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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.  
 

 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  
 
Öryggisupplýsingar 

 
 
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, 
filtteppi og slíkt (þessir hlutir geta 
safnað í sig hita)  

 Hluti sem innihalda gúmmísvamp og 
efni sem líkjast gúmmísvampi, 
sundhettur, gúmmífóðraða hluti, eða föt 
eða púða með gúmmísvampi ætti ekki 
að þurrka í þurrkaranum.  

 Takið tækið ávallt úr sambandi við 
rafmagn eftir not, og við hreinsun og 
viðhald.  

 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 eru gegnblautir af jurta- eða 
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 
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eftir í vösum á fatnaði áður en hann er 
settur í tækið.  

 
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 fyrri notkun. 
Alvarlegar skemmdir geta orðið á 
vörunni og eignum ef ekki er farið eftir 
þessu. Sjá viðeigandi kafla í 
notendahandbókinni.  

 Lokaferli þurrkarans innifelur ferli án 
hita (niðurkælingarferli) til að tryggja að 
hlutir eru skildir eftir á hitastigi sem 
tryggja að þeir skemmist ekki.  

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

 Gangið úr skugga um að tækið standi 
ekki á rafmagnssnúrunni.  

 Ef tækið stendur á teppalögðu gólfi, 
stillið fætur þannig að loft leiki létt um 
það.  

 Eftir að tækið er sett upp, gangið úr 
skugga um að það kremji ekki né standi 
á rafmagnssnúru eða öðrum 
tengingum.  

 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.  

 Þvoið aðeins efni sem ætlast er til að 
þurrka á vél. Fylgið leiðbeiningum á 
hverjum fatamiða.  Ekki þurrka 
óþveginn þvott í þurrkaranum.  

 Mýkingarefni, og svipuð efni, á aðeins 
að nota eins og skilgreint er í 
leiðbeiningum með mýkingarefninu.  

 Yfirhlaðið ekki 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.  

 VIÐVÖRUN:  

 Stöðvið aldrei þurrkarann áður en 
þurrkferli er lokið.  

 
Öryggi barna  
 

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

 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.  
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Lýsing á tækinu   

 

 
 

 Stjórnborð  

 Lósía  

 Hurð  

 Loftrist 

 Stillifætur 

 Lok yfir varmaskipti 

 Vatnstankur 

 Varmaskiptir 

 Upplýsingaplata 

 Hnappur til að opna hurð í sökkli 
 

Stjórnborð 
 

 
 
 
 

 Valskífa fyrir kerfi og  (slökkt) 

 Virknihnappar 
 

 Ljós fyrir kerfi 

 Start(bið-hnappur 
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Áður en þurrkarinn er tekinn í 
notkun 
Áður en þurrkarinn er notaður í fyrsta skipti 
mælum við með að setja nokkra raka klúta 
inn í þurrkarann og látið hann ganga í um 
það bil 30 mínútur.  

Það getur leynst ryk eða óhreinindi inn í 
nýrri tromlu.  

1. Setjið valhnappinn á 30’  
2. Ýtið á Start/Bið-hnappinn. 
 

 
Tafla yfir kerfi 

Kerfi 

Hám. 
magn 
(þurr 

þvottur) 

Notkun / aðgerðir Merki 

 Bómull 

 Extra 

7 kg Þurrkun á þykkum og fjöllaga efnum, til dæmis þykkum 
handklæðum.  
 

 

 Skápaþurrt 

7 kg Þurrkun á efnum af jafnri þykkt, til dæmis þykkum 
handklæðum, prjónaða hluti og þurrkum.  

 

 Gerviefni 

 Extra 
3 kg Þurrkun á þykkum og fjöllaga efnum, til dæmis peysum, 

sængurfötum og dúkum.  

 Skápaþurrt 

3 kg Fyrir þunn efni sem ekki á að strauja, t.d, straufríar skyrtur, 
dúks, smábarnafatnað, sokka, undirfatnað með styrkingum..  
 

 

+  Sérkerfi 

 “Easy” (straulétt) 

1 kg (eða 
5 skyrtur) 

Sérkerfi með krumpuvörn fyrir efni sem þarf lítið að strauja, til 
dæmis skyrtur og blússur. Dregur úr þörf á að 
strauja.Útkoman byggist á gerð efna og yfirborðsmeðhöndlun. 
Setjið þvottinn strax í þurrkarann eftir þeytivindu og hengið á 
herðatré strax að þurrkun lokinni. 

 

 

1 kg Til þurrkunar á ullarfatnaði eftir þvott, með heitu lofti og 
lágmarks hreyfingu á tromlu (sjá kafla um flokkun og 
undirbúninga þvotts). Tilmæli: Takið fatnaðinn strax úr 
þurrkaranum eftir þurrkun því ferlinu lýkur ekki með 
krumpuvörn. 

 

 

3 kg Til að “fríska” fatnað eftir langa geymslu.  

 

1 kg 10 mínútna sérkerfi sem notað er til að hreinsa fatnað með 
sérstökum þurrhreinsiefnum sem hægt er að kaupa í 
verslunum. (Notið aðeins vörur sem ætlaðar eru til notkunar í 
þurrkara. Fylgið ávallt tilmælum framleiðanda. 

 

 

Þurrktímar 

Þegar kerfið  Tími er valið er hægt að stilla kerfi á tíma frá 20 til 135 mínútur í 5 eða 10 
mínútna þrepum. 

 
Kerfi Tími (mínútur) 

 Bómull (7 kg) 

Extra 135 

Skápaþurrt 125 

Strauþurrt 105 

 Gerviefni (3 kg) 

Extra 60 

Skápaþurrrt 40 

Strauþurrt 20 
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Flokkun og undirbúningur á 
þvotti 
 
Flokkun á þvotti 

 Flokkun eftir tegund efnis: 

- Bómull / hör í kerfi fyrir bómull  
- Blönduð efni og gerviefni í kerfi fyrir 

gerviefni  

 Flokkun eftir fatamiða. Merkin þýða: 

 
má almennt þurrka í þurrkara 

 
venjuleg þurrkun (eðlilegur hiti) 

 
viðkvæm þurrkun (lítill hiti) 

 
má ekki 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 
EXTRA-kerfinu. Hlutir geta hlaupið!  
 
Undirbúningur á þvotti  
 

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

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

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

 
Mikilvægt: Ekki setja of mikið í 
þurrkarann. Hann tekur að hámarki 7 kg. 
 
Þyngd á þvotti 
 
Eftirfarandi þyngdir eru leiðbeinandi:  
baðsloppur    1200 g  
munnþurrka      100 g   
rúmteppi      700 g   
lak       500 g   
koddaver      200 g   
dúkur       250 g   
handklæði      200 g   
diskaþurrka      100 g   
náttföt       200 g   

nærbuxur  kvenna     100 g   
karlmannsvinnuskyrta     600 g   
karlmannsskyrta     200 g   
karlmannsnáttföt     500 g   
blússa       100 g   
nærbuxur karlmanns    100 g   
 

Notkun  
 
Dagleg not  
 
Kveikt á þurrkaranum 
Snúið valskífu á kerfi. 
Það er kveikt á þurrkaranum 
 
Opna hurð og setja inn þvott 
1. Hurðin opnuð: Ýtið á hurðina (merktur 

staður). 
 

 
 
  
2. Setjið þvottinn inn (ekki troða honum 

inn/ yfirhlaða tækið) 

 Varúð! Gætið þess að þvottur 
klemmist ekki á milli hurðar og 
gúmmíkantsins 

3. Lokið hurðinni og athugið að hún sé 
læst. Það á að heyrast smellur þegar 
hún læsist. 

 

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



 7 

 
 
Val á aukaðagerðum 
 
Þú getur valið þessar aðgerðir (aðeins 
með tímastilltum kerfum): 
 

 
 

1. Viðkvæmt 
2. Textíl (efni) 

 
Viðkvæmt 
Með því að ýta á þennan hnapp er hægt 
að þurrka viðkvæmari þvott á lægri hita. 
Viðkomandi ljós kviknar. Þennan kost er 
einnig hægt að nota við tímastillta þurrkun 
 
Textíl (efni) 
Ýtið á þennan hnapp einu sinni eða oftar til 
að kalla fram æskilegan kost. Viðeigandi 
ljós kviknar. 
Þú getur valið um 2 mismunandi kosti: 
Bómullarkerfi sem notað er fyrir bómull og 
Gerviefni sem notað er fyrir gerviefni og 
viðkvæm efni. 
 
 
Gangsetning á kerfi 
Ýtið á Start/bið-hnapp til að gangsetja 
þurrkarann eftir að hafa valið kerfi og kosti. 
Viðeigandi ljós hættir að blikka. Ef valskífu 
kerfis er snúið í aðra stöðu, þegar 
þurrkarinn er í gangi, þá heyrist hljóðmerki 
og fasaljós kerfis munu blikka. 
 
Tromlan snýst til skiptis í sitt hvora áttina 
við þurrkun. Öll þurrkkerfi enda á 10 
mínútna kæliferli (ljós loga við kælingu). 
Þú mátt fjarlægja þvottinn eftir þetta ferli. 
 

Ef hurðin á tækinu eða litla hurðin að 
neðan eru opnaðar þegar kerfi er í gangi, 
verður að ýta aftur á þennan hnapp eftir að 
hurðinni er lokað til að gangsetja kerfið á 
ný frá þeim stað sem það var rofið. 
Það verður einnig að ýta á þennan hnapp 
eftir straumrof eða eftir að vatnsgeymir 
hefur verið settur inn að nýju, ef hann 
hefur verið tæmdur í kjölfar þess að ljósið 

 hefur kviknað. 
Í báðum tilfellum þá blikkar ljós við 
Start/bið-hnappinn til að minna á að það 
þarf að ýta á hnappinn aftur. 
 

Gaumljós 
Þessi ljós gefa til kynna eftirfarandi virkni: 
 Ljós “þurrkun”.Þetta ljós gefur til kynna 
að þurrkarinn sé að þurrka. 

 Ljós “kæling”: Þetta ljós gefur til kynna 
að þurrkarinn sé í kælingarferli. Síðustu 
10 mínúturnar framkvæmir þurrkarinn 
kælingarferli til að kæla þvottinn. 

 Ljós “lok kerfis/krumpuvörn”: Þetta ljós 
kviknar við lok á kælingarferli, þegar 
krumpuferli stendur og við lok á kerfi. 

  Ljós “hreinsun á þétti”: Þetta ljós 
kviknar í 80 hverju ferli til að minna á að 
hreinsa þéttinn. 

  Ljós “hreinsa síu” Þetta ljós kviknar 
við loka kerfis til að minna á að það þarf 
að hreinsa síurnar. 

  Ljós “vatnsgeymir fullur”:Þetta ljós 
kviknar við loka kerfis til að minna á að 
tæma vatnsgeyminn. Ef ljósið kviknar á 
meðan á kerfi stendur, þá þýðir það að 
geymirinn er fullur. Hljóðmerki heyrist, 
kerfið stöðvast, og ljós við Start/bið-
hnappinn blikkar. Þetta ljós kviknar 
einnig þegar vatnsgeymir er ekki rétt 
settur inn. 

 
Breytt um kerfi  
Til að breyta um kerfi sem sett hefur verið í 
gang, eftir að það er komið í gang, snúið 

fyrst valskífu fyrir kerfi á  (slökkt), og 
kerfið hættir.  

 
Það er ekki hægt að breyta kerfi beint eftir 
að það er komið í gang. Ef þú reynir samt 
sem áður að breyta kerfi, þá blikkar gult 
ljós stutt við START/BIÐ-hnappinn. Þetta 
hefur hinsvegar ekki áhrif á þurrkferlið 
(vörn fyrir þvottinn).  
 

Við lok á kerfi 
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Ef þvotturinn er ekki fjarlægður við lok á 
kerfi framkvæmir þurrkarinn kælingar og 
krumpuvarnarferli (hámark 30 mínútur). Ef 
þú fjarlægir ekki þvottinn þá stöðvast 
þurrkarinn eftir lok á krumpuvarnarferlinu. 

Ljósin Endir/krumpuvörn og  
(vatnsgeymir) kvikna og hljóðmerki heyrist 
í 2 mínútur. 

Snúið valskífunni á  til að slökkva á 
þurrkaranum. Fjarlægið þvottinn úr 
tromlunni og athugið vandlega að tromlan 
sé tóm. 
Skiljið hurðina lítillega opna til að komast 
hjá óþægilegri lykt. 

 
Ef hurðin er opnuð og henni lokað áður en 

valskífu er snúið á , kviknar á öllum 
ljósum fyrir þau þrep sem kerfið nær yfir. 
 

Eftir hver not 
 Hreinsið síurnar 

 Tæmið vatnstankinn 
 

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

 Varúð! Mikilvægt. Notið ekki vélina án 
lósíu eða með skemmdri eða stíflaðri 
lósíu.  
1. Opnið þurrkarahurðina  
 

 
2. Notið raka hendi til að hreinsa lósíuna, 
sem er innbyggð í neðri brún á hleðslugati.  
3. Eftir nokkurn tíma safnast hvít húð af 
völdum sápuleifa í þvotti á síurnar. Þegar 
þetta gerist, hreinsið síurnar með heitu 
vatni og bursta. Fjarlægið lósíuna úr 
hurðinni með því að draga hana út. (það er 
hægt að setja hana með tungu til vinstri 
eða hægri). Gleymið ekki að setja hana á 
sinn stað eftir hreinsun.  
 

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

 
 
Hreinsun á varmaskipti/þétti  

Ef það kviknar á táknmynd fyrir þétti  
þá þarf að hreinsa hann.  
Þéttirinn er staðsettur í neðri hluta tækisins 
á bak við litla hurð.  
 
1. Til að opna hurðina er ýtt á láshnappinn 
eins og sýnt er á myndinni. 
Það er eðlilegt að vatn sé sýnilegt á 
yfirborði á þéttinum. 
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2. Til að draga þéttinn út, snúið fyrst 
tveimur rauðum stoppskrúfum niður á við 
og fjarlægið síðan þéttinn með því að taka 
í haldið á honum. 
 

 
 

 
 
3. Hreinsið hann með bursta og skolið 
með handsturtu ef þörf krefur. 
Hreinsið einnig ytra byrðið til að fjarlægja 
ló. 
Hreinsið gúmmípakkningu umhverfis 
þéttinn og innri brún á litlu hurðinni með 
rökum klút. 
 
 

 
 

Mikilvægt! Notið ekki beitta hluti til að 
hreinsa plötubilið, því það gæti skemmt 
þéttinn. 
Setjið þéttinn í aftur, snúið rauðu 
læsingunum og lokið hurðinni. 
 
Mikilvægt! Notið ekki þurrkarann ef 
þéttirinn er ekki á sínum stað. 
 

Tæming á vatnsgeymi 
Vatn sem safnað er úr þvottinum við 
þurrkunina er safnað í vatnsgeymi. 
Þennan vatnsgeymi þarf að tæma eftir 
hvert þurrkferli til að tryggja rétt virkni næst 

þegar tækið er notað. Gaumljósið  
minnir á þessa aðgerð. 
Framkvæmið eftirfarandi: 
1. Opnið litlu hurðina neðst á tækinu, 
2. Snúið gulu læsingunni upp á við. 
3. Dragið vatnsgeyminn út. 
4. Opnið litlu hlífina og leyfið vatninu að 

renna úr. 
5. Lokið litlu hlífinni, og setjið 

vatnsgeyminn í aftur. 
6. Ýtið á þar til að smellur heyrist og snúið 

gulu læsingunni niður til að læsa 
tryggilega. 

7. Lokið litlu hurðinni og ýtið á 
START/BIÐ hnappinn á ný til að leyfa 
kerfinu að halda áfram. 

 
 

 
 
Hreinsun á hurðaþéttingu 
Þurrkið af pakkningunni með rökum klút 
um leið og þurrkkerfið er yfirstaðið. 
 
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 
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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 
 
 

  
 

Eitthvað ekki í lagi?  
 
Ákveðin vandamál eru vegna þess að einfalt viðhald hefur ekki átt sér stað eða vegna 
yfirsjónar, sem auðvelt er að leysa án þess að kalla til tæknimann. Áður en samband er haft 
við þjónustuaðila, framkvæmið eftirfarandi próf.  
 
Þegar tækið er í gangi getur það átt sér stað að rauða ljósið við starthnapp blikki sem bendir 
til þess að tæki sé ekki að vinna rétt. Þegar búið er að útloka vandann, ýtið þá aftur Start/bið-
hnappinn til að endurræsa kerfið. Ef vandamálið er enn til staðar eftir allar athuganir, hafið 
samband við þjónustuaðila.  
 

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)  

Hurðin er opin.  Lokið hurðinni.  

Ekki hefur verið ýtt á START/BIÐ" 
hnappinn  

Ýtið á "START/BIÐ" hnappinn  

 
Þurrkarinn þurrkar ekki 

nægilega vel. 
 

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

Lósía og fínsía stíflaðar.  Hreinsið síurnar.  

Varmaskiptir stíflaður af ló.  Hreinsið varmaskipti. 

Rangt magn af þvotti.  Fylgið meðmæltu magni.  

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

Leifar á innra byrði tromlu og á 
tromlubrúnum 

Hreinsið tromlu að innan og 
tromlubrúnir 

Hurðin lokast ekki Fínsía ekki á réttum stað og/eða 
grófsían ekki læst á sínum stað 

Setjið fínsíu í og/eða smellið 
grófsíunni á sinn stað. 

Þegar ýtt er á hnapp – 
engin virkni.  

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

Snúið valskífu á Slökkt 0. Endurstillið 
kerfið.  

Þurrkferli hættir 
fljótlega eftir að sett 
hefur verið í gang. 
Endaljós kviknar. 

Ekki nægur þvottur eða þvottur er 
of þurr fyrir valið kerfi. 

Veljið tímastillt kerfi  

Kerfi óvirkt. Táknmynd 

fyrir VATNSTANK  
kviknar.  

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

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

Lósía stífluð  Hreinsið síuna 

Varmaskiptir stíflaður af ló.  Hreinsið varmaskipti.  

Ýtt á hnapp VIÐKVÆMT og magn 
er of mikið.  

Viðkvæmt hentar upp að 3 kg hleðslu!  

Ísett magn er of mikið Dragið úr magni 

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

 
Óvenjuhátt hitastig í herberginu. 
Slökkt hefur verið á pressu til að 
komast hjá yfirálagi  

Sjálfvirkt ferli, það er ekkert að 
þurrkaranum. 
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Ef þér tekst ekki að finna eða leysa 
vandamálið, hafið samband við 
þjónustuaðila.  
Áður en hringt er, skrifið hjá ykkur gerð, 
raðnúmer og kaupdagsetningu  
á vélinni: Þjónustudeildin þarf á þessum 
upplýsingum að halda.  
Lýsing á gerð: ......................................... 
PNC:               ......................................... 
S No:               ......................................... 
 

Tæknilýsing 
 

 
MIKILVÆGT: Ef þú kallar út tæknimann 
vegna bilunar sem er gefin upp hér, eða til 
að gera við bilun af völdum rangrar 
notkunar eða uppsetningar, þá verður það 
reikningsfært jafnvel þótt tækið sé enn í 
ábyrgð.  
 
 

Hæð x breidd x dýpt  85 x 60 x 58 cm  

Rúmtak tromlu  108 l  

Dýpt með opna hurð  109 cm  

Hæð er hægt að stilla um  1,5 cm  

Þyngd tómur  um það bil 38,5 kg  

Magn hleðslu (fer eftir kerfi) 1)  hám. 7 Kg 

Spenna 230V 

Öryggi 10 A  

Heildarorkunotkun 2350 W 

Orkunýtingarflokkur C 

Orkunotkun (7 kg af bómull, sem búið er að 
vinda á 1.000 sn.mín) 2)  

4,4 kW  

Notkun Á heimili  

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 / meðalt. þurrktími í mín. 

BÓMULL SKÁPAÞURR 2)  4,4 / 140 (7 kg, búið að vinda á 1000 sn.mín.)  
3,9 /125 (7 kg, búið að vinda á 1400 sn.mín.)  

BÓMULL STRAUÞURR 2)  3.41 / 110  (7 kg, búið að vinda á 1000 sn.mín.) 
2,9 /95 (7 kg, búið að vinda á 1400 sn.mín.) 

GERVIEFNI SKÁPAÞURR 2)  1,3 / 50 (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  

 
 

 
Þetta tæki er í samræmi við eftirfarandi tilskipanir ES:  
73/23/EEC dags 19.02.1973 Lágspennutilskipun  
89/336/EEC dags 03.05.1989 EMC tilskipun, þar með talin  
 
Breyting á tilskipun 92/31/EEC 93/68/EEC dags 22.07.1993 tilskipun um CE merkingu  
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Uppsetning  
 Til þæginda fyrir þig er mælt með því að 
staðsetja tækið 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.  

 Fætur má aldrei fjarlægja. Ekki hindra 
loftflæði með gólfi með teppi eða öðru. 
Þetta gæti valdið uppsöfnun hita, sem 
gæti haft áhrif á virkni vélarinnar.  

 
Mikilvægt!  
Heitt loftið sem þurrkarinn sendir frá sér 
getur náð allt að 60°C hita. 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.  
Ef flytja þarf tækið ætti að gera það í 
uppréttri stöðu.  
Ekki staðsetja þurrkarann á bak við læstar 
dyr, rennihurð,  hurð með lamir sem 
opnast gagnstætt opnun á þurrkaranum og 
geta hindrað fulla 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.  
 

 
 
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.  
 
Hurð snúið við  
Til að gera auðveldar að setja inn þvott og 
taka hann úr, þá er hægt að snúa hurðinni 
við.  

 
Viðvörun! Þessa breytingu á hurðaropnun 
verður að framkvæma á 
þjónustuverkstæði.  
Hafið samráð við þjónustuverkstæðið.  
Tæknimaður framkvæmir verkið á þinn 
kostnað.  
 


