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Upplýsingar varðandi öryggi 
 
Viðvörun 
 
Eftirfarandi viðvarandir eru með almennt öryggi í huga. Þú verður að lesa þær vandlega 
áður en vélin er sett upp eða notuð. 
 
Uppsetning 
 

• Fjarlægja verður allar innri pakkningar áður en vélin er notuð. Vélin getur orðið fyrir alvarlegum 
skemmdum ef flutningsvörn er ekki fjarlægð. Sjá nánar viðeigandi atriði í notendahandbókinni. 

• Öll rafmagnsvinna sem þörf er við vélina vegna uppsetningar verður að vera unnin af hæfum 
rafvirkja. 

• Öll vinna við pípulagnir vegna tengingar á vélinni verður að vera framkvæmd af pípulagningamanni. 
• Eftir að vélin hefur verið sett upp, gangið þá úr skugga um að vélin standi ekki á rafmagnskaplinum. 
• Ef vélin stendur á teppalögðu gólfi gangið þá úr skugga um að loft flæði létt milli fóta og gólfs. 

 
Notkun 
 

• Þessi vél er hönnuð fyrir heimilisnot. Ekki er hægt að nota hana til annars en hún var hönnuð fyrir. 
• Þvoið aðeins fatnað sem ætlaður er til þvotta í þvottavél. Farið eftir leiðbeiningum á þvottamiða á 

hverju plaggi. 
• Ekki yfirhlaða vélina. Fylgið leiðbeiningum í notendahandbókinni. 
• Gangið úr skugga um að allir vasar séu tómir. Hlutir á borð við smámynt, öryggisnælur, nagla og 

skrúfur geta valdið umfangsmiklum skemmdum. 
• Ekki þvo fatnað sem hefur verið vættur í bensíni, spíra, tríklóretýlen eða slíku. Ef slíkir vökvar hafa 

verið notaðir til að fjarlægja bletti, bíðið þar til að þeir hafa að fullu gufað upp áður en fatnaðurinn er 
settur í vélina. 

 
• 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. 
• Notið aðeins ráðlagt magn af mýkingarefni. Of mikið magn getur skemmt þvottinn. 
• Skiljið hleðsluopið lítillega opið þegar vélin er ekki í notkun. Þetta verndar hurðarþéttinguna og 

kemur í veg fyrir uppsöfnun á óþægilegri lykt. 
• Athugið ávallt að allt vatn sé farið úr vélinni áður en hurðin er opnuð. Ef ekki, tæmið þá vatn úr 

vélinni samkvæmt leiðbeiningum í notendahandbókinni. 
• Takið vélina úr sambandi og skrúfið fyrir vatnið eftir hverja notkun. 

 
Almennt öryggi 

• Viðgerðir á þvottavélinni á aðeins fagmaður að framkvæma. Viðgerðir aðila sem ekki kunna til verka 
geta haft í för með sér umtalsverða hættu fyrir notandann. Varðandi viðgerðir hafið samband við 
söluaðila eða þjónustuverkstæði Húsasmiðjunnar. 

• Takið aldrei vélina úr sambandi með því að toga í snúruna. Takið í sjálfa klóna til þess. 
Við heit þvottakerfi getur glerið í hurðinni orðið mjög heitt. Snertið það ekki.
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Lýsing á þvottavélinni 
 
Að framan 
 

 
 

1. Stjórnborð 
2. Hurð 
3. Hurðarhandfang 
4. Hægt að stilla alla fætur 
 

Að aftan 

 
5. Aðrennslisslanga 
6. Frárennslisslanga 
7. Rafmagnskapall 
8. Flutningsfestingar 
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Stjórnborð 
 

 
 
1 Hólf fyrir þvottaefni 
 
Með skiptingu fyrir þvottaefni og mýkingarefni. 

Þvottaefni er sett í stærra hólfið til vinstri  og 

mýkingarefni í minna hólfið hægra megin . 
Ath. Þvottefni fyrir forþvott er sett beint í 
tromluna. 
 
2 – 5 Valhnappar 
 
Hægt er að sameina mismunandi virkni allt eftir 
því hvaða þvottakerfi eru valin. Þetta er hægt að 
velja eftir að viðkomandi kerfi hefur verið valið og 

áður en ýtt er á Start/bið hnappinn . 
Þegar ýtt er á einn þessara hnappa byrjar 
viðkomandi gátljós að lýsa. Ef ýtt er einu sinni 
enn á hnappinn, slokknar á ljósinu. 
 
ATH. Ef valið er rangt blikkar viðkomandi gátljós 
í um það bil 2 sekúndur. 
 

2 Hnappur “Hratt”  “Mjög hratt”  
Ef ýtt er á þennan hnapp er hægt að velja á milli 
tveggja mismunandi aðgerða. Viðkomandi 
gátljós kviknar. 
 

• Hratt: Stutt þvottakerfi fyrir lítið óhreinan 
hvítan/litaðan þvott og gerviefni. 
Þvottatíminn styttist um það bil 10 
mínútur. Hámarkshiti sem mælt er með er 
60°C. 

 
• Mjög hratt: Mjög stutt þvottakerfi fyrir lítið 

óhreinan þvott, nema ull. Þvottatíminn 
styttist um það bil 30 mínútur fyrir bómull 
og 20 mínútur fyrir gerviefni. Vélin 
framkvæmir einni skolun minna. 
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Ath. Þetta er ekki hægt að velja með 

sparnaðaraðgerð . 

Þvottatími minnkar í samræmi við tegund á þvotti 
og valið hitastig. Meðmælt magn af 
bómullarþvotti er 2 kg. 
 

3 Hnappur “Forþvottur”  
 
Ef þvottur er mjög óhreinn er hægt að velja 
þvottakerfi með forþvotti. Fyrir aðalþvott 
framkvæmir vélin forþvott með hitastig að 
hámarki 30°C. Þvottakerfið lengist um það bil 20 
mínútur. 
Forþvotti lýkur með stuttri þeytivindu fyrir 
hvítan/litaðan þvott og gerviefni. Við fínþvott 
tæmir vélin sig án þeytivindu. 
Ath. Val á forþvotti virkar ekki með ullarþvotti. 
 
4 Hnappur “Sparnaður”  
Viðbótarvirkni sem lengir þvottatímann um 30 
mínútur í þvottkerfi “Hvítþvottur 90°C” og 10 
mínútur í þvottakerfinu “Þvottur gerviefni 60°C” 
með lægra hitastigi. 
 

 Virknin er notuð við eðlilega óhreinan 
þvott til að spara orku. 
 
Til að fá fram orkuflokk “A” er ýtt á þennan hnapp 
með þvottakerfi “Litaður þvottur 60°C” og “40°C”. 
Aðalþvottur lengist um 20 mínútur (60°C) og 25 
mínútur (40°C). 
 
 

5 Hnappur “Extra skolun”  
Þegar ýtt er á þennan hnapp framkvæmir vélin 2 
auka skolanir. Hægt að nota með öllum 
þvottkerfum, nema ullarkerfi. 
Ath. Mælt er með aukaskolun fyrir fólk sem er 
með viðkvæma húð. 



 
6 Hnappur “Start/bið”  
 
Þessi hnappur hefur tvöfalda virkni: 
Start: Ýtið á þennan hnapp til að gangsetja valið 
þvottakerfi. Ljósið við Start/bið hnappinn lýsir. 
Ljós fyrir “hurð” í yfirliti yfir gang þvottakerfa logar 
og hurðin er lokuð. 
Bið: Þegar ýtt er á hnappinn er þvottakerfi í gangi 
rofið. Viðkomandi hnappur byrjar að blikka. 
Þvottakerfið heldur áfram eftir að ýtt hefur verið á 
hnappinn á ný. 
 
7 Yfirlit yfir gang þvottakerfa 
Þegar þvottakerfi er valið sýna logandi ljós í 
yfirliti yfir gang þvottakerfa hvaða ferli eru 
innifalin í þvottakerfinu. Þegar þvottakerfið er 
gangsett sýnir yfirlitið í hvaða ferli kerfið er statt, 
eða hvort þvottakerfi sé lokið. 
 

  = forþvottur/aðalþvottur 

  = skolun 

  = þeytivinda 

  = þvotti lokið 

  = læst 
 
Ljósið  logar þegar vélin framkvæmir 
aðalþvott. Ef forþvottur  hefur verið valinn 
með viðeigandi hnappi, logar þetta ljós einnig á 
meðan á forþvotti stendur. Þegar þvottakerfi er 
lokið kviknar á ljósi við  hægt er að opna 
hurðina og taka þvottinn út. 

Ljósið  gefur til kynna hvort hægt sé að opna 
hurðina: 

—  Ljósið logar: Ekki er hægt að opna 
hurðina 

—  Ljósið logar ekki: Hægt er að opna 
hurðina 

—  Ljósið blikkar: Hægt er fljótlega að opna 
hurðina. 

 
8 Hraði þeytivindu eða stýring á virkni 

Með þessum valhnappi er hægt að 
hægja á hraða þeytivindu í lok kerfis 
eða hægt er að velja virknina  
“engin þeytivinda”. Hraðastigin gilda 
fyrir þvottakerfi fyrir hvítan og litaðan 
þvott. 

• Staða 1300 (eða 1000) svarar til 900 
sn/mín fyrir gerviefni og ull og 700 
sn/mín fyrir fínþvott. 

• Staða 500 svarar til 500 sn/mín fyrir 
gerviefni og ull og 450 sn/mín fyrir 
fínþvott. 

 “Engin þeytivinda”. Þegar þessi stilling er 
valin þeytivindur vélin ekki. Hægt að 
nota við mjög viðkvæman þvott. Vélin 
framkvæmir 3 aukaskolanir í 
þvottakerfum fyrir hvítan og litaðan þvott 
og 1 aukaskolun á kerfum fyrir gerviefni. 

 
 “Skolstopp”. Þegar þessi stilling er 

valin liggur þvotturinn kyrr í síðasta 
skolvatni til að lágmarka krumpur í 
þvottinum. Ljósin  “þvotti lokið” og 
“læst”  í yfirliti yfir gang kerfa loga 
þegar þvottakerfinu er lokið og gefa til 
kynna að tæma verði vatnið áður en hægt 
er að opna hurðina. 

 
Vatnið er tæmt á eftirfarandi hátt: 

1. Valhnappi kerfa er snúið í stöðu  
“núllstillingu”. 

2. Veljið kerfið  “tæmingu” eða  
“þeytivindu”. Hægt er að hægja á hraða á 
þeytivindu með því að snúa hnappnum. 

3. Ýtið á start/bið hnappinn  
 

9 Valhnappur þvottakerfa 
 
Þvottavélin er með fimm svæði þvottakerfa, 
fjögur fyrir mismunandi gerðir á þvotti svo sem: 

 Hvítur/litaður þvottur 

 Gerviefni 

 Fínþvottur 

 Ullarþvottur 
 
ásamt sérkerfunum 
 

 Skolun 

 Tæming 

 Þeytivinda 
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Valhnappi þvottakerfa er snúið til hægri eða 
vinstri til að velja kerfi og hitastig sem hentar 
viðkomandi þvotti, eða til að velja sérkerfi. 
 

 = kalt, vatnið hitnar ekki. 

 = núllstilling, þvottakerfi eytt, slökkt á vélinni. 
 
Ath. Ef valhnappi er snúið í annað kerfi þegar 
vélin er í gangi fara ljósin í yfirliti yfir gang 
þvottakerfa að blikka. Vélin framkvæmir ekki nýja 
þvottakerfið. 
 

 
Þegar þvottakerfi er lokið skal snúa valhnappi 
aftur í núllstillingu. 
 
Almennt um þvott 
 
Flokkun á þvotti 
 

• Ekki láta það sem á að þvo liggja lengi, 
sérstaklega ekki þegar það er blautt. 
Rakur þvottur getur myglað og óþægileg 
lykt myndast. Myglubletti getur verið erfitt 
að fjarlægja. 

• Hvít efni má ekki þvo með lituðum efnum. 
• Nýr litaður klæðnaður gefur oft lit. Þvoið 

því nýjan fatnað stakan í fyrsta sinn. 
• Straufrí efni á borð við pólýester/bómull á 

að meðhöndla eins og gerviefni. 
• Viðkvæm efni eins og akrýl og felst 

gardínuefni á að þvo á “fínþvotti”. 
• Þvottakerfi fyrir ull er sérstaklega ætlað 

fyrir hreina, nýja ull, sem er merk hæf fyrir 
þvott í vél. 

• Aðrar gerðir af ull og ullarblöndum geta 
hlaupið eða mynda ló ef þvegnar í vél. 

• Notið blettahreinsiefni á erfiða bletti, svo 
sem grasgrænu, tjöru, málningu, blek og 

þess háttar áður en þvegið er. Notið 
fljótandi efni svo sem terpentínu til að 
fjarlægja til dæmis málningarbletti. Bíðið 
síðan þar til að fatnaðurinn er þurr áður 
en þvegið er, eða skolið hreinsiefnið vel 
úr. Framleiðandi vélarinnar ber ekki 
ábyrgð á skaða sem hlýst af því að 
nota leysiefni eða fljótandi eldfim efni. 

 
Hitastig 

• Við mælum með að þvo hvít bómullarplögg 
og lín á 60°C í stað 90°C. Ef þvotturinn er 
ekki sérlega óhreinn, verður hann hreinn á 
60°C og samhliða sparar þú um 30% í 
orku. 

• Þetta á einnig að hluta við um þvottekta 
lituð plögg. Þau þarfnast venjulega hita upp 
á 60°C, en ef þvotturinn er ekki sérlega 
óhreinn, verður hann jafn hreinn á 40°C. 

• Litheld hvít og lituð efni má yfirleitt þvo við 
60°C, en oft er einnig nóg að þvo þau við 
40°C, ef óhreinindi eru ekki mikil. Það getur 
á hinn bóginn af hreinlætisástæðum verið 
þörf á að nota 60°C hita (til að hindra 
baktetríugróður). 

• Viðkvæm efni, efni sem ekki eru litheld og 
ullarefni má aldrei þvo við hærra hitastig en 
40°C. 

 
Hve mikið má þvo í einu? 
 
Þar eð það er nokkuð umstang að vigta þvottinn 
þá mælum við með að þú áætlir þyngdina miðað 
við það hversu mikið er í tromlunni: 
Bómull og lín: full tromla, en ekki yfirfyllt. 
Gerviefni, sem ekki eru viðkvæm: mest 2/3 full 
tromla. 
Ull eða fínþvottur: tromlan er ekki meira en ½ 
full. 
 
Áður en þú setur í vélina: 
 

• Gerið við allar rifur og göt. 
• Festið lausar tölur, lokið smellum og 

rennilásum. 
• Ekki þvo föt með lausan fald, lagfærið 

faldinn fyrir þvott. 
• Tæmið alla lausa hluti úr vösum. Naglar, 

nálar, bréfaklemmur og slíkir hlutir geta 
skemmt bæði fatnaðinn og vélina. 
Fjarlægið gardínukróka. 

 
Ekki er tekin ábyrgð á skemmdum sem verða 
vegna aðskotahluta í vélinni. 
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Þyngd á þvotti 
 
Eftirfarandi þyngdir eru til viðmiðunar: 
Baðsloppur  1200 g 
Servíetta  100 g 
Sængurver  700 g 
Lak   500 g 
Koddaver  200 g 
Borðdúkur  250 g 
Handklæði  200 g 
Náttkjóll   200 g 
Kvennærbuxur  100 g 
Vinnuskyrta  600 g 
Spariskyrta  200 g 
Náttföt   200 g 
Blússa   100 g 
Karlmannsnærbuxur  100 g 
 
Þvottaefni 
Góður árangur við þvott er m.a. háður 
þvottaefninu og magni þess. Ætíð skyldi nota 
fyrst flokks þvottaefni sem ætlað er til þvotta í 
sjálfvirkri þvottavél. Fylgið leiðbeiningum 
framleiðanda um magn þvottaefnis. Magn 
þvottaefnis er m.a. háð magni þvottar og því 
hversu óhreinn þvotturinn er. Of lítið þvottaefni 
getur leitt til að óhreinindin setjist aftur á flíkurnar 
eins og gráir hnoðrar. Of mikið þvottaefni er 
ónauðsynlegt og skaðlegt umhverfinu. 

Ætíð skyldi athuga þvottamerki á flíkum áður en 
þvegið er til að tryggja að þvegið sé við rétt 
hitastig. Flíkur geta mislitast ef þær eru þvegnar 
við hærra hitastig en mælt er með. 

Setjið þvottaefnið í stóra hólfið vinstra megin 
áður en vélin er gangsett. Það eru til sérhæfð 
þvottaefni fyrir litaðan þvott, viðkvæman þvott og 
ull. 

 Notið ekki þvottakúlu, en hellið þvottaefni í 
sápuhólfið. 

Þessi þvottavél er búin þvottatækni sem notar 
sem minnst vatn við þvott. Ef þvottakúla er notuð 
er hætta á að þvottaefnið leysist ekki upp í 
þvottinum. Þetta getur haft í för með sér 
sápuleifar á þvottinum þegar þvottakerfi lýkur. 

Ath. Þegar notað þvottaefni fyrir forþvott, er því 
helt beint í tromluna. 

 
Fljótandi þvottaefni 
Nota má viðeigandi fljótandi þvottaefni í stað 
þvottadufts þegar þvegið er við lágt eða 
miðlungshátt hitastig. Þá skal velja þvottakerfi 
sem ekki hefur forþvott. Setja skal fljótandi 
þvottaefni í hólf í þvottaefnisskúffu, eða beint í 
tromluna rétt áður en vélin er gangsett. 

 
Fljótandi mýkingarefni 
Ef notuð eru aukaefni til að mýkja þvottinn skal 
setja þau í hægra hólfið í þvottaefnisskúffu áður 
en vélin er gangsett. Mýkingarefni gegna 
sérstöku hlutverki ef flíkurnar eru þurrkaðar í 
þurrkara þar sem þau draga úr stöðurafmagni í 
þeim. Um magn skal vísað til leiðbeininga með 
efnunum. 

 

 Farið aldrei yfir hámark þegar helt er í hólf 
fyrir mýkingarefni. 
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Þvottamerkingar 
 
Yfirlit yfir helstu merkingar vegna þvotta og þýðingu þeirra 

 

Venjulegur 
þvottur 

 
Þvottur 

 
Viðkvæmur 

þvottur 

 
Þvegið við 

95° 

 
Þvegið við 60° 

 

 
Þvegið við 40° 

 

 
Þvegið við 30° 

 

 
Handþvegið 

 
Má ekki þvo 

 
Bleiking 

 
Þolir klór 

 
Þolir ekki klór 

 
Strauað 

 
Mikill hiti 

hámark 200°C 

 
Meðal hiti 

hámark 150°C 

 
Lágur hiti 

hámark 110°C 
 

Má ekki strauja 

 
Hreinsun 

 
Má hreinsa með öllum 

leysiefnum 

 
Má hreinsa með perklóretýlen, 

alkóhóli, R111 og R113 

 
Má hreinsa með 

bensíni, hreinu alkóhóli 
og R113 

 
Má ekki hreinsa 

 
Þurrkun  

Þurrkist lárétt 
 

Látið renna af flíkinni 
hangandi 

 
Hengist upp 

Venjul. hitastig 

Lágt hitastig 
Þurrkað í þurrkara 

 
Má ekki þurrka í 

þurrkara 
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Yfirlit yfir þvottakerfi 
 
Bómull 3,0 kg þurr þvottur 
Gerviefni og viðkvæm efni 1,5 kg þurr þvottur 
 

Notkunargildi * 
Þvottur Hitastig °C Lýsing 

þvottakerfis 
Valið með 
hnöppum Orka 

kWklst 
Vatn 
lítrar 

Tími 
mínútur 

Hvítur 
þvottur, mjög 
óhrein vinnuföt, 
lök, dúkar, 
nærföt, 
handklæði. 

90°C 
Þvottakerfi 90°C 
án forþvotts, 3 
skolanir og 
þeytivinda, mest 
1300/1000 
sn.mín. 

1,43 44 ~ 126 

Hvítur 
þvottur, 
venjuleg 
óhreinindi, 
handklæði, 
nærföt. 

** 
60°C + 

 

Þvottakerfi 60°C 
án forþvotts, 3 
skolanir og 
þeytivinda, mest 
1300/1000 
sn.mín. 

 
0,57 39 ~ 130 

Litaður 
þvottur, 
venjuleg 
óhreinindi, 
nærföt, frotte, 
dúkar, 
handklæði, lök. 

 kalt
30°C  
40°C 
60°C 

Þvottakerfi. Kalt, 
30°, 40° og 60°C 
án forþvotts, 3 
skolanir og 
þeytivinda, mest 
1300/1000 
sn.mín.  

0,78 44 ~ 107 

Gerviefni, 
mjög óhrein 
nærföt, 
straufríar 
skyrtur, blússur. 

60°C 
Þvottakerfi 60°C 
án forþvotts, 3 
skolanir og 
þeytivinda, mest 
900 sn.mín. 

 

0,57 42 ~ 82 

 G
lítið óhrein 
nærföt, 
straufríar 
skyrtur, blússur. 

erviefni, 30°C 
40°C 

Þvottakerfi 30° 
og 40°C án 
forþvotts, 3 
skolanir og 
þeytivinda, mest 
900 sn.mín. 

 

0,26 42 ~ 67 

 
Fínþvottur á 
öllum 
viðkvæmum 
efnum, td 
gardínum 

30°C 
40°C 

Þvottakerfi 30° 
og 40°C án 
forþvotts, 3 
skolanir og 
þeytivinda, mest 
700 sn.mín.  

0,38 45 ~ 61 

* Notkunargildi eru viðmiðunargildi. Notkun byggist á magni á þvotti, gerð á þvotti, hitastigi vatns og herbergis, vatnsþrýstingi og 
hörku vatns, þvottaefni sem notað er og valdri hnappavirkni. Gildin eru reiknuð út frá notkun á hæsta hitastigi fyrir hvert þvottakerfi. 

** Þvottakerfi hvítþvottur 60°C er viðmiðunarkerfi  fyrir orkuflokkun Evrópusambandsins í samræmi við tilskipun 92/75/EF. 
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Ullarþvottur 1,0 kg þurr þvottur 
Sérþvottakerfi 3,0 kg þurr þvottur 
 

Notkunargildi * 
Þvottur Hitastig °C Lýsing 

þvottakerfis
Valið með 
hnöppum Orka kWklst Vatn 

lítrar 
Tími 

mínútur 

 
Ullarþvottur á 
fatnaði með 
ullarmerki eða 
með merkingu 
“má þvo í 
þvottavél”. 

 kalt 
30°C 

Þvottakerfi Kalt 
án forþvotts, 3 
skolanir og 
þeytivinda, 
mest 900 
sn.mín. 

 

0,20 45 ~ 45 

 Skolun. 
Hægt er að 
skola þvott sem 
þvegin er með 
hendi í þessu 
kerfi. 

Kalt 3 skolanir og 
þeytivinda, 
mest 
1300/1000 
sn.mín. 

 

0,03 27 ~ 26 

 Tæming. 
Til að tæma út 
síðast skolvatn 
þegar 
skolstopp er 
notað. 

 Tæming  

- - ~ 1 

 
Þeytivinda. 
Sérstök 
þeytivonda á 
handþvegnum 
þvotti. 

 Tæming og 
þeytivinda, 
mest 
1300/1000 
sn.mín. 

 

- - ~ 5 

 
Núllstilling 

 Þvottakerfi eytt, 
slökkt á vél. 

 

- - - 

 

 Vélin uppfyllir eftirfarandi tilskipanir Evrópusambandsins: 
- 73/23/EEC fra 19.02.1973 – lágspennutilskipun. 
- 89/336/EEC 03.05.1989 (innif. breytingartilskipun 
- 92/31/EEC) – tilskipun um rafspennusamhæfingu. 
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Notkun 
 
ATH. Er búið að fjarlægja allar 
flutningsfestingar? 
 
Áður en vélin er tekin í notkun þarf að setja 
þvottakerfi í gang án þvotts til að fjarlægja 
hugsanleg óhreinindi úr framleiðslunni. Setjið 
um það bil 1 dl af þvottaefni í tromluna og notið 
þvottakerfi 60°C. Þegar þessu er lokið er vélin 
tilbúin til notkunar. 
 
Gangsetning á vélinni 
 
Athugið eftirfarandi fyrir gangsetningu: 

• Að hurðin sé lokuð 
• Að vélin sé tengd við straum 
• Að vatnskrani sé opinn  

 
Þú framkvæmir eftirfarandi til að gangsetja 
vélina: 
 

1. Opnið hurðina með því að taka létt í 
handfangið. 

2. Fyllið tromluna jafnt með þvotti. Blanda 
má saman stórum og mynni stykkjum. 

ATH. Reynið ávallt að fylla tromluna af þvotti. 
Sjá yfirlit yfir hámarksmagn. Aðeins ætti að 
draga úr magni á þvotti ef óhreinindi eru 
mikil, eða vegna viðkvæmra efna. 
3. Lokið hurðinni. 
4. Dragið þvottaefnisskúffuna út. 
5. Fyllið mál með því magni af þvottaefni 

sem passar við magn á þvotti og hellið 
þvottaefninu í stóra hólfið til vinstri (Mynd 
1). 

6. Hellið mýkingarefni í minna hólfið hægra 
megin án þess að fara yfir hámarksmagn 
(Mynd 2). 

7. Ýtið skúffunni inn 
8. Veljið æskilegt þvottakerfi (Mynd 3). 
9. Stillið vinduhraða (Mynd 4). 
10. Veljið æskilega viðbótaraðgerð. 

Viðeigandi gaumljós byrjar að lýsa 
(Mynd 5). 

11. Ýtið á start/bið hnappinn  til að 
gangsetja stillt þvottakerfi. Ljósin  og 

 kvikna og kerfið fer í gang. 
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Þvottakerfi rofið 

Ýtið á Start/bið hnappinn til að rjúfa þvottakerfi í 
gangi. Viðeigandi gátljós byrjar að blikka. Hægt 
er að opna hurðina eftir um það bil 1 mínútu. 
Þvottakerfið heldur áfram þegar ýtt er aftur á 
hnappinn. 

Hætta við þvottakerfi 

Snúið valskífunni í “núllstilingu” til að hætta við 
þvottakerfi. Síðan er hægt að velja nýtt kerfi. 

 

Að opna hurð eftir að þvottakerfi er komið í 
gang 

Þú getur opnað hurðina einni mínútu eftir að hafa 
sett vélina í biðstöðu með því að ýta á 
START/HLÉ rofann og eftirfarandi aðstæður eru 
til staðar: 

• Vélin er ekki komin upp fyrir 55°C í 
upphitunarferli. 

• Vatnshæð er hærri en neðri brún hurðarops 

• Tromlan er ekki í þeytivindu. 

 
Ef það er nauðsynlegt að opna, og ofangreindar 
aðstæður eru ekki til staðar, neyðist þú til að 
snúa valrofa á 0. Eftir um það bil 1 mínútu er 
hægt að opna hurðina (sýnið aðgæslu varðandi 
vatnshæð og hitastig). Síðan þarf að velja kerfi á 
ný og gangsetja vélina. 
 

Þegar vélin hefur lokið þvotti 

Þegar þvottakerfi lýkur stöðvast vélin sjálfkrafa, 
ljósið “lok kerfis” sýnir að vélin hefur lokið þvotti. 

Það er slökkt á ljósinu “hurð læst”, hægt er að 
opna hurðina og taka þvottinn út. 

Hafi verið valið þvottakerfið “skolstopp” þar sem 
vélin dælir ekki af sér vatninu verður að muna að 
tæma vélina eftir síðustu skolun. Ljósið “þvotti 
lokið” og “hurð læst” loga áfram.  

Vatnið er tæmt á eftirfarandi hátt: 

1. Valskífunni snúið í “núllstillingu” 

2. Veljið kerfið “ Tæmingu  eða 
Þeytivindu . Hægt er að hægja á 
þeytivindu með því að snúa hnappinum 
og draga úr hættu á krumpum á 
viðkvæmum þvotti. 

3. Ýtið á start/bið hnappinn . 

4. Þegar ljósið slokknar á “læstri hurð” er 
hægt að opna hurðina og taka þvottinn 
út. 

5. Valskífu snúið í “núllstillingu” 

Opnið vélina og takið þvottinn úr henni. 
Gætið þess að tromlan sé tóm með því að 
snúa henni einn hring með handafli. Þetta er 
gert til að koma í veg fyrir að þvottur gleymist 
í vélinni eða skaðist í næsta þvotti 
(krumpist). 

• Mælt er með að skrúfa fyrir 
vatnsloka og vélin sé tekin úr 
sambandi. 

• Látið vélina standa opna um 
stund þannig að bleyta sem eftir 
er í vélinni nái að gufa upp. 

Viðhald 
Ytra byrði vélar 

Þvo má vélina að utanverðu með volgu vatni og 
venjulegu þvottaefni sem ekki inniheldur slípiefni. 
Strjúkið yfir á eftir með hreinu vatni og þurrkið 
með hreinum klút. 

Mikilvægt: Ekki má nota alkóhól, þynni né önnur 
upplausnarefni. 

Þvottaefnisskúffa 

Eftir nokkra notkun safnast fyrir leifar af 
þvottaefni og mýkingarefnum í skúffunni. 
Því ætti að skola skúffuna af og til með vatni. Sé 
þörf á má taka skúffuna úr vélinni er það hægt 
með því að kippa henni út fyrir eitt “stopp” (Mynd 
1). 

 
 
Hægt er að hreinsa innra byrði skúffunnar með 
því að ýta því inn og draga samtímis upp (Mynd 
2). Við samsetningu er innra byrðinu ýtt niður á 
við, þar til að greinilegur “smellur” heyrist. 
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Skúffuopið 
Þvottaefni getur einnig sest í skúffuopið. Þetta er 
hægt að hreinsa, til dæmis með tannbursta 
(Mynd 3). Þegar lokið er við hreinsun og 
þvottaefnisskúffan er komin á sinn stað, á að 
framkvæma eina skolun án þvotts. 

 
 
Innri hreingerning 
 

Ef þvegið er oft við lágt hitastig og/eða notað lítið 
af þvottaefni er mælt með að vélin sé þrifin einu 
sinni í mánuði. 

Þetta kemur í veg fyrir að mygla nái að myndast í 
vélinni en hún getur haft í för með sér óþægilega 
lykt. 

Setjið venjulegt magn af þvottaefni í 
þvottaefnisskúffu og látið vélina þvo heilt kerfi án 
þvottar á hæsta hitastigi. 

 

Við frosthættu 

Ef vélin er á stað þar sem hætta getur verið á 
frosti verður að grípa til eftirfarandi ráðstafana: 

1. Skrúfið fyrir vatnsloka og losið 
vatnsslönguna frá honum. 

2. Veljið þvottakerfi, gangsetjið vélina og látið 
ganga í stutta stund. 

3. Rjúfið kerfið með því að snúa valskífu í 
“núllstillingu”. 

4. Leggið enda á inntaksslöngu og 
tæmingarslöngu við niðurfall eða í ílát, t.d. 
bala, á gólfinu. 

5. Veljið þvottaerfi “tæmingu” og látið það 
ljúka sér af þar til vélin slekkur á sér. 

6. Skrúfið inntaksslöngu á sinn stað á ný og 
gangið einnig frá neyðartæmingarslöngu á 
sinn stað, eftir að hettan er sett á. 

7. Setjið valskífuna í “0” stöðu. 

Með þessu er komið í veg fyrir að nokkurt vatn 
sé í vélinni, en vatnsleifar sem frjósa geta valdið 
skaða á henni. 

Áður en vélin er tekin í notkun á ný skal ganga úr 
skugga um að hitastig við vél sé komið upp fyrir 
frostmark. 
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Ef vélin virkar ekki rétt 
 
Upplýsingar um hvernig hægt er að bregðast við smávægilegum vandræðum án þess að kalla til fagmann. 
 
 VANDAMÁL  HUGSANLEG SKÝRING 
 Vélin fer ekki í gang:  Er öryggið í lagi? 

 Er vélin í sambandi? 
 Er vélin alveg lokuð?  
 Er þvottakerfið rétt stillt? 
 Er skrúfað frá vatnsloka?  
 Hefur verið þrýst á gangsetningarhnapp? 

 Vélin tekur ekki inn á sig vatn:  Er skrúfað frá vatnsloka? Kemur vatn úr honum?  
 Er vatnsþrýstingur nægur?  
 Er inntaksslangan í klemmu eða með broti í?  
 Er sía á inntaksslöngu stífluð?  

 Vélin tæmir sig um leið og hún tekur inn 
vatn: 

 Er gengið rétt frá frárennslisslöngu, er hún of lág? (sjá 
uppsetningu) 

 Vélin þeytivindur ekki/tæmir sig ekki:  Er frárennslisslanga í klemmu eða með broti í?  
 Er frárennslissía stífluð? Hana þarf að hreinsa með jöfnu millibili.  
 Hefur verið valið þvottakerfi án þeytivindu eða tæmingu. 

 Vélin titrar og hefur mjög hátt:  Hafa allar 3 flutningafestingar verið fjarlægðar? 
 Stendur vélin stöðug og lárétt? 
 Er nægilegt millibil milli vélar og veggjar eða skáps? 
 Er of mikið af þvotti í vélinni? 
 Er þvotturinn ójafn í vélinni? 

 Vatn rennur út á gólf:  Var notað of mikið af þvottaefni? Of mikið þvottaefni leiðir til mikillar 
froðumyndunar. 
 Er þvottaefnið ætlað fyrir þvottavél? 
 Er frárennslisslanga nægilega föst? 
 Hefur frárennslissía verið sett í á ný eftir þrif? 
 Lekur slanga? Lekur við samskeyti eða við vatnsloka? 

 Ekki er hægt að opna vél:  Er vélin í miðju þvottakerfi? 
 Ef hurðin er áfram lokuð? Fyrst er hægt að opna hurðina þegar 

hurðarljósið slokknar. 
 Vélin er enn að hitna eða að vatnshæð í tromlu nær upp á efsta 

hluta hurðar  
 Reynið aldrei að opna hurðina með valdi 

 Þeytivinding byrjar óeðlilega seint:  Rafeindastýrt jafnvægiskerfi vélarinnar hefur farið í gang þar sem 
þvotturinn er ójafnt dreifður í henni. Vélin reynir að losa flíkurnar 
hverja frá annarri með því að snúa tromlunni fram og til baka 
nokkrum sinnum. Eftir að þessu er lokið fer þeytivindingin af stað. 
Þetta getur endurtekið sig nokkrum sinnum þar til jafnvægi er náð 
og þeytivinding getur lokið sér af. Tíminn sem þetta tekur getur 
verið u.þ.b. 10 mínútur. Ef vélinni tekst ekki að jafna dreifinguna 
innan þessara tímamarka hættir hún við þeytivindingu. 

Gátljós “kerfi lokið”  blikkar: 
 1 blikk = vélin tekur ekki inn vatn 
  
 2 blikk = vélin tæmir sig ekki 
 4 blikk = hurðin er ekki lokuð 

 
 
 Er vatnskrani opinn? 
 Er sía í aðrennslisslöngu stífluð? 
 Er afrennslisslangan samanbrotin eða klemmd? 
 Er hurðin rétt lokuð? 

 
Leiðbeiningar við uppsetningu 
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 Sé þörf á raflagnavinnu við uppsetningu á vélinni á löggiltur rafverktaki að annast slíka vinnu. 
 

 Alla pípulagnavinnu sem þarf að framkvæma vegna tenginga á pípulagningamaður eða annar hæfur 
aðili að annast. 
 
Tæknilega upplýsingar 
 
Mál Hæð: 

Breidd: 
Dýpt: 

67 sm 
49,5 sm 
51,5 sm 

Þyngd Nettó 54 kg 
Meðmælt afköst á þurrum þvotti Bómull 

Gerviefni/viðkvæm efni 
Ull 

3,0 kg 
1,5 kg 
1,0 kg 

Vatnsþrýstingur Minnst 
Mest 

50 kPa (0,5 bar) 
1000 kPa (10 bar) 

Rúmtak tromlu  27 lítrar 
Þeytivinda Mest 

Mest 
1000 sn.mín (EWC 1050) 
1300 sn.mín (EWC 1350) 

Tenging við rafmagn Spenna 
Hámarks orkunotkun 
Öryggi 

230V / 50 Hz 
1600 W 
10 A 

 
Uppsetning 
Vélin tekin úr umbúðunum 
 
Skemmdir í flutningi 
 
Þegar vélin er tekin úr umbúðunum, athugið þá 
vel hvort hún hefur orðið fyrir skemmdum. Ef vafi 
leikur á því hafið samband við þjónustuaðila. 

 Gætið þess að lítil börn leiki sér ekki í 
umbúðunum utan af vélinni. 
 
Vélinni lyft 
Sýnið aðgát þegar vélinni er lyft. Röng lyfta getur 
valdið persónulegum skaða, auk þess að hætta 
er á að vélin skemmist. Opnið hurðina og takið í 
efri brún á opi. Það má einnig taka undir kantinn 
að aftan. 

 Takið aldrei undir stjórnborðið, hurðina eða 
þvottaefnisskúffuna (Mynd 1). 
 

 
 

 
Flutningafestingar 

Tromlan í vélinni er fest með sérstökum 
festingum til að koma í veg fyrir að hún skemmist 
í flutningum. Þessar festingar verður að taka úr 
vélinni áður en hún er tekin í notkun: 

 

1. Leggið vélina á bakhliðina. Leggið frauðplast 
úr umbúðunum undir vélina. Gætið þess að 
slöngur lendi ekki í klemmu. (Mynd 2) 

 
2. Takið frauðplast sem vélin stendur á og 

plastumbúðir.  
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3. Fjarlægið froðuplastundirlagið, reisið vélina 
við og losið skrúfurnar 3 á bakhliðinni með 
viðeigandi lykli (Mynd 3). 

 
4. Lokið götunum með plasttöppunum sem 

fylgdu með leiðbeiningunum (Mynd 4) 

 
 

Athugið! 

Rétt er að geyma flutningafestingarnar ef til þess 
kæmi að flytja þyrfti vélina á ný. 

Aldrei má flytja vélina nema flutningafestingarnar 
(boltarnir 3) séu á sínum stað. Tromlan getur 
valdið töluverðum skemmdum á ytra byrði 
vélarinnar ef þetta er ekki gert. 
 

Staðsetning 

Ganga skal frá vélinni á stöðugt, lárétt undirlag. 
Vélin má ekki snerta veggi eða innréttingu. 
Forsenda fyrir staðsetningu vélarinnar er að 
vatnsloki, frárennsli og raftengill séu nægilega 
nálægt vélinni til að slöngur og rafsnúra hennar 
nái. Ef svo er ekki er mælt með að kalla til 
fagmann og fá hann til að færa lagnir nær 
vélinni. 
Stillið fætur vélarinnar þannig að hún standi lárétt 
og jafnt (Mynd 1) 

 
Titringur er eðlilegur og óhjákvæmilegur ef vélin 
er staðsett á fjaðrandi gólfi. 
 

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

 
Tenging við vatn 
 
Tengið vatnsslönguna við krana með ¾” snitti. 
Notið minnkunarstykki ½” ef þörf er á (Mynd 2) 
 

 
 
 
Hinum enda slöngunnar, sem tengist vélinni, er 
hægt að snúa í hvaða átt sem er. Það er 
einfaldalega losað upp á festingunni, slöngunni 
snúið og hert á ný, og gangið þá jafnframt úr 
skugga um að enginn leki sé til staðar (Mynd 3). 
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Það má ekki lengja inntaksslönguna. Ef hún er of 
stutt, og þú vilt ekki flytja kranann, þá verður þú 
að kaupa lengri slöngu sem er sérstaklega 
framleidd með þessi not í huga 
 

 Gangið úr skugga um að slangan sé hert 
áður en vélin er sett á sinn stað. 

 Notið aðeins slönguna sem fylgdi vélinni, 
notið ekki eldri slöngu. 
 
Tenging við niðurfall 
 
Hægt er að ganga frá enda frárennslisslöngu á 
þrjá vegu:  
 
Krækt yfir vaskbrún. Ef þessi leið er valin, 
gætið þess að endinn losni ekki þegar vélin er að 
dæla af sér. Hægt er komast hjá þessu með að 
binda endann við kranann með spotta, eða festa 
við vegginn (Mynd 1). 
 

 
 
 
Beint í vatnslás  
Afrennslisslangan er tengd beint í vatnslás á 
vaski. Ganga þarf þannig frá slöngunni að hún 
sé í sömu hæð og vaskurinn (Mynd 2). 
 

 
 
 
Beint inn í niðurfall í hæð sem ekki er minni en 
650 millimetrar og ekki meiri en 800 mm. 
Endi affallsslöngu verður ávallt að vera með 
loftrás, það er að innra þvermál niðurfalls er 
stærra en ytra þvermál affallsslöngunnar. (Mynd 

3). Ekki má stinga slöngunni lengra inn í rörið en 
50 mm, og á að festa hanni í þessari stöðu. 

 
 

Affallsslanga má ekki vera brotin. Látið hana 
liggja eftir gólfinu, aðeins sá hluti sem er næst 
niðurfalli þarf að vera hærri. 
Mest má lengja affallsslöngu sem nemur 3,5 
metrum. Notið framlengingarslöngu sem er með 
sama innanmál og upphafleg slanga. Notið 
heppilegt samstengi á slöngu (Mynd 4). 

 
Til að tryggja að vélin vinni rétt verður að festa 
slönguna á bakhlið vélarinnar. 
 
 
Tenging við rafmagn 
 
Þessi vél er ætluð til að vinna á 220-230 V, 
einfasa, 50 Hz, með 10A öryggi. 
 
Tengið vélina við jarðtengdan tengil. 
 
Ef vinna þarf við vélina skal taka hana úr 
sambandi við rafmagn. 
 
 

 Framleiðandinn neitar allri ábyrgð vegna 
skemmda eða slysa sem hljótast af því að 
fara ekki eftir framangreindum 
öryggisleiðbeiningum.  
Ef skipta þarf um rafmagnssnúru þarf að 
leita til þjónustuaðila. 

 
Vinsamlegast gangið þannig frá þegar vélin er 
sett upp að auðvelt sé að komast að 
rafmagnskaplinum. 
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