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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  

 

Mikilvægar öryggisupplýsingar  

Mikilvægt! Lestu þessa notendahandbók 
með þitt öryggi í huga og til að tryggja rétt 
not, áður en tækið er sett upp, þar með talin 
ráð og viðvaranir. Til að komast hjá 
ónauðsynlegum mistökum og slysum, er 
mikilvægt að tryggja að allir aðilar sem nota 
tækið séu fyllilega meðvitaðir um virkni þess 
og öryggisatriði. 
Geymið þessar leiðbeiningar og tryggið að 
þær fylgi tækinu sé það flutt eða selt, svo að 
allir sem nota það séu rétt upplýstir um 
notkun tækisins og öryggi.  
 
Almennt öryggi  

 Það er hættulegt að breyta eða reyna 
að breyta þessu tæki á nokkurn hátt. 

 

 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.  

 Gætið þess að lítil gæludýr klifri ekki inn 
í tromluna.  

 Athugið inn í tromluna fyrir not, til að 
varna því að þetta gerist.  

 Allir hlutir á borð við smápeninga, 
öryggisnælur, nagla, skrúfur og aðrir 
harðir og beittir hlutir geta valdið 
umtalsverðum skemmdum og mega 
ekki fara í tækið.  

 Til að komast hjá íkviknun vegna of 
mikillar þurrkunar, notið ekki þurrkarann 
til að þurrka eftirtalda hluti: Púða, þykk 
og bólstruð teppi og slíkt (þessir hlutir 
safna hita).  

 Hlutir eins og frauðgúmmí (latex frauð), 
sturtuhettur, gúmmífóðruð efni og púðar 
fyllir með frauðgúmmí á ekki að þurrka í 
þurrkara.  

 Takið þurrkarann ávallt úr sambandi við 
rafmagn þegar hann er hreinsaður, 
viðhald er framkvæmt og jafnval eftir 
notkun.  

 Reynið ekki undir nokkrum 
kringumstæðum að framkvæma sjálf 
viðgerðir á tækinu. Viðgerðir sem 
framkvæmdar eru af óreyndum aðila 
geta valdið meiðslum eða alvarlegum 
bilunum.  

 Hafið samband við þjónustuaðila. Gerið 
ávallt kröfur um rétta varahluti.  

 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.  

 Hætta á sprengingu: Þurrkið aldrei hluti 
sem hafa komist í snertingu við eldfima 
vökva (bensín, spíra, hreinsivökva og 
slíkt). Þar eð þessi efni eru rokgjörn, 
geta þau valdið sprengingu. Þurrkið 
aðeins hluti sem hafa verið þvegnir í 
vatni.  

 Hætta á eldi: Hlutir sem hafa blettast 
eða gegnbleyst af jurta- eða 
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steikingarolíu mynda eldhættu og á ekki 
að setja í þurrkara.  

 Ef þú hefur þvegið þvottinn með 
blettahreinsi verður þú að nota auka 
skolferli áður en hann er settur í 
þurrkarann.  

 Gangið úr skugga um að hvorki kveikjari 
né eldspýtur hafi orðið óvart eftir í 
vösum á fatnaði áður en hann er settur í 
tækið. Viðvörun! Stöðvið aldrei 
þurrkarann áður en þurrkferli er lokið 
nema að fjarlægja strax alla hluti og 
breiða úr þeim svo að hitinn hverfi. 
Hætta á eldi!  

 Varist raflost. Ekki þvo tækið með 
háþrýstivatni.  

 Lokahluti þurrkferlisins er framkvæmt án 
hita (niðurkælingarferli) til að tryggja að 
hlutir endi við hitastig sem ekki veldur 
skemmdum.  

 Tryggðu að næg loftræsting sé í 
herberginu til að koma í veg fyrir 
bakflæði á loftegundum frá öðrum 
tækjum sem brenna eldsneyti, þar með 
talinn opinn eldur.  

 

Uppsetning  

 Þetta tæki er þungt Sýnið aðgát þegar 
það er hreyft til.  

 Þegar vélin er tekin úr pakkningu, 
athugið hvort hún hefur orðið fyrir 
skemmdum. Ef í vafa, hafið samband 
við þjónustuaðila.  

 Allar umbúðir og flutningsfestingar 
verður að fjarlægja fyrir notkun. 
Alvarlegar skemmdir geta orðið á 
vörunni og eignum ef ekki er farið eftir 
þessu. Sjá viðeigandi kafla í 
notendahandbókinni.  

 Alla raflagnavinnu sem þarf vegna 
uppsetningar á þessu tæki verður 
löggiltur rafverktaki eða til þess hæfur 
aðili að framkvæma.  

 Gangið úr skugga um að tækið standi 
ekki á rafmagnssnúrunni.  

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

 Að uppsetningu lokinni, gangið úr 
skugga um að þurrkarinn standi ekki á 
straumsnúrunni, né útblástursbarkanum.  

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

 

Notkun  

 Þetta tæki er aðeins ætlað til 
heimilisnota. Það á ekki nota það til 
annarra nota en það var ætlað fyrir.  

 1) Aðeins fyrir þurrkara með ljósi í 
tromlu.  

 Þvoið aðeins efni sem ætlast er til að 
þurrka á vél. Fylgið leiðbeiningum á 
hverjum fatamiða.  

 Ekki þurrka óþveginn þvott í 
þurrkaranum.  

 Ekki yfirhlaða tækið. Sjá viðeigandi kafla 
í notendahandbókinni.  

 Ekki á að setja fatnað sem er rennandi 
blautur í þurrkarann.  

 Fatnað sem hefur komist í snertingu við 
rokgjörn bensínefni á ekki að þurrka í 
þurrkara. Ef rokgjörn hreinsiefni eru 
notuð, á að tryggja að vökvinn sé 
horfinn úr fatnaðinum áður en hann er 
settur í vélina.  

 Ekki draga í rafmagnssnúruna til að taka 
klóna úr innstungu; Takið í sjálfa klóna 
til þess.  

 Notið þurrkarann aldrei ef 
straumkapallinn, stjórnborð, ytra byrði 
eða botn eru skemmd eða opið er inn í 
þurrkarann.  

 Mýkingarefni og svipaða vöru á aðeins 
að nota í samræmi við framleiðanda 
efnanna.  

  Varúð - heitt yfirborð. Ekki snerta 

lok yfir inniljósi þegar kveikt er á ljósinu. 
1)  

 Heitt yfirborð. Ekki snerta bakhlið 

þurrkarans þegar hann er í gangi!  

Öryggi barna  

 Ekki er ætlast til að þetta tæki sé notað 
af ungum börnum án aðgæslu.  

 Börn gera sér oft ekki grein fyrir því 
hversu hættuleg rafmagnstæki eru.  

 Fylgjast á með börnum til að tryggja að 
þau leiki sér ekki með tækið.  
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 Umbúðir (svo sem plastfilma, froðuplast) 
geta verið hættuleg fyrir börn - hætta á 
köfnun! Haldið þeim fjarri börnum.  

 Haldið öllum þvottaefnum fjarri börnum.  

 Gætið þess að börn eða gæludýr klifri 
ekki inn í tromluna.  

 

Lýsing á tækinu  

 
 

1 Stjórnborð  

2 Hurð  

3 Lósía  

4 Upplýsingaplata 

 

5 Stillanlegir fætur  

6 Op fyrir útblástur á hlið / að aftan  

7 Hringfesting  
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Stjórnborð  

 
1 Valskífa fyrir kerfi og “0” rofi (slökkt)  

2 Hnappar fyrir virkni  

3 Virkniljós talið að ofan og niður: 

ÞURRKUN, KÆLING, ENDIR  

4 START BIÐ hnappur  

 

Fyrir fyrstu not  

Til að fjarlægja leifar sem gætu hafa orðið 
eftir við framleiðslu, þurrkið innan úr tromlu 
þurrkarans með rökum klút eða framkvæmið 
stutt þurrkferli (um það bil 30 mín.) með 
rökum klútum.)  
 

Flokkun og 

undirbúningur á þvotti  
Flokkun á þvotti  

 Flokkað eftir gerð efna  

 Bómull/lín í Bómull/lín fyrir kerfi í flokki 
kerfa fyrir BÓMULL.  

 Blönduð efni og gerviefni fyrir kerfi í 
flokki kerfa fyrir GERVIEFNI.  

 Flokkað eftir miða fyrir meðhöndlun: 
Miði fyrir meðhöndlun þýðir:  

 

 

Almennt er hægt að þurrka í 

þurrkara. 

 
Þurrkað við venjulegt hitastig 

 

Þurrkað við lægra hitastig (ýtið á 

hnapp fyrir VIÐKVÆM EFNI!) 

 

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 kerfinu EXTRA ÞURRT. Hlutir geta 
hlaupið!  

 Ull og efni sem eru svipuð ull er hægt að 
þurrka með kerfi fyrir ULL.  

 
Undirbúningur á þvotti  

 Til að komast hjá því að þvottur flækist: 
Lokið rennilásum, lokið sængurverum 
og hnýtið lausa enda eða bönd (t.d. á 
svuntu).  

 Tæmið vasa. Fjarlægið málmhluti 
(bréfaklemmur, öryggisnælur, ofl).  
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 Snúið við fatnaði úr tvöföldu efni (t.d. 
jakka með bómullarfóðri, þá ætti 
bómullarfóðrið að snúa út). Þessi efni 
þorna betur.  

 
Mikilvægt! Ekki yfirhlaða tækið.  
Athugið að hámarkshleðsla er 7 kg.  

 
Þyngdir á þvotti  

Gerð á þvotti   Þyngd  
Baðsloppur            1.200 g  
Munnþurrka   100 g 
Rúmteppi   700 g  
Koddaver   200 g  
Handklæði   200 g  
Teppi    500 g  
Borðdúkur   250 g  
Diskamotta   100 g  
Náttkjóll   200 g  
Kvennærbuxur   100 g  
Vinnuskyrta karlmanns  600 g  
Vinnuskyrta karlmanns  200 g  
karlmannsnáttföt     500 g  
Blússa    100 g  
Karlmannsnærbuxur  100 g  
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Yfirlit yfir kerfi  

Kerfi 

Hám. 
magn 

(þyngd 
þurr) 

Tími í mín. 
(um það 

bil.) 
Notkun / eigineikar 

Merki 
í 

miða 

BÓMULL   (EXTRA 
ÞURRT)  

7 kg  140  Mikil þurrkun á þykkum og fjöllaga efnum, til 
dæmis þykkum handklæðum, baðsloppum.  

 

 7 kg  130  Mikil þurrkun á þykkum og fjöllaga efnum, til 
dæmis þykkum handklæðum, baðsloppum.  

 

BÓMULL  , 
SKÁPAÞURRT 1)  

7 kg  120  Þurrkun á efnum af jafnri þykkt, til dæmis 
þykkum handklæðum, prjónuðum hlutum og 
þurrkum.  

 

Bómull RÖK  7 kg  105  Fyrir þunn efni sem á að strauja, t.d. prjónaða 
hluti, bómullarskyrtur.  

 

BÓMULL 
(STRAUÞURRT)  

7 kg  90  Fyrir þunn efni sem einnig á að strauja, t.d. 
prjónaefni, bómullarskyrtur.  

 

GERVIEFNI (EXTRA 
ÞURRT)  

3 kg  45 Þurrkun á þykkum og fjöllaga efnum, til dæmis 
peysur, rúmábreiður og borðdúka.  

 

GERVIEFNI 
(SKÁPAÞURRT)  

3 kg  35  Fyrir þunn efni sem á ekki að strauja, t.d. 
“easy care” skyrtur, borðdúka, barnaföt, sokka 
og nærföt. 

 

GERVIEFNI 

(STRAUÞURRT) 

3 kg  25 Fyrir þunn efni sem á að strauja, t.d. 
prjónaða hluti, bómullarskyrtur. 

 

GALLABUXUR  7 kg  125  Fyrir frístundafatnað, svo sem gallabuxur, 

íþróttapeysur ofl ú mismunandi þykkt (t.d. 

kraga, líníngar og saumum).  

1) Í samræmi við IEC61121  
2 veljið kost VIÐKVÆMT  
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Dagleg not  
Kveikt á þurrkaranum  
Snúið valrofa fyrir kerfi á hvaða kerfi sem er. 
Þurrkarinn er kominn í gang. 
Hurðin opnuð og þvotti hlaðið inn 
1. Opnið þurrkarahurðina:  

 
Ýtið á hurðina (merktur staður)  
2. Setjið þvottinn inn í þurrkarann (ekki troða 
um of).  

 
Varúð! Ekki láta þvott klemmast á milli 

gúmmíkants og hurðar  
3. Lokið hurðinni örugglega. Það verður að 
heyrast þegar lásinn grípur.  
 
Val á kerfi  

Notið valskífu fyrir kerfi til að velja kerfið sem 
þörf er á.  

 
 
Val á viðbótaraðgerðum  

Þú getur valið úr eftirfarandi 
viðbótaraðgerðum (aðeins með tímastilltum 
aðgerðum):  

Hnappur 1 - VIÐKVÆMT  

Hnappur 2 - EFNI  
 
VIÐKVÆM EFNI  

Með því að ýta á þennan hnapp er hægt að 
þurrka viðkvæm efni á lægra hitastigi. 
Viðeigandi ljós kviknar. Þennan valkost er 
einnig hægt að nota með tímastilltri þurrkun.  
 
TEXTÍL  

Ýtið aftur og aftur á textíl-hnappinn, til að 
velja æskilegan kost. Viðeigandi ljós kviknar. 
Þú getur valið 2 mismunandi kosti. 
Bómullarferli: til nota fyrir bómull, og 
GERVIEFNI: til not fyrir gerviefni og 
viðkvæm efni.  
 
Kerfi sett í gang  

Ýtið á hnappa START BIÐ 3. Kerfið fer í 
gang.  
Kerfisferli er sýnt með viðeigandi ljósum: 
Ljósi 7 ÞURRKUN, ljósi 6 KÆLING, ljósi 5 
LOK KERFIS.  
 
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 í stöðu “O” SLÖKKT. Hætt 

er við 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, þá blikkar 
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gult ljós á ljósdíóðu fyrir ofan START/BIÐ-
hnappurinn. Þetta hefur hinsvegar ekki áhrif 
á þurrkferlið (vörn á þvotti).  
 
Þurrkferli lokið / þvottur fjarlægður  

Þegar þurrkferli er yfirstaðið, þá kviknar á 
ljósum ENDIR og SíA (ljós 4) Ef ýtt hefur 
verið á hnapp fyrir HLJÓÐMERKI þá heyrist 
slitrótt hljóðmerki í um það bil eina mínútu.  

 
Eftir þurrkferli kemur sjálfvirkt langt 
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 taka þvottinn út hvenær 
sem er á meðan á krumpuvarnarferlinu 

stendur. (Taka ætti út þvottinn í síðasta lagi 
við lok krumpuvarnarferlis til að hindra að 
brot myndist).  
 
1. Opnið hurðina.  
2. Fjarlægið þvottinn.  
3. Fjarlægið síuna eftir að þvotturinn hefur 
verið fjarlægður. Hreinsið síuna.  

 
Viðvörun! Athugið að ekkert sé í síusætinu 
áður en hún er sett aftur á sinn stað.  
4. Snúið valskífu kerfis á "0" (SLÖKKT).  
Mikilvægt! Hreinsið síuna eftir hvert 

þurrkferli.  
5. Lokið hurðinni.  
 

Hreinsun og viðhald  

 
Viðvörun! Notið ekki þurrkarann ef kemísk 

iðnaðarefni hafa verið notuð til hreinsunar!  
 
Hreinsun á lósíu  

Sían safnar saman allri þeirri ló sem safnast 
upp við þurrkun. Það þarf að hreinsa lósíu 
eftir hvert þurrkferli til að tryggja að 
þurrkarinn vinni rétt.  

Viðvörunarljósið SÍA  er til að minnaá 
þessa aðgerð.  

 
Varúð! Notið ekki þurrkarann án lósíu eða 
með skemmdri eða stíflaðri lósíu  

 
1. Opnið hurðina og fjarlægið þvottinn.  
2. Fjarlægið síuna, sem er innbyggð í neðri 
brún á hleðslugati.  

 
3. Opnið síuna með því að ýta á hnappinn 
með tveimur fingrum. Hreinsið síuna með 
rakri hendi eða tusku. Eftir nokkurn tíma 
safnast hvít húð af völdum sápuleifa í þvotti 
á síurnar.  
Þegar þetta gerist, hreinsið síurnar með 
heitu vatni og bursta.  
Lokið síunni og ekki gleyma að setja hana á 
sinn stað.  

 
Viðvörun! Athugið að ekkert sé í síusætinu 

áður en hún er sett aftur á sinn stað.  
4. Sían getur aðeins snúið á einn veg. Ef 
hún snýr ekki rétt þá stendur hún út fyrir 
brúnina.  

 
Ef sían smellur ekki á sinn stað, þá er ekki 
hægt að loka hurðinni.  
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 Hreinsun á hurð  

Hreinsið hurðina reglulega að innan til að 
fjarlægja ló. Góð hreinsun tryggir rétta 
þurrkun.  
 
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.  
 

Hvað á að gera ef ...  

Vandamál Hugsanleg orsök Aðgerð 

Þurrkarinn fer ekki í gang  Klóin er ekki í sambandi við tengil 
eða öryggi ekki í lagi.  

Setjið í samband. Athugið 
öryggjabox. (á heimilinu)  

Hurð er opin.  Lokið hurðinni 

Hefur verið ýtt á Start/bið  hnappinn?  

Þurrkarinn þurrkar ekki  
nægilega vel.  

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

Fínsía stífluð.  Hreinsið síuna  

Of mikið magn af þvotti.  Athugið meðmælt magn.  

Loftrásir eru lokaðar.  Hreinsið frá loftrásum.  

Leifar á innra byrði tromlu og á 
tromlubrúnum.  

Hreinsið tromlu að innan og 
tromlubrúnir.  

Þétting á vatni er frábrugðin 
staðalstillingum á tækinu.  

Endurstillið staðalstillingu fyrir stig 
þurrkunar (sjá kafla yfir kosti 
stillinga).  

Hurðin lokast ekki  Sían er ekki á sínum stað.  Setjið síuna á sinn stað. 

Þurrkferli hættir fljótlega eftir að sett Ekki nægur þvottur eða þvottur er of Veljið tímastillt kerfi eða hærra 
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hefur verið í gang.  þurr fyrir valið kerfi  þurrkstig (t.d. Extra þurrt í stað 
Skápaþurrt) 

Þurrkferli stendur óvenju  
lengi yfir. Ath: Eftir um það  
bil 5 klst hættir þurrkferli  
sjálfvirkt.  
 

Sía stífluð.  Hreinsið síuna.  

Ísett magn er of mikið.  Dragið úr magni  

Þvott verður að þeytivinda nægilega 
vel fyrir þurrkun  

Þvottur illa undinn fyrir þurrkun  

 

Stillingar þurrkarans  
Slökkt varanlega á hljóðmerki  

1. Snúið valrofa fyrir kerfi á hvaða kerfi sem 
er. 
2. Ýtið samtímis á hnappa fyrir VIÐKVÆMT 

 
 
og TEXTÍL og haldið þeim niðri í ca. 5 
sekúndur.  
3. Það er sjálfvalið gildi að ávallt sé slökkt á 
hljóðmerki.  
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Tæknilýsing  

Tæknilýsing 
hæð x breidd x dýpt  85 x 60 x 58 cm  

Rúmmál tromlu  108 ltr  

Dýpt með opna hurð  109 cm.  

Hægt er að breyta hæð sem nemur  1,5 cm  

Þyngd tómur  um 32,5 kg  

Magn hleðslu (fer eftir kerfi)  hám. 7 kg  

Spenna  230 V  

Öryggi  16 A  

Heildar orkunotkun  2200 W  

Orkunýtingarflokkur  C  

Orkunotkun (7 kg af bómull, búið að vinda á 1000 
sn.mín. 2)  

3,9 kWklst 

Árleg meðalnotkun  263.1 kWklst  

Notkun  á heimilum  

Leyfilegur umhverfishiti   + 5°C til + 35°C  

Notkunargildi 
Notkunargildin hafa verið fengin við staðalaðstæður. Þær geta verið breytilegar þegar tækið er notað í 

heimilisumhverfi. 

Kerfi Orkunotkun í kWklst / meðal þurrktími í mínútum 

BÓMULL (SKÁPAÞURR) 2) 3)  3.9 / 95 (7 kg, búið að vinda á 1000 sn.mín.)  

BÓMULL (STRAUÞURRT) 2)  3.05 / 75 (7 kg, búið að vinda á 1000 sn.mín.)  

GERVIEFNI (SKÁPAÞURRT) 2)  1.15 / 30 (3 kg, búið að vinda á 1200 sn.mín.)  
1) Mismunandi tala getur átt við um magn hleðslu eftir löndum vegna mismunandi mæliaðferða.  
2) í samræmi við EN 61121  

 

Uppsetning  
Mikilvægt! Tækið verður að vera í lóðréttri 

stöðu í flutningi.  
 
Staðsetning á þurrkaranum  

 Mælt er með því vegna aukinna 
þæginda að staðsetja þurrkarann 
nálægt þvottavélinni.  

 Koma verður þurrkaranum fyrir á 
hreinum stað, þar sem óhreinindi 
safnast ekki fyrir.  

 Loft verður að leika létt í kring um tækið. 
Lokið ekki fyrir loftrás að framan, né 
loftinntak aftan á vélinni.  

 Til að halda titringi og hávaða í lágmarki 
þegar þurrkarinn er í notkun, á að 
staðsetja hann á stöðugu og sléttu 
undirlagi.  

 Þegar hann er kominn á endanlegan 
stað, athugið að hann sé örugglega 

láréttur með hallamáli. Ef ekki, hækkið 
eða lækkið fætur eftir því sem við á.  

 Aldrei má fjarlægja stillifætur. Lokið ekki 
hæð frá gólfi með þykku teppi, 
viðarbútum eða slíku. Þetta gæti valdið 
uppsöfnun á hita sem gæti hamlað 
virkni þurrkarans.  

 
Mikilvægt! Heita loftið sem streymir frá 

þurrkaranum getur náð hitastigi allt að 60°C.  
Því má ekki setja tækið á gólf sem ekki þola 
háan hita.  
Þegar þurrkari er í notkun má herbergishiti 
ekki vera lægri en +5°C og ekki hærri en 
+35°C, þar eð það gæti haft áhrif á virkni 
tækisins.  

 
Viðvörun! Ef flytja þarf tækið ætti að gera 

það í uppréttri stöðu.  
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Viðvörun! Ekki staðsetja þurrkarann á bak 

við læstar dyr, rennihurð eða hurð með lamir 
sem opnast gagnstætt opnun á 
þurrkaranum.  
 
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 
þurrkaranum.  

 
 
Tengja útblástursbarka  

Til að auðvelda uppsetninguna er val á 
úttaki fyrir útblástur: bæði að aftan og á 
vinstri og hægri hlið. Tengið barkann þar 
sem er hentugast með því að draga í hringró 
á úttaki að aftan, og skrúfa hana á barkann 
og ýta síðan aftur á sinn stað. Ónotuð úttök 
fyrir barka eru lokuð með plastloki.  
 

 
 

 
 
Ef barkinn er langur og lítill hiti í herberginu 
getur safnast raki í barkanum. Þetta er 
óhjákvæmilegt náttúrulögmál. Til þess að 
komast hjá þessu er hægt að bora lítið gat 
(þvermál 3 mm)á barkann þar sem hann er 
lægstur og setja lítið ílát undir. (sjá mynd – 
stað B).  
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Þegar barkinn er tengdur, leiðið hann að 
þeim stað þar sem hann getur blásið út. 
Gangið úr skugga um að leiðin sé ekki yfir 2 
metra og aðeins séu tvær beygjur á leiðinni. 
Hvað varðar útblásturinn er hægt að fá til 
þess gerðar grindur eða stúta í 
byggingarvöruverslunum.  

 
Viðvörun! Það er mikilvægt að tengja ekki 

útblásturinn við sama stokk og flytur 
útblástur frá eldavélarviftu og ekki heldur að 
tengja hann við skorstein fyrir eldstæði.  
 

 
 
Athugið að til þess að forðast þéttingu á 
raka er nauðsynlegt að barkinn flytji 
útblásturinn burtu frá eldhússkápum og helst 
út úr eldhúsinu, ef þurrkarinn er staðsettur 
þar. Til að koma í veg fyrir að tækið yfirhitni, 
þá er mikilvægt að gufan streymi óhindruð 
út. Það er því mikilvægt að ef gengið er frá 
fastri útblástursleið um vegg eða þak að hún 
hafi flutningsgetu sem samsvarar 150 m³ á 
klst. Gætið þess að barkinn kremjist ekki ef 
hann liggur með öðrum tækjum. Ef barkinn 
hefur klemmst saman að hluta þá dregur úr 
þurrkhæfninni, sem gefur lengri þurrktíma og 
hærri orkunotkun. Ef barkinn leggst alveg 
saman, þá fer öryggisbúnaður í gang sem 
slekkur á þurrkaranum.  
Þegar þurrkari er í notkun má herbergishiti 
ekki vera lægri en +5°C og ekki hærri en 
+35°C, þar eð það gæti haft áhrif á virkni 
tækisins.  
 
Hurð snúið við  

Til að gera auðveldara að setja inn þvott og 
taka hann úr, þá er hægt að snúa hurðinni 
við. Þessa breytingu á hurðaropnun verður 
að framkvæma á þjónustuverkstæði. Hafið 
samráð við þjónustuverkstæðið. 
Tæknimaður framkvæmir verkið á þinn 
kostnað.  
 
Tenging við rafmagn  

Atriði varðandi rafspennu og öryggi sem þörf 
er á er að finna á upplýsingaplötu. plötuna 
er að finna nálægt hleðsluhurð (sjá kafla um 
lýsingu á tækinu).  
Tengið tækið við jarðtengdan tengil, í 
samræmi við gildandi lagnareglugerðri.  

 
Viðvörun! Framleiðandinn hafnar allri 
ábyrgð á skemmdum eða meiðslum sem 
varða vegna þess að framagreindum 
öryggisvarúðarleiðbeiningum er ekki 
fylgt.  
Ef þörf er á að skipta um straumsnúru, 
þá þarf að framkvæma það á 
þjónustuverkstæði.  

 
Viðvörun! Tengilinn þarf að vera 
aðgengilegur eftir að vélin hefur verið 
sett upp.  

 
Sérstakur búnaður  
Stöflunarbúnaður  

Hægt er að fá búnað hjá umboðsaðila til að 
stafla þurrkara ofan á þvottavél, sem nær að 
brúa bil á milli 48 og 60 sentímetra. Lesið 
vandlega leiðbeiningar sem fylgja 
búnaðinum.  
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Umhverfi  

Merkið  á vörunni eða á umbúðunum 
gefur til kynna að þessa framleiðslu á ekki 
að meðhöndla sem úrgang frá heimilum.. 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.  
 
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.  

 
Viðvörun! Þegar gömlu tæki er fargað, 
fjarlægið straumsnúruna og fargið henni 
ásamt kló.  
Fjarlægið hurðarlæsingu og tryggið að ekki 
sé lengur hægt að læsa henni svo að ung 
börn geti lokast inni.  
 
Ráð varðandi umhverfið  

 Ef þvotturinn verður dúnkenndur og 
mjúkur í þurrkaranum. Það er því ekki 
þörf á mýkingaefni þegar verið er að 
þvo.  

 Þurrkarinn virkar á hagkvæmastan hátt 
ef þú: 

- heldur loftrásunum á botni þurrkarans 
lausum við hindranir. 

- Notar ráðlagt magn hleðslu á þvotti.  
- Hreinsar síuna eftir hvert þurrkferli; 
- Þeytivindur þvottinn vel fyrir þurrkun. 

Dæmi: Notkunargildi - sem fara eftir 
vinduhraða - fyrir 7 kg af þvotti, sem er 
þurrkaður með kerfi fyrir BÓMULL 
SKÁPAÞURRT  

 
Forvinda Þurrkferli 

Snúningar á mínútu 
Afgangsraki Orka í kWklst 

 í lítrum sem % 

1000 4,20 60 3,9 

1400 3,64 52 3,7 

 
 

Þjónusta  
Í tilfelli tæknilegrar bilunar, athugið fyrst 
hvort þú nærð að lagfæra vandmálið sjálf(ur) 
með aðstoð notkunarleiðbeininganna - sjá 
kafla Hvað á að gera ef..  
 

 
 
Ef þér tekst ekki að finna eða leysa 
vandamálið, hafið samband við 
þjónustuaðila.  

Áður en þú hringir er gott að vera búinn að 
skrifa niður gerð vélarinnar, 
framleiðslunúmer og kaupdagsetningu:  

 Lýsing á gerð  

 Framleiðslunúmer (PNC)  

 Raðnúmer (S.No. er á 
upplýsingaplötu á tækinu - til að 
finna hana sjá kafla um lýsingu á 
tækinu)).  

 Gerð bilunar  

 Öll villuboð sem komið hafa fram á 
skjá.  

Svo að viðkomandi tilvísunarnúmer séu til 
staðar, mælum við með að þú skrifir þau 
hérna:  
Lýsing á gerð: ……………………………. 
PNC: ………………………………………. 
S No: ………………………………………. 

 

 


