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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  
 

Takk fyrir að kaupa vöru frá Electrolux. Þú hefur 

valið vöru sem byggir á áratuga reynslu og 

nýjungum. Nýungagjörn og stílhrein og hönnuð 

með þig í huga. Svo þannig að í hvert sinn sem þú 

notar hana þá getur þú verið öruggur með það í 

huga að þú náir fullkomnum árangri í hvert sinn.  

NOTENDAÞJÓNUSTA OG VIÐGERÐIR  
Mælt er með að nota varahluti frá framleiðanda.  
Vertu viss um að hafa eftirfarandi upplýsingar 
tiltækar þegar hafa þarf samband við 
þjónustuverkstæði.  
Upplýsingarnar er að finna á upplýsingaplötu. Gerð 
(Model), gerðarnúmer (PNC) og raðnúmer (Serial 
Number).  
Viðvörun / Varúð - Öryggisupplýsingar  
Almennar upplýsingar og ráð  
Upplýsingar varðandi umhverfið  
Réttur áskilinn til breytinga án viðvörunar.  
 

1. Öryggisupplýsingar  
Lesið meðfylgjandi upplýsingar vandlega áður en 
tækið er sett upp og notað. Framleiðandinn ber 
ekki ábyrgð er röng uppsetning og notkun veldur 
meiðslum og skemmdum. Geymið leiðbeiningarnar 
ávallt hjá tækinu til nota í framtíðinni.  

1.1 Öryggi barna og 
varnarlauss fólks  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta er á köfnun, meiðslum eða varanlegri fötlun.  

 Persónur (þar með talin börn) með takmarkaða 
getu og án reynslu mega ekki nota tækið. Þeir 
verða að vera undir umsjá aðila sem ber 
ábyrgð á þeim eða veitir þeim tilsögn.  

 Börn mega ekki leika sér með vélina.  

 Haldið umbúðunum fjarri börnum.  

 Haldið öllum þvottaefnum fjarri börnum.  

 Haldið börnum og heimilisdýrum fjarri tækinu 
þegar hurðin er opin.  

 Ef tækið er búið baraöryggi er mælt með að 
það sé notað.  

1.2 Almennt öryggi  

 Slökkvið á tækinu og takið það úr sambandi 
við straum áður en viðhald er framkvæmt.  

 Viðbætur eða breytingar á tækinu eru ekki 
leyfðar.  

 Fylgið því að hámarkshleðsla er 6 kg (sjá kafla 
um þvottakerfi).  

 

2. Öryggisleiðbeiningar  

2.1 Uppsetning  

 Fjarlægið allar umbúðir og flutningsbolta.  

 Geymið flutningsboltana. Ef vélin er flutt aftur 
verður að festa tromluna.  

 Ekki setja upp eða nota tæki sem er skemmt.  

 Varist að staðsetja vélina þar sem hitastig 
getur farið niður fyrir 0°C eða áhrifa gætir frá 
veðri.  

 Fylgið uppsetningarleiðbeiningum sem fylgja 
tækinu.  

 Gætið þess að gólfið þar sem þvottavélin er 
sett upp sé flatt, stöðugt, hitaþolið og hreint.  

 Ekki staðsetja vélina þar sem ekki er hægt að 
opna hurð þvottavélarinnar að fullu.  

 Sýnið ávallt aðgát þegar tækið er flutt til því 
það er þungt. Notið ávallt hlífðarhanska.  

 Gangið úr skugga um að hringrás lofts sé til 
staðar milli gólfsins og tækisins.  

 Stillið fætur til að hafa nægt rými á milli gólfs 
og tækisins.  

Tenging við rafmagn  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á eldi og raflosti.  

 Jarðtengja verður tækið samkvæmt reglugerð.  

 Athugið hvort spenna og gerð straums sem 
fram kemur á upplýsingaplötu sé í samræmi 
við  raflögn heimilisins. Ef ekki, hafið samráð 
við rafvirkja.  

 Tengið vélina við jarðtengdan tengil.  

 Ekki má nota fjöltengi eða 
framlengingarsnúrur.  

 Gætið þess að valda ekki skemmdum á 
rafmagnskapli eða kló.  

 Ef þörf er á að skipta um rafmagnskapal, ætti 
slíkt að vera framkvæmt af þjónustuaðila.  
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 Tengið rafmagnssnúru í tengil aðeins við lok 
uppsetningarinnar.  

 Gangið úr skugga um að aðgengi sé að 
tenglinum eftir uppsetninguna.  

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

 Ekki snerta rafmagnskapalinn eða klóna með 
blautum höndum.  

 Þetta tæki er í samræmi við reglugerðir 
Evrópusambandsins.  

Tenging við vatn  

 Gætið þess að valda ekki skemmdum á 
vatnsslöngum.  

 Aðeins á að nota nýjar vatnsslöngur til að 
tengja vélina við vatn. Það á ekki að nota 
gamlar slöngur .  

 Ef tengja á vélina við nýjar vatnslagnir eða 
lagnir sem ekki hafa verið notaðar um langan 
tíma, ætti að láta vatnið renna í nokkrar 
mínútur áður en vélin er tengd.  

 Gætið þess að enginn leki sé til staðar þegar 
vélin er notuð í fyrsta sinn.  

2.2 Notkun  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á meiðslum, raflosti, eldi, bruna eða 
skemmdum á tækinu.  

 Þetta tæki á aðeins að nota í venjulegu 
umhverfi á heimilum  

 Viðbætur eða breytingar á tækinu eru ekki 
leyfðar.  

 Fylgið öryggisleiðbeiningum á umbúðum 
þvottaefnis.  

 Ekki setja eldfima hluti eða hluti sem eru 
blautir með eldfimum vökva nálægt eða á 
helluborðið.  

 Ekki snerta glerið á hurðinni þegar þvottakerfið 
er í gangi. Glerið getur verið heitt.  

 Verið viss um að fjarlæga alla málmhluti úr 
þvottinum. 

2.3 Viðhald og hreinsun  

 VIÐVÖRUN!  
Hætta á meiðslum eða skemmdum á tækinu.  

 Slökkvið á tækinu og takið það úr sambandi 
við straum áður en viðhald er framkvæmt.  

 Ekki nota vatnsúða og gufu til að hreinsa 
helluborðið.  

 Hreinsið það með mjúkum rökum klút. Ef notuð 
er sápa, á hún að vera mild. Ekki nota gróf 
efni. grófa hreinsipúða, leysiefni eða málmhluti 
við hreinsun.  

 

2.4 Förgun  

VIÐVÖRUN!  
Hætta á meiðslum eða köfnun.  

 Aftengið helluborðið frá rafmagni.  

 Klippið á straumsnúruna og fargið.  

 Fjarlægið hurðarlæsingu. Þetta kemur í veg 
fyrir að börn eða dýr geti lokast inni í vélinni.  

 

3. LÝSING Á TÆKINU  

 

 Borðplata  

 Hólf fyrir uppþvottasápu  

 Stjórnborð  

 Hurðarhandfang  

 Upplýsingaplata  

 Fætur fyrir hallastillingu á tækinu  

 

3.1 Barnalæsing  

 
Þegar barnalæsingin er virk er ekki hægt að loka 
hurðinni. Það kemur í veg fyrir að börn eða smádýr 
geti lokast inni í tromlunni. Snúið réttsælis til að 
virkja búnaðinn þar til að grópin er lárétt. Snúið 
rangsælis þar til að grópin er lóðrétt til að aftengja 
búnaðinn  
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4. STJÓRNBORÐ  

 
 

 Hnappur fyrir kerfi  

 Snertihnappur fyrir minnkun  

        vinduhraða   

 Snertihnappur fyrir hitastig  

 Skjár  

 Snertihnappur fyrir forþvott 

 

 Snertihnappur fyrir seinkun á  

       gangsetningu  

 Snertihnappur fyrir aukaskol  

 Snertihnappur fyrir auðvelt að  

       strauja  

 Snertihnappur fyrir start/bið  

 Snertihnappar fyrir "Time Manager"  

         
 

4.1 Skjár  

 
 

A) Tímasvæði  
- Tími þvottakerfis  
- Viðvörunarkóðar Sjá kafla "Villuleit"  
   varðandi lýsingu á þeim.  
- Stig "Time Manager"  
B) Táknmynd fyrir seinkun á  
     gangsetningu.  
C) Táknmynd fyrir barnalæsingu.  
D) Táknmynd fyrir hurðarlæsingu:  
- Þegar hún er kveikt er ekki hægt að 
  opna hurðina.  
- Þegar hún er slökkt er ekki hægt að  
  opna hurðina.  
- Þegar hún blikkar er ekki hægt að opna  
  hurðina. Bíðið í nokkrar mínútur þar til að  
  táknmyndin hverfur.  
E) Táknmyndir fyrir gang þvottakerfis.  
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5. ÞVOTTAKERFI  
Kerfi  
Hitasvið 

Gerð hleðslu og óhreininda  
Hámarkshleðsla, hámarksvinda 

 Bómull 90°C — kalt ( )  

Hvít bómull og lituð bómull. Venjuleg og lítil óhreinindi  
6 kg, 1000 sn.mín. (EWP 1064TDW), 1200 sn.mín. (EWP  
1264TDW), 1400 sn.mín. (EWP 1464TDW)  

 Bómull "Eco" 1)  

60 °C – 40 °C 

Hvít og litheld bómull. Venjuleg óhreinindi.  
6 kg, 1000 sn.mín. (EWP 1064TDW), 1200 sn.mín. (EWP  
1264TDW), 1400 sn.mín. (EWP 1464TDW) 

 Gerviefni  

60 °C— kalt ( )  

Gerviefni eða blönduð efni. Venjuleg óhreinindi.  
3 kg, 1000 sn.mín. (EWP 1064TDW), 1200 sn.mín. (EWP  
1264TDW, EWP 1464TDW) 
 

 Viðkvæm efni  

40 °C - kalt ( )  

Viðkvæm efni svo sem akrýl, viskósa eða pólýester. Venjuleg  
óhreinindi.  
3 kg, 1000 sn.mín. (EWP 1064TDW), 1200 sn.mín. (EWP  
1264TDW, EWP 1464TDW) 

 Ull/Handþvottur  

40 °C – kalt ( )  

Þvottakerfi fyrir ull sem má þvo í vél ásamt ull fyrir handþvott og  
viðkvæm efni með merkinu "handþvottur".  
2 kg, 1000 sn.mín. (EWP 1064TDW), 1200 sn.mín. (EWP  
1264TDW, EWP 1464TDW) 

 Silki 30 °C  

Sérstakt viðkvæmt þvottakerfi heppilegt fyrir silki og blönduð  
gerviefni. 
1 kg, 800 sn.mín. 

 Sæng 60 °C – 30 °C  

Fyrir eitt stakt teppi úr gerviefni, sæng, rúmteppi sem má þvo.  
2 kg, 800 sn.mín. 
 

 Skol  

Til að skola og þeytivinda þvottinn. Öll efni  
6 kg, 1000 sn.mín. (EWP 1064TDW), 1200 sn.mín. (EWP  
1264TDW), 1400 sn.mín. (EWP 1464TDW) 

 Tæming  

Til að tæma vatnið úr tromlunni Öll efni  
6 kg 

 Þeytivinda  

Til að þeytivinda þvottinn og tæma vatnið úr tromlunni. Öll efni  
6 kg, 1000 sn.mín. (EWP 1064TDW), 1200 sn.mín. (EWP  
1264TDW), 1400 sn.mín. (EWP 1464TDW) 

 Gallabuxur 60 °C - kalt ( )  

Fatnaður úr dením og prjónaefni. Einnig fyrir fatnað í dökkum litum. Kosturinn 
aukaskol fer sjálfkrafa í gang.  
3 kg, 1000 sn.mín. (EWP 1064TDW), 1200 sn.mín. (EWP  
1264TDW, EWP 1464TDW) 

 Gluggatjöld 40 °C - kalt ( )  

Sérstakt þvottakerfi fyrir gluggatjöld. Kerfi fyrir forþvott fer  
sjálfkrafa í gang. 2) 

2 kg, 800 sn.mín. 

 Íþróttafatnaður 30 °C  

Fatnaður úr gerviefni og viðkvæmum efnum. Lítil óhreinindi eða  
þvottur sem þarfnast frískurnar.  
3 kg, 800 sn.mín.  

 5 skyrtur 30°C  

Þvottur úr gerviefnum eða blönduðu efni. Lítil óhreinindi eða  
þvottur sem þarfnast frískurnar.  
Fyrir 5 - 6 skyrtur.  
800 sn.mín  

 
1) Staðalkerfi fyrir orkunotkunargildi í samræmi 
við tilskipun 1061/2010, kerfin ―Bómull "Eco" 60 
°C‖ og ―Bómull "Eco" 40 °C‖ eru samsvarandi 
―staðalkerfi 60 °C bómull‖ og ―staðalkerfi 40 °C 
bómull‖. Þetta eru skilvirkustu kerfin varðandi 
samspil orku- og vatnsnotkunar fyrir þvott bómull 
með venjuleg óhreinindi  

 Hitastig vatns í þvottaferli kann að vera 
frábrugðið því hitastigi sem er uppgefið fyrir valið 
kerfi.  
2) Ekki nota neitt þvottaefni í forþvotti.  
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Samhæfni kerfisvalkosta  

 

Kerfi 
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6. NOTKUNARGILDI  
Tölur í þessari töflu eru um það bil. Mismunandi ástæður geta breytt tölunum: Magn og gerð á þvotti,  
vatnið og umhverfishiti.  
 

Kerfi 
Magn 
(kg) 

Orku-
notkun  

(í kWklst) 

Vatns-
notkun  

(í lítrum) 

Á að 
giska 

tímalengd 
kerfis 

(mínútur) 

Rakastig 
sem er 
eftir (%) 

1)  
EWP 

1064TDW 

Rakastig 
sem er 
eftir (%) 

1) 
 EWP 

1264TDW 

Rakastig 
sem er 
eftir (%)  

1) 
EWP 

1464TDW 

Bómull  
60 °C  

6 1,20 70 170 60 53 52 

Bómull  
40 °C  

6 0,75 72 145 60 53 52 

Gerviefni  
40 °C  

3 0,60 57 95 37 35 35 

Viðkvæm efni 
 40 °C  

3 0,60 65 75 37 35 35 

Ull/ Handþvottur 
 30 °C  

2 0,30 48 55 32 30 30 

Staðalkerfi fyrir bómull  

Staðalkerfi 
 60 °C bómull  

6 0,98 51 225 60 53 52 

Staðalkerfi  
60 °C bómull 

3 0,67 42 153 60 53 52 

Staðalkerfi  
40 °C bómull  

3 0,46 43 154 60 53 52 

Slökkt á (W) Kveikt á (W) 

0,75 0,75 
1) Við lok þeytivindu  
 

7. KOSTIR  

7.1 Hitastig   

Veljið þennan kost til að breyta sjálfvöldu hitastigi.  

Táknmynd  = kalt vatn  
Táknmynd fyrir stillt hitastig kviknar.  

7.2 Þeytivinda  

Með þessum kosti er hægt að breyta sjálfvöldum 
hraða þeytivindu.  
Táknmynd fyrir stilltan vinduhraða kviknar.  
Viðbótarkostir þeytivindu:  

Engin vinda  

 Stillið þennan kost til að gera alla kosti 
þeytivindu óvirka. Aðeins ferli tæmingar er 
tiltækt.  

 Viðeigandi táknmynd kviknar.  

 Stillið þennan kost fyrir mjög viðkvæm efni.  

 Skolferli notar meira vatn í sumum 
þvottakerfum.  

Bið á skoli  
Stillið þennan kost til að koma í veg fyrir að brot 
myndist á þvotti.  
Viðeigandi táknmynd kviknar.  
Það er vatn í tromlunni þegar þvottakerfið er 
yfirstaðið.  
Tromlan snýst reglulega til að koma í veg fyrir að 
brot myndist á þvottinum.  
Hurðin helst lokuð.  
Það verður að tæma vatnið til að hægt sé að opna 
hurðina.  

 Sjá 'Við lok þvottakerfis' varðandi tæmingu á 
vatni.  

7.3 Forþvottur  
Með þessum kosti er hægt að bæta forþvotti við 
þvottakerfi.  
Notið þennan kost fyrir mikil óhreinindi.  
tímalengd þvottakerfis lengist þegar þessi kostur er 
valinn.  
Viðeigandi táknmynd kviknar.  
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7.4 Seinkun á gangsetningu 

 
Með þessum kosti er hægt að seinka gangsetningu 
á kerfi frá 30 mínútum í allt að 20 klst.  
Skjárinn sýnir viðeigandi táknmynd.  

7.5 Auka skol  

Með þessum kosti er hægt að bæta skolferli við 
þvottakerfið.  
Notið þennan kost fyrir persónur sem eru með 
ofnæmi fyrir þvottaefni eða þar sem vatnið er 
mjúkt.  
Viðeigandi táknmynd kviknar.  

7.6 Auðvelt að strauja  

Þvottavélin þvær og þeytivindur varlega til að koma 
í veg fyrir að brot myndist á þvottinum.  
Þvottavélin hægir á hraða þeytivindu og notar 
meira vatn.  
Viðeigandi táknmynd kviknar.  

7.7 Tímastilling þvottakerfa 

("Time Manager")   
Þegar þvottakerfi er valið sýnir skjárinn sjálfvalda 
tímalengd kerfis.  

Ýtið á - eða + til að stytta eða lengja tímalengd 

kerfis  
"Time Manager" er aðeins tiltækt með kerfum í 
töflunni.  
 
Samhæfni "Time Manager"  

 
1) Styst: Til að fríska upp þvott.  
2) Lengst: Fyrir mjög óhreinan þvott.  
3) Sjálfvalið stig.  

7.8 Barnalæsing  
Með þessum kosti er hægt að koma í veg fyrir að 
börn leiki sér með stjórnborðið.  

 Til að kveikja/slökkva á þessum kosti er ýtt 

samtímis á  og  þar til að táknmynd 

 kviknar/slokknar.  
Hægt er að kveikja á þessum kosti:  

 Eftir að ýtt er á  eru kostir og 
stjórnhnappur kerfa læst.  

 Áður en ýtt er á : Þvottavélin fer ekki í 
gang.  

7.9 Stöðugt aukaskol  
Með því að velja þennan kost er hægt að hafa 
stöðugt aukaskol þegar nýtt kerfi er valið.  
Til að kveikja/slökkva á þessum kosti er ýtt 

samtímis á  og  þar til að táknmynd  
kviknar/slokknar.  

7.10 Hljóðmerki  

Hljóðmerki heyrast þegar:  

 Þvottakerfi er lokið.  

 Bilun á sér stað í tækinu.  

Ýtið á  og  samtímis í 6 sekúndur til að 
slökkva/kveikja á hljóðmerkjum.  

 Ef slökkt er á hljóðmerkum þá heyrast þau 
samt þegar bilun á sér stað í tækinu.  

 

 

8. FYRIR FYRSTU NOT  
1. Setjið 2 lítra af vatni í sápuhólf fyrir þvottaferlið. 
Þetta gangsetur tæmingarferli.  
2. Setjið smávegis af þvottaefni í sápuhólf fyrir 
þvottaferlið.  
3. Stillið og gangsetjið þvottakerfi fyrir bómull á 
mesta hita án þess að setja þvott í vélina. Þetta 
fjarlægir öll hugsanleg óhreinindi úr tromlu og skál.  
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9. DAGLEG NOT  
 Skrúfið frá vatnskrana.  

 Setjið rafmagnkló í tengilinn.  

9.1 Þvottur settur inn  

 
1. 1. Opnið hurðina.  
2. Setjið þvott í tromluna, eitt stykki í einu. Hristið 
þvottinn áður en hann er settur í vélina. Gangið úr 
skugga um að setja ekki of mikinn þvott í vélina  
3. Lokið hurðinni.  

 VARÚÐ!  
Gangið úr skugga um að þvottur lendi ekki á milli 
þéttikants og hurðar.  
Það er hætta á vatnsleka eða skemmdum á 
þvottinum.  

9.2 Notkun á þvottaefni og 
íbætiefnum  

 Setja á þvottaefni beint í tromluna þegar valið 
er þvottakerfi með forþvotti.  

 Mælið þvottaefni og mýkingarefni.  

 Lokið þvottaefnisskúffunni varlega.  
 

 

 Hólf fyrir þvottaefni í þvottaferli.  

 Hólf fyrir fljótandi íbætiefni (mýkingarefni, 
sterkju).  

 Flipi fyrir duft eða fljótandi efni.  

Þvottaefni í fljótandi eða 
duftformi  

 

 

 

 
 Staða A fyrir þvottaefni í duftformi (stilling frá 

verksmiðju).  

 Staða B fyrir fljótandi þvottaefni.  
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 Þegar notuð eru fljótandi þvottaefni:  

 Ekki nota gelkennd eða þykk fljótandi 
þvottaefni.  

 Ekki setja meira en hámarkshæð.  

 Ekki stilla á forþvott.  

 Ekki setja á seinkun á gangsetningu.  

9.3 Stilling á þvottakerfi  
1. Snúið valrofa fyrir kerfi og stillið á kerfi:  

Táknmynd  blikkar.  
Skjárinn sýnir stiga "Time Manager", tímalengd 
kerfis og táknmyndir fyrir fasa kerfisins.  
2. Breytið hitastigi eða hraða þeytivindu, eð bætið 
við tiltækum kostum ef þörf krefur. Þegar kveikt er 
á kosti kviknar á viðkomandi táknmynd.  

 Ef eitthvað rangt er valið sýnir skjárinn 
skilaboðin Err.  

9.4 Gangsetja kerfi án 
seinkunar á gangsetningu  

Ýtið á : 

 Táknmynd  hættir að blikka og helst kv 
eikt.  

 Táknmynd  byrjar að blikka á skjánum.  

 Kerfið fer í gang, hurðin er læst og skjárinn 

sýnir .  

 Tæmingardæla kann að ganga í stutta stund 
þegar þvottavélin tekur inn vatn.  

 15 mínútum eftir að kerfið fer í gang:  

 Þvottavélin stillir sjálfkrafa tímalengd kerfis í 
samræmi við hleðslu á þvotti.  

 Skjárinn sýnir nýja tölu  

9.5 Gangsetja kerfi með 
seinkun á gangsetningu  

Ýtið á  aftur og aftur þar til að skjárinn sýnir 
seinkun sem þú vilt stilla.  
Viðkomandi táknmynd birtist á skjánum.  

Ýtið á :  
Þvottavélin byrjar að telja niður.  
Þvottakerfið fer sjálfkrafa í gang þegar 
niðurtalningu lýkur  

 Hægt er að hætta við eða breyta stillingu á 

seinkun áður en ýtt er á .  
Til að hætta við seinkun á starti:  
1. Ýtið á X til að stilla þvottavélina á bið.  
2. Ýtið á X þar til að skjárinn sýnir X’.  

Ýtið aftur á  til að gangsetja þvottakerfið strax.  

9.6 Rjúfa kerfi og breyta kosti  

Aðeins er hægt að breyta nokkrum kostum áður en 
þeir fara í gang.  

1. Ýtið á  Gátljósið blikkar.  
2. Breytið kosti.  

3. Ýtið aftur á . Kerfið heldur áfram.  

9.7 Hætt við þvottakerfi  

1. Snúið valrofa fyrir kerfi á  til að hætta við 
kerfi og slökkva á þvottavélinni.  
2. Snúið valrofa aftur til að kveikja á þvottavélinni. 
Núna er hægt að velja nýtt þvottakerfi.  
Þvottavélin tæmir ekki vatnið.  

9.8 Opna hurðina  

Hurðin er læst og skjárinn sýnir táknmynd  
þegar kerfi er í gangi eða seinkun á gangsetningu 
er virk.  

 VARÚÐ!  
Ef hitastig er of hátt eða vatnsmagn í tromlu er of 
mikið, þá er ekki hægt að opna hurðina.  
Opna hurð þvottavélarinnar þegar seinkun á 
gangsetningu er virk.  

1. Ýtið á  til að setja vélina í biðstöðu.  

2. Bíðið þar til að táknmynd  fyrir læsingu á 
hurð slokknar.  
3. Hægt er að opna hurðina.  

4. Lokið hurðinni og ýtið aftur á .  
Seinkun á gangsetningu er áfram virk.  
Opna hurð þvottavélarinnar þegar þvottakerfi er í 
gangi:  

1. Snúið valrofa fyrir kerfi á  til að slökkva á 
þvottavélinni.  
2. Bíðið í nokkrar mínútur og opnið síðan hurð 
þvottavélarinnar.  
3. Lokið hurðinni.  
4. Stillið aftur á kerfið.  

9.9 Við lok þvottakerfis  

 Vélin stöðvast sjálfvirkt.  

 Hljóðmerki heyrist (ef kveikt er á því).  

  birtist á skjánum.  

 Táknmynd  slokknar.  

 Táknmynd  fyrir hurðarlás slokknar.  

 Fjarlægið þvottinn úr vélinni.  

 Gangið úr skugga um að tromlan sé tóm.  

 Hafið hurðina lítillega opna til að koma í veg 
fyrir myglu og vonda lykt.  

 Lokið fyrir vatnskranann.  
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 Snúið valrofa fyrir kerfi á  til að slökkva á 
þvottavélinni.  

Þvottakerfi er lokið en það er áfram vatn í 
tromlunni:  

 Tromlan snýst reglulega til að koma í veg fyrir 
að brot myndist á þvottinum.  

 Táknmynd fyrir hurðarlæsingu  logar. 
Hurðin helst lokuð.  

 Það verður að tæma vatnið til að opna 
hurðina.  

Til að tæma vatnið:  
1. Minnkið hraða þeytivindu, ef þörf krefur. Ef stillt 

er á  þá tæmir vélin aðeins vatnið.  

2. Ýtið á . Þvottavélin tæmir vatnið og 
þeytivindur.  
3. Hægt er að opna hurðina þegar kerfið er 

yfirstaðið og slokknað hefur á táknmynd   

4. Snúið valrofa fyrir kerfi á  til að slökkva á 
þvottavélinni.  
Þvottavélin tæmir vatn og þeytivindur sjálfvirkt eftir 
um að bil 18 klst (nema í þvottakerfi fyrir ull).  

9.10 Biðstaða  
Nokkrum mínútum eftir að kerfið er yfirstaðið fer 
orkusparnaðarkerfi í gang, nema slökkt hafi verið á 
þvottavélinni.  
Orkusparnaðarkerfið dregur úr orkunotkun þegar 
þvottavélin er í biðstöðu.  

 Það slokknar á öllum gátljósum og skjánum.  

 Gátljós  blikkar hægt  

 Ýtið á einn af valkostunum til að slökkva á 
orkusparnaðarkerfi.  

 

10. RÁÐLEGGINGAR  

10.1 Hleðsla á þvotti  

 Skiptið þvotti í: Hvítan þvott, litaðan, gerviefni, 
viðkvæm efni og ull.  

 Fylgið þvottaleiðbeiningum sem er að finna á 
þvottamiðum.  

 Ekki þvo saman hvítan og litaðan þvott.  

 Sumt af lituðum þvotti getur látið lit í fyrsta 
þvotti. Mælt er með að þvo hann sér í fyrstu 
skiptin.  

 Lokið koddaverum, lokið rennilásum, krókum 
og smellum. Hnýtið belti og langa strengi.  

 Tæmið vasa og losið um samanbrotna hluti  

 Snúið við fjöllaga efnum. ull og þvotti með 
áprentuðu mynstri.  

 Fjarlægið erfiða bletti.  

 Nuddið erfiða bletti með sérstöku þvottaefni 
eða hreinsiefni.  

 Handleikið gluggatjöld með sérstakri aðgát. 
Fjarlægið króka eða bindið þá saman í neti 
eða poka.  

 Ekki ætti að þvo í vélinni:  

 Ófaldaðan eða rifinn þvott  

 Brjóstahaldara með vírum  

 Notið þvottapoka til að þvo litla hluti.  

 Mjög lítil hleðsla getur skapað vandamál 
varðandi jafnvægi við þeytuvindu. Ef slíkt 
gerist á að endurraða hlutum handvirkt og 
byrja aftur á þeytivindu.  

10.2 Erfiðir blettir  

Þráláta bletti er oft ekki hægt að fjarlægja aðeins 
með vatni og sápu.  
Það er því mælt með að meðhöndla þá fyrir þvott.  
Til eru sérstök efni til meðhöndlunar á blettum. 
Notið sérstakt blettahreinsiefni sem hæfir gerð á 
bletti og efni.  

10.3 Þvottaefni og íbætiefni  

 Notið aðeins þvottaefni og íbætiefni sem eru 
sérstaklega gerð fyrir þvottavélar.  

 Ekki blanda saman mismunandi gerðum 
þvottaefna  

 Ekki nota meira en ráðlagt magn af þvottaefni 
til að hjálpa til við verndun náttúrunnar.  

 Fylgið leiðbeiningum á umbúðum vörunnar  

 Veljið rétt þvottaefni fyrir gerð og lit á þvotti, 
hitastigi kerfis og stigi óhreininda.  

 Ef þvottavélin er ekki búin sápuskúffu með 
flipa, setjið fljótandi þvottaefni í vélina með 
skammtakúlu.  

10.4 Umhverfisvæn ráð  

 Stillið á þvottakerfi án forþvotts til að þvo þvott 
með venjulegum óhreinindum.  

 Gangsetjið þvottakerfi með hámarksmagni 
þvotts.  

 Notið blettahreinsiefni ef þörf krefur, þegar 
valið er þvottakerfi með lágt hitastig.  

 Athugið hörku vatns til að nota rétt magn af 
þvottaefni  
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10.5 Harka vatns  

Ef harka vatns á þínu svæði er mikil eða miðlungs 
er mælt með að nota mýkingarefni fyrir þvottavélar. 
Á svæðum þar sem vatn er mjúkt er ekki talin þörf 
á að nota mýkingarefni.  
Íslenskt vatn er undir 2 og á Reykjavíkursvæðinu 
er það 0,2 til 0,60 °dh eða sérstaklega mjúkt.  Ekki 
á að þurfa nein mýkingarefni eða kalkhreinsi eða 
sölt í þvotta- /uppþvottavélar á Íslandi.  
 
Notið rétt magn af mýkingarefni, ef það er notað.  
Fylgið leiðbeiningum á umbúðum vörunnar.  

11. UMHIRÐA OG 
HREINSUN  

 VIÐVÖRUN!  
Takið þvottavélina úr sambandi við straum áður en 
viðhald er framkvæmt  

11.1 Hreinsun að utan  

Hreinsið vélina aðeins að utan með sápu og heitu 
vatni. Þurrkið vel af öllum flötum.  

 VARÚÐ!  
Ekki nota alkóhól/spíra, leysiefni eða kemísk efni.  

11.2 Kalkhreinsun  

Ef harka vatns á þínu svæði er mikil eða miðlungs 
er mælt með að nota mýkingarefni fyrir þvottavélar.  
Skoðið tromluna reglulega til að koma í veg fyrir 
kalkútfellingar og ryð.  
Notið aðeins sérstök efni fyrir þvottavélar til að 
hreinsa ryðbletti. Framkvæmið þetta óháð 
venjulegum þvotti.  
Fylgið leiðbeiningum á umbúðum vörunnar.  

11.3 Viðhaldsþvottur  
Vegna þvottakerfa með lágu hitastigi er möguleiki 
á að eitthvað af þvottaefni verði eftir í tromlunni. 
Framkvæmið viðhaldsþvott reglulega. Til að 
framkvæma þetta.  
Fjarlægið þvott úr tromlunni.  
Stillið á bómullarkerfi með hæsta hitastigi og með 
smávegis af þvottaefni.  

11.4 Þétting á hurð  

 

Skoðið þéttikantinn reglulega og fjarlægið alla 
aðskotahluti úr innri hluta.  

11.5 Hreinsun á sápuhólfi  
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11.6 Hreinsun á tæmingarsíu  

 VIÐVÖRUN!  
Ekki hreinsa síuna ef vatnið í þvottavélinni er heitt.  
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11.7 Hreinsun á inntaksslöngu og síu á loka.  

 
 

11.8 Varúðarráðstafanir vegna 
frosthættu  

Ef vélin er staðsett þar sem hætta er á að hitastig 
fari undir 0°C, þarf að losa vatn sem er eftir í 
inntaksslöngu og frárennslisslöngu.  

  Framkvæmið þessa aðferð líka ef  
          framkvæma þarf neyðartæmingu.  
1. Takið þvottavélina úr sambandi við rafstraum.  
2. Lokið fyrir vatnskranann.  
3. Fjarlægið inntaksslöngu vatns.  
4. Fjarlægið frárennslisslöngu úr festingu að aftan 
og úr losið úr vatnslás eða vaski.  

 

5. Setjið enda á vatnsslöngu og frárennslisslöngu í 
heppilegt ílát. Látið vatnið renna úr slöngunum.  
6. Setjið slöngurnar aftur á sinn stað þegar ekki 
meira vatn rennur úr þeim.  

 VIÐVÖRUN!  
Ef gangsetja á vélina á ný, gangið þá úr skugga 
um að herbergishitinn sé yfir 0°C.   
Framleiðandinn ber ekki ábyrgð á skemmdum sem 
verða vegna lágs hitastigs.  
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12. VILLULEIT  
Þvottavélin fer ekki í gang eða stöðvast í notkun.  
Byrjið á því að reyna að finna lausn á vandamálinu 
(sjá töfluna) Ef ekki, hafið þá samráð við 
þjónustuverkstæðið  
Við sum vandamál heyrist hljóðmerki og 
skjárinn sýnir viðvörunarkóða:  

 - vandamál með vatnsstreymi.  

- vandamál við tæmingu vatns. 

 
 

- hurðin er opin eða ekki rétt lokuð. 
Vinsamlegast athugið hurðina!  

 - rafstraumur er óstöðugur. Bíðið þar til 
að straumur er stöðugur.  

 VIÐVÖRUN!  
Takið þvottavélina úr sambandi við rafstraum áður 
en athugun er framkvæmd.  
 

 

Vandamál  Möguleg lausn  
Þvottakerfið fer ekki í gang. Gangið úr skugga um að klóin sé tengd við rafmagnsinnstungu.  

  

 Gangið úr skugga um að hurðin sé lokuð.  

 Gangið úr skugga um að ekki sé ónýtt öryggi í öryggjatöflu.  

 Gangið úr skugga um að ýtt hafi verið á hnapp Start/Bið.  

 Ef seinkun á gangsetningu hefur verið valin, hættið við stillinguna eða bíðið þar 
 til að niðurtalning er yfirstaðin.  

 Gerið barnalæsingu óvirka ef hún er á.  

Vélin tekur ekki inn vatn.  Gangið úr skugga um að skrúfað sé frá vatnskrana  
 

 Gangið úr skugga um að vatnsþrýstingur sé ekki of lágur.  
Hafði samband við vatnsveitu varðandi þetta atriði.  

 Gangið úr skugga um að vatnskrani sé ekki stíflaður.  

 Gangið úr skugga um að sía í vatnsinntaksslöngu og á loka séu ekki  
stíflaðar. Sjá "Umhirða og hreinsun‖.  

 Gangið úr skugga um að inntaksslanga sé ekki beygð eða klemmd.  

 Gangið úr skugga um að tenging vatnsinntaksslöngu sé rétt.  

Þvottavélin tæmir ekki vatnið.  Gangið úr skugga um að vatnslás sé ekki stíflaður. 

 Gangið úr skugga um að frárennslisslanga sé ekki beygð eða klemmd.  

 Gangið úr skugga um að tæmingarsía sé ekki stífluð. Hreinsið síuna ef  
þörf krefur. Sjá "Umhirða og hreinsun‖.  

 Gangið úr skugga um að tenging frárennslisslöngu sé rétt.  

 Stillið á kerfi fyrir tæmingu ef stillt hefur verið á kerfi án tæmingar.  

 Stillið á kerfi fyrir tæmingu ef stillt hefur verið á kerfi sem endar með  
vatni í tromlunni.  

Ferli þeytuvindu virkar ekki eða  
þvottaferli tekur lengri tíma en  
eðlilegt er.  

Stillið á þeytivindu 
 

 Gangið úr skugga um að tæmingarsía sé ekki stífluð. Hreinsið síuna ef  
þörf krefur. Sjá "Umhirða og hreinsun‖.  

 Jafnið úr þvottinum með hendi og veljið kerfi fyrir þeytivindu á ný. Þetta vandamál getur átt 
rætur að rekja til ójafnvægis.  

Vatn á gólfinu. Gangið úr skugga um að tengi á vatnsslöngum séu þétt og engin  
vatnsleki sé til staðar.  

 Gangið úr skugga um að engar skemmdir séu á frárennslislöngu.  

 Gangið úr skugga um að nota rétt þvottaefni og rétt magn.  

Ekki er hægt að opna  
hurðina á tækinu.  

Gangið úr skugga um að þvottakerfi sé yfirstaðið. 

 Stillið á tæmingu eða þeytivindu ef vatn er enn í tromlunni.  

Óeðlileg hljóð heyrast frá vélinni. Gangið úr skugga um að hallastilling vélarinnar sé rétt. Sjá kafla 'Uppsetning'.  

 Gangið úr skugga um að flutningsfestingar og umbúðir hafi verið fjarlægð. Sjá kafla 
'Uppsetning'.  

 Bætið við meiri þvotti. Eftil vill er mjög lítill þvottur í tromlunni.  

Vélin fyllir sig en tæmist samstundis Gangið úr skugga um að aftöppunarslanga sé rétt staðsett.  

 Endi aftöppunarslöngu er hugsanlega staðsettur of lágt.  

Óásættanleg útkoma úr þvotti. Of lítið af þvottaefni eða óheppilegt þvottaefni hefur verið notað.  

 Notið hreinsiefni til að meðhöndla erfiða bletti fyrir þvott.  

 Gangið úr skugga um að rétt hitastig hafi verið valið.  

 Minnkið hleðslu á þvotti  
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Kveikið aftur á þvottavélinni eftir athugunina. Kerfið 
heldur áfram frá þeim stað þar sem það stöðvaðist. 
Ef skjárinn sýnir aðra viðvörunarkóða. Kveikið og 
slökkvið á vélinni. Hafið samráð við 

þjónustuverkstæðið ef vandamálið er áfram til 
staðar. 
Hafið samráð við þjónustuverkstæðið ef 
vandamálið birtist á ný.  

13. TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR 
Stærðir Breidd / Hæð / Dýpt 

Heildardýpt 
600 / 850 / 500 mm  
542 mm 

   

Tenging við rafmagn: Spenna 
Heildarorkunotkun 
Öryggi 
Tíðni 

230 V 
2100 W 
10 A 
50 Hz 

Vatnsþrýstingur Lágmark 
Hámark 

0,5 bar (0,05 MPa)  
8 bar (0,8 MPa)  
 

Tenging við vatn 1)  Kalt vatn  

Hámarks magn Bómull 6 kg  

Vinduhraði Hámark 1000 sn.mín. (EWP 1064TDW)  
1200 sn.mín. (EWP 1264TDW)  
1400 sn.mín. (EWP 1464TDW)  

1) Tengið inntaksslöngu við vatnskrana með 3/4" snitti.  

  

14. VERNDUN UMHVERFISINS  

Efni sem eru merkt með merkinu  eru 
endurvinnanleg.  
Setjið umbúðir í viðeigandi gáma til endurvinnslu.  
Hjálpið til við að vernda umhverfið og mannlega 
heilsu með því að endurvinna úrgang frá raftækjum 

og heimilistækjum. Ekki má farga heimilistækjum 

með merki  með venjulegu heimilissorpi. 
Notandanum ber að skila vörunni á söfnunarstað 
raftækja og rafeindatækja á endurvinnslustöð.  

 


