGIÐ VÉLINA VIÐ JARÐTENGDAN 
TENGIL.  
Framleiðandinn frábiður sér alla ábyrgð ef 
þessum öryggisreglum er ekki fylgt.  
Gangið úr skugga um að rafspenna sé sú 
sama og fram kemur á upplýsingaplötu áður 
en tækið er sett í samband.  
Mikilvægt:  
Tengilinn þarf að vera aðgengilegur eftir að 
vélin hefur verið sett upp.  
Vírar í straumsnúru eru litakóðaðir á 
eftirfarandi hátt:  
Grænn og gulur: Jörð  
Blár: Núll  
Brúnn: Straumur  
Vír sem er litaður grænn og gulur verður að 
tengja við tengi merkt með bókstafnum "E" 
eða með merki fyrir jörð  eða með 
grænum og gulum lit.  
Vír sem er litaður blár verður að tengja við 
tengi "N" eða sem er litað svart.  
Vír sem er litaður brúnn verður að tengja við 
tengi "L" eða sem er litað rautt.  
 
 
Þetta tæki er í samræmi við reglugerð ES 
nr.82/499/EWG um útvarpstruflanir.  
VIÐVÖRUN! Viðgerðir á tækinu verður til 
þess hæfur aðili að framkvæma. Rangar 
viðgerðir geta alvarlegri hættu fyrir notendur.  
 
 

Tækið stillt lárétt  
Tækið er afgreitt með fjóra stillifætur í 
forstilltri hæð.  
Hægt er að mæta ójöfnum á gólfi með því 
að breyta hæð á stillifótum.  
Til að framkvæma þetta er tækinu lyft og 
stillifætur skrúfaðir inn eða út.  
Mikilvægt. Setjið aldrei pappa, viðarbút eða 
slíkt efni undir vélina til að mæta ójöfnum á 
gólfi.  


