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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER FØR 
TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG/TILSLUTNINGER
1. Fjernelse af emballage og kontrol
• Kontrollér, at tørretumbleren ikke er beskadiget 

efter udpakningen. Tag ikke tørretumbleren i brug, 
hvis der er tvivl. Kontakt Service eller forhandleren.

• Hvis maskinen har været udsat for kulde inden 
leveringen, skal den stå i rumtemperatur et par 
timer, inden den tages i anvendelse.

• Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden 
for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj.

• Fjern beskyttelsesfilmen fra betjeningspanelet.

2. Eltilslutning
• Tilslutning af strømforsyning skal udføres af en 

autoriseret elinstallatør i henhold til producentens 
anvisninger og gældende lovgivning.

• Eltilslutningen skal være i overensstemmelse med 
de lokale regulativer.

• Oplysninger om spænding, effekt og nødvendig 
sikringsstørrelse er angivet på typepladen bag på 
tørretumbleren.

• Producenten fralægger sig ethvert ansvar for 
skader på personer eller ting, der skyldes 
manglende overholdelse af disse anvisninger.

• Tørretumbleren skal ekstrabeskyttes i henhold til 
Stærkstrømsreglementet.

• Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser.
• Afbryd strømmen til tørretumbleren, inden der 

foretages nogen form for vedligeholdelse.
• Tag ikke tørretumbleren i brug, hvis den er blevet 

beskadiget under transport. Kontakt en af vores 
serviceteknikere.

• Udskiftning af netledningen skal ske med en original 
ledning og må kun udføres af vores servicetekniker.

• Efter opstilling skal der være adgang til 
hovedafbryderen, eller der skal monteres en 
tilgængelig afbryder.

3. Opstilling
• Maskinen må ikke opstilles bag en låsbar dør, en 

skydedør eller en dør, der er hængslet i den 
modsatte side i forhold til tørretumbleren.

• Opstil ikke tørretumbleren, hvor den kan blive udsat 
for ekstreme påvirkninger som f.eks.: dårlig 
ventilation, temperaturer under 5°C eller over 35°C.

• Kontrollér, at vandtank og varmeveksler er korrekt 
placeret inden første gangs brug.

• Kun for vandtank topversion: Brug om muligt en 
slange til dræning af vand direkte til kloaksystemet. 
Derved undgår man at skulle tømme 
vandbeholderen efter hver tørring, da 
kondensvandet kan ledes direkte bort. Se desuden 
afsnittet “Afløbssystem”.

• Sørg for, at tørretumbleren ikke opstilles på et tykt 
gulvtæppe.

• Pas på, at netledningen ikke kommer i klemme 
mellem tørretumbleren og væggen.

Stabilitet:
Sørg for, at tørretumbleren opstilles helt lige ved at 
justere de fire fødder ved hjælp af et waterpass.
Indbygning af tørretumbleren
Fjern toppladen, og erstat den med 
indbygningssættet (i henhold til EU's 
spændingsregulativ), som fås hos forhandleren. 
Denne installation må i følge loven kun udføres af 
en autoriseret installatør.
Tilbehørssæt til vaskesøjle
Afhængigt af model kan tørretumbleren stables 
oven på en frontbetjent vaskemaskine. Kontakt 
forhandleren eller Service.
Mindste indbygningsmål:
Bredde: 600 mm
Højde: 855 mm
Dybde: 600 mm
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SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG 
GENERELLE RÅD
1. Emballage 

Kartonen kan genbruges helt og er mærket 
med genbrugssymbolet .

2. Energispareråd
• Tør altid en hel maskinfuld: afhængigt af typen af 

vasketøj og program/tørretid.
• Brug helst vaskemaskinens maksimalt tilladte 

centrifugeringshastighed, da mekanisk fjernelse af 
vandet kræver mindre energi. Det sparer både 
tørretid og energi.

• Lad kun tøjet køre i tørretumbleren, til det er tørt.
• Rens fnugfiltret efter hver tørring.
• Placer tørretumbleren i et rum med en temperatur 

på mellem 15°C og 20°C. Ventilér rummet, hvis 
temperaturen er højere.

• Vælg altid det korrekte program/den korrekte 
tørretid til opnåelse af det ønskede tørreresultat.

• Vælg kun indstillingen skånetørring ved små 
mængder.

• Ved tørring af bomuld kan man f.eks. tørre strygetørt 
og skabstørt tøj sammen. Start med programmet/
tidsindstillingen strygetørt, fjern det tøj, der skal 
stryges, ved afslutningen af dette program, og tør 
resten af vasketøjet med indstillingen skabstørt.

3. Bortskaffelse af emballage og den gamle 
tørretumbler:
Tørretumbleren er fremstillet af 
genbrugsmaterialer. Tørretumbleren skal 
bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer.

• Inden bortskaffelse skal netledningen klippes af, så 
tørretumbleren ikke kan tages i brug.

4. Børnesikring:
Børn må ikke lege med tørretumbleren.

5. Generelle anbefalinger:
• Sæt altid program-/tidsvælgerknappen i positionen 

“0” efter brug. Derved forhindres utilsigtet 
aktivering af tørretumbleren.

• Sluk tørretumbleren, og tag netledningen ud af 
stikkontakten inden rengøring eller vedligeholdelse.

• Brug et neutralt rengøringsmiddel og en fugtig klud 
til udvendig rengøring af tørretumbleren.

• Brug aldrig slibende rengøringsmidler.
• Brug aldrig brændbare rengøringsmidler.
• Brug ikke tørretumbleren, hvis der har været 

anvendt kemikalier ved vasken.
• Tøj, der er behandlet eller kontamineret med 

brændbare rensespray eller væske som f.eks. 
benzin, madolie eller aerosolspray, må ikke lægges 
i tørretumbleren.

• Der må ikke ligge lightere i lommerne.
• Brug eller opbevar aldrig brændbare materialer i 

nærheden af tørretumbleren.
• Aftør fnug fra lugepakningen og lugen med en fugtig 

klud.
• Hvis fnugfilteret er tilstoppet, kan det rengøres 

med vand og en blød børste.
• Da fnug kan passere gennem filteret er det 

nødvendigt regelmæssigt at rengøre hele 
filterområdet (inklusive området under filteret) 
med en børste, en fugtig klud eller støvsugeren.

• Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et 
tilsvarende kabel, der fås hos Service. Maskinens 
tilslutningskabel må kun udskiftes af en autoriseret 
servicemand / elektriker.

•  Pas på: bagpanelet kan være varmt.

EU-overensstemmelseserklæring
• Denne tørretumbler er designet, konstrueret og 

distribueret i overensstemmelse med 
sikkerhedskravene i EF-direktiverne:
• 73/23/EØF Lavspændingsdirektivet
• 89/336/EØF EMC-direktivet
• 93/68/EØF CE-mærkningsdirektivet.

Dette produkt er mærket i henhold til EU-direktiv 2002/
96/EF om Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Ved at sikre, at dette produkt bliver skrottet korrekt, 
hjælper du med til at forhindre potentielle, negative 
konsekvenser for miljøet og folkesundheden, der kunne 
opstå gennem uhensigtsmæssig bortskaffelse af dette 
produkt.

Symbolet  på produktet eller på dokumenterne, 
der ledsager produktet, angiver, at produktet ikke må 
bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Det 
skal i stedet afleveres på en genbrugsstation for 
elektrisk og elektronisk udstyr. 
Det skal skrottes i henhold til gældende lokale 
miljøregler for bortskaffelse af affald.
For yderligere oplysninger om håndtering, genvinding 
og genbrug af dette produkt bedes man kontakte de 
lokale myndigheder, renovationsselskabet eller 
forretningen, hvor produktet er købt.
• Tørretumbleren må kun anvendes til 

husholdningsbrug til de foreskrevne formål.
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BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN

HUSK - RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

A. Topplade.
B1.Vandtank bundversion eller
B2.Vandtank topversion.
C. Kontaktstift.
D. Luge:

Lugen åbnes ved at trække i 
håndtaget.
Lugen lukkes ved at trykke 
forsigtigt, til den er lukket.

E. Filter.
F. Børnesikringslås.
G. Knap til åbning af 

varmevekslerklap.
H. Varmeveksler.

Bemærk: afhængigt af modellen 
åbnes klappen vandret eller lodret. 
Dette ændrer ikke klappens funktion.

HVER TØRRING
• Rens fnugfiltret efter hver tørring.

Åbn lugen.
Træk filteret opad.
Åbn filteret.
Fjern fnuggene med en blød børste eller 
fingerspidserne.
Luk filteret.
Skub filteret på plads.

• Tøm vandbeholderen efter hver tørring.

HVER MÅNED
• Rengør varmeveksleren mindst en gang om 

måneden (Se afsnittet “VARMEVEKSLER”).
Tør fnug/tøjfibre af lugepakningen og fra 
indersiden af lugen med en fugtig klud.

Fjern fibre i og omkring vandudtømningshullet 
mindst én gang om måneden.

A

C

D

F
E

G

H

B1

B2
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AFLØBSSYSTEM

Kun for vandtank topversion

For at undgå at skulle tømme 
vandtanken efter hver brug, 
kan kondensvandet ledes væk 
via den medfølgende slange.

Bemærk: normalt følger 
afløbsslangen ikke med. Brug 
tilbehørssættet, der kan fås hos 
forhandleren eller hos Service.

Kontakt venligst forhandleren eller 
Service for at få vejledningen til dette 
tilbehør, og følg anvisningerne.

Tilslutningen for direkte afløb 
findes på tørretumblerens bagside.
A. Placer en sugende klud 

nedenunder til opsamling af 
overskydende vand.

B. Fjern den slange, der er placeret 
nederst på bagsiden af 
tørretumbleren, og indsæt den i 
det nærmeste hul.

C. Fastgør slangen (længde: 1,5 m) til 
afløbet. Højdeforskellen mellem 
afløbet og maskinens bund bør 
ikke overstige 1 m.

Bemærk:  for at undgå 
hævertvirkning må slangens 
ende ikke være neddykket 
afløbsvandet. Undgå at 
knække eller dreje slangen.

C

1 m

B
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VENDING AF LUGE/BØRNESIKRINGSLÅS

Vending af luge

A. Tag stikket ud af stikkontakten.
B. Åbn lugen.
C. Drej kontaktstiften i lugens øverste del 90° med en skruenøgle, og 

fjern den.

D. Skru de 2 skruer i lugehængslet af, og fjern lugen.
E. Fjernelse af lugelåsen:

Skru de to skruer over og under lugens låsesystem af.
Løft lugelåsen fra bunden, lad den glide ca. 1,5 cm op, og fjern den.

F. Vending af lugen:
Fastgør lugen i den ønskede side med de to skruer.
Sørg for, at skrue skruerne ind til vandret position, så pakningen 
ikke bliver klemt.

G. Monter lugelåsen på den modsatte side, og tryk den 1,5 cm nedad.
H. Skru de to skruer over og under låsesystemet i.
I. Pas på ikke at bytte om på lugelåssystemets retning. 

Børnesikringen skal være placeret oven over låsemekanismen.
J. Monter atter kontaktstiften indvendigt i lugen (i toppen).

Børnesikringslås

Sådan bruges børnesikringslåsen

1. Åbn lugen.
2. Brug en mønt eller en skruetrækker, og drej plastskruen (I) 90° 

med uret.
Lodret kærv: lugen kan ikke låses.
Vandret kærv: lugen kan låses.

D

C

I

E

E

C
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VARMEVEKSLER

Inden rengøring eller 
vedligeholdelse skal strømmen til 
tørretumbleren afbrydes.

Rengør varmeveksleren mindst en 
gang om måneden i henhold til 
følgende procedure:

A. Åbn lugen, og tryk på knappen til 
varmevekslerklappen nederst i 
lugeåbningen.

B. Varmevekslerklappen åbner.
C. Træk varmevekslerhåndtaget 

opad til vandret stilling, og træk 
varmeveksleren ud.

D. Rengør varmeveksleren under 
rindende vand (især forrest og 
bagerst), mens den drejes til alle 
sider.

E. Aftør støv og smuds fra pakninger 
og varmevekslerpladerne.

F. Fjern fnug fra varmevekslerens 
kabinet. Sørg for, at drænhullet 
(forrest til venstre på kabinettet) 
ikke er tilstoppet.

G. Sæt varmeveksleren på plads 
(markeringen TOP eller HAUT 
skal vende opad) idet håndtaget 
holdes i vandret position, og skub 
håndtaget ned.

H. Luk klappen.

Varmevekslerens aluminiumsplader 
kan blive misfarvede med tiden.

Bemærk: afhængigt af modellen 
åbnes klappen vandret eller lodret. 
Dette ændrer ikke klappens funktion.

C

A

B

D
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FEJLFINDINGSOVERSIGT/SERVICE
Fejlfindingsoversigt

I tilfælde af funktionsfejl, bedes du 
kontrollere følgende, før du henvender dig til 
serviceafdelingen:

Tørringen varer for længe/vasketøjet er ikke tørt 
nok:
• Blev det korrekte program valgt?
• Var vasketøjet for vådt (var vaskemaskinens 

centrifugeringshastighed mindre end 800 o/m? Ved 
centrifugeringshastigheder under 800 o/m kan 
vandtanken blive fyldt under tørrecyklussen)?

• Er fnugfilteret tilstoppet (lyser kontrollampen for 
filteret)?

• Er varmeveksleren snavset (se brugervejledningen)?
• Er rumtemperaturen for høj?
• Lyser kontrollamperne for END og Antikrøl? - 

Tørrecyklussen er færdig, og vasketøjet kan fjernes.
• Er der valgt skånetørring ?

Tørretumbleren fungerer ikke:
(efter en strømafbrydelse under en tørring, skal man 
altid huske at trykke på “Start/Pause”-knappen).
• Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
• Er der strømafbrydelse?
• Er der gået en sikring?
• Er lugen lukket ordentligt?
• Er der valgt et program?
• Er der valgt programmeret start?
• Er der trykket på “Start/Pause”-knappen?

Kontrollampen for fnugfilter, vandbeholder eller 
varmeveksler lyser:
• Er fnugfilteret rent?
• Er vandtanken tom?
• Er vandtanken korrekt sat i?
• Er varmeveksleren ren og sat korrekt på plads?

Vanddråber under tørretumbleren:
• Er varmeveksleren korrekt monteret?
• Er fnug på varmevekslerpakningen blevet aftørret?
• Er fnug på lugepakningen blevet aftørret?
• Er vandbeholderen sat korrekt i?
• Er tørretumbleren i niveau?

Service

Hvis fejlen ikke forsvinder eller vender 
tilbage efter udførelse af ovenstående 
kontroller, skal man slukke for 
tørretumbleren og kontakte Service (se 
garantibetingelserne).

Oplys:
• Fejltypen.
• Tørretumblertype og model.
• Servicekoden (nummeret efter ordet Service på 

den selvklæbende typeplade) i den åbne luges 
højre side.

• Adresse og telefonnummer.


