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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 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.  

 

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   

 

Upplýsingar um öryggi  

 

Öryggi tækisins er í samræmi við 
iðnaðarstaðla og reglugerðir varðandi 
öryggi tækja.  

 

Við, sem framleiðendur, lítum á það sem 
skyldu okkar að benda á eftirfarandi 
atriði varðandi öryggi.  

 

Geymið handbókina til nota síðar og látið 
hana fylgja tækinu, fari það til nýrra 
eigenda. 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.  

 

Þú VERÐUR að lesa þær vandlega áður 
en tækið er sett upp eða notað.  

 

Athugið áður en vélin er tekin í notkun, 
athugið hvort hún hefur orðið fyrir 
skemmdum. Tengið aldrei vél sem hefur 
orðið fyrir skemmdum . Ef tækið þitt er 
skemmt, tilkynnið það til söluaðila.  

 

Ef tækið er afgreitt að vetri til þegar 
vænta má hita fyrir neðan frostmark:  

 

Geymið það við stofuhita í 24 klst áður 
en það er notað í fyrsta sinn.   

Almennt öryggi  

 

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

 

Við þvott á kerfi með hátt hitastig getur 
glerið í hurðinni orðið heitt. Snertið það 
ekki!"   

 

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.  

 

Notið aðeins meðmælt magn af 
mýkingarefni og þvottaefni. Of mikið 
magn getur skemmt þvottinn. Fylgið 
meðmælum framleiðanda hvað varðar 
magn.  

 

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.  

 

Ekki nota þvottavélina til að þvo hluti 
með hörðum spöngum eða rifin efni.  

 

Takið tækið ávallt úr sambandi við 
rafmagn og skrúfið fyrir vatnið, þegar 
það er skilið eftir um lengri tíma, við 
hreinsun og viðhald.  

 

Reynið ekki undir nokkrum 
kringumstæðum að framkvæma sjálf 
viðgerðir á tækinu. Viðgerðir sem óhæfur 
eða óreyndur aðili framkvæmir getur 
valdið meiðslum eða alvarlegum 
bilunum. 

 

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

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.  
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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.  

 
Eftir að vélin hefur verið sett upp, gangið 
þá úr skugga um að vélin standi ekki á 
inntaks- eða affallsslöngu eða klemmi 
rafmagnskapalinn.  

 

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

 

Gangið ávallt úr skugga um að enginn 
leki sé frá slöngum og tengingum þeirra 
eftir uppsetningu.  

 

Ef tækið er sett upp á stað, þar sem 
hætta er á frosti, lesið þá kafla um 
"hættu á frosti.  

 

Öll vinna við pípulagnir vegna tengingar 
á vélinni verður að vera framkvæmd af 
pípulagningamanni eða til þess hæfum 
aðila.  

 

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

Notkun  

 

Þetta tæki er aðeins ætlað til þvotta 
ásamt gufumeðhöndlunar á venjulegum 
þvotti sem er að finna í venjulegu 
heimilishaldi. Það á ekki nota það til 
annarra nota en það var ætlað fyrir.  

 

Þvoið aðeins fatnað sem ætlaður er til 
þvotta í þvottavél. Fylgið leiðbeiningum á 
hverjum fatamiða.  

 

Yfirhlaðið ekki tækið. Sjá nánar í töflu yfir 
þvottakerfi.  

 

Gangið úr skugga um að allir vasar séu 
tómir og tölur séu hnepptar og rennilásar 
lokaðir.  

 

Varist að þvo slitna eða rifna hluti og 
meðhöndlið bletti eins og málningu, blek, 
ryð og grasgrænu fyrir þvott. 
Brjóstahaldara með vírum á ekki að þvo 
í vél.  

 

Ekki þvo fatnað sem hefur verið vættur í 
rokgjörnum bensínefnum í þvottavél. 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 þvottavélina aldrei ef 
straumkapallinn, stjórnborð, ytra byrði 

eða botn eru skemmd eða ef opið er inn 
í þvottavélina.   

Öryggi barna  

 
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.  

 

Fylgjast á með börnum til að tryggja að 
þau leiki sér ekki með tækið.  

 

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. Gætið þess að börn 
eða gæludýr klifri ekki inn í tromluna. Til 
að varna þessu þá er vélin búin 
sérstökum búnaði. Til að virkja þennan 
búnað, snúið hnappi innan á hurðinni (án 
þess að ýta á hann) réttsælis þar til að 
grópin er lárétt. Ef þörf krefur notið 
smápening.   

  

Til að gera þennan búnað óvirkan og 
endurvekja möguleika á að loka hurðinni, 
snúið hnappnum andsælis þar til að grópin 
er lárétt.    
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Lýsing á tækinu  
Nýja þvottavélin þín uppfyllir allar 
nútímakröfur varðandi þvotta og er 
jafnframt sparneytin á straum, vatn og 
þvottaefni. Nýtt þvottakerfi leyfir fulla 
notkun á þvottaefni og dregur úr 
vatnsnotkun ásamt því að spara orku    

    

1 Skúffa fyrir þvottaefni  
2 Stjórnborð  
3 Handfang til að opna hurð  
4 Upplýsingaplata 
5 Tæmingardæla 
6 Stillanlegir fætur   

Skúffa fyrir þvottaefni 

 Hólf fyrir þvottaefni í forþvotti, þegar 
lagt er í bleyti eða fyrir blettahreinsi í 
blettahreinsiferli (ef til staðar).  
Þvottaefni fyrir forþvott og þegar lagt er í 
bleyti er bætt við í upphafi þvottakerfis.  
Blettahreinsiefni er bætt við í 
blettahreinsiferli.  

 Hólf fyrir þvottaduft eða fljótandi 
þvottaefni notuð í aðalþvottaferli. Ef notað 
er fljótandi þvottaefni, hellið því í rétt áður 
en kerfi er gangsett.  

 Hólf fyrir fljótandi íbætiefni 
(mýkingarefni, sterkju).  

Fylgið leiðbeiningum framleiðenda 
varðandi magn og farið ekki upp fyrir 
Max  merkið í þvottaefnisskúffunni. Öllum 

mýkingarefnum eða sterkju verður að hella 
í hólfið áður en þvottakerfi er sett af stað.   

   

Yfirlit yfir kerfi   

Límmiðar með yfirlit yfir kerfi á nokkrum 
tungumálum fylgja með vélinni. Veljið yfirlit 
á tungumáli sem hentar. Hreinsið 
stjórnborðið með hreinum klút. Fjarlægið 
hlífðarpappír af miðanum og setjið hann 
utan um valskífuna.   
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Stjórnborð   

Hér fyrir neðan má sjá mynd af stjórnborðinu. Þar má sjá valskífu fyrir kerfi, einnig hnappa, 
gaumljós og skjáinn. Þessu er lýst með viðeigandi númerum á eftirfarandi blaðsíðum   

   

1 Valskífa fyrir kerfi 
2 Skjár 
3 Hnappur fyrri HITASTIG 
4 Hnappur til að draga úr vinduhraða 
5 hnappur fyrir forþvott 

6 Hnappur fyrir aukaskolun 
7 Tímastillt seinkun á starti 
8 START/BIÐ rofinn 
9 Hnappar fyrir tímastillingar      

Valskífa fyrir kerfi   

Leyfir þér að kveikja og slökkva á vélinni 
og velja þvottakerfi.   

Hitastig  
Með þessum hnappi getur þú aukið eða 
minnkað hitastigið.   

Minnkun vinduhraða  
Með því að ýta á þennan hnapp getur þú 
lækkað hámarks vinduhraða sem leyfður 
er fyrir valið kerfi eða til að velja tiltæka 
kosti.   

Forþvottur  
Veljið þennan kost ef óskað er að forþvo 
þvottinn fyrir aðalþvottinn. Þvottatíminn 
lengist.  
Mælt er með þessum kosti fyrir mjög 
óhreinan þvott     

Aukaskolun  
Þetta tæki er hannað til að spara orku. Ef 
það er nauðsynlegt að skola þvottinn með 
auknu vatnsmagni (aukaskolun) veljið þá 
þennan kost. Viðbótarskolun er 
framkvæmd.  
Mælt er með þessari lausn fyrir þá sem eru 
með mjög viðkvæma húð og með ofnæmi 
gagnvart þvottaefnum og á svæðum þar 
sem vatnið er sérlega mjúkt.   

Tímastillt seinkun á starti  
Með þessum hnappi er kostur á að seinka 
starti á kerfi um 30 mín - 60 mín - 90 mín, 
2 klst og síðan um 1 klst allt að 20 klst.   

Start/Bið  
Þessi hnappur leyfir þér að rjúfa valið kerfi,   

Tímastilling   
Með þessum hnappi er hægt að breyta 
tímalengd kerfis sem vélin hefur ákveðið.   
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Skjár   

Skjárinn sýnir eftirfarandi upplýsingar:   

2,1: Hitastig (tölur  

2,2: Tákn fyrir hita , kalt .  
Á meðan á þvottakerfi stendur hreyfist tákn 
fyrir hitastig á skjánum til að sýna að vélin 
er byrjuð að hita vatnið í tromlunni.   

2,3: Þeytivinda (fjöldi snúninga)  
2,4: Hraði þeytivindu (tákn)  

 

Engin þeytivinda 

  

Bið á skoli 

  

Næturkerfi 

 

Á meðan þeytivindu stendur hreyfist spíral-
táknið.  
Viðbótarkosturinn Engin þeytivinda tekur 
fyrir alla þeytivindu og eykur fjöld skolana í 
nokkrum þvottakerfum.  
Bið á skoli: Þegar þessi valkostur er 
valinn, tæmir vélin ekki vatnið eftir síðustu 
skolun, svo að þvotturinn krumpist ekki.  
Þegar kerfið er yfirstaðið þá sýnir skjárinn 

blikkandi , táknmynd 2,8 er enn 
sýnileg, gaumljós við hnapp 8 er slökkt, og 
hurðin enn læst til þess að gefa til kynna 
að það þurfi að dæla vatninu af vélinni.  
Lesið kaflann «Við lok þvottakerfis» til að 
tæma út vatnið.  
Næturkerfi: 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. Í sumum kerfum er 
skolun framkvæmd með meira vatni Þegar 

kerfið er yfirstaðið þá sýnir skjárinn 

blikkandi , táknmynd 2,8 er enn 
sýnileg, gaumljós við hnapp 8  er slökkt, og 
hurðin enn læst til þess að gefa til kynna 
að það þurfi að dæla vatninu af vélinni. 
Lesið kaflann «Við lok þvottakerfis» til að 
tæma út vatnið.   

2,5: Tákn fyrir viðbótaraðgerðir: Auka 

skolun 

 

eða létt að strauja 

  

2,6: Tákn fyrir tímastillta seinkun á 

gangsetningu 

 

Þegar seinkun á starti er valin, sem stillt 
hefur verið með viðeigandi hnappi, birtist 
táknmyndin á skjánum í nokkrar sekúndu. 
Síðan birtist tímalengd á völdu kerfi á ný. 
Viðkomandi táknmynd logar. 
Niðurtalningin uppfærist á klukkustundar 
fresti og síðan á mínútu fresti síðustu 1 
klst.   

2,7: Barnaöryggi 

 

(sjá viðeigandi 
kafla).  

2,8: Táknmynd fyrir læsta hurð 

 

Þegar þú hefur ýtt á hnapp 8 og vélin er 
komin í gang, sést þessi táknmynd hurðar 
og aðeins tákni fyrir kerfi sem er í gangi 
logar áfram. Þegar kerfi er lokið þá birtast 
þrjú blikkandi núll á skjánum (0.00) og 
þetta tákn hverfur.   

2,9:  

 

Tímalengd á völdu þvottakerfi  
Þvottatíminn birtist á skjánum í klst. og 
mínútum þegar þvottakerfi hefur verið 
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valið. (til dæmis. ). Tímalengd kerfis 
er reiknuð út sjálfvirkt miðað við meðmælt 
hámarks magn af þvotti á hverju kerfi. Eftir 
að þvottur er hafinn þá endurreiknar vélin 
tímann einu sinni á mínútu.   

 
Kerfi lokið   

Þegar kerfi er lokið þá birtast þrjú blikkandi 

núll á skjánum ( ), táknmyndin 2.8 
"hurð" slokknar og hægt er að opna 
hurðina.   

 

Rangt val  
Ef valin er aðgerð sem ekki er hægt að 
tengja við það sem áður hefur verið valið, 
þá birtast neðst á skjánum villuboð "Err" í 
nokkrar sekúndur. og rauða ljósið við 
hnapp 8  byrjar að blikka.   

 

Villuboð  
Í tilfelli á vandamál við notkun, geta birst 
villuboð, til dæmis " " (sjá kafla "Er 
eitthvað ekki í lagi...)  

 

Tími fyrir seinkun á gangsetningu   

2,10: Táknmyndir fyrir stig óhreininda   

Mikil 

 

 

Venjuleg 

 

 

Daglegur þvottur 

 

 

Lítil 

 
 

Hraðþvottur 

 
 

Léttþvottur 

 
 

Fríska upp 

 
 

Mikil frískun 

  

(sjá "val í aðgerðinni Tímastilling")   

2,11: Táknmynd klukku 

 

Þegar kerfið er komið í gang, sést 
tímalengd þess og táknmynd fyrir klukku er 
virk.   

2,12: Táknmyndir fyrir þrep kerfis  
Með vali á þvottakerfi, birtast táknmyndir 
fyrir kerfin í samræmi við mismunandi fasa 
þvottakerfis á efri hluta á skjánum. Eftir að 
ýtt hefur verið á hnapp 8  þá helst aðeins 
táknmynd fyrir kerfi í gangi.   

Forþvottur (Þetta tákn sést þegar 
viðeigandi viðbótaraðgerð hefur verið 
valin)  
Þvottur 

 

Skol 

 

Dæla 

 

Þeytivinda 

   

Yfirlit yfir táknmyndir  
Valskífa fyrir kerfi  

 

Viðbótarhnappar og gaumljós  

 

= Val á tíma (Time Manager-
kerfi)  

 

= Barnalæsing 

 

= Skol  

 

= Hnappar fyrir Time manager 

 

= Tæming    

 

= Þeytivinda    

 

= Gufukerfi    
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Fyrstu not 

  
Gangið úr skugga um að tengingar við 
vatn og rafmagn séu í samræmi við 
notkunarleiðbeiningar. 

 
Fjarlægið froðuplast og annað efni úr 
tromlunni.  

 

Hellið 2 lítrum af vatni í aðalþvottahólfið í 
þvottaefnisskúffunni til að virkja ECO 
lokann. Settu síðan í gang bómullarkerfi 
á mesta hita, með vélina tóma til að 
fjarlægja allar leifar frá framleiðslunni úr 
vélinni. Hellið 1/2 skammti af þvottaefni í 
aðalhólf fyrir þvottaefni og gangsetjið 
vélina.  

Aðlögun að þínum þörfum  
Hljóðmerki  
Vélin er búin hljóðmerki, sem heyrist við 
eftirfarandi aðstæður:  

 

við lok kerfis  

 

ef villa er til staðar  

Með því að ýta samtímis á hnappa 5og 6 í 
um það bil 6 sekúndur, þá slokknar á 
hljóðmerki (nema af villa er til staðar).  
Með því að ýta aftur á þessa tvo hnappa 
þá er kveikt á hljóðmerki á ný.   

Lás / barnaöryggi  
Þessi búnaður gerir mögulegt að skilja 
vélina eftir án eftirlits og þannig að þú 
þurfir ekki að hafa áhyggjur af því að börn 
verði fyrir skaða eða þau valdi skemmdum 
á vélinni. Þessi aðgerð helst virk þegar 
þvottavélin er ekki í notkun.  
það er hægt að stilla þessa aðgerð á tvo 
vegu:  
1. Áður en ýtt er á hnapp 8 : það er ekki 
hægt að gangsetja vélina.  
2. Eftir að ýtt hefur verið á hnapp 8 : það 
er ómögulegt að breyta öðru kerfi né kosti.  
Með því að ýta samtímis á hnappa 5 og 6 í 
um það bil 6 sekúndur, þá birtist táknmynd 

 eða hverfur.   

Dagleg not   

Þvottur settur í vélina 
Opnið hurðina varlega með því að draga í 
handfangið út. Setjið þvottinn í tromluna, 
eitt stykki í einu, hristið hvert þeirra eins og 
hægt er. Lokið hurðinni.   

  

Mælið skammta af þvottaefni og 
mýkingarefni.  
Dragið þvottaefnisskúffuna þar til að hún 
stöðvast.  
Mælið rétt magn af þvottaefni í mælibikar 
og hellið þvottaefninu í hólf fyrir aðalþvott 

, eða í viðeigandi hólf fyrir valið 
kerfi/kost (sjá frekari atriði í «Skúffa fyrir 
þvottaefni»).  

  

Setjið mýkingarefni í hólf merkt  sé 
þess óskað. Ekki má setja meira en MAX-
merkið leyfir.  
Lokið skúffunni varlega.   
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Veljið æskilegt kerfi með því að snúa 
valskífu (1)   

Snúið valskífu á æskilegt kerfi. Þvottavélin 
velur hitastig og velur sjálfvirkt 
hámarksvinduhraða fyrir það kerfi sem þú 
hefur valið. Þú getur breytt þessum gildum 
með því að nota viðeigandi hnappa. 
Græna ljósið við hnapp 8  byrjar að blikka.  
Hægt er að snúa valskífunni hvort sem er, 
réttsælis eða andsælis. Snúið í stöðu  til 
að endurstilla kerfi / slökkva á vélinni.  
Við lok kerfis verður að snúa valskífu í 
stöðu , til  að slökkva á vélinni.  

 

Varúð! Ef valskífu er snúið á annað kerfi 
þegar þvottavélin er í gangi, þá blikkar 
rauða gaumljósið við hnapp 8  þrisvar 
sinnum og skilaboðin Err birtast á 
skjánum til að gefa til kynna rangt val. 
Tækið framkvæmir ekki nýja kerfið sem 
var valið.   

Veljið hitastig með því að ýta á hnapp 3  
Með því að velja kerfi þá velur vélin 
sjálfvirkt sjálfvalið hitastig.  
Ýttu á þennan hnapp aftur og aftur til að 
auka eða minnka hitastigið ef þú vilt þvo 
þvottinn á öðru hitastigi en þvottakerfið 
velur.   

Dragið úr hraða á þeytivindu með því 
að ýta á hnapp 4  
Þvottavélin velur sjálfvirkt 
hámarksvinduhraða fyrir það kerfi sem þú 
hefur valið.  
Ýttu á þennan hnapp (4) aftur og aftur til 
að breyta vinduhraða, ef þú vilt vinda 
þvottinn á öðrum hraða en þvottakerfið 
velur. Viðeigandi ljós kviknar.   

Veljið tiltæka kosti með því að ýta á 
hnappa 4, 5 og 6  
Það er hægt að sameina mismunandi 
aðgerðir áður en ýtt er á hnapp 8 , en það 
fer eftir kerfi sem valið er. Þegar kostur er 
valin þá kviknar á viðeigandi gaumljósi.  
Ef rangur kostur er valinn sem ekki á við 
það þvottakerfi sem valið er þá blikkar 
innbyggða rauða ljósið í hnappi 8  þrisvar 
sinnum og villuboðin Err birtast á skjánum 
í nokkrar sekúndur.  

 

Varðandi samhæfni meðal þvottakerfa og 
kosti, sjá kaflann «Þvottakerfi».   

Veljið seinkun á gangsetningu með því 
að ýta á hnapp 7  
áður en þú setur kerfið í gang og vilt velja 
tímastillta seinkun, á að ýta á hnapp 6 
aftur og aftur þar til að velja æskilega 
seinkun. Viðeigandi táknmynd 2.6 kviknar.  
Valinn biðtími (allt að 20 klst) birtist á 
skjánum í nokkrar sekúndur, þá birtist 
tímalengd þvottakerfis á ný.  
Þú verður að velja þennan kost eftir að 
hafa valið kerfi og áður en þú ýtir á hnapp 
8 .  
Þú getur breytt biðtímanum hvenær sem 
er, áður þú ýtir á hnapp 8 .  
Velja tímastillta seinkun:  
1. Veljið kerfi og æskilega kosti.  
2. Veljið tímastillta seinkun með því að ýta 
á hnapp 7 .  
3. Ýtið á hnapp 8  :  

 Vélin byrjar að telja niður klukkustundir.  
 Kerfið fer í gang eftir að valin bið er liðin.   

Hætt við seinkun á starti eftir að ýtt hefur 
verið á hnapp 8  :  
1. Setjið þvottavélina í BIÐ með því að ýta 
á hnapp 8 :  
2. Ýtið einu sinni á hnapp 7  þar til að 

táknið  birtist  
3. Ýtið aftur á hnapp 8  til að gangsetja 
kerfið.  
Mikilvægt! Aðeins er hægt að breyta 
valinni seinkun eftir að þvottakerfi hefur 
verið valið á ný.  
Það er ekki hægt að velja bið á starti með 
kerfi fyrir tæmingu.   
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Kerfið gangsett með því að ýta á hnapp 
8   

Ýtið á hnapp 8  til að gangsetja valið kerfi, 
græna gaumljósið við hnapp 8 hættir að 
blikka. Táknmynd 2.8 birtist á skjánum, til 
að gefa til kynna að tækið sé byrjað að 
vinna og að hurðin sé læst. 
Til að rjúfa kerfi sem er í gangi, ýtið á 
hnapp 8 : græna gaumljósið byrjar að 
blikka.  
Ýtið aftur á hnapp 8  til að endurræsa 
kerfið á þeim stað þar sem það var rofið. 
Ef þú hefur valið seinkun á starti, byrjar 
niðurtalning á tíma. Ef rangur kostur er 
valin, þá blikkar innbyggða rauða ljósið í 
hnappi 8  þrisvar sinnum og villuboðin Err 
birtast á skjánum í nokkrar sekúndur.  

Kosturinn Tímastilling (Time Manager) 
valinn með því að ýta á hnapp 9   

Með því að ýta á þessa hnappa aftur og 
aftur, er hægt að auka eða minnka 
tímalengd á þvottaferli. Táknmynd 2.10 
fyrir stig óhreininda birtist á skjánum til að 
gefa til kynna valið stig óhreininda. Þessi 
kostur er aðeins tiltækur með kerfum fyrir 
bómull, gerviefni og viðkvæm efni.   

Stig 
óhreininda Táknmynd Gerð á efni 

Mikil 

 

Fyrir mjög 
óhreina hluti  

Venjuleg  

 

Fyrir eðlilega 
óhreina hluti  

Daglegur 
þvottur  

 

Fyrir fatnað 
sem skipt er 

daglega 

Lítil  

 

Fyrir lítillega 
óhreina hluti  

Hraðþvottur 

 

Fyrir mjög lítið 
óhreina hluti  

Mjög hratt 1)  

 

Fyrir hluti sem 
notaðir hafa 
verið í mjög 
stuttan tíma  

Fríska upp 1) 
 2) 

Aðeins til að 
fríska upp hluti 

Mikil frískun 1) 
 2) 

Aðeins til 
frískunar á 

fáum hlutum  

 

1) Við mælum með að dregið sé úr þvottamagni (sjá 
töflu yfir þvottakerfi).  
2) Þegar kostur er valin þá birtist viðeigandi 
táknmynd í stutta stund og hverfur á ný.  

Breyta kosti eða kerfi í gangi   

Það er mögulegt að breyta hvaða kosti 
sem er áður en kerfið framkvæmir hann.  
Áður en þú framkvæmir breytingu, þá 
verður þú að setja vélina í biðstöðu með 
því að ýta á hnapp 8 . (Ef þú vilt breyta 
kosti "Time manager" verður þú að hætta 
við valið kerfi og velja upp á nýtt).  
Breyting á kerfi í gangi er aðeins möguleg 
með því að endurstilla kerfið. Snúið 
valhnappi fyrir þvottakerfi á  og því næst 
í nýja stillingu. Ýtið aftur á hnapp 8  til að 
gangsetja kerfið. Vélin tæmir ekki vatnið 
sem er í tromlunni.   

Kerfi í gangi rofið  
Ýtið á hnapp 8  til að rjúfa kerfi sem er í 
gangi, viðkomandi grænt gaumljós byrjar 
að blikka.  
Ýtið aftur á hnappinn til að endurræsa 
kerfið   

Hætt við þvottakerfi  
Til að hætta við kerfi í gangi, snúið valskífu 
á .  
Nú getur þú valið nýtt þvottakerfi.   

Hurðin opnuð  
Hurðin er lokuð eftir að kerfið er komið í 
gang (eða á meðan á biðtíma stendur), og 
þú þarft að opna hana, setjið vélina fyrst í 
bið með því að ýta á hnapp 8 .  
Ef það slokknar á táknmynd 2.8 eftir 
nokkrar mínútur er hægt að opna hurðina  
Ef táknmyndin er til staðar áfram, þýðir 
það að vélina er þegar byrjuð að hita eða 
hæð á vatni er fyrir ofan neðri brún hurðar. 
Reynið ekki að beita afli til að opna 
hurðina!  
Ef þú getur ekki opnað hurðina en þarfnast 
þess, verður þú að slökkva á vélinni með 
því að snúa valskífunni á . Eftir nokkrar 
mínútur er hægt að opna hurðina (gætið 
að vatnshæð og hitastigi!)   

Eftir að hurðinni er lokað er nauðsynlegt 
að velja kerfi og kosti á ný og ýta á hnapp 
8 .   

Við lok þvottakerfis  
Vélin stöðvast sjálfvirkt. Þrjú blikkandi 

 birtast á skjánum og gaumljós við 
hnapp 8  slokknar. Hljóðmerki heyrist.  
Ef kerfi eða kostur hefur verið valinn sem 
endar með vatn í tromlunni, er táknmynd 
2.8 áfram til staðar og hurðin er læst til að 
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gefa til kynna að tæma þurfi vatnið áður en 
hurðin er opnuð.  
Til að tæma vatnið, vinsamlega lesið kosti 
hér að neðan:   

1. Snúið valskífu kerfa á .  
2. Veljið kerfi fyrir tæmingu eða þeytivindu.  
3. Dragið úr vinduhraða ef þörf krefur með 
því að ýta á viðkomandi hnapp.  
4. Ýtið á hnapp 8  .  
Við lok kerfis hverfur táknmynd 2.8, 
hurðarlæsing fer af, og hægt er að opna 
hurðina. Snúið valskífu fyrir kerfi á " " til 
að slökkva á vélinni.  

Fjarlægið þvott úr tromlunni og aðgætið vel 
að hún sé tóm. Ef þú hefur ekki í hyggju 
að þvo annan þvott, lokið þá fyrir 
vatnskranann. Skiljið hurðina eftir opna til 
að koma í veg fyrir myglu og óþægilega 
lykt.   

Biðstaða: Þegar kerfið er yfirstaðið þá fer 
orkusparnaðarkerfi í gang. Dregið er úr 
birtu á skjánum. Með því að ýta á einhvern 
hnapp þá hættir vélin í 
orkusparnaðarstöðu.        

Góð ráð   

Flokkun á þvotti  
Fylgið leiðbeiningum á hverjum fatamiða 
og leiðbeiningum framleiðanda. Flokkið 
þvottinn á eftirfarandi hátt: hvítur, litaður 
þvottur, gerviefni, viðkvæm efni, 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.  
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.   

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 asetóni (*) (eða 
naglalakkshreinsi), leggið fatnaðinn á 
mjúkt klæði og bleytið blettinn létt.  
Varalitur: Bleytið upp með asetóni eins og 
lýst hér að ofan, meðhöndlið síðan með 
spíra. Meðhöndlið leifar af blettum með 
klór.  
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 asetóni (*), 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.   

1) Notið ekki asetón á gervisilki 
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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 fljótandi þvottaefni, verður að 
velja þvottakerfi án forþvotts.  
Þvottavélin er með hringrásarkerfi sem 
gefur kjöraðstæður við not sterkara 
þvottaefnis.  

Fylgið leiðbeiningum framleiðenda 
varðandi magn og farið ekki upp fyrir 
Max merkið í þvottaefnisskúffunni .   

Magn af þvottaefni sem á að nota  
Gerð og magn þvottaefnis fer eftir gerð 
efna, magn á þvotti, stigi óhreininda og 
hörku vatns.  
Fylgið leiðbeiningum framleiðenda 
varðandi magn sem á að nota.  
Notið minna þvottaefni:  

 

þvegið er lítið magn af þvotti  

 

ef þvotturinn er lítið óhreinn  

 

Ef mikil froða myndast á meðan á þvotti 
stendur.   

Harka vatns í gráðum  
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. Ef harka vatns er miðlungs eða 
há þá mælum við með að þú notir 
mýkingarefni í samræmi við meðmæli 
framleiðanda. Þegar vatnið er mjúkt, 
endurmetið magn þvottaefnis.   
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Þvottakerfi 
Kerfi 
Hámark og lágmark hitastigs 
Lýsing á ferli 
Hámarks vinduhraði 
Hámarkshleðsla á þvotti 
Gerð á þvotti 

Kostir 

 
Sápu-
hólf 

 
BÓMULL  
90°- Kalt  
Aðalþvottur - skol  
Þeytivinda á mesta hraða  
Hám. hleðsla 7 kg - minni hleðsla 3,5 kg  
Hvít og lituð bómull (venjuleg óhreinindi)  

ÞEYTIVINDA 
NÆTURKERFI 
BIÐ Á SKOLI 

ENGIN ÞEYTIVINDA 
FORÞVOTTUR 1) 

AUKA SKOL 
TÍMASTILLING 2)  

 

GERVIEFNI  
60°- Kalt  
Aðalþvottur - skol  
Hámarksvinduhraði 900 sn.mín.  
Hám. hleðsla 3,5 kg - minni hleðsla 2 kg  
Gerviefni eða blönduð efni: Nærfatnaður, litaður fatnaður,  
skyrtur sem hlaupa ekki, blússur.  

ÞEYTIVINDA 
NÆTURKERFI 
BIÐ Á SKOLI 

ENGIN ÞEYTIVINDA 
FORÞVOTTUR 1) 

AUKA SKOL 
TÍMASTILLING 2)  

 

VIÐKVÆM EFNI  
40°- Kalt  
Aðalþvottur - skol  
Hámarksvinduhraði 700 sn.mín.  
Hám. hleðsla 3,5 kg - minni hleðsla 2 kg  
Viðkvæm efni: Akrýlefni, viskóse, pólýester.  
.  

ÞEYTIVINDA 
NÆTURKERFI 
BIÐ Á SKOLI 

ENGIN ÞEYTIVINDA 
FORÞVOTTUR 1) 

AUKA SKOL 
TÍMASTILLING 2) 

 

ULL  

 

40°- Kalt  
Aðalþvottur - skol  
Hámarks vinduhraði 900/1000/ sn.mín.  
Hám. hleðsla 2 kg  
Þvottakerfi fyrir ull sem má þvo í vél ásamt ull fyrir handþvott og viðkvæm 
efni með merkinu "handþvottur". Ath : Einn eða stór hlutur getur valdið 
ójafnvægi. Ef vélin vinnur ekki rétt í lokaþeytivindu, bætið þá við fleiri hlutum, 
jafnið hleðsluna handvirkt og veljið kerfi fyrir þeytivindu.   

ÞEYTIVINDA 
NÆTURKERFI 
BIÐ Á SKOLI 

ENGIN ÞEYTIVINDA  

 

SKOLUN  
Skolun - löng þeytivinda  
Hámarks vinduhraði 1000/1200/1400 sn.mín. 1)  
Hám. hleðsla 7 kg  
Með þessu kerfi er hægt að skola og þeytivinda bómullarfatnað sem hafa 
verið þvegin með hendi. Til að auka skolunarvirkni, veljið kostinn AUKA 
SKOL. Þvottavélin bætir við aukaskolun.  

ÞEYTIVINDA 
NÆTURKERFI 
BIÐ Á SKOLI 

ENGIN ÞEYTIVINDA 
AUKA SKOL  

 

TÆMING  
Tæming á vatni  
Hám. hleðsla 7 kg  
Til að tæma vatn eftir síðustu skolun með valkostum bið á skoli og 
næturferli.    
ÞEYTIVINDA  
Tæming og löng þeytivinda  
Þeytivinda á mesta hraða  
Hám. hleðsla 7 kg  
Sérstök vinda fyrir handþvott og í lok kerfa með kosti sem tæma vatnið út í 
lokin. Þú getur valið hraða með viðeigandi hnappi til að aðlaga vinuhraða að 
efni sem á að vinda.   

ÞEYTIVINDA   

BÓMULL SPARNAÐARKERFI  
90° - 40°  
Aðalþvottur - skol  
Þeytivinda á mesta hraða  
Hám. hleðsla 7 kg  
Hvít og  lituð bómull.  
Þetta þvottakerfi er hægt að velja fyrir lítið óhreinan eða venjulegan þvott úr 
bómull. Hitastigið er lækkað og þvottatími lengist. Þetta gefur góða virkni í 
þvotti ásamt því að spara orku  

ÞEYTIVINDA 
NÆTURKERFI 
BIÐ Á SKOLI 

ENGIN ÞEYTIVINDA 
FORÞVOTTUR 1) 

AUKA SKOL  
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Kerfi 
Hámark og lágmark hitastigs 
Lýsing á ferli 
Hámarks vinduhraði 
Hámarkshleðsla á þvotti 
Gerð á þvotti 

Kostir 

 
Sápu-
hólf 

    
BÓMULL SPARNAÐARKERFI  
90° - 40°  
Aðalþvottur - skol  
Þeytivinda á mesta hraða  
Hám. hleðsla 7 kg  
Hvít og  lituð bómull.  
Þetta þvottakerfi er hægt að velja fyrir lítið óhreinan eða venjulegan þvott úr 
bómull. Hitastigið er lækkað og þvottatími lengist. Þetta gefur góða virkni í 
þvotti ásamt því að spara orku  

ÞEYTIVINDA 
NÆTURKERFI 
BIÐ Á SKOLI 

ENGIN ÞEYTIVINDA 
FORÞVOTTUR 1) 

AUKA SKOL  

 

TEPPI  
40° - 30°  
Aðalþvottur - skol  
Hámarksvinduhraði 700 sn.mín  
Hám. hleðsla 2,5 kg  
Til að þvo ein sæng eða teppi úr gerviefni.   

ÞEYTIVINDA  

 

5 SKYRTUR  
30°  
Aðalþvottur - skol  
Hámarksvinduhraði 900 sn.mín  
Hám. hleðsla 1 kg  
Þvottakerfi fyrir lítið óhreinar skyrtur.  

ÞEYTIVINDA 
ENGIN ÞEYTIVINDA  

 

AUÐVELT AÐ STRAUJA  
60°- Kalt  
Aðalþvottur - skol  
Hámarksvinduhraði 900 sn.mín.  
Hám. hleðsla 1 kg  
Þegar þetta kerfi er valið er þvotturinn þveginn og með varlegri þeytivindu til 
að komast hjá krumpum. Með þessu er auðveldara að strauja. Enn fremur 
mun vélin framkvæma viðbótarskolun.  

ÞEYTIVINDA 
BIÐ Á SKOLI 

ENGIN ÞEYTIVINDA 
FORÞVOTTUR 1) 

AUKA SKOL  

  

/Slökkt  
Til að hætta við kerfi sem er í gangi eða til að slökkva á vélinni .    

1) Ef notað er fljótandi þvottaefni, verður að velja þvottakerfi án forþvotts.  
2) Ef þú velur Hratt eða Mjög hratt með því að ýta á hnapp 9 , þá mælum við með að þú dragir úr hámarkshleðslu 

eins og gefið er til kynna. Það er á hinn bóginn hægt að þvo fulla hleðslu með eitthvað minni þvottaárangri. Ef þú 
velur kostina Frískun eða Mikla frískun, þá mælum við með að þú dragir enn frekar úr hleðslu.   

 

GUFUKERFI fyrir þurran þvott 1) Skerf kerfis 

 

Tímalengd Hleðsla 

BÓMULL  
Kerfið dregur úr krumpum og brotum í 1-4 bómullarskyrtum (100% bómull) eða úr 
hör, eða einar buxur.  

30 mínútur Allt að1 kg. 

GERVIEFNI  
Þetta kerfi dregur úr krumpum í 1-5 skyrtum úr gerviefni eða 1 kg af blönduðum 
þráðum með mismunandi prósentu og allt að 1 kg 100% þráðum úr gerviefni. 
Þetta hentar einnig vel fyrir silki og ull.   

20 mínútur Allt að1 kg 

FRÍSKUN  
Þetta kerfi fjarlægir lykt úr fatnaði úr bómull og gerviefnum. Gufan fjarlægir ekki 
lykt af dýrum. 2) 

25 mínútur Allt að1 kg 

Notið ekki þvottaefni Fjarlægið bletti með því að þvo eða notið blettahreinsi.  
Gufukerfi er ekki hreinlætisaðgerð.   

1) Upplýsingar um notkun kerfa eru aðeins tilvísun. Útkoma úr sléttun getur verið mismunandi, allt eftir völdu kerfi og 
(sérstaklega) vagna mettunar efnisins og öðrum eiginleikum þess. Það er hugsanlega hægt að bæta árangurinn með 
því að nota önnur kerfi og stig gufu.  
2) Það er ekki hægt að nota gufu á eftirfarandi gerðir efna:   

Fatnað, þar sem þvottamerki gefur ekki ótvírætt til kynna að hann henti til þurrkunar í þurrkara.  
Allar gerðir fatnaðar með stóra hluti úr málmi, tré eða plasti, eða svipuðu efni.    
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Umhirða og hreinsun  

 
Viðvörun! Þú verður að taka tækið úr 
sambandi við rafmagn áður en 
viðhaldsvinna eða hreingerning á sér stað.   

Kalkhreinsun  
Vatn á sumum svæðum inniheldur kalk. 
Það er góð hugmynd á slíku svæði að 
nota mýkingarefni fyrir vatn öðru hvoru. 
Framkvæmið þetta sérstaklega, en ekki í 
þvotti, og fylgið leiðbeiningum 
framleiðenda efnisins. Þetta hindrar að 
kalkútfellingar setjist í vélina.   

Eftir hvern þvott  
Látið hurðina standa opna í smátíma. 
Þetta hindrar mygla og óþægileg lykt geti 
myndast í tromlunni. Það verndar einnig 
hurðarþéttinguna ef hurðin er látin standa 
opin eftir þvott   

Viðhaldsþvottur  
Við þvotta á lágu hitastigi geta safnast fyrir 
leifar inni í vélinni.  
Við mælum með reglulegum 
viðhaldsþvotti.   

Til að framkvæma viðhaldsþvott:  

 

Tromlan á að vera tóm og án þvotts.  

 

Veljið heitasta þvottakerfið fyrir bómull.  

 

Notið eðlilegan skammt af þvottaefni, 
verður að vera þvottaduft með lífræna 
eiginleika.   

Hreinsun að utan  
Hreinsið vélina að utan með heitu vatni og 
mildri sápu. Hreinsið með hreinu vatni og 
þurrkið með mjúkum klút.   

Mikilvægt! Notið ekki spíra, þynni eða slík 
efni til að hreinsa vélina.   

Hreinsun á skúffu fyrir þvottaefni  
Það þarf að hreinsa skúffu fyrir þvottaefni 
reglulega.  
Það þarf að hreinsa skúffu fyrir þvottaefni 
og mýkingarefni reglulega     

Fjarlægið skúffuna með því að ýta loku 
niður á við og draga síðan skúffuna út.   

  

Skolið undir rennandi vatni til að fjarlægja 
allar leifar af þvottaefni.  
Til að auðvelda hreingerningu er hægt að 
fjarlæga efri hluta aukaefnahólfanna. 
Hreinsið alla hluti með vatni   

  

Hreinsið hólf fyrir þvottaefnisskúffu með 
bursta.   
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Þvottavélartromlan   

Það geta myndast ryðblettir í tromlunni 
vegna aðskotahluta eða vegna 
járninnihalds í vatni.   

Mikilvægt! Ekki nota hreinsiefni með sýru, 
ræstiefni sem innihalda klór eða stálull til 
að hreinsa tromluna.   

1. Fjarlægið ryðbletti í tromlunni með 
hreinsiefni fyrir ryðfrítt stál  
2. Setjið gang þvottakerfi án þvotts til að 
hreinsa leifar hreinsiefna.  
Kerfi: Stutt bómullarkerfi á hámarkshita og 
notið um það bil 1/4 mælibolla af sápu.   

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

   

Dæla  
Skoða á dæluna reglulega og sérstaklega 
ef:  

 

vélin tæmir sig ekki eða vindur ekki ef 
óeðlileg hljóð heyrast við tæmingu vegna 
þess að aðskotahlutir á borð við 
öryggisnælur, smápeninga eða slíkt eru í 
dælunni.  

 

vandamál við tæmingu á sér stað (sjá 
kafla Hvað á að gera ef... varðandi 
nánari atriði).  

 

Viðvörun! Áður en dæluhurðin er opnuð, 
slökkvið á vélinni og takið hana úr 
sambandi við rafstraum.   

Framkvæmið eftirfarandi:  
1. Takið vélina úr sambandi við rafmagn.  
2. Ef þörf krefur bíðið þar til að vatnið hefur 
kólnað.  

3. Opnið dæluhurðina með smámynt (eða 
með sérstöku áhaldi sem fylgir með 
vélinni, fer eftir gerð)  

  

4. Setjið skál/ílát með lágum kanti undir 
opið til að taka við vatni.  

  

5. Dragið síulok fyrir neyðartæmingu út 
með töng.  

  

6. Þegar ekki meira vatn streymir út, losið 
dælulokið með því að snúa því andsælis 
og sían er tekin út. Hafið ávallt klút 
nálægan til að þurrka upp vatn sem lekur 
niður þegar lokið er losað. Hreinsið síuna 
undir rennandi vatni til að fjarlægja alla ló.  
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7. Fjarlægið aðskotahluti og ló úr 
síusætinu og frá dæluhjólinu.   

 

8. Athugið vel hvort dæluhjólið snýst (það 
snýst í rykkjum). Ef það snýst ekki, hafið 
þá samband við þjónustuverkstæðið.   

  

9. Setjið síuna inn í dæluna með því að 
setja hana í sérstakar stýringar. Skrúfið 
dælulokið á með því að snúa því réttsælis.  

   

10. Setjið tappann aftur á 
neyðartæminguna og ýtið vel á..   

  

11. Lokið dæluhurðinni.   

   

Viðvörun!  
Þegar vélin er í notkun getur verið heitt 
vatn í dælunni, en það fer eftir því kerfi 
sem valið hefur verið.  
Fjarlægið aldrei dælulok í þvottaferli, bíðið 
ávallt þar til að vélin hefur lokið við ferlið 
og er tóm. Þegar lokið er sett á aftur, 
gangið úr skugga um að það sé vel hert til 
að komast hjá leka og eins að börn geti 
losað það.  
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Hreinsun á síum á vatnsinntaki  
Ef þess verður vart að það tekur lengri 
tíma að fylla vélina, athugið þá hvort sía á 
vatnsinntaki sé stífluð.   

1. Skrúfið fyrir vatnskranann.  
2. Losið vatnsinntaksslönguna.  
3. Hreinsið síuna í slöngunni með stífum 
bursta.   

  

4. Skrúfið slönguna aftur á kranann.  
5. Losið slönguna frá vélinni. Hafið klút 
nálægan til að þurrka upp vatn sem lekur 
niður.  
6. Hreinsið síuna í lokanum með stífum 
bursta eða klút.   

  

7. Skrúfið slönguna aftur á vélina og gætið 
þess að samskeyti séu þétt.  
8. Skrúfið frá vatnskrananum.   

Neyðartæming  
Ef vatn tæmist ekki af vélinni, framkvæmið 
eftirfarandi til að tæma hana:   

1. Takið vélina úr sambandi við rafmagn;  
2. Lokið fyrir vatnskrana;  
3. Ef þörf krefur bíðið þar til að vatnið hefur 
kólnað;  
4. Opnið dæluhurðina;  

5. Setjið skál á gólfið. Fjarlægið 
neyðartæmingarlok á síu. Vatnið á að 
renna sjálfkrafa í skálina. Þegar skálin er 
full, setjið tappann aftur á Tæmið skálina. 
Endurtakið þar til að ekki kemur meira 
vatn. 
6. hreinsið dæluna eins og lýst var hér að 
framan;  
7. setjið neyðartæmingarslönguna á sinn 
stað eftir að hafa sett tappann á aftur;  
8. Skrúfið dæluna aftur 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:   

1. Takið vélina úr sambandi.  
2. Skrúfið fyrir vatnskranann.  
3. Losið vatnsinntaksslönguna.  
4. Leiðið enda á inntaksslöngu í skál á 
gólfinu, opnið neyðartæmingarlok á dælu 
og tæmið vatnið  
5. Skrúfið vatnsinntaksslönguna á aftur og 
setjið lok á neyðartæmingu á sinn stað 
aftur.  
6. Þegar þú hefur í huga að gangsetja 
vélina á ný, gangið þá úrskugga um að 
herbergishitinn sé yfir 0°C.   
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Hvað á að gera ef...  
Ákveðin vandamál eru vegna þess að 
einfalt viðhald hefur ekki átt sér stað eða 
vegna yfirsjónar, sem auðvelt er að leysa 
án þess að halla til tæknimann.  Áður en 
samband er haft við þjónustuaðila, 
framkvæmið eftirfarandi próf.  
Þegar vélin er í notkun er mögulegt að 
rauða gaumljósið við hnapp 8  blikki og 
eftirfarandi viðvörunarkóðar birtast á 
skjánum og hljóðmerki heyrast á 20 
sekúndna fresti til að gefa til kynna að 
vélin virki ekki:  

 : vandamál með vatnsstreymi. 
 : vandamál við tæmingu vatns. 
 : hurð opin   

Þegar búið er að útloka vandann, ýtið þá á 
hnapp 8 til að endurræsa kerfið.  
Ef vandamálið er enn til staðar eftir allar 
athuganir, hafið samband við 
þjónustuaðila.    

Vandamál Möguleg orsök / lausn 

Þvottavélin fer ekki í gang:  

Hurðinni hefur ekki verið lokað. 

   

Lokið hurðinni vel.  
Klóin er ekki rétt sett inn í rafmagnsinnstunguna.  

 

Setjið klóna í rafmagnsinnstunguna.  
Það er ekki straumur á tenglinum.  

 

Athugið vinsamlegast rafkerfi hússins.  
Aðalöryggi er farið.  

 

Skiptið um/endurstillið öryggi  
Valskífan er ekki á réttum stað og ekki hefur verið ýtt á hnapp 8. 

 

Vinsamlegast snúið valskífu og ýtið aftur á hnapp 8.  
Tímastillt seinkun á gangsetningu hefur verið valin.  

 

Ef það þarf að þvo strax, hættið þá við tímastillta seinkun á gangsetningu.  
Barnaöryggi er á.  

 

Gerið búnaðinn óvirkan  

Vélin fyllist ekki 

Lokað er fyrir vatnskrana. 

  

Skrúfið frá vatnskrana.  

Aftöppunarslanga er klemmd eða beygð. 

  

Athugið tengingu á inntaksslöngu.  

Sía í inntaksslöngu eða inntaksloka er stífluð. 

  

Hreinsið vatnsinntakssíur (sjá "Hreinsun á síum á vatnsinntaki" varðandi 
nánari atriði)  

Hurðin er ekki vel lokuð 

  

Lokið hurðinni vel.  
Vélin fyllir sig en tæmist 
samstundis 

Endi aftöppunarslöngu er staðsettur of lágt.  

 

Sjá kafla um tæmingu vatns.  

Vélin tæmist ekki/ né vindur  

Aftöppunarslanga er klemmd eða beygð. 

  

Athugið tengingar á tæmingarslöngu.  

Tæmingarsía er stífluð. 

  

Hreinsið tæmingarsíuna.  
Kostur eða kerfi sem endar með vatn í tromlunni hefur verið valið, sem útilokar 
þeytivindu sem hefur verið valin.            

 

Gerið kostinn óvirkan.  

 

Veljið kerfi fyrir tæmingu eða þeytivindu.  
Þvottur liggur ekki jafnt í tromlunni.  

 

Endurraðið þvottinum.   

Vatn á gólfinu  

Of mikið af þvottaefni eða þvottaefni sem ekki hæfir vélinni hefur verið notað 
(myndar ofmikla froðu).  

 

Dragið úr magni á þvottaefni eða notið aðra tegund.  
Athugið hvort það sé leki á þéttingum á inntaksslöngu. Það er ekki ávallt auðvelt 
að koma auga á þetta þegar vatn lekur niður slönguna; athugið hvort hún er rök.  

 

Athugið tengingu á inntaksslöngu vatns.  
Aftöppunarslanga er skemmd.  

 

Skiptið um og setjið nýja.  
Tappi á neyðartæmingarslöngu hefur ekki verið settur á eftir hreinsun á dælu 
eða sían hefur ekki verið rétt skrúfuð í eftir hreinsun.  

 

Setjið tappann aftur á neyðartæmingarslönguna eða skrúfið síuna að fullu inn. 
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Vandamál Möguleg orsök / lausn 

Óásættanleg útkoma úr þvotti:   

Of lítið af þvottaefni eða óheppilegt þvottaefni hefur verið notað.  

 
Aukið magn á þvottaefni eða notið aðra tegund.  

Erfiðir blettir hafa ekki verið meðhöndlaðir fyrir þvott.  

 
Notið hreinsiefni til að meðhöndla erfiða bletti.  

Rétt hitastig var ekki valið.  

 
Athugið hvort valið hafi verið rétt hitastig.  

Of mikil hleðsla á þvotti.  

 
Setjið minni þvott í tromluna.  

Hurðin opnast ekki  

Kerfið er enn í gangi.  

 

Bíðið til loka þvottaferlis.  
Hurðarlæsing hefur enni ekki verið losuð.  

 

Bíðið þar til að táknmynd  hverfur.  
Það er vatn í tromlunni.  

 

Veljið tæmingu eða þeytivindu til að tæma vatnið 

Vélin titrar eða er hávær  

Flutningsfestingar og umbúðir hafa ekki verið fjarlægð.  

 

Athugið rétta uppsetningu á vélinni.  
Fætur hafa ekki verið stilltir af  

 

Athugið að vélin sé örugglega lárétt.  
Þvottur liggur ekki jafnt í tromlunni.  

 

Endurraðið þvottinum.  
Eftil vill er mjög lítill þvottur í tromlunni.  

 

Setjið meiri þvott inn.  

Vinda byrjar seint eða þvottur 
er ekki nægilega vel undinn 

Rafeindastýrða jafnvægisstýringin hefur rofið vegna þess að þvotturinn liggur 
ekki jafnt í tromlunni. Lega þvotts er jöfnuð með öfugum snúningi tromlu, Þetta 
getur átt sér stað nokkrum sinnum áður en ójafnvægi hverfur og eðlileg 
þeytivinda getur haldið áfram. Ef  þvotturinn er enn ekki með jafnri dreifingu í 
tromlunni eftir 10 mínútur, vindur vélin ekki þvottinn.  

 

Endurraðið þvottinum.  
Eftilvill er mjög lítill þvottur í tromlunni.  
Bætið við þvotti, jafnið úr þvottinum með hendi og veljið kerfi fyrir þeytivindu. 

Óeðlileg hljóð heyrast frá 
vélinni:  

Vélin er búin mótor sem eykur virkni vélarinnar en gefur frá sér óvenjuleg hljóð 
miðað við aðra hefðbundna mótora. þessi nýi mótor tryggir mjúkt start og jafnari 
dreifingu á þvotti við þeytivindu ásamt meiri stöðugleika á vélinni.  

Ekkert vatn er sýnilegt í 
tromlunni:   

Vélar sem byggðar eru á nútíma tækni vinna á mjög hagkvæman hátt og nota 
lítið vatn án þess að það hafi áhrif á frammistöðu.  

Fatnaður er að hluta til blautur 
eftir gufukerfið 

Vélin hefur ekki verið hallastillt rétt.  

 

Athugið hallastillinguna og stillið með því að lyfta eða lækka fætur.   

Fatnaðurinn er ekki nægilega 
sléttur eftir gufukerfið 

Það hefur verið valið rangt gufukerfi (til dæmis Gerviefni í staðinn fyrir Bómull). 

 

Gætið að samsetningu efnisins.  
Of mikil hleðsla á þvotti.  

 

Setjið minni þvott í tromluna  

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: 
Þjónustudeildin þarf á þessum 
upplýsingum að halda.   

Gerð (Mod). ... ... ...  
Framl.nr (Prod. No.) ... ... ...  
Raðnr. (Ser. No.) ... ... ...   
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Tæknilýsing  
Stærðir Breidd  

Hæð 
Dýpt  
Dýpt (heildarmál)  

60 cm  
85 cm  
60 cm 
63 cm  

Tenging við rafmagn  Upplýsingar um raftengingu eru gefnar á upplýsingaplötu á innri 
brún á hurð tækisins 

Vatnsþrýstingur  Lágmark  
Hámark  

0,05 MPa  
0,8 MPa  

Hámarks magn   Bómull 7 kg 
Vinduhraði Hámark 1400 sn.mín (EWF 147580 W)  

1600 sn.mín (EWF 167580 W)  

  

Notkunargildi  

Kerfi Orkunotkun (í 
kWklst) 

Vatnsnotkun (í 
lítrum) 

Tímalengd kerfis 
(í mínútum) 

Suðuþvottur 90° 2,1 62 
Bómull 60° 1,35 58 
Orkusparnaðarkerfi, 
bómull, 60° 1)  1,05 48 

Bómull 40°  0,75 58 
Gerviefni 40°  0,55 51 
Fínþvottur 40°  0,55 63 
Ull / handþvottur 30°  0,25 58 

varðandi tímalengd 
á þvottakerfum, sjá 
skjá á stjórnborði.  

1) "Orkusparnaðarkerfi, bómull, 60° með 7 kg af þvotti er viðmiðunarkerfi fyrir uppgefin gildi varðandi orkunotkun, í 
samræmi við reglugerð 92/75/EØF.   

 

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.   

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.   

1. Leggið vélina varlega á bakið þegar 
búið er að fjarlægja allar umbúðir til að 
taka froðuplastið af botninum.   

  

2. Losið rafmagnskapalinn og 
tæmingarslöngu af haldara aftan á vélinni.   
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3. Losið þrjá bolta.   

  

4. Dragið út viðkomandi millistykki úr 
plasti.   

 
5. Opnið hurðina og fjarlægið froðuplastið 
sem fest er á hurðarþéttinguna.   

  

6. Lokið litla efra gatið og tvö stærri göt 
með plasttöppunum sem fylgdu með í 
poka 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 vélina lárétta með því 
að hækka eða lækka fætur. Það getur 
þurft átak til að snúa fótunum því þeir eru í 
sjálfherðandi ró, en vélin VERÐUR að vera 
lárétt og stöðug. Ef þörf krefur athugið 
stillinguna með hallamáli. Nauðsynlegar 
stillingar er hægt að framkvæma með lykli. 
Nákvæm lárétt stilling kemur í veg fyrir 
titring, hávaða og hreyfingu á vélinni við 
notkun.  

 

Varúð!  
Setjið aldrei pappa, viðarbút eða slíkt efni 
undir vélina til að mæta ójöfnum á gólfi.   
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Vatnsinntak  
Viðvörun! Þessi þvottavél verður að vera 
tengd við kalt vatn.  
1. Tengið inntaksslöngu við krana með 
3/4" snitti. Notið ávallt slönguna sem fylgir 
með tækinu.   

Mikilvægt! Notið ekki slöngu af eldri vél 
til tengingar við vatn.   

  

2. Hinum enda slöngunnar, sem tengist 
vélinni, er hægt að snúa eins og sýnt er.  
Ekki láta inntaksslönguna snúa niður á við.  
Snúið slöngunni til hægri eða vinstri eftir 
stöðu á vatnskrana.   

  
3.Stillið slönguna rétt af með því að losa 
upp á hringrónni. Eftir að inntaksslangan 
hefur verið rétt staðsett, herðið að nýju  
til  að hindra leka.   

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.   

Mikilvægt! Áður en vélin er tengd við nýtt 
lagnakerfi eða við lagnir sem ekki hafa 
verið notaðar í nokkurn tíma, látið nægilegt 
vatn renna til að skola út óhreinindi eða 
rusl úr lögnunum.   

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 cm fyrir 
ofan jörð.  

 

Beint í niðurfall í hæð sem er ekki 
minni en 60 cm 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.   

Lengja má aftöppunarslöngu að hámarki 4 
metra. Viðbótar aftöppunarslanga og 
tengistykki er fáanlegt hjá 
þjónustuverkstæði.    
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Tenging við rafmagn   

Upplýsingar um raftengingu eru gefnar á 
upplýsingaplötu á innri brún á hurð 
tækisins.  
Gangið úr skugga um að rafkerfi 
heimilisins þoli hámarksálagið (2,2 kW) 
jafnvel þótt önnur tæki séu í notkun.  

 

Tengið vélina við jarðtengdan tengil.  

 

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

 

Rafmagnskapallinn verður að vera 
aðgengilegur eftir að vélin er sett upp.  

 

Ef þörf er á að skipta um straumsnúru, þá 
þarf að framkvæma það á 
þjónustuverkstæði.   

Verndun umhverfisins  

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   

Efni sem eru merkt með merkinu  eru 
endurvinnanleg.  
>PE<=pólýetýlen  
>PS<=polýstýren  
>PP<=polýprópýlen  
Þetta þýðir að hægt er að endurvinna þá 
með því að losa þá í viðeigandi safngáma.  

Umhverfisvæn ráð   

Til að spara orku og aðstoða við verndun 
umhverfisins, mælum við með að þú fylgir 
þessum ráðum:   

Þvott með eðlilegum óhreinindum er hægt 
að þvo án forþvotts og á þann hátt spara 
þvottaefni, vatn og tíma (umhverfið er 
verndað samtímis!).  
Vélin vinnur á hagkvæmari hátt þegar hún 
er fullhlaðin.  
Með viðeigandi formeðhöndlun er hægt að 
fjarlægja bletti og ákveðin óhreinindi; Í 
framhaldinu er hægt að þvo þvottinn á 
lægra hitastigi.  
Skammtið þvottaefni í samræmi við 
óhreinindi, magn þvotts og hörku vatns.    




