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Ret til ændringer uden varsel forbeholdes

 Om sikkerhed

Vigtigt Læs vejledningen grundigt igennem, og gem den
til senere brug.

• Sikkerhedsmæssigt overholder apparatet gældende in-
dustrielle standarder og lovbestemmelser om maskin-
sikkerhed. Som producent føler vi os dog forpligtet til
at komme med nedenstående sikkerhedsbemærknin-
ger.

• Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen til apparatet
gemmes, så den kan bruges til at slå op i. Hvis appara-
tet skifter ejer – enten fordi det sælges/overdrages til
en anden, eller fordi ejendommen sælges, og apparatet
bliver stående – skal vejledningen altid følge med ap-
paratet, så den nye ejer kan sætte sig ind i, hvordan det
virker, og er bekendt med de tilhørende advarsler.

• Den SKAL læses grundigt igennem, inden apparatet in-
stalleres eller tages i brug.

• Efterse apparatet for eventuelle transportskader, inden
det startes for første gang. Tilslut aldrig et defekt appa-
rat. Kontakt forhandleren, hvis der er beskadigede dele.

• Hvis apparatet leveres om vinteren, når temperaturen er
under frysepunktet. Lad det stå i 24 timer ved stuetem-
peratur, inden det startes for første gang

• Apparatet er beregnet til brug i en normal husholdning.
Producenten påtager sig intet ansvar for frostskader. Se
under "Frostsikring".

Generelt om sikkerhed
• Det er farligt at ændre apparatets specifikationer eller

forsøge at ombygge det på nogen måde.
• Ved vaskeprogrammer med høje temperaturer kan lu-

geglasset blive meget varmt. Rør ikke ved det!
• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen.

For at undgå dette, kontroller tromlen inden brug.

• Genstande som mønter, sikkerhedsnåle, søm, skruer,
sten eller andre hårde, skarpe ting kan medføre stor
skade og må ikke kommes i apparatet.

• Brug kun de anbefalede mængder skylle- og vaskemid-
del. Der kan ske skade på tekstilerne, hvis man fylder
for meget i. Se producentens anbefalinger angående
mængder.

• Vask små ting som sokker, snører, vaskbare bælter og
lignende i en vaskepose eller et lukket pudebetræk, da
den slags ting ellers kan komme ind mellem apparatets
bundkar og tromlen.

• Der må ikke vaskes genstande med stivere eller usøm-
mede eller trevlede ting.

• Kobl altid apparatet fra strømforsyningen, og luk for
vandet efter brug, samt inden rengøring og vedligehol-
delse.

• Forsøg aldrig selv på at reparere apparatet. Reparatio-
ner udført af uerfarne personer kan medføre alvorlig
fejlfunktion og ulykker. Kontakt Electrolux Service A/S.
Forlang altid, at der anvendes originale reservedele.

Installation
• Apparatet er tungt. Der skal udvises stor forsigtighed

ved flytning af det.
• Alle emballagedele og transportsikringer skal fjernes

før brug. Det kan medføre stor skade på apparatet og
andre ejendele, hvis dette ikke overholdes. Se det på-
gældende afsnit i brugervejledningen.

• Apparatet er kun beregnet til fritstående brug. MONTER
IKKEindbygget under køkkenbord, og toppladen må IK-
KE fjernes, uanset årsag.

• Når apparatet er installeret, skal man kontrollere, at det
ikke står på tilløbs- eller afløbsslangen, og at netkablet
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ikke er i klemme mellem væggen og toppladen/bord-
pladen.

• Installér apparatet på et plant, hårdt gulv.
• Placér aldrig pap, træ eller lignende materialer under

apparatet for at kompensere for ujævnheder i gulvet.
• Hvis apparatet står på et gulv med tæppe, skal benene

justeres, så luften kan cirkulere frit under apparatet.
• Kontrollér, at apparatet ikke berører væggen eller andre

køkkenelementer.
• Dette apparat skal sluttes til en koldtvandsforsyning.
• Brug ikke slangen fra det gamle apparat ved tilslutnin-

gen til vandforsyning. Brug altid den medfølgende
slange.

• Tilløbsslangen må ikke forlænges. Hvis den er for kort,
og man ikke kan flytte hanen, skal der anskaffes en ny,
længere slange specifikt beregnet til formålet.

• Se altid efter, at der ikke siver vand fra slanger og slan-
gekoblinger efter installationen.

• Se under "Frostsikring", hvis apparatet installeres på et
sted, hvor der kan forekomme frost. Producenten fra-
lægger sig ethvert ansvar for frostskader.

• Eventuelt VVS-arbejde i forbindelse med installationen
skal udføres af en faguddannet VVS-montør eller -in-
stallatør.

• Eventuelt elarbejde skal udføres af en autoriseret instal-
latør eller en anden fagkyndig person.

Brug
• Dette apparat er kun til husholdningsbrug. Det må ikke

anvendes til andre formål end det, det er beregnet til.
• Vask kun tøj, der er beregnet på at blive maskinvasket.

Følg instruktionerne på hvert vaskemærke.
• Fyld ikke for meget i maskinen. Se under "Vaskepro-

grammer"
• Før vask skal man sikre sig, at alle lommer er tømt og

alle lynlåse lukket. Undgå at vaske trevlede eller forrev-
ne tøjstykker, og behandl pletter fra maling, blæk, rust
og græs før vask. Bh'er med metalbøjler MÅ IKKE ma-
skinvaskes.

• Vaskemiddelskuffen er forsynet med en indsats til fly-
dende vaskemiddel. Indsatsen må ikke bruges nedad-
vendt til geléagtige vaskemiddler, med programmer,
der omfatter forvask, samt med tilvalgsfunktionen Ud-
skudt start. I ovennævnte tilfælde kan du bruge vaske-
bolde eller poser, som følger med vaskemidlet. Tag va-
skebolden/-posen ud, når vaskeprogrammet er slut.

• Tøjstykker, der har været i kontakt med flygtige opløs-
ningsmidler, må ikke maskinvaskes. Hvis der er an-
vendt flydende rensevæsker, skal det sikres, at væsken
er fjernet fra tøjet, før det kommes i apparatet.

• Tag aldrig stikket ud af kontakten ved at trække i led-
ningen. Hold altid i selve stikket.

• Brug aldrig apparatet, hvis strømkablet, betjeningspa-
nelet, toppladen eller soklen er beskadiget, så der er fri
adgang til apparatets indre dele.

Børns sikkerhed
• Apparatet er ikke beregnet til at bruges af personer

(herunder børn) med fysiske eller sensoriske handi-
caps eller med manglende erfaring og viden, med min-
dre de er under opsyn af den, der har ansvaret for deres
sikkerhed, eller har fået vejledning i apparatets brug af
den pågældende person.

• Børn skal være under opsyn, så de ikke kan lege med
apparatet.

• Emballagen (f.eks. plastfilm, polystyren) kan være far-
lig for børn - fare for kvælning! Opbevar materialet util-
gængeligt for børn.

• Opbevar altid vaskemidler et sikkert sted og utilgænge-
ligt for børn.

• Sørg for, at børn eller husdyr ikke kravler ind i tromlen.
Apparatet er udstyret med en særlig funktion for at hin-
dre, at børn eller kæledyr bliver lukket inde i tromlen.

Anordningen aktiveres ved
at dreje knappen på inder-
siden af lugen med uret
(uden at trykke på den), til
kærven står vandret. Om
nødvendigt anvendes en
mønt.

Anordningen deaktiveres,
så lugen atter kan lukkes,
ved at dreje knappen mod
uret, til kærven er lodret.
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Frostsikring

Gør følgende for at fjerne eventuelt vand i apparatet, hvis
det installeres i et rum, hvor temperaturen kan falde til un-
der 0 °C:
1. Tag stikket ud af kontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Skru indløbsslangen af vandhanen.
4. Skru afløbsslangen af den bageste holder, og hægt

den af vasken eller vandlåsen.

5. Sæt en skål på gulvet.
6. Anbring afløbsslangen på gulvet så enden af afløbs-

og tilløbsslangen er i skålen på gulvet, og lad vandet
løbe ud.

7. Skru tilløbsslangen på vandhanden og afløbsslangen
på bagsiden af apparatet igen.

Sørg for, at rumtemperaturen er over 0 °C, når apparatet
startes igen.

Miljøhensyn

Symbolet  på produktet eller på pakken angiver, at
dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet overgives til en affaldsstation for
behandling af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sørge
for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde,
hjælper du med til at forebygge eventuelle negative
påvirkninger af miljøet og af personers helbred, der ellers
kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller
den forretning, hvor produktet er købt, for yderligere
oplysninger om genanvendelse af dette produkt.

Emballagemateriale
Materialer mærket med symbolet  kan genanvendes.
>PE<=polyætylen
>PS<=polystyren
>PP<=polypropylen

Det betyder, at de kan genbruges ved at bortskaffe dem
korrekt i de dertil beregnede affaldscontainere.

Råd om økologi
For at spare vand og energi og for at hjælpe med at be-
skytte miljøet anbefaler vi, at man følger disse råd:
• Normalt snavset tøj kan vaskes uden forvask for at spa-

re vaskemiddel, vand og tid (det beskytter også miljø-
et!).

• Vaskemaskinen arbejder mere økonomisk, hvis den er
fyldt.

• Med passende forbehandling kan pletter og begrænset
snavs fjernes; Vasketøjet kan vaskes ved en lavere tem-
peratur.

• Dosér vaskemiddel alt efter vandets hårdhed, graden af
snavs og mængden af tøj.
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Produktbeskrivelse

1 2 3

4

5

6

11

9

10

9

9

8

7

12

1  Vaskemiddelskuffe
2  Topplade
3  Betjeningspanel
4  Lugehåndtag
5  Typeskilt (på dørkant)
6  Justerbare fødder, front

7  Afløbsslange
8  Holder til afløbsslange
9  Slangeholdere
10 Tilløbsslange
11  Elledning
12 Fødder, bagside

Tekniske data

Mål Bredde
Højde
Dybde

60 cm
85 cm
54 cm

Tilslutning, el Information om eltilslutning findes på typeskiltet indvendigt på lugen.

Vandtilførslens tryk Minimum
Maksimum

0,05 MPa
0,8 MPa

Maksimal fyldning Bomuld 7 kg

Centrifugeringshastighed Maksimum 1400 o/m (ZWH 7140 P)
1600 o/m (ZWH 7160 P)
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Installation

Udpakning

Advarsel
• Læs afsnittet "Om sikkerhed" grundigt, før ap-

paratet installeres.

x 3

x 3

x 2

x 1

BA

C

Advarsel Fjern og gem alle transportsikringsdele,
så de kan sættes på, hvis apparatet skal transpor-

teres igen.

Nødvendigt værktøj

10 mm

30 mm

• Fjern den udvendige
film. Brug om nødven-
digt en kniv.

• Fjern toppen af papkassen.
• Fjern polystyrenemballagen.

2

1
• Læg det forreste stykke

på gulvet bag ved ap-
paratet, og læg derefter
forsigtigt apparatets
bagside på det. Pas på,
at slangerne ikke kom-
mer i klemme.

• Fjern polystyrenbunden.

• Rejs apparatet op igen.

• Åbn lugen, og fjern pla-
stanordningen til af-
løbsslangen, posen
med brugervejlednin-
gen og plastpropper fra
tromlen.

• Tag strømkablet, tilløbsslangen og afløbsslangen ud
af holderne (C) bag på apparatet.
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• Skru de tre skruer ud (A), og fjern slangeholderne
(C).

• Skub de tilhørende plaststykker ud (B).

Advarsel Afløbsslan-
gen må ikke fjernes

fra den bageste holder.
Denne slange må kun fjer-
nes, hvis det er nødven-
digt for at tømme vandet
ud. Se under "Frostsik-
ring" og "Hvis noget går
galt".

 

• Prop det lille hul foroven og de to store huller til
med de tilhørende plastpropper.

Opstilling og nivellering

x 4

Nivellér vaskemaskinen ved at hæve eller sænke bene-
ne.
Apparatet SKAL være nivelleret og stå stabilt på et
jævnt, hårdt gulv. Om nødvendigt kan indstillingen kon-
trolleres med et vaterpas. Enhver nødvendig justering
kan foretages med en skruenøgle.
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Nøjagtig nivellering forebygger rystelser og støj, og at
apparatet flytter sig under drift.
Foretag en ny nivellering, hvis apparatet ikke står plant
og stabilt.

Vandtilførsel

Forbind slangen til en ha-
ne med et 3/4" gevind.

35° 45°

Løsn ringmøtrikken for at indstille slangens vinkel mod
venstre eller højre, afhængigt af vandhanens placering.
Lad ikke tilløbsslangen hænge nedad. Når indløbsslan-
gen er placeret, skal ringmøtrikken strammes igen for at
undgå udslip.

Udtømning af vand

Form først en løkke med enden af afløbsslangen ved
hjælp af den plastanordning til slangen, der leveres
med apparatet.

Enden af afløbsslangen kan tilsluttes på fire måder:

• Hægtet på kanten af en vask ved hjælp af plastanord-
ningen til slangen.

Bind plastanordningen til vandhanen med en snor for at
undgå, at afløbsslangen hægter sig af under udtømning
fra apparatet.

• Til en vandlås fra en vask.

Skub afløbsslangen ind i vandlåsen, og fastgør den
med en clips, og sørg for, at afløbsslangen danner en
løkke, som forhindrer, at vand fra vasken løber ind i ap-
paratet.

Hvis vaskens afløb ikke har været brugt før, skal du fjer-
ne eventuelle blindpropper.

• Direkte til et afløbsrør i en højde på mindst 60 cm og
højst 100 cm.

MA
X 

10
0c

m

Afløbsslangens endestyk-
ke skal altid være ventile-
ret, dvs. rørets indvendige
diameter skal være større
end afløbsslangens ud-
vendige diameter Afløbs-
slangen må ikke danne
knæk.
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• Direkte til et indbygget afløbsrør i rummet. Afløbsslangen kan forlænges til maksimalt 4 meter.
Der fås en ekstra afløbsslange og et samlestykke

hos Electrolux Service A/S.

Oversigt over tilslutninger

115 cm            140 cm

mc150mc100

ma
x 1

00
 cm

mi
n. 

60
 cm

ma
x 1

00
 cm

mi
n. 

60
 cm

mc9       0  mc115

Tilslutning, el
• Maskinen skal jordes, jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Sørg for, at den elektriske information på typeskiltet

svarer til boligens elforsyning.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig tilslutningskon-

takt.
• Brug ikke multistik, stikdåser og forlængerledninger.

Der er risiko for brand.
• Du må ikke selv udskifte eller ændre netkablet. Kontakt

eftersalgsservicen.

• Pas på, at netstikket og -ledningen ikke bliver klemt el-
ler beskadiget af maskinens bagpanel.

• Sørg for, at der er adgang til netstikket efter installatio-
nen.

• Undgå at slukke for maskinen ved at trække i lednin-
gen. Tag altid selve netstikket ud af kontakten.

• Denne maskine opfylder gældende EU-direktiver.

Ibrugtagning

• Sørg for, at tilslutningen af el og vand er i over-
ensstemmelse med installationsanvisningerne.

• Sørg for, at tromlen er tom.

• Kør en bomuldsvask ved højeste temperatur uden
tøj i maskinen for at fjerne eventuelle belægnin-
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ger fra produktionen i tromlen og karret. Hæld
1/2 mål vaskemiddel i rummet til hovedvask, og
start maskinen.

Tilpasning

Akustisk alarm (Buzzer)
Apparatet har et lydmodul, der afgiver signal i følgende si-
tuationer:
• Ved programslut.
• Hvis der er en fejl.

Lydsignalet slås fra ved at
trykke på knappen 4 og 5
samtidigt i ca. 6 sekunder
(medmindre der er en fejl).

Lydsignalet slås til igen ved at trykke på de samme 2
knapper.

Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan du gå fra apparatet
uden at skulle tænke på, at børn kan beskadige det eller

selv komme til skade. Funktionen er stadig slået til, når
apparatet er standset.
Funktionen kan indstilles på to måder:
1. Før der trykkes på knappen 9: Apparatet kan ikke

startes.
2. Efter der er trykket på knappen 9: Det er ikke muligt

at ændre noget andet program eller tilvalg.

Funktionen slås til/fra ved
samtidig at trykke på
knappen 2 og 3 samtidigt i
ca. 6 sekunder, indtil sym-
bolet  vises eller forsv-
inder i displayet.

Daglig brug

Sortering af vasketøj
Følg instruktionerne på hvert vaskemærke samt producen-
tens anvisninger. Sortér vasketøjet efter: Hvidt, kulørt,
syntetiske stoffer, finvask og uld.

Før vasketøjet lægges i maskinen

Vigtigt Sørg for, at der ikke
er metalgenstande i vaske-
tøjet (f.eks. hårspænder,
sikkerhedsnåle o.lign.).
Knap pudebetræk, luk lyn-
låse, hægt hægter, og lås
tryklåse. Bind bælter eller
lange bændler. Fjern even-
tuelle kroge (fra f.eks. gar-
diner).

• Vask aldrig kulørt og hvidt tøj sammen. Hvidt tøj kan
miste "hvidheden" i vasken.

• Nyt, kulørt tøj kan smitte af i den første vask. Det skal
derfor vaskes separat første gang.

• Gnub særligt snavsede steder med et særligt rensemid-
del.

• Behandl gardiner særligt forsigtigt.
• Vask sokker og handsker i en pose eller et net.
Fjern genstridige pletter før vask:
Blod: Behandl friske pletter med koldt vand. Ved indtørre-
de pletter skal tøjet lægges i blød natten over i et special-
vaskemiddel. Derefter gnubbes pletten i sæbevandet.
Oliebaseret maling: Fugt med rensebenzin, læg tøjet på en
blød klud, og dup på pletten. Skal behandles flere gange.
Indtørrede fedtpletter: Fugt med terpentin, læg tøjet på en
blød overflade, og dup pletten med fingerspidserne og en
bomuldsklud.

10
 



Rust: Oxalsyre opløst i varmt vand eller et rustfjernings-
middel brugt koldt. Vær forsigtig med gamle rustpletter,
da cellulosestrukturen allerede vil være beskadiget, og tø-
jet kan være blevet hullet.
Mugpletter: Behandles med blegemiddel og skylles grun-
digt (kun hvidt og farveægte tøj).
Græs: Indsæbes let og behandles med blegemiddel (kun
hvidt og farveægte tøj).
Kuglepen og lim: Fugt med acetone1), læg tøjet på et blødt
stofunderlag, og dup pletten.
Læbestift: Fugt med acetone som ovenfor, og behandl
pletten med husholdningssprit. Fjern eventuelle resteren-
de mærker med blegemiddel.
Rødvin: Lægges i blød i vand og vaskemiddel, skylles og
behandles med eddikesyre eller citronsyre og skylles efter.
Fjern eventuelle resterende mærker med blegemiddel.
Blæk: Afhængigt af typen af blæk fugtes tøjet først med
acetone1), derefter med eddikesyre. Fjern eventuelle re-
sterende mærker på hvidt tøj med blegemiddel, og skyl
grundigt efter.
Tjære: Behandl først med pletfjerner, husholdningssprit
eller rensebenzin, og vask derefter tøjet.

Åbn lugen ved forsigtigt at trække håndtaget udad

Læg vasketøjet i

Læg tøjet i tromlen, ét
stykke ad gangen, og sørg
for at ryste det ud så godt
som muligt.

Maksimal fyldning

Se anbefalede fyldninger under "Vaskeprogram-
mer".

Generelle regler:
• Koge-/kulørtvask: Tromlen kan fyldes, men ikke for

tætpakket.
• Syntetisk: Tromlen må kun være halvt fyldt.
• Sarte stoffer og uld: Tromlen må kun være en tredjedel

fyldt.

Luk lugen forsigtigt

Advarsel Sørg for, at
der ikke kommer tøj

i klemme, når lugen luk-
kes.

Vaskemidler og tilsætningsmidler
Gode vaskeresultater afhænger blandt andet af det an-
vendte vaskemiddel og den korrekte mængde for at undgå
spild og beskytte miljøet.
Selv biologisk nedbrydelige vaskemidler indeholder stof-
fer, der i store mængder kan skade den økologiske balan-
ce.
Valget af vaskemiddel afgøres af materialetypen (finvask,
uld, bomuld osv.), farven, vasketemperaturen og graden af
tilsmudsethed.
Alle vaskemidler i almindelig handel kan anvendes i den-
ne vaskemaskine:
• Vaskepulver til alle stoftyper.
• Vaskepulver til sarte stoffer (40 °C maks.) og uld.
• Flydende vaskemiddel, helst til vaskeprogrammer med

lave temperaturer (maks. 60 °C) til alle stoftyper eller
specialmiddel kun til uld.

Mængde af vaskemiddel
Arten og mængden af vaskemiddel afgøres af materialety-
pen, fyldningen, graden af tilsmudsethed og vandets hård-
hed.
Se altid vejledningen på pakken angående mængde af va-
skemiddel.
Brug mindre vaskemiddel, hvis:
• Der vaskes mindre tøj.
• Tøjet kun er let snavset.
• Der dannes store mængder skum under vasken.

Vandets hårdhedsgrad
Vandets hårdhed klassificeres i såkaldte hårdhedsgrader.
Oplysninger om vandets hårdhed i et givent område fås
hos vandværket eller kommunen.
Hvis vandet er middelhårdt eller hårdt, anbefales det at til-
sætte et blødgøringsmiddel. Følg altid producentens vej-
ledning.

1) Brug ikke acetone på kunstsilke.
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Hvis vandet er blødt, justeres mængden af vaskemiddel.

Åbn vaskemiddelskuffen

 Rum til pulvervaske-
middel eller flydende va-
skemiddel, som bruges til
hovedvask.  Rum til
flydende tilsætningsmidler
(skyllemiddel, stivelse).

Advarsel Hvis du ønsker et program med forvask,
hældes vaskemidlet ind blandt tøjet i tromlen.

Advarsel Afhængigt af typen af vaskemiddel (pulver
eller flydende) skal du sørge for, at klappen i

rummet til hovedvask er i den ønskede position.

Klap til pulvervaskemiddel eller flydende
vaskemiddel

OP – Klapposition, hvis
der bruges vaskemiddel i
PULVER

NED – Klapposition, hvis
der bruges FLYDENDE va-
skemiddel til hovedvask

PU
SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN PU

SH

RE
M

OV
E

TO
 C

LE
AN

Hvis klappen ikke er i den ønskede position:

• Træk skuffen ud. Skub skuffens kant udad mod pilen
(PUSH) for at lette udtagningen.

Hvis klappen er nede, og du ønsker at bruge pulverva-
skemiddel:

• Drej klappen opad.
Sørg for, at klappen er
helt på plads.

• Sæt forsigtigt skuffen i.

• Dosér vaskemidlet.
• Hæld vaskepulveret i

rummet til hovedvask
 .

Hvis klappen er oppe, og du ønsker at bruge flydende
vaskemiddel:

• Drej klappen nedad.
• Sæt forsigtigt skuffen i.

• Dosér vaskemidlet.

Se altid vejledningen på pakken angående mæng-
de af vaskemiddel, og kontroller, at vaskemidlet

kan hældes i skuffen.

• Hæld flydende vaskemiddel i rummet  uden at
overskride mængden, der er angivet på klappen. Va-
skemidlet skal hældes i de korrekte rum i vaskemid-
delskuffen, før programmet startes.

Advarsel Brug ikke klappen i positionen "NED" med:

• Geléagtige eller tyktflydende vaskemidler.

• Pulvervaskemiddel.
• Sammen med programmer, der omfatter forvask.
• Brug ikke flydende vaskemiddel, hvis vaskeprogram-

met ikke skal starte med det samme.

I alle ovennævnte tilfælde bruges klappen i positio-
nen "OP" .
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Dosér skyllemidlet

Hæld skyllemiddel eller
eventuelle tilsætningsmid-
ler i rummet mærket 
(overskrid ikke "MAX"-
mærket i skuffen). Eventu-
elle tilsætningsmidler skal
hældes i de korrekte rum i
vaskemiddelskuffen, lige
før programmet startes.

Luk vaskemiddelskuffen.

Vælg et opvaskeprogram

Via betjeningspanelet kan du vælge vaskeprogram og forskellige tilvalgsfunktioner.
Når der vælges en tilvalgsknap, tændes den tilhørende kontrollampe. Ellers er den slukket.

Se under "Vaskeprogrammer" for at få oplysninger om kompatibilitet mellem de enkelte vaskeprogrammer og
tilvalgsfunktioner. Hvis der vælges en forkert tilvalgsfunktion, blinker den indbyggede røde kontrollampe i knap-

pen 9 3 gange, og meddelelsen Err vises i displayet.

1 2 3 4 5 6 9

7 8

10
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1 Programvælger Drej programvælgeren hen på det ønskede program. Programvælgeren kan
drejes i begge retninger.Den grønne kontrollampe for knappen 9 begynder
at blinke: Der er nu tændt for apparatet.

Hvis programvælgeren drejes hen på et andet program, mens appara-
tet kører, blinker den røde kontrollampe for knappen 9 3 gange, med-

delelsen Err vises i displayet for at angive et forkert programvalg. Apparatet
kører ikke det nye valgte program.

• Apparatet slukkesved at dreje programvælgeren til positionen  .
• Et igangværende program kan annulleres eller ændres ved at slukke for

apparatet ved at dreje programvælgeren til positionen  . Vælg det nye
program ved at dreje programvælgeren til det ønskede program. Start det
nye program ved at trykke på 9-knappen igen. Vaskevandet i karret tøm-
mes ikke ud.

2 Temperaturknap
95°

60°

40°

30°

Tryk på temperaturknappen for at vælge den bedst egnede temperatur for
vask af tøjet.

 : Kold vask

3 Centrifugering (nedsat hastig-
hed)

900

1400

700

 Centrifugering (nedsat hastighed)
Når det ønskede program er valgt, foreslår maskinen automatisk den maksi-
male centrifugeringshastighed til det pågældende program.
Tryk en eller flere gange på denne knap for at ændre omdrejningstal, hvis
tøjet skal centrifugeres ved en anden hastighed. Den tilhørende kontrollam-
pe tændes.

4 Skyllestop Ved at trykke på denne knap tændes den tilhørende kontrollampe.
Med denne funktion tømmes vandet ikke ud af apparatet efter sidste skyl-
ning, så tøjet ikke bliver krøllet. Vandet skal pumpes ud, inden lugen åbnes.
Se under "Ved programslut" for at få oplysninger om udpumpning af vand.

14
 



5 Kvikvask Ved at trykke på denne knap tændes den tilhørende kontrollampe.
Kort program til let snavset tøj, eller til tøj, der blot skal friskes op.
Med denne tilvalgsfunktion anbefales en mindre mængde vasketøj:
• Bomuld 3,5 kg
• Syntetisk og finvask 2 kg

6 Ekstra skylning Denne maskine er designet til at spare på vandet. Vælg denne funktion, hvis
det er nødvendigt at bruge ekstra vand til skylning (Ekstra skyl). Maskinen
gennemløber ekstra skyl. Denne funktion anbefales til folk med vaskemid-
delallergi samt på steder med meget blødt vand.

7 Visning

7.1
7.2

7.3

Displayet viser følgende oplysninger:
7.1Symbol for Udskudt start
7.2Børnesikring
Når børnesikringen er slået til, kan man gå fra apparatet, mens det er i gang.
7.3
• Det valgte programs varighed

Når der er valgt et program, vises dets varighed i timer og minutter (f.eks.
 ). Programmets varighed beregnes automatisk ud fra den anbe-

falede maks. tøjmængde for hver type tekstiler. Når programmet er star-
tet, opdateres resttiden en gang i minuttet.

  • Senere start
Når der er valgt udskudt start ved at trykke på den tilhørende knap, vises
symbolet i displayet i nogle sekunder. Derefter vises varigheden af det
valgte program. Nedtællingen af den valgte udskydelse sker med én time
ad gangen, og når der er 1 time tilbage, tælles der ned minutvis.

• Alarmkoder
Ved fejlfunktioner/driftsforstyrrelser kan der blive vist nogle alarmkoder,
f.eks.  (se under "Når der opstår fejl").

  • Forkert programtilvalg
Hvis der tilvælges en funktion, der ikke kan bruges sammen med det ind-
stillede vaskeprogram, vises meddelelsen Err nederst i displayet i nogle
sekunder, og den røde kontrollampe for knappen 9 begynder at blinke.

• Program slut
Når programmet er slut, vises et blinkende nul (  ) i displayet, kontrol-
lampen for lugen 10 og kontrollampen for knappen 9 slukkes, og lugen
kan åbnes.
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8 Udskudt start Med denne knap kan programmet udsættes med 30, 60 og 90 minutter, 2
timer og derefter 1 time ad gangen op til 20 timer.
Hvis programmet først skal starte senere, vælger du tid til start ved at trykke
en eller flere gange på knappen.
Displayet viser indstillingen for Udskudt start i nogle sekunder. Derefter vi-
ser det igen programmets varighed.
Denne funktion skal vælges, når der er valgt program, men før programmet
startes.
Den udskudte start kan annulleres eller ændres, så længe der ikke er trykket
på knappen 9.

  Sådan vælges den udskudte start:
• Vælg programmet og de ønskede tilvalgsfunktioner.
• Vælg udskudt start ved at trykke på knappen 8.
• Tryk på knappen 9:

– Apparatet starter nedtællingen, time for time.
– Når den indstillede starttid nås, starter programmet.

  Annullering af udskudt start, når maskinen er startet:
• Sæt apparatet på PAUSE ved at trykke på knappen 9.
• Tryk én gang på knappen 8. Displayet viser  '.
• Tryk på knappen 9 igen for at starte programmet.

  • Den valgte starttid kan kun ændres, efter at man har valgt vaske-
programmet igen.

• Lågen vil være låst gennem hele tidsperioden frem til den udskudte
start. Hvis det er nødvendigt at åbne lugen, skal maskinen først
sættes på PAUSE ved at trykke på knappen 9. Der går nogle minut-
ter, før lugen kan åbnes. Luk lugen, og tryk på samme knap igen.

  Udskudt start kan ikke vælges sammen med udtømningsprogrammet.

9 Start/Pause Start programmet ved at trykke på knappen 9
• Det valgte program startes ved at trykke på knappen 9, hvorefter den til-

hørende grønne kontrollampe holder op med at blinke. Kontrollampen 10
tændes for at vise, at apparatet er gået i gang, og at lugen er låst. Hvis
der er valgt udskudt start, starter apparatet nedtællingen.

• Efter start kan et igangværende program afbrydes med et tryk på knappen
9: Den tilhørende grønne kontrollampe begynder at blinke. Det er muligt
at ændre nogle af tilvalgsfunktionerne for et igangværende program, in-
den programmet har udført dem.

  • Programmet genstartes fra det punkt, hvor det blev afbrudt, ved at trykke
på knappen 9.
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  • Når programmet er gået i gang, låses lugen. Hvis du af en eller anden
grund vil åbne lugen, skal apparatet først sættes på PAUSE ved at trykke
på knappen 9. Efter få minutter kan lugen åbnes.
Hvis døren forbliver låst, betyder det, at apparatet er gået i gang med at
varme op, eller at vandstanden er for høj. Forsøg aldrig at tvinge lugen
op!
Hvis lugen er låst, og det er absolut nødvendigt at åbne den, skal der
først slukkes for apparatet ved at dreje programvælgeren til  . Efter få
minutter kan lugen åbnes (vær opmærksom på vandstand og vandtempe-
ratur!). Når lugen er lukket: Vælg program og tilvalgsfunktioner igen, og
tryk derefter på knappen 9.

10 Kontrollampe for luge Kontrollampen for lugen 10 tændes, når programmet starter og angiver, om
lugen kan åbnes.
• Tændt: Lugen kan ikke åbnes. Apparatet er i gang, eller programmet er

stoppet med vand i tromlen.
• Slukket: Lugen kan åbnes. Programmet er slut, eller vandet er pumpet

ud.
• Blinker: Lugen kan åbnes efter et par minutter.

Ved programmets afslutning
Apparatet stopper automatisk. Kontrollampen for knappen
9 og kontrollampen 10 slukkes. Displayet viser menuen

  .
Hvis der er valgt et program eller en tilvalgsfunktion, der
slutter med skyllestop, forbliver kontrollampen 10 tændt,
og lugen forbliver låst for at angive, at vandet skal tømmes
ud, inden lugen kan åbnes.
Gør følgende for at tømme vandet ud:
• Drej programvælgeren til  .
• Vælg udtømning eller centrifugering.
• Nedsæt eventuelt centrifugeringshastigheden med den

relevante knap.
• Tryk på knappen 9.

 Når programmet er slut, kan lugen åbnes. Drej pro-
gramvælgeren til  for at slukke for apparatet.
Fjern tøjet fra tromlen, og sørg for, at den er helt tømt. Luk
for vandhanen, hvis der ikke skal vaskes yderligere. Lad
lugen stå åben for at forhindre dannelse af mug og ubeha-
gelig lugt.

Advarsel Hvis der er børn eller dyr i huset, aktiveres
børnesikringen på indersiden af lugen (se "Børne-

sikring" i kapitlet "Sikkerhedsoplysninger").

Standby: Hvis ikke programvælgeren eller andre knapper
aktiveres under valg af programmer, og efter programmet
er slut, aktiveres energisparesystemet efter nogle få minut-
ter. Kontrollamperne og displayet slukkes. Den grønne
kontrollampe for knappen 9 blinker med lav frekvens. Når
der trykkes på en vilkårlig knap, går maskinen ud af ener-
gisparefunktion.

Lugens pakning

Efterse lugens pakning ef-
ter afslutningen på hvert
program , og fjern eventu-
elle genstande, der har sat
sig fast i folden.
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Vaskeprogrammer

Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin -
Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Va-
sketøjets art

Tilvalgsfunktioner Rum til vaske-
middel

 BOMULD
95°-  (kold)
Hovedvask – Skylninger – Maks. centrifugeringshastighed: 1400 o/
m. for model ZWH7140P (1600 o/m. for model ZWH7160P)
Maks. fyldning 7 kg - nedsat fyldning 3,5 kg
Hvid og kulørt bomuld og lærred. Normalt snavset tøj.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),

SKYLLESTOP,
QUICKVASK1),
EKSTRA SKYL,

FORSINKET START

+  BOMULD MED FORVASK
95°-  (kold)
Forvask – Hovedvask – Skylning – Maks. centrifugeringshastighed:
1400 o/m. for model ZWH7140P (1600 o/m. for model ZWH7160P)
Maks. fyldning 7 kg - nedsat fyldning 3,5 kg
Hvid og kulørt bomuld og lærred. Meget snavset tøj.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),

SKYLLESTOP,
QUICKVASK1),
EKSTRA SKYL,

FORSINKET START

 ØKO BOMULD
60° - 40°
Hovedvask – Skylninger – Maks. centrifugeringshastighed: 1400 o/
m. for model ZWH7140P (1600 o/m. for model ZWH7160P)
Maks. fyldning 7 kg
Hvid og kulørt bomuld. Dette program kan vælges til let eller nor-
malt snavset bomuldstøj. Temperaturen sættes ned, og vasketiden
forlænges. Det giver en god vaskeeffekt, samtidig med at der spares
energi.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),

SKYLLESTOP,
EKSTRA SKYL,

FORSINKET START

 SYNTETISK
60° -  (Kold)
Hovedvask – Skylninger – Maks. centrifugeringshastighed: 900
omdrejninger pr. minut
Maks. fyldning 3,5 kg - nedsat fyldning 2 kg
Syntetiske eller blandede fibre: Undertøj, kulørt tøj, krympefri skjor-
ter, bluser. Normalt snavset tøj.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),

SKYLLESTOP,
QUICKVASK1),
EKSTRA SKYL,

FORSINKET START

 BLANDEDE FIBRE
 (Kold)

Hovedvask – Skylninger – Maks. centrifugeringshastighed: 900
omdrejninger pr. minut
Maks. fyldning 3 kg
Meget energibesparende program til kold vask af let snavset tøj.
Dette program kræver vaskemiddel, der er aktivt i koldt vand.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),

SKYLLESTOP,
EKSTRA SKYL,

FORSINKET START
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Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin -
Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Va-
sketøjets art

Tilvalgsfunktioner Rum til vaske-
middel

 FINVASK
40°-  (Kold)
Hovedvask – Skylninger – Maks. centrifugeringshastighed: 700
omdrejninger pr. minut
Maks. fyldning kg 3,5 - Nedsat fyldning 2 kg
Sarte stoffer: Akryl, viskose, polyester. Normalt snavset tøj.

SKYLLESTOP,
QUICKVASK1),
EKSTRA SKYL,

FORSINKET START

  ULD/HÅNDVASK
40°-  (Kold)
Hovedvask – Skylninger – Maks. centrifugeringshastighed: 900
omdrejninger pr. minut
Maks. fyldning 2 kg
Til uld, der tåler maskinvask, samt til uld og sarte stoffer til hånd-
vask med symbolet "håndvask". Bemærk! Et enkelt eller stort stykke
vasketøj kan skabe ubalance. Hvis maskinen ikke udfører den sidste
centrifugering, skal du komme mere vasketøj i den, fordele tøjet i
tromlen og derefter vælge centrifugeringsprogrammet.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),

SKYLLESTOP,
FORSINKET START

 SKYLNING
Skylninger - Kort centrifugering ved 700 o/m Hvis der vælges cen-
trifugeringshastighed på over 700 o/min. ved at trykke på den rele-
vante knap, udføres en lang centrifugering (Maks. centrifugerings-
hastighed : 1400 o/m. for model ZWH7140P (1600 o/m. for model
ZWH7160P)
Maks. fyldning 7 kg
Til skylning og centrifugering af bomuldstøj, der er vasket i hånden.
Vælg tilvalgsfunktionen EKSTRA SKYLNING for at intensivere skyl-
ningen. Apparatet udfører ekstra skylninger.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),

SKYLLESTOP,
EKSTRA SKYL,

FORSINKET START

 TØMNING
Udtømning af vand
Til udtømning af vand i tromlen.

  

 CENTRIFUGERING
Vand pumpes ud, lang centrifugering ved maks. omdrejningstal:
1400 o/m. for model ZWH7140P (1600 o/m. for model ZWH7160P)
Maks. fyldning 7 kg
Til særskilt centrifugering af håndvasket tøj, samt efter programmer
med Ingen Centrifugering som tilvalg. Med den tilhørende knap kan
centrifugeringshastigheden afpasses efter det tøj, der skal centrifu-
geres.
Hvis der vælges centrifugeringshastighed på 700 o/min eller lavere
ved at trykke på den relevante knap, udføres en kort centrifugering.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),
FORSINKET START

 

 Specialprogrammer
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Program - Maks.- og min.temperatur - Beskrivelse af programtrin -
Maks. omdrejningstal ved centrifugering - Maks. tøjmængde - Va-
sketøjets art

Tilvalgsfunktioner Rum til vaske-
middel

 STRYGELET
60°-  (Kold)
Hovedvask – Skylninger – Maks. centrifugeringshastighed: 900
omdrejninger pr. minut
Reducer fyldningen af syntetiske stoffer for at undgå krølning (an-
befalet fyldning 1,5 kg).
Syntetiske eller blandede fibre.Skånsom vask og centrifugering for
at undgå krølning. Apparatet udfører ekstra skylninger.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),

SKYLLESTOP,
EKSTRA SKYL,

FORSINKET START

 TÆPPE
30°
Hovedvask – Skylninger – Maks. centrifugeringshastighed: 700
omdrejninger pr. minut
Specialprogram til en sovepose, et vattæppe eller to puder, eller til
vaskbare jakker med syntetisk fyld eller dun. Tilvalgsfunktionen
Ekstra skylning aktiveres automatisk.

FORSINKET START

 MINI 30
30°
Hovedvask – Skylning – Maks. centrifugeringshastighed ved 700
o/min.
Maks. fyldning 3 kg
Syntetisk og finvask. Let snavset vasketøj eller tøj, som kun trænger
til at blive frisket op.

FORSINKET START

 JEANS
60°-  (Kold)
Hovedvask – Skylninger – Maks. centrifugeringshastighed: 900
omdrejninger pr. minut
Maks. fyldning 3 kg
Denimtøj som bukser, skjorter eller jakker samt til strikstof af hi-
tech-materialer. Tilvalgsfunktionen Ekstra skylning aktiveres auto-
matisk.

CENTRIFUGERING (NED-
SAT HASTIGHED),

SKYLLESTOP,
FORSINKET START

1) Hvis du tilvælger Kvikvask ved at trykke på 5-knappen, anbefales det at reducere maks. fyldning som angivet. Hel fyldning er dog
mulig, men med et mindre godt vaskeresultat.

Forbrugsværdier

Program1) Energiforbrug (kWt)2) Vandforbrug (liter)2)

Kogevask 95 °C 2.20 79

Bomuld 60 °C 1.30 73

Bomuld 40 °C 0.85 73

Syntetisk 40 °C 0.65 58
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Program1) Energiforbrug (kWt)2) Vandforbrug (liter)2)

Finvask 40 °C 0.55 71

Uld/håndvask 30 °C 0.30 48
1) Se displayet angående programtid.
2) De oplysninger om forbrug, der er vist i dette program, er en indikation. De kan variere, afhængigt af mængden og typen af vasketøj

eller forsyningsvandets temperatur og omgivelsestemperaturen.

Standardprogrammer for energimærkeforbrugsværdier
Bomuld ØKO 60 °C og bomuld ØKO 40 °C er standard
bomuldsprogrammer til normalt snavset bomuldstøj. De
er egnet til at rengøre normalt snavset bomuldstøj, og de
er de mest effektive programmer, hvad angår energi- og
vandforbrug ved vask af denne type bomuldstøj.

De overholder standarden EN60456.

Den aktuelle vandtemperatur kan afvige fra den an-
givne programtemperatur.

Vedligeholdelse og rengøring

Advarsel Sluk for apparatet, og tag stikket ud af
kontakten, før der udføres rengøring.

Vedligeholdelsesvask
Når der vaskes ved lave temperaturer, kan der ske akku-
mulering af restprodukter i tromlen.
Det anbefales, at der jævnligt foretages en vedligeholdel-
sesvask.
Følg nedenstående fremgangsmåde for at foretage en ved-
ligeholdelsesvask
• Tromlen skal være helt tom
• Vælg det varmeste vaskeprogram til bomuld
• Brug en normal dosis vaskemiddel, der skal være et

pulver med biologiske egenskaber

Rengøring af vaskemiddelskuffen
Skuffen til vaske- og tilsætningsmidler skal rengøres
jævnligt.

• Træk skuffen ud.

• Det letter rengøringen
at fjerne toppen på
rummet til tilsætnings-
middel.

• Brug en stiv børste til at rengøre og fjerne alle vaske-
middelrester.

• Skyl de udtagne dele fra vaskemiddelskuffen under
rindende vand for at fjerne rester af vaskemiddel.
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• Brug børsten til at ren-
gøre fordybninger, og
sørg for, at alle dele
rengøres på over- og
underside.

Indsæt vaskemiddelskuffen, når dele og fordybninger er
rengjort.

Rengøring af udtømningsfilter
Filteret stopper fnug eller fremmedstoffer fra vasketøjet.
Pumpen skal rengøres jævnligt.
Gør følgende for at rengøre filteret:
• Drej programvælgeren til positionen  .
• Tag stikket ud af kontakten.
• Åbn lugen.

• Drej tromlen, så filter-
dækslet ( FILTER) er ud
for pilen på lugepak-
ningen.

• Åbn filterdækslet ved at
trykke på specialkrogen
og ved at dreje dækslet
opad.

Advarsel Hold filter-
dækslet åbent, mens

filteret fjernes.

• Fjern eventuelle fnug
og fremmedlegemer
rundt omkring filteret,
før det tages ud.

• Fjern filteret, og rengør det under rindende vand.

• Anbring filterdækslet i
korrekt position igen.

• Åbn filterdækslet, og
indsæt filteret.

Filteret er indsat korrekt, når indikatoren øverst kan ses
og er blokeret.

• Luk filterdækslet.
• Sæt stikket i stikkontak-

ten.
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Rengøring af filtrene i tilløbsslangen

Vigtigt Hvis apparatet ikke fyldes, er længere om at fyldes
med vand, startknappen blinker gult, eller displayet (hvis
det findes) viser den relevante advarselsmeddelelse (se
kapitlet "Når der opstår fejl" for at få yderligere
oplysninger), skal det kontrolleres, om filtrene i
tilløbsslangen er blokeret.

Rengøring af filtrene i tilløbsslangen:

• Luk for vandhanen.
• Skru slangen af hanen.
• Rengør slangefilteret

med en stiv børste.

• Skru slangen på hanen igen. Sørg for, at tilslutnin-
gen er i orden.

• Skru slangen af maski-
nen. Sørg for at have en
karklud i nærheden, da
der kan løbe vand ud.

• Rengør filteret i ventilen
med en stiv børste eller
med en klud.

• Skru slangen på maskinen igen, og sørg for, at til-
slutningen er tæt.

• Åbn for vandhanen.

Hvis noget går galt

Apparatet starter ikke eller stopper under drift. Nogle pro-
blemer skyldes manglende vedligeholdelse eller forglem-
melser. De kan løses med oplysningerne i skemaet uden
at tilkalde en tekniker.
Under apparatets drift kan det ske, at den røde kontrollam-
pe for knappen 9 blinker, displayet viser en fejlkode, og

der høres et signal, som angiver, at apparatet ikke funge-
rer.
Foretag nedenstående kontrol, inden der tages kontakt til
Electrolux Service A/S.

Fejlkode og fejl Mulig årsag/løsning

Problem med vandtilførsel

Der er lukket for vandet.
• Åbn for vandhanen.
Tilløbsslangen er klemt eller bøjet.
• Kontroller samlingen ved tilløbsslangen.
Filteret i tilløbsslangen eller filteret i indløbsventilen er blokeret.
• Rengør filtrene i tilløbsslangen (se under "Rengøring af filtre i tilløbsslangen" for

at få flere oplysninger).
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Fejlkode og fejl Mulig årsag/løsning

Problem med vandudtømning

Afløbsslangen er klemt eller bøjet.
• Kontroller afløbsslangens tilslutning.
Afløbsfilteret er tilstoppet.
Gør følgende, hvis apparatet stopper uden at tømme vandet ud:
• Drej programvælgeren til  .
• Tag stikket ud af kontakten.
• Luk for vandhanen.
• Vent om nødvendigt, til vandet er kølet af.
• Skru afløbsslangen af den bageste holder (se "Frostsikring"), og hægt den af va-

sken eller vandlåsen.
• Læg slangen på gulvet.
• Anbring en skål på gulvet, og læg enden af afløbsslangen ned i skålen. Vandet

skal løbe ud på grund af tyngdekraften. Tøm skålen, når den er fuld. Gentag pro-
ceduren, indtil der ikke kommer mere vand ud.

• Skru afløbsslangen på den bageste holder, og hægt den på plads.
• Åbn lugen, og tag vasketøjet ud.
• Rens udtømningsfilteret som beskrevet i "Rens udtømningsfilteret".
• Luk lugen, og sæt stikket i stikkontakten efter rengøringen.
• Kør et udtømningsprogram for at se, om apparatet fungerer igen.

Luge åben

Lugen er ikke lukket eller lukket korrekt.
• Luk lugen godt til.

Apparatet starter ikke eller stopper under drift uden synlig
alarm.

Foretag nedenstående kontrol, inden der tages kontakt til
Electrolux Service A/S.
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Fejl Mulig årsag/løsning

Apparatet starter ikke:

Stikket er ikke sat helt ind i stikkontakten.
• Sæt stikket i stikkontakten.
Strømmen til kontakten er afbrudt.
• Efterse husets elinstallationer.
Hovedsikringen er gået.
• Udskift sikringen.
Programvælgeren står ikke rigtigt, og der er ikke trykket på knappen 9.
• Drej på programvælgeren, og tryk på knappen 9 igen.
Der er valgt Udskudt start.
• Hvis tøjet skal vaskes med det samme, skal udskudt start annulleres.
Børnesikringen er aktiveret.
• Slå børnesikringen fra.

Apparatet tager vand ind, men
tømmer det straks ud igen:

Enden af afløbsslangen sidder for lavt.
• Se afsnittet "Udtømning af vand" i kapitlet "Installation".

Apparatet tømmer ikke ud og/
eller centrifugerer ikke:

Der er valgt et program eller en funktion, der slutter med skyllestop, eller som udeluk-
ker al centrifugering.
• Vælg udtømning eller centrifugering.
Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen.
• Omfordel vasketøjet.

Der er vand på gulvet:

Vaskemidlet er uegnet eller overdoseret (skummer for meget).
• Reducer mængden af vaskemiddel, eller brug et andet middel.
Kontroller, om der er lækage fra en af tilløbsslangens samlinger. Det er ikke altid let at
se dette, da vandet løber ned ad slangen. Kontroller, om den er fugtig.
• Kontroller samlingen ved tilløbsslangen.
Afløbs- eller tilløbsslangen er beskadiget.
• Udskift den.

Lugen vil ikke åbne:

Programmet kører stadig.
• Vent, indtil vaskeprogrammet er slut.
Lugens lås er ikke blevet udløst.
• Vent, indtil til lugelåsen udløses.
Åbn lugen, når kontrollampen 10 slukkes.
Der står vand i tromlen.
• Vælg udtømning eller centrifugering for at tømme vandet ud.
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Fejl Mulig årsag/løsning

Apparatet vibrerer eller støjer:

Transportboltene og emballagen er ikke fjernet.
• Kontroller, om maskinen er korrekt installeret.
Apparatet er ikke i vater.
• Juster benene.
Vasketøjet er ikke jævnt fordelt i tromlen.
• Omfordel vasketøjet.
Måske er der meget lidt tøj i maskinen.
• Læg mere vasketøj i.

Centrifugeringen er længe om
at starte, eller maskinen cen-
trifugerer slet ikke:

Maskinens elektroniske kontrolsystem for ubalance reagerer, fordi tøjet ikke er jævnt
fordelt i tromlen. Tøjet omfordeles ved at rotere tromlen. Det sker flere gange, før uba-
lancen forsvinder, og den normale centrifugering kan genoptages. Hvis tøjet efter 10
minutter stadig ikke er ligeligt fordelt i tromlen, vil apparatet slet ikke centrifugere. I
så fald skal tøjet fordeles manuelt, og centrifugeringsprogrammet skal vælges.
• Læg mere vasketøj i.
Der er for lidt tøj i maskinen.
• Læg mere tøj i, fordel portionen manuelt, og vælg derefter centrifugeringspro-

grammet.

Der er ikke synligt vand i
tromlen:

Moderne vaskemaskiner arbejder meget økonomisk med lave vandstande, uden at det
påvirker vaskeresultatet.

Utilfredsstillende vaskeresul-
tater

Der er brugt for lidt vaskemiddel, eller midlet er uegnet.
• Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug en anden type.
Vanskelige pletter blev ikke behandlet før vask.
• Brug gængse produkter til at forbehandle vanskelige pletter.
Der blev ikke valgt korrekt temperatur.
• Kontroller, om der er valgt korrekt temperatur.
Der er for meget tøj i maskinen.
• Reducer fyldningen.

Apparatet udsender en unor-
mal lyd

Apparatet har en type motor, der har en anden lyd end de tidligere brugte motorer.
Den nye motor muliggør en roligere igangsætning og en bedre fordeling af vasketøjet
ved centrifugering. Herved opnås også en bedre stabilitet.

Tænd for apparatet, og tryk på knappen 9 for at genstarte
programmet, når du har udført ovennævnte kontrol.
Kontakt Electrolux Service A/S, hvis samme fejl kommer
igen.
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De nødvendige oplysninger til servicecentret er angivet
på typeskiltet. Det anbefales, at du noterer oplysninger-
ne her:

Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
         Ser. No. ... ... ...

M
od

. .
.. 

...
 ..

.

Pr
od

. N
o.

 ..
. .

.. 
..

   
   

   
   

   
   

   
   

 S
er

. N
o.

 ..
. .

.. 
...

Modelbeskrivelse
(MOD.)

...............................

Produktnummer (PNC) ...............................

Serienummer (S.N.) ...............................
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