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Brug af maskinen
Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Sortér efter:

Materialets vægt: hvis vægten af det tøj, der skal tørres, overskrider 
tørretumblerens kapacitet, skal vasketøjet sorteres efter vægt (f.eks. viskestykker 
og tyndt undertøj tørres hver for sig).

Materialetype: bomuld (lærred), syntetiske stoffer (strygefrit).

Tørringsgrad: skabstørt, strygetørt osv.

Følgende bør ikke tørres i tørretumbler: uld, silke, nylonstrømper, broderivarer, 
stoffer med metalliske dekorationer, store emner som f.eks. soveposer mv.

Kontrollér, at alle knapper/lynlåse er lukkede, og at lommer er tomme. Kontrollér, at 
der ikke er lightere i vasketøjet. Vend vrangen ud på tøjet.

Træk i lugehåndtaget. Hvis børnesikringslåsen er aktiveret, skal den deaktiveres 
(yderligere oplysninger findes i afsnittet “Vending af luge/Børnesikringslås” i 
brugervejledningen).

Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen.

Vælg det påkrævede tørreprogram ved at dreje programvælgeren 
(yderligere oplysninger findes i programtabellen).

Vælg den påkrævede ekstrafunktion ved at trykke på den tilhørende knap.
Kontrollampen over knappen tænder som en bekræftelse af valget. 
En hurtigtblinkende kontrollampe angiver, at der er foretaget et forkert valg 
(inkompatible ekstrafunktioner). Tryk atter på knappen for at annullere funktionen.

Tørreprogrammet startes ved tryk på “Start (Pause)”-knappen. 
Den tilhørende kontrollampe tænder.
Ændring af programvalg: hvis der skiftes program under tørringen, standser 
tørretumbleren. Kontrollamperne for tørring blinker. Det nye program aktiveres 
ved atter at trykke på “Start (Pause)”-knappen.
Afbrydelse af et program: hvis du vil avbryte en tørkesyklus, trykker du på 
“Start (Pause)”-knappen og åpner døren. Vent minst 5 minutter før du åpner 
døren for å gi tørketrommelen tid til å avkjøles. Af sikkerhedshensyn standser 
programmet automatisk, når lugen åbnes. Efter åbning af lugen startes programmet 
igen ved at lukke lugen og trykke på “Start (Pause)”-knappen igen.
Advarsel: tørretumbleren må aldrig standses, før tørringen er færdig, medmindre 
alle emner fjernes hurtigt og bredes ud, så varmen kan fordampe.

Den sidste del af tørringen foregår uden varme (afkøling) for at sikre, at alle emner 
får en temperatur, der sikrer, at de ikke beskadiges.

Slut: tag vasketøjet ud af tørretumbleren. Tørringen er færdig, og 
antikrølfasen er nået (aktiv).

Antikrøl: hvis vasketøjet ikke fjernes ved afslutningen af tørrecyklussen, 
igangsættes en automatisk antikrølcyklus i maksimalt 60 min. Tromlen 
drejer rundt med regelmæssige mellemrum for at forhindre vasketøjet i 
at blive krøllet.

Stil programvælgeren på “Off” “ ”.

Rengøring af fnugfilteret: åbn lugen, træk fnugfilteret op og ud af maskinen, og 
åbn det. Fjern fnug vha. en blød børste eller med fingrene. Luk fnugfilteret, og skub 
det godt på plads igen.

Tømning af vandtank: træk tanken ud i håndtaget, og tøm den. Skub atter den 
tømte beholder ind på plads.

Om nødvendigt aktiveres børnesikringslåsen (yderligere oplysninger findes i afsnittet 
“Vending af luge/Børnesikringslås” i brugervejledningen).

Bemærk: anvend udelukkende tilsætningsmidler/plastgenstande, der er velegnet til tørretumbler, og rengør tøj, der er 
behandlet med pletfjernere, grundigt med masser af vand inden tørring. Tør aldrig genstande af gummi eller genstande, der er 
snavset til med vegetabilsk olie, i tørretumbleren.

Sortér vasketøjet efter 
vaskemærker:

Må ikke tørres i tørretumbler

Egnet til tørring i tørretumbler -

Egnet til tørring i tørretumbler

ved lav temperatur

Forberedelse af vasketøjet

Åbning af lugen

Fyldning af tørretumbleren

Valg af program

Valg af ekstrafunktioner 
(afhængigt af model)

Start af tørretumbleren

Programslut - 
tømning af tørretumbleren

Slukning af tørretumbleren



* Testprogram i overensstemmelse med EN 61121. 2

Programmer Ekstrafunktioner
Omtrentlig 

tørretid 
(i minutter)

Programmer / tørhedsgrad

Tekstiltype
Stoftype

Fyldnings-
mængde 

kg

Meget 
vådt 

vaske-
tøj

Vådt 
vaske-

tøj

Tykt, flerlaget vasketøj som f.eks.: frottehåndklæder, karklude 
og viskestykker, sengetøj, undertøj, frottebadekåber.

Bomuld eller lærred varmvask /
kulørt vasketøj 

 

Maks. 6 kg

3,0
6,0

X X
105’
165’

90’
135’

*
Lignende typer vasketøj, som ikke skal stryges som f.eks.: 
viskestykker, sengetøj, undertøj, babytøj, T-shirts, 
bomuldsstrømper.

3,0
6,0

X X
85’
135’

70’
105’

*
Vasketøj, der skal stryges som f.eks.: senge- og dækketøj, 
viskestykker, T-shirts, poloskjorter, arbejdstøj.

3,0
6,0

X X
70’
105’

60’
85’

Vasketøj med tykke, flerlagede områder som f.eks.: senge- og 
dækketøj, joggingdragter, anorakker, tæpper. Vasketøj af syntetiske stoffer, 

blandingsfibre eller strygefrit 
bomuld (skal ikke stryges) 

 
Maks. 3 kg

1,0
3,0

X X
55’
85’

45’
75’

*
Vasketøj, der ikke skal stryges som f.eks.: skjorter, bluser, T-
shirts, sportstøj.

1,0
3,0

X X
40’
70’

30’
50’

Vasketøj, der skal stryges som f.eks.: bukser, kjoler, 
nederdele, skjorter, bluser.

1,0
3,0

X X
30’
60’

20’
45’

Lav tørreintensitet for sarte stoffer og tøj mærket med  
som f.eks.: bukser, kjoler, nederdele, bluser.

Vasketøj af syntetiske fibre som 
f.eks. polyamid, nylon, polyakryl 

osv. 

 
Maks. 2,5 kg

2,5 - X 100’ 85’

Vasketøjet luftes og opfriskes i 30 
minutter uden varme. - - - - -

Afslutter tørring for min. 3-5 
tekstiler af fuld størrelse (kan 
anvendes til alle stoffer).

- X X
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Sådan skal du gøre, hvis ...

...du vil vedligeholde og 
rengøre din 
tørretumbler korrekt:

Rens filteret efter hver 
tørrecyklus.

• Åbn lugen.
• Træk filteret opad.
• Åbn filteret.
• Fjern fnug vha. en blød børste eller med 

fingrene.
• Luk filteret.
• Skub filtret tilbage på plads.

Tøm vandtanken efter hver 
tørrecyklus.

• Fjern vandtanken ved at trække i håndtaget.
• Tøm vandtanken.
• Skub atter den tømte tank helt ind på plads.

Rengør varmeveksleren 
mindst en gang om 
måneden (se afsnittet 
“Varmeveksler” i 
brugervejledningen 
angående yderligere 
oplysninger).

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

...du først selv vil 
kontrollere 
tørretumbleren:
(Hvis din maskine ikke 
fungerer korrekt, bedes du 
kontrollere nedenstående 
punkter, før du tilkalder 
service – se desuden det 
relevante afsnit i 
brugervejledningen)

Tørringen varer for længe/
vasketøjet er ikke tørt nok.

• Er der valgt korrekt tørreprogram?
• Var vasketøjet for vådt (vaskemaskine-

centrifugeringshastigheden mindre end 
1000 o/m)?

• Er fnugfilteret tilstoppet (lyser 
kontrollampen for filteret)?

• Er varmeveksleren snavset (se 
brugervejledningen angående yderligere 
oplysninger)?

• Er rumtemperaturen for høj?
• Lyser kontrollamperne “ ” og 

“ ”? Tørrecyklussen er færdig, og 
vasketøjet kan fjernes.

• Hvis du ikke er tilfreds med 
tørringsresultatet, skal du vælge et 
program, der tørrer mere.

Tørretumbleren fungerer 
ikke (husk altid at trykke 
på “Start (Pause)”-
knappen efter en 
strømafbrydelse).

• Er stikket sat rigtigt i stikkontakten?
• Er der strømafbrydelse?
• Er der gået en sikring?
• Er lugen lukket ordentligt?
• Er der valgt tørreprogram?
• Er der trykket på “Start (Pause)”-

knappen?
• Er der fyldt for meget tøj i 

tørretumbleren? Tag noget af vasketøjet 
ud af tørretumbleren.

Kontrollampen for 
fnugfilter, vandtank eller 
varmeveksler lyser.

• Er fnugfilteret rent?
• Er vandtanken tom?
• Er vandtanken korrekt sat i?
• Er varmeveksleren ren?

Vanddråber under 
tørretumbleren.

• Er varmeveksleren korrekt monteret?
• Er fnug på varmevekslerpakningen blevet 

aftørret?
• Er fnug på lugepakningen blevet aftørret?
• Er vandtanken sat korrekt i?

SERVICE
Hvis ovenstående punkter er kontrolleret, og tørretumbleren stadig ikke fungerer, eller hvis fejlen forekommer igen, skal du 
slukke for maskinen. Kontakt den lokale servicerepræsentant (se garantien angående yderligere oplysninger).
Oplys venligst følgende:

• Fejltypen.
• Tørretumblertype og model.
• Servicekoden (nummeret efter ordet Service på den selvklæbende 

typeplade) i den åbne luges højre side.



DKReferencekort

Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden maskinen tages i brug!

(Med forbehold for tekniske ændringer)
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5019 407 01182

TRKK 7740

Programvælger
Tørreprogrammet vælges ved at dreje denne 
knap.

“Start (Pause)”-knappen
Tørreprogrammet startes ved at trykke på 
denne knap. Kontrollampen blinker under 
valget, og den lyser under tørringen.

Kontrollamper
Filter
Kontrollampen lyser, når filteret og/eller 
varmeveksleren skal renses.
Rens filteret efter hver tørrecyklus.
Vandtank
Kontrollampen lyser, når vandtanken skal 
tømmes. Tørrecyklussen afbrydes 
automatisk. Tøm vandtanken, og start 
tørreprogrammet igen.
Tøm vandtanken efter hver tørring.
Rengør varmeveksleren
Kontrollampen lyser efter 30 cyklusser, når 
varmeveksleren skal renses. Rens 
varmeveksleren. For at nulstille 
kontrollampen skal programvælgeren drejes 
til den lodrette position med symbolet “ ”. 
Tryk derefter på “Start (Pause)”-knappen i 3 
sekunder, til lampen slukker.
Beskyttelse mod overtørring
Når der vælges et program med fugtstyring, 
tænder kontrollampen for at angive, at 
beskyttelsesfunktionen er aktiv. Funktionen 
er ikke aktiv i de tidsstyrede programmer 
10’, 20’, 30’, 40’, 60’, 90’ og “ ”.

Programforløb

Beskyttelse 
mod 

overtørring
Tørring Antikrøl Program- 

slut

Ekstrafunktioner
Skåne
Reducerer tørreintensiteten (anbefales til 
sarte stoffer).

Antikrøl
Modvirker at vasketøjet krøller i op til 12 
timer. Der kan slukkes for det automatiske 
summersignal ved valg af antikrøl.

+


