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BRUKSANVISNING
WD-1236(0~9)SD
WD-1036(0~9)SD
WD-1236(0~9)ND
WD-1036(0~9)ND
WD-1236(0~9)TD
WD-1036(0~9)TD

P roduktegenskaper
Mindre
Tack

tvatt

skrynklig

vare

att trumman vaxlar

rotationsriktning

blir din tvatt mindre

skrynklig.
Mer ekonomisk tack

vare

intelligent tvattsystem

Minimal

energi- och vattenforbrukning tack vare det intelligenta
tvattsystemet som sjalv kanner av tvattmangden och
vattentemperaturen och sedan beraknar optimal vattenniva och
tvattid.

Barnsakring
Barnsakringssystemet

blockerar alla

knappar sa

att barn inte kan

komma at att andra det installda programmet nar maskinen

Balanskontroll for tyst
Maskinen kanner
vilket ger

jamnt,

av

gar.

centrifugering

belastning

lagre ljudniva

och balans och fordelar tvatten

under

centrifugering.

Automatisk omstart
Efter stromavbrott startar programmet automatiskt
sig nar strommen brots.

om

fran det lage

dar det befann

Direkt

drivsystem

Den avancerade likstromsmotorn

roterar trumman direkt utan

drivrem och remskiva.
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V arningar
LAS

HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU

skull ar det viktigt att du foljer anvisningarna i
bruksanvisningen. Da minimerar du risken for brand, explosion, elstot,
egendomsskada, personskada och dodsfall.

Varning!

!

ANVANDER MASKINEN

For din egen sakerhets

SAKERHETSANVISNINGAR
: For att minska risken for brand, elstotar och personskada nar du anvander maskinen,

VARNING!
ar det
?

viktigt

att du

foljer grundlaggande sakerhetsforeskrifter,

?

amnen

uppstallningsplatsen.
Forsok aldrig att andra nagot i programverket.
Nar det galler reparation, utbyte och service av

olja kvar i trumman efter en tvatttorkcykel, vilket kan leda till brand under
torkning.
Du ska saledes inte lagga i oljiga klader.
Folj alltid textiliernas tvattmarkning for att

(t.ex. bensin, avfettningsmedel,
kemtvattmedel, fotogen, vax, olja, farg m.m.).
Det kan finnas

eller

delar i maskinen far du endast vidta sadana
som beskrivs i bruksanvisningen eller i
reparationsanvisningar for anvandare, som du
forstar och som du har tillrackliga kunskaper for
att kunna genomfora.

atgarder

?

Det far inte finnas brannbart material
papper, trasor, kemikalier
narheten av maskinen.

?

m.m.

som

?

forhindra att maskinen exponeras for
lattantandliga eller explosiva amnen.
?

den ar last.

under eller i
?

proppskapet

vid underhall eller

ur sakringen
rengoring av

maskinen. Da

?

hushallsmaskiner.

Lat aldrig luckan sta oppen. Barn kan fa for sig

hanga pa luckan eller krypa in i maskinen.
Stoppa aldrig in handen i maskinen forran

att
?

Dra alltid ut natsladden eller skruva
i

inte barn utan

av

Small inte igen luckan nar du ska stanga den
aldrig att oppna luckan med vald nar

och forsok

ludd,

tillsyn i narheten av
maskinen nar den ar igang. Lat aldrig barn leka
med maskinen eller krypa in i den. Detta galler
Lamna

alla typer
?

foljande:

Maskinen far inte exponeras for vader och vind,
sig under installationen eller pa

vare

?

bland annat

loper du mindre risk att fa en stot.
aldrig att anvanda maskinen om den ar
skadad, inte fungerar som den ska eller om
nagon del har plockats bort, saknas eller ar
trasig. Aven sladden och stickkontakten maste
Forsok

vara

trumman har stannat helt.

?

hela.

Kontakta ett servicecenter

om

produkten har

?

Tvattning kan paverka textiliers flamsakerhet.

varit under vatten. Det kan finnas risk for

?

Tvatta och/eller tumla inte textilier

som

elektriska stotar och eldsvada.

exponerats for lattantandliga

explosiva

eller

har

SPARA DESSA ANVISNINGAR
JORDNING
Tvattmaskinen
strommen

alltid

maste jordas. Jordningen minskar risken for elstot vid felfunktion eller maskinfel eftersom
valjer den vag som bjuder minst motstand. Maskinen ar forsedd med jordad elkabel och

jordad stickkontakt. Kontakten maste anslutas

till ett

jordat uttag

som

ar installerat i

enlighet med alla

lokala och nationella bestammelser.
?

Anvand

?

Anlita elektriker

inte

grenkontakt eller skarvsladd utan endast den jordade kontakten.
om du inte har ett jordat vagguttag.

VARNING! : Felaktig anslutning av den jordade kabeln medfor risk for elstot. Om du inte saker
pa att maskinen ar korrekt jordad ska behorig elektriker eller servicetekniker anlitas. Andra inte
pa stickkontakten som foljer med maskinen om den inte passar i vagguttaget ska behorig
elektriker installera ett lampligt uttag.
--
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ekniska data

T

Stickkontakt
En skadad natsladd ar forenad
med fara och maste darfor bytas
ut av tillverkaren, dennes
servicetekniker eller liknande

Tvattmedelsfack

behorig person.

(For tvattmedel och
skoljmedel)
Bio
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Avloppsslang
Trumma
Lucka

Nedre

Sil

Avloppsplugg

frontplat

Justerbar fot

Nedre

WD-1236(0~9)SD
WD-1036(0~9)SD

WD-1236(0~9)ND
WD-1036(0~9)ND

Beteckning

Frontmatad tvattmaski

Natspanning

220-240V~ 50Hz

600mm(W)x360mm(D)x850mm(H) 600mm(W)x440mm(D)x850mm(H) 600mm(W)x550mm(D)x850mm(H)
56kg

Vikt / Max. watt

Tvattkapacite

Vattenforbrukning

/ 2000W

Centrifugeringshastighet

oss

59kg

/ 2000W

64kg

/ 2100W

3,5 kg

5kg

7kg

42ℓ

60ℓ

75ℓ

Rekommenderat vattentryck

0,3

-

2

10kgf/cm (30~1000kPa)

/

/400/600/800/900/1000

/

/400/600/800/1000/1200

[WD-1036(0~9)SD/1036(0~9)ND/1036(0~9)TD]
[WD-1236(0~9)SD/1236(0~9)ND/1236(0~9)TD]

att av kvalitetsskal

andra

ratten

maskinens utseende och tekniska

data utan sarskilt meddelande.

Tillbehor

Tilloppsslang (1EA)
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WD-1236(0~9)TD
WD-1036(0~9)TD

,

Dimensioner

Vi forbehaller

frontplatslucka

Specialnyckel

I

nstallation

Installera och forvara maskinen

pa en plats dar den inte utsatts for temperaturer under 0ºC eller vader och vind.
ordentligt jordad enligt gallande installationsforeskrifter.
Om maskinen star pa en matta ska fotterna justeras sa att luften kan cirkulera mellan maskinen och underlaget.
Om du bor i ett omrade som kan drabbas av kackerlackor eller andra skadedjur, var speciellt uppmarksam pa att maskinen
och dess omgivningar ar rena. Skador som orsakas av skadedjur omfattas ej av garanti.
Maskinen ska installeras och stallas upp pa en plats dar den inte exponeras for temperaturer under 0。C eller vader och vind.
Jorda maskinen i enlighet med gallande bestammelser och foreskrifter.
Om maskinen installeras pa mattbelagt golv far oppningen i bottenplattan inte tappas igen av mattan.
Se till att maskinen ar

Transportsakringar
Maskinen ar forsedd
?

med

transportsakringar

som

forhindrar maskinskada under transport.

Allt

forpackningsmaterial och
samtliga transportskydd (bultar)
maste avlagsnas innan
tvattmaskinen

kan tas i bruk.

Nar du tar bort

forpackningsmaterialet fran
maskinens underdel, se till att
fa med transportstodet i

aven

mitten

av

det undre

forpackningsmaterialet.

Borttagning

av

transportsakringar

1. Vid

transport skyddas maskinen av 4
transportsakringar. Innan maskinen
anvands ska transportsakringarna
med gummibussningar tas bort.

?

3. Ta ut de 4

transportsakringarna med
gummibussningarna genom att vrida
en aning pa bussningarna. Spara de
4 transportsakringarna och
specialnyckeln for framtida bruk

Om du inte tar bort

sakringarna och
gummibussningarna kan de orsaka
kraftiga vibrationer, buller och
felfunktion.

2. Skruva

med

Om du behover transportera
maskinen maste du satta tillbaka

transportsakringarna.
de 4

transportsakringarna
medfoljande specialnyckel.
ur

?

4. Tillslut halen

med

medfoljande

tackbrickor.
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Krav

pa installationsplatsen
Plant
Avloppsslang

golv:

Tillaten lutning under hela tvattmaskinen ar 1°.

Tvattmaskin

Eluttag:
Maste sitta hogst 1,5 meter fran endera sidan

av

tvattmaskinen. Overbelasta inte eluttaget med mer an en
maskin.
Fritt utrymme:
Tvattmaskinen behover fritt utrymme runt om.
(10 cm pa baksidan och 2 cm pa hoger och vanster sida)

Tvatt- eller
diskho
ca2cm

inte tvatt ovanpa maskinen.
Detta kan skada maskinens yta eller

Lagg

Kassering

av

din

knapparna.

gamla apparat
symbolen med en overkryssad soptunna pa
hjul sitter pa en produkt innebar det att den regleras av
European Directive 2002/96/EC.

1. Nar den har

2. Alla elektriska och elektroniska

andra

an de

vagar

andamalet

avsedda

myndigheterna

produkter bor kasseras via
hushallsavfall, helst via for
uppsamlingsanlaggningar som

som

finns for

utser.

gamla apparat pa ratt satt sa bidrar
negativa konsekvenser for miljon och

3. Om du kasserar din
till att forhindra

manniskors
4. Mer

halsa.

detaljerad

apparat kan far
butik dar du

du

information
av

om

kassering

av

din

gamla

kommunen, renhallningsverket eller den

kopte produkten.

Placering
Placera tvattmaskinen pa ett jamnt, plant golv.
Se till att luft kan cirkulera fritt runt maskinen och inte hindras av mattor etc.
Forsok aldrig korrigera eventuella ojamnheter i golvet med hjalp av trabitar, kartong
eller liknande.
Om maskinen maste placeras intill en spis eller annan varmekalla maste ett isolerande
skikt (85x60 cm) placeras mellan tvattmaskinen och varmekallan.
Skiktet ska vara tackt
med aluminiumfolie pa den sida som vetter mot varmekallan.
Tvattmaskinen far inte installeras i utrymmen dar temperaturen kan sjunka till under
?

?

?

fryspunkten (0°C).
?

?

Se till att tvattmaskinen placeras sa att den ar latt atkomlig for servicepersonal om den
skulle behova repareras.
Nar tvattmaskinen stallts pa plats, justera de fyra fotterna med hjalp av den
medfoljande skruvnyckeln sa att maskinen star stadigt och sa att det finns ett utrymme
pa ca 20 mm mellan tvattmaskinens oversida och undersidan av ev. overliggande
arbetsbank.
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Elanslutning
1. Anvand

inte skarvsladd eller

grenkontakt.

med fara och maste darfor bytas ut av tillverkaren, dennes
behorig person.
Dra alltid ur stickkontakten och stang vattentillforseln nar du har anvant maskinen.
Anslut maskinen till jordat vagguttag i enlighet med gallande installationsforeskrifter.

2. En skadad natsladd

ar forenad

servicetekniker eller liknande
3.
4.

5. Natsladdens
?

utfors

pa

latt

atkomlig.
av

av

under 0°C. Frusna
kan
?

vara

maskinen ska endast utforas

kvalificerade servicetekniker. Reparationer
allvarliga fel.

okvalificerade personer kan orsaka skador eller
Kontakta din lokala serviceverkstad. Installera inte maskinen i

som
?

stickkontakt maste

Servicearbeten

paverkas

av

slangar

kan

rum dar temperaturen kan sjunka
spricka under tryck. Den elektroniska kontrollenhetens palitlighet

temperaturer under 0°C.

Om maskinen levereras under vintermanaderna och temperaturen ar under 0°C: Forvara
maskinen i rumstemperatur i ett par timmar innan den borjar anvandas.

SAKERHETSINFORMATION

SAKERHETSINFORMATION

--

elsladd

For de flesta modeller rekommenderar vi att maskinen ansluts till ett separat eluttag, det vill saga ett
eluttag avsett endast for maskinen utan andra apparater eller grenuttag anslutna. Se bruksanvisningen
under Tekniska specifikationer.
Overbelasta inte vagguttagen. Overbelastade vagguttag, losa eller skadade vagguttag,
forlangningssladdar, slitna elsladdar och skadad/sprucken kabelisolering kan orsaka elektrisk stot eller
eldsvada. Kontrollera sladdar och kontakter med jamna mellanrum. Om du upptacker att kontakterna eller
sladdarna ar skadade eller slitna, dra ur kontakten och anvand inte maskinen. Kontakta en auktoriserad
servicetekniker for byte av den skadade/slitna sladden eller kontakten. Skydda elsladden mot belastning
se till sa att den inte blir tvinnad, klamd eller att nagon trampar pa den. Kontrollera sarskilt
stickkontakter, vagguttag och maskinens sladdfaste.

och

Anvand nya slangar nar du ansluter tvattmaskinen till
Gamla slangar far inte anvandas.

vattenledningen.

Vattenanslutning
▶Vattentrycket ska
(0,3~10kg/cm ).

vara

lagst

30 kPa och

hogst

1000 kPa

2

▶Se till

att inte skada gangningen nar du ansluter
tilloppsslangen till kopplingsstycket.
▶Om vattentrycket overstiger 1000 kP ska
dekompressionsanordning installeras.
Tilloppsslangen levereras med tva gummipackningar
som forhindrar vattenlackage.
Kontrollera att anslutningarna ar vattentata genom att
oppna kranen helt.
Kontrollera med jamna mellanrum att slangen ar hel
och byt vid behov.
Kontrollera att slangen inte ligger i veck och att den inte

?

?

?

Lasring
Gummi

packning

?

ar klamd.
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Vanlig kran

utan

gangor och tilloppsslang med skruvkoppling

1. Lossa lasskruven fore montering 2. Skjut upp kopplingen tills
pa kranen.
gummipackningen ligger tatt

an

3. Skjut tilloppsslangen uppat sa
att gummipackningen i slangen

mot kranen. Dra at de 4

sluter tatt

skruvarna.

sedan at

om

kranen och dra

kopplingen genom

att

skruva den medurs.
Ovre
kopplingsstycke

Gummipackning
Gummipackning
Ovre
kopplingsstycke

Ovre
kopplingsstycke
Bricka

Lasskruv

Tilloppsslang

Vanlig kran

utan

gangor och tilloppsslang med snabbkoppling
2. Skjut upp det ovre
kopplingsstycket tills
gummipackningen ligger tatt

1. Lossa skruven pa det ovre
kopplingsstycket.

3.
an

tilloppsslangen till
mellankopplingen genom
skjuta brickan nedat.
Anslut

att

mot kranen. Dra at de 4

skruvarna.
Ovre
kopplingsstycke

Gummipackning

Lasskruv

Mellankoppling
?

Ta bort riktbrickan

om

Ovre
kopplingsstycke

Gummipackning
Ovre
kopplingsstycke

kranens

Tilloppsslang

Mellankoppling

?

diameter ar stor.

Vrid

mellankopplingen sa

att

vatten inte lacker ut.
?

Kontrollera att

gummipackningen sitter
slangkopplingen.

Riktbricka

Bricka

i

?

Stang av kranen innan du tar
bort tilloppsslangen fran
mellankopplingen. Dra sedan
slangen nedat genom att skjuta
brickan nedat.

Kopplingsstycke
Slangkoppling
Gummipackning

Anvand

horisontell kran

Horisontell kran

?

Maskinen levereras med
enbart

?

Forlangningskran

kallvattenkoppling.
slangen inte

Kontrollera att

ligger i veck och
ar klamd.

Rektangular
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Maskinen ar ej avsedd for anvandning till sjoss eller i fordon, som t ex husvagnar eller flygplan.
Stang av vattentillforseln om maskinen ska lamnas ensam en tid (t ex under semestern),
speciellt om det inte finns nagon golvbrunn i narheten.
Tag bort natsladden och forstor stickkontakten nar maskinen ska slangas. Forstor aven

lucklaset. Darmed

undviker du att maskinen kan bli

Forpackningsmaterial (t ex plastfilm, styrofyll) kan
Forvara forpackningsmaterial oatkomligt for barn.

Installation

ca.

145

100

ca.

105

a

kvavningsrisk.

cm

cm

?

max.10cm min.60cm

dodsfalla for barn.
farligt for barn p g

avloppsslang

av

ca.

en

vara

Fast

avloppsslangen vid tvatt- eller
hjalp av en kedja.

diskhon med

cm

?

Om du faster

avloppsslangen ordentligt
skyddar du golvet fran vattenskada vid
lackage.

Tvatt- eller diskho
ca.

100

cm

Slanghallare
ca.

145

cm

Fastrem

MAX 100 CM
MIN 60 CM

MAX 100 CM
MIN 60 CM
ca.

?

?

105

min.60cm max.10cm

cm

Avloppsslangen far inte placeras
hogre an 100 cm over golvet.
avloppsslangen ordentligt sa
lackage minskar.

Fast

att

risken for
?

Om

avloppsslangen ar for lang
onodigt hog ljudniva.

orsakar

detta
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Nivajustering
Undvik

1.

onodigt hog ljudniva

pa

installera tvattmaskinen
av

och vibrationer genom att
plant golv, helst i ett horn

ett

rummet.

eller

Tragolv

OBS!

som

kallarbjalklag

kan orsaka

haftiga

vibrationer

leder till obalans i tvatten.

ojamnt, justerar du maskinens fotter sa att
vag (stoppa inte in trabitar eller annat
under fotterna).
Kontrollera att alla fyra fotter vilar stadigt pa golvet.

2. Om

golvet

ar

maskinen star i

Kontrollera med vattenpass att maskinen star i
※

vag.

Nar du justeratfotterna, dra at lasmuttern genom att dra den
moturs.

OBS!

Om tvattmaskinen

placeras pa

ett

fundament maste

upphojt

anvandas for att utesluta risken att den faller ned.

fastjarn

Diagonalkontroll
Tryck pa vart och

ett

av

vickar nar du

trycker pa
motsvarande fot.

topplatens fyra
ett horn

maste

horn.

Om maskinen

du justera

Betonggolv

?

?

Golvet pa installationsplatsen maste vara rent, torrt och
Installera tvattmaskinen pa ett plant, hart golv.

Tragolv

?

?

?

?

Tragolv, speciellt sadana
kansliga for vibrationer.

som

ar

uppbyggda pa reglar,

jamnt.

kan

vara

sarskilt
Gummifot

Om maskinen trots allt installeras pa ett sadant tragolv och vibrationer
uppstar, rekommenderar vi att du placerar gummifotter, minst 15 mm
tjocka, under var och en av tvattmaskinens fotter.
Man kan aven placera en minst 3 cm tjock bankskiva under maskinen for
att minimera eventuella vibrationer.
Placera om mojligt tvattmaskinen i ett horn, eftersom golvet ar mer stabilt dar.
※
※

pa gummifotter for att minska vibrationerna.
Gummifotter (artikelnr. 4620ER4002B) kan bestallas fran

Satt

LG:s

reservdelsavdelning.

Viktigt!
?

En korrekt
och

?

?

?

?

placering av tvattmaskinen
fungera problemfritt.

Tvattmaskinen

viktigt

maste sta helt horisontellt och

Den far inte vicka at

for att den ska halla sa

lange

som

mojligt

stadigt.

nagot hall.

Installationsplatsen maste
Se till att tvattmaskinens

10

ar

vara ren, utan golvvax, oljespill eller andra belaggningar.
fotter inte blir vata, maskinen kan flyttas ur sitt lage.

I

nnan

du tvattar

Innan forsta tvatten

Valj

ett

tvattprogram (BOMULL 60°C

,

ett halvt matt

och kor

tvattmedel)

programmet med

tom

maskin.
Detta

gor

trumman ren fran eventuella restamnen

fran tillverkningsprocessen

Rad och tips
1.

Tvattmarkning
Titta pa tvattmarkningen
tillverkade

2.

av

i dina klader sa far du reda

pa

vilket material

plaggen

ar

och hur de ska tvattas.

Sortering
Det basta tvattresultatet far du

om

du sorterar tvatten i

hogar

med likartade

plagg

som

kan

tvattprogram. Olika material kraver olika vattentemperaturer och
centrifugeringshastigheter. Tvatta alltid vita/ljusa klader for sig. Morkfargade plagg kan avge
fargamnen och ludd som missfargar ljusa plagg. Tvatta helst inte hart smutsad tvatt samtidigt
tvattas med

samma

med latt smutsad tvatt.

Nedsmutsning (hard, normal, latt)
Farg (vit, ljus, mork)
Ludd (avluddande, luddsamlande)

3.

Inlaggning

av

Sortera tvatten efter

nedsmutsning.
kulorta plagg for sig.
plagg
Tvatta plagg som luddar av sig for sig och plagg
som drar at sig ludd for sig.
Tvatta vita

for

graden
sig och

av

tvatt i maskinen

Blanda stora och sma plagg. Lagg forst in stora plagg, som helst inte bor utgora mer an halva
tvattmangden. Tvatta inte enstaka plagg eftersom det kan leda till felaktig belastning. Lagg i
stallet in ytterligare ett eller tva likartade plagg.
?

Tom fickor. Gem, spikar, harklammor,
tandstickor, pennor, mynt, nycklar och
liknande harda saker kan skada bade
maskinen och dina klader.

?

Stang dragkedjor

och

knapp knappar

o.dyl. sa att dessa inte hakar i andra

plagg.

?

Utsatta partier som kragar och
byxuppslag blir renare om du

arm- och

forbehandlar dem med lite tvattmedel
lost i vatten. Forbehandla aven flackar.
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D osering
Dosering
1.

av

tvattmedel

av

tvattmedel och

skoljmedel
3. Dosering

Doseringsbehallaren

?

?
max

av

tvattmedel

Folj tvattmedelstillverkarens
doseringsanvisningar
Om du anvander

for mycket tvattmedel kan
kraftig skumbildning, vilket ger
samre tvattresultat och innebar en kraftig
belastning pa motorn (risk for driftfel).
detta leda till

?

Huvudtvatt

Skoljmedel

Fortvatt

tvattmedelsfacket.
?

?

?

Endast huvudtvatt
Fortvatt

+

Doseringen

av

tvattmedel kan behova

anpassas till vattentemperaturen, vattnets
hardhet, tvattgodsets storlek och graden

U

huvudtvatt

Anvand endast tvattmedel i pulverform i

U

av

nedsmutsning. Kraftig skumbildning ger

samre tvattresultat.

2. Dosering

skoljmedel

av

4. Vattenavhardare

()

MAX

MAX

125 ml

125 ml
?

En vattenavhardare

tvattmedel i omraden
?

?

dosering av skoljmedel far nivan
overstiga linjen som anger
maxnivan. Om du fyller pa mer
skoljmedel kan det spolas fran facket
for tidigt och flacka klader.
Vid

vatten. Dosera

inte

pa paketet. Lagg

Lamna

langre

?

skoljmedel i facket
dagar. (Skoljmedel kan
under

inte facket nar maskinen

fylls

Losningsmedel (bensen etc.) far

inte

anvandas..
OBS!
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som anges
forst i tvattmedel och

Anvand

mangden

tvattmedel

som

anges

Tips
Fylld maskin :
folj tillverkarens anvisningar.
Halvfylld maskin :
3/4 av normal mangd.
Minimal tvattmangd
:
1/2 av normal mangd.

med vatten.
?

enligt mangden

inte kvar
tid an 2

Skoljmedel tillsatts automatiskt
skoljcykeln.

Oppna

av

med extremt hart

for mjukt vatten

den sista
?

Calgon kan
anvandningen

darefter vattenavhardare.

hardna.)
?

som

anvandas for att minska

Hall inte
kladerna.

skoljmedel

direkt

pa

?

spolas fran facket i borjan
programmet.

Tvattmedlet

av

K ontrollpanelen
Rekommenderade program beroende

pa typen

Ratt
Material

Program

Typ

Bomull

(valj)

WD-1036(0~9)SDWD-1036(0~9)NDWD-1036(0~9)TD

om

(vit bomull, linnehanddukar, lakan ...)

95˚C
Klinisk

plagg (skjortor,
nattlinnen, pyjamas ...)

Intensiv

och latt smutsad vit bomull

(under-klader ...)

60˚C

Skoljning

[30°C,40°C,

Polyamid, akryl, polyester

Snabbtvatt 30 Tvattgods

Handtvatt/

"Handtvatt" i

Ylletvatt

tvattmarkning

Under

Under

2,0 kg

3,0 kg

Under

Under

Under

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

Under

Under

Under

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

Under

Under

Under

1,0 kg

1,5 kg

2,0 kg

Endast for

Bio program

Specialprogram
proteinflackar (t ex blod,
mjolk, choklad)

Skoljning

30˚C

sangklader

Klinisk skoljning(
Intensiv (

60˚C

)

)
Skoljning + ()
Strykfritt ( )

Klinisk

skoljning
()
Intensiv (
)
Skoljning + ()
Fortvatt (
)
Strykfritt ( )

60˚C

baby-klader

95˚C

(
Programinstallning med funktionen Intensiv ar

Strykfritt (

)
()

Under

Under

Under

3,5 kg

5,0 kg

7,0 kg

Under

Under

Under

3,0 kg

4,0 kg

6,0 kg

) : Om du valjer funktionen Ekonomi, sanks vattentemperaturen och tvattiden forlangs.
du energi.
) : Om tvatten ar mycket smutsig rekommenderas tillvalsfunktionen Intensiv.

Intensiv

(

(
+

[40°C,
Kallt(
)]

mot

(

Fortvatt

()

)]

[95°C]

Skoljning

+

Skoljning

30°C

30˚C

Sangklader
()

+

)

1,5 kg

Intensiv

For

)

plaggets

(siden, silke,
gardiner ...)

Babyklader
()

)
()

Under

Fintvatt

()

(

Om du vill

i overenstammelse

)
pa
) : Valj Fortvatt tvatt for hart smutsad tvatt.
:

vara

saker

att alla tvattmedelsrester

) : Valj denna funktion vid centrifugering

skoljning (

7,0 kg

40˚C

typ
syntettvatt

()
()

5,0 kg

[30˚C, 60°C]

[Kallt(

Fintvatt

3,5 kg

av samma

bomull och

som

()

(
+

Fortvatt (
Strykfritt (

60°C-

Ekonomi]

Syntettvatt
()

skoljning

()

Fargakta

Klinisk

tvattmangd

WD-1236(0~9)SDWD-1236(0~9)NDWD-1236(0~9)TD

materialet tal maskintvatt

()

Ekonomi

Maximal

Tvatt

temp.

(valj)
Kontrollera forst

tvatt

av

) : Om du vill ha
skoljning.

en

med EN60456 och IEC60456.

skoljs bort anvander du funktionen Skoljning

+

.

du vill undvika

om

effektivare eller

Darigenom spar

renare

skrynklig tvatt.
skoljning kan du valja alternativet for klinisk
13

a har anvander
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1. Autoprogrammet

Tryck pa Till/Fran (

?

(Bomull)

) for

Tryck pa Start/Paus (

?

du tvattmaskinen

att starta.

).

Autoinstallningar

?

Tvatt

-

(

) : Endast huvudtvatt

Skoljning (

-

)

:

3

ganger

2. Manuell

?

?

)

:

?1000 varv/min

[WD-1036(0~9)SD/1036(0~9)ND/1036(0~9)TD]
?1200 varv/min

[WD-1236(0~9)SD/1236(0~9)ND/1236(0~9)TD]

Vattentemperatur : 60°C

-

-

Program

14

:

Bomull

(

)

Tryck pa Till/Fran (

) for

Valj installningar genom
aktuella knapparna.

Pa sidorna 15

--

att

20 kan du lasa

manuell installning
?

Centrifugering (

-

installning

av

att starta.

trycka pa
mer om

olika funktioner.

Tryck pa Start/Paus (

).

de

S

(1)
(2)
(3)
(4)

a har anvander

Vred:

Program
Knapp: Start/Paus
Vred: Centrifugering
Knapp: Klinisk skoljning

(5)
(6)
(7)
(8)

du tvattmaskinen

Knapp:
Knapp:
Knapp:
Knapp:

Intensiv

Skoljning

(9) Barnsakring
(10) Knapp: Till/Fran
(11) Knapp: Fordrojning

+

Fortvatt

av

starttid

Strykfritt

Tillval
?

Tryck pa knappen Tillval for
att valja nagot av
alternativen.

3.
?

+

Skoljning

Om du vill

()
pa

saker

vara

tvattmedelsrester
funktionen
?

Om du

valjer

anvander

?

Om du vill ha

skoljning
skoljning.

skoljning (
en

kan du

effektivare eller

valja

att alla

bort anvander

Skoljning +
mangd
forlanger skoljtiden.

funktionen

du

,

maskinen storre

skoljvatten

1. Klinisk

skoljs
Skoljning.

och

)
renare

alternativet for klinisk

4. Fortvatt
?

?

Valj

Fortvatt

Fortvatt

(
tvatt

kan du

)
for hart smutsad tvatt.

valja

for programmen

Bomull, Syntettvatt, Bio program och

Babyklader.

2. Intensiv
?

?

(

)

5.

Om tvatten ar mycket smutsig rekommenderas
tillvalsfunktionen Intensiv.
Nar funktionen Intensiv ar vald
tvattiden beroende
installt.

pa

?

Strykfritt (

Valj

denna funktion vid

du vill undvika

forlangs

vilket program

som

ar

)

Lampan

centrifugering
skrynklig tvatt.

tands nar

funktionen

om

ar aktiverad.

15
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S

du tvattmaskinen

Centrifugering (
?

)

Tryck pa Centrifugering for att valja
centrifugeringen.

varv/min for
900

[WD-1036(0~9)SD/
WD-1036(0~9)ND/
WD-1036(0~9)TD]

[WD-1236(0~9)SD/
WD-1236(0~9)ND/
WD-1236(0~9)TD]

Endast

centrifugering:

1) Tryck pa Till/Fran-knappen.
2) Valj onskad centrifugeringshastighet
Centrifugerings vredet.
3) Tryck pa Start/Paus-knappen

med

-

1. V/min for
?

Du kan stalla in

centrifugering

2. Ingen

foljande varv/min for

?

centrifugering.

Om du

centrifugering (

valjer Ingen centrifugering
skoljningen.

)
stannar

maskinen efter sista

WD-1036(0~9)SD/1036(0~9)ND/1036(0~9)TD
-

Bomull (
), Syntettvatt ( ),
Skoljning+Centrifugering (
),
Snabbtvatt 30 (
), Bio program (
Handtvatt/Ylletvatt (
)
--

-

?

--400--600--800--900--1000

Fintvatt

(
), Sangklader
Babyklader (
)
--

3.

),

(

--400--600--800

Bomull

( ), Snabbtvatt 30 (
Skoljning+Centrifugering (
Bio program (
)
--

-

--

-

), Handtvatt/Ylletvatt

(
), Sangklader
Babyklader (
)

16

?

),

--400--600--800--1000

Fintvatt

--

),

--400--600--800--1000--1200

Syntettvatt (

--400--600--800

(

),

(

)

Om du vill undvika att tvatten blir

skrynklig kan du lata tvatten ligga kvar
skoljvattnet utan att den centrifugeras
efter sista skoljningen. Da valjer du
Skoljstopp genom att trycka pa
centrifugeringsknappen
(Centrifugering).

),

WD-1236(0~9)SD/1236(0~9)ND/1236(0~9)TD
-

Skoljstopp (

)

Nar du vill tomma

ut vattnet och

centrifugera tvatten, trycker du pa
Start/Paus (
) for att inaktivera
och
Skoljstopp
valjer sedan
centrifugeringshastighet
(Centrifugering) eller program.
Lampan

tands nar

Skoljstopp

ar aktiverat.

i

S

a har anvander

du tvattmaskinen

Vattentemp.

Barnsakring
Anvand
om

denna funktion

du vill lasa alla

knappar sa

gar

att det inte

att andra

program/funktioner
maskinen ar

?

?

nar

igang.

Aktivera Barnsakring genom att samtidigt
+
trycka pa Skoljning (
)och
Fortvatt (
). (Cirka tre sekunder.)

Stall in onskad vattentemperatur med

programvredet.
-Kallt(

)

-30˚C/40˚C/60˚C/95˚C

?

?
?

Foljande vattentemperaturer kan

Nar

trycka

stallas in:

ar

Barnsakring

Inaktivera
en

aktiverad,

Barnsakring

gang

och Fortvatt

till

(

ar alla

knappar lasta.

genom att

samtidigt
()
sekunder.)

pa Skoljning

). (Cirka tre

+

Den tanda
Se sidan

lampan visar vald temperatur.
13 for narmare upplysningar.

?

Gor sa har

om

du vill andra

programmet

nar
1.
2.
3.

Barnsakring ar aktiverad:
+
Tryck samtidigt pa Skoljning (
)och
Fortvatt (
). (Cirka tre sekunder.)
Tryck pa Start/Paus.
Andra programmet och tryck pa
Start/Paus.

?

Du kan nar

som

helst aktivera

Barnsakring.

Funktionen inaktiveras

automatiskt.

Barnsakring fungerar

nar strommen

ar

aven

franslagen.
17
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Fordrojning

Tvatta med Fordrojd
-

-

-

?

Oppna

starttid

Program

start

vattenkranen.
in tvatten och

Lagg

av

du tvattmaskinen

stang luckan.
skoljmedel

Dosera tvattmedel och

i facket.

Installning av Fordrojd start
Tryck pa Till/Fran (
).
Vrid Programvredet till onskat program.
Tryck pa knappen Fordrojning av
starttid (
) och stall in onskad tid.
Tryck pa Start/Paus ( ). (":" blinkar.)

?

Du kan

valja mellan 10 program

-

beroende

-

?

-

Lampan

pa typ

tands

av

tvatt.

nar

funktionen/programmet

-

?

Nar du

har aktiverats.

trycker pa Till/Fran (
) ar
pa programmet Bomull.

maskinen installd
?

trycker pa Fordrojning av starttid
) visas "3:00". Du kan fordrojda

Nar du

(

starttiden med 3

--

19 timmar.

-

Om du vill valja ett annat program vrider
du Programvredet till onskat program:

"Bomull( )--Ekonomi( )-Syntettvatt ( ) Snabbtvatt 30 (
)
Skoljning+Centrifugering (
Handtvatt/Ylletvatt (
)
Fintvatt (
)-- Sangklader ( )
Bio program (
) Babyklader (

)

--

?

Varje gang du trycker pa knappen fordrojs
starttiden med

en

timme.

--

--

--

?

?

Inaktivera

Fordrojd
pa Till/Fran (
).

Fordrojning
beraknade

av

start genom att

starttid

trycka

(

)

ar det

antalet timmar tills

programcykeln eller den valda funktion
(Tvatt, Skoljning, Centrifugering) ar klar.
?

Fordrojningstiden
kan variera nagot

och den faktiska tvattiden
beroende pa

och vattentemperatur.

18

--

--

vattentillforsel

Den tanda

lampan

visar vald temperatur.

Se sidan 13 for narmare

upplysningar.

)".
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du tvattmaskinen

Start/Paus

Till/Fran

1. Start

1. Till/Fran

Start/Paus (
) anvander du till att
starta och stoppa tvattprogrammet.

?

?

?

2. Paus
Tryck pa

?

vill

Start/Paus

(
)
stoppa tvattprogrammet.

stangs

Till/Fran (

)

tryckt pa

om

av

Fordrojning

av

starttid.

tillfalligt

2. Autoprogrammet

Start/Paus

automatiskt

strommen

du

pa

kan aven anvandas till att

angra installning

Nar du har

?

(Strombrytaren)

Sla pa strommen genom att trycka
Till/Fran (
).

(

av

)

?

efter 4

Nar du

trycker pa Till/Fran (
) ar
pa programmet Bomull.

maskinen installd

minuter.
?

NB. Luckan kan

minuter

ej oppnas forran 1 till 2
efter att Paus-knappen har

Om du vill valja ett annat program trycker
du pa Start/Paus (
).

eller efter avslutat program.

tryckts in,

-

Avkanning

Autoprogrammet

[WD-1036(0~9)SD/1036(0~9)ND/1036(0~9)TD]
Bomull Program / Huvudtvatt /
Normal skoljning/1000 varv/min / 60˚C

-

?

Nar

"Avkanning"

maskinen
tvatt

som

visas

langsamt

pa displayen

och

registrerar

finns i trumman. Det tar

[WD-1236(0~9)SD/1236(0~9)ND/1236(0~9)TD]
Bomull Program / Huvudtvatt /
Normal skoljning/1200 varv/min / 60˚C

roterar

hur

-

mycket

nagra

sekunder.
?

Avkanningsfunktionen

ar automatisk och

programmen Bomull och

ingar

i

Syntettvatt.

Lucklas

?

?

Lyser

nar luckan till tvattmaskinen ar

Luckan kan

oppnas genom

Start/Paus-knappen

att du

stangd.

trycker pa

for att stoppa

tvattmaskinen.
?

Luckan kan

oppnas efter nagra sekunder.
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du tvattmaskinen
Displayen
3. Tvatten
?

Nar

tvattcykeln ar klar visas
displayen.

i

1. Specialfunktioner
?

Nar

4.

ar aktiverad visar

Barnsakring
displayen
"

?

?
?

Nar

Fordrojd start ar aktiverad visar
displayen resterande tid tills valt

Under

?

Sjalvdiagnos

Vid

maskinfel,

"

"

"

"

"

"

:
:

Fel

av

Vatten svammar

over

Luckan ar inte

:

Motorn ar overbelastad

"

"

-

Motorn ar overbelastad

:

Fel

"

:
"

"

> :

-

Tomningsfel
Obalans

:

Fel

"

WD-1036(0~9)TD/WD-1036(0~9)ND/
WD-1036(0~9)SD
WD-1236(0~9)SD/WD-1036(0~9)SD

)95°C:

-

-

pa vattentemperatur

)60°C:

1 timme och 39 minuter

)

:

1 timme och 16<17> minuter

(

)

Handtvatt/Ylletvatt

)

:

(

)

:

minuter

51(52)

Fintvatt

(

)

Sangklader

(

51 minuter

: ca

)

: ca

1 timme och 28 minuter

):

2 timmar och 21 minuter

Babyklader (
ca

?

30 minuter

17 minuter

-Bioprogram(
-

: ca

Skoljning+Centrifugering (

ca

Folj anvisningarna om felsokning pa
sidan 24 om nagot av dessa
felmeddelanden visas.

1 timme och 43<33> minuter

Snabbtvatt 30

ca

vattentillforseln

:

:

Syntettvatt (

ca

"

"

pa

<

ca

stangd

:
"

)

ca

-

"

tvattiden.

-Bomull(

pa vattentrycket

:
"

(

ca

fel.

-

"

tvattprogrammets gang visas den

-Bomull(

visas typ

"

Ungefarlig programmtid
(kan andras nagot under programmets gang):

program ar klart.

2.

"

Gangtid

aterstaende

".

ar klar

)

:

2 timmar och 24<14> minuter

Tvattiden kan variera beroende

pa mangden

tvatt, vattentrycket, vattentemperaturen och
andra faktorer.
?

Om maskinen kanner

av

obalans eller

om

antiskumfunktionen ar aktiverad, behovs
langre tvattid.

(Tvattiden
20

okas med

hogst

45

minuter.)

nderhall

U
Kom

Tag

att alltid dra ut natsladden

ihag

bort natsladden och forstor

lucklaset. Darmed

Filtret i
-

-

innan du

rengor

tvattmaskinens

stickkontakten nar maskinen ska

undviker du att maskinen kan bli

en

dodsfalla

invandigt.
slangas. Forstor

aven

for barn.

tilloppsslangen

Om vattnet inte

tvattmedelsfacket blinkar felmeddelandet

Om vattnet ar

spolas in i
mycket hart

eller innehaller

Darfor

vara

kan det

bra att

kalkavlagringar

kan filtret i

"

"

pa kontrollpanelen.
tilloppsslangen bli tilltappt.

rengora filtret da och da.
1.

2. Skruva loss

Stang

vattenslangen.

vattenkranen.

3.

Rengor filtret
med en hard,

4. Montera tillbaka

vattenslangen.

styv borste.

Silen
Silen samlar upp tradar och sma foremal
Rengor silen regelbundet.

fran tvatten.

OBS! Innan du rengor silen maste du tomma maskinen med avloppsslangen
Var

1.

Oppna

forsiktig

nedre

med

hjalp

pa

av

vattnet som ska tommas

2. Ta bort

frontplatsluckan ( )
Vrid

om

ett

mynt.

.

ar varmt.

avloppspluggen ( ) sa

att

3.

silen

Rengor

( )

och satt tillbaka

Samla upp vattnet i
ett karl. Nar vattnet har tomts lossar

den genom att vrida fast den

du silen

avloppspluggen ( )

vattnet toms.

( ).

avloppspluggen ( )
och lossa slangen.

medurs. Satt tillbaka

nedre

och

stang

frontplatsluckan.

100

3

1

2

3
2
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Doseringsbehallaren
Med tiden kan tvattmedel
?

?

bor du da och da

Darfor

och

skoljmedel avlagras i facken.

rengora facken

Du kan ta loss hela behallaren

under rinnande vatten.

fran maskinen genom att trycka ned sparren och

dra ut den.
?

Ta bort den ovre delen

av

skoljmedelsfacket sa

blir det lattare att

rengora facket.

max

Urtaget

for

av en
?

doseringsbebehallaren

kan ocksa

Tvattmedel
och darfor

max

ansamlas i urtaget for behallaren
rengora aven detta med hjalp

bor du ibland

tandborste.

Nar du ar klar med

rengoringen

behallaren

och kor ett

pa plats

satter du tillbaka

skoljprogram

utan tvatt.

Tvattrumman
?

?

?

?

Om du bor i ett omrade med hart vatten kommer det med tiden att bildas
kalkavlagringar i tvattmaskinen som ar svara att upptacka och besvarliga att fa bort.
Sa smaningom kan kalkavlagringarna orsaka storningar i driften och om du inte far bort
kalken maste du till sist byta ut maskinen.

Aven om tvattrumman ar tillverkad av rostfritt stal kan det anda bildas sma rostflackar
via mindre metallforemal
(gem, sakerhetsnalar etc.) som ligger kvar i maskinen.
Tvattrumman

bor darfor

rengoras med jamna mellanrum.

Om du anvander kalkborttagningsmedel,
medlen ar avsedda for tvattmaskiner.

Kalkborttagningsmedlet

kan innehalla

farg-

amnen

eller blekmedel, kontrollera da att

som

angriper

vissa delar

av

tvattmaskinen.
Rostflackar tas bort med
Anvand

22

aldrig stalull.

rengoringsmedel

som

ar sarskilt avsett for rostfritt stal.

nderhall
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Rengoring
1.

av

tvattmaskinen

Utvandigt

Du kan

forlanga

tvattmaskinens livstid genom att skota den

Utvandigt
rengora
rengoringsmedel.
Torka omedelbart bort
Vassa foremal

vatten. Eftertorka med

overflodigt

fuktig

(ej repande)

trasa.

kan skada ytan.

VIKTIGT: Anvand
2.

noggrant.

maskinen med varmt vatten och ett milt

kan du

inte denaturerad alkohol,

spadningsmedel

och liknande

produkter.

Invandigt

Torka

luckoppningen, luckpackningen

av

och

luckglaset.

Dessa ytor maste hallas

rena

for att

luckan ska forbli vattentat.
Kor ett helt

tvattprogram

med varmvatten.

Upprepa processen vid behov.
OBS!

Anvand

endast rengoringsmedel
avlagsnar kalkavlagringar.

Exponering

for

Om tvattmaskinen
under
1.

som

rekommenderas for tvattmaskiner

nar du

laga temperaturer

utsatts for temperaturer under

forflyttning, maste du vidta foljande

0。C, antingen pa uppstallningsplatsen

atgarder

eller

for att forhindra att maskinen skadas:

Stang

vattenkranen.

2. Lossa

slangar fran

3. Satt i natsladden

i

vattenkranen och tom

jordat uttag.

4. Se till att trumman ar tom. Tillsatt
5. Stall in

slangarna.

3,8 l giftfritt frostskyddsmedel. Stang luckan.

centrifugering och lat maskinen centrifugera i 1 minut sa
Allt frostskyddsmedel kommer inte att drivas ut.

att allt vatten toms fran

tvattrumman.
6. Dra ut

natsladden, torka trumman invandigt och stang luckan.

doseringsbehallaren.
doseringsbehallaren.

7. Ta ut

8. Lat tvattmaskinen
9. Nar

Tom

sta uppratt

pa

ut eventuellt vatten i facken och torka dem. Satt tillbaka

fotterna.

frostskyddsmedlet inte langre
tvattprogram med tvattmedel men

behovs

rengor

du maskinen genom att kora ett helt

utan tvatt.
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F elsokning
Tvattmaskinen ar utrustad med automatiska sakerhetsfunktioner

diagnostiserar fel.
Om maskinen inte fungerar som den ska, eller om
foljande punkter innan du ringer servicetekniker.
upptacker

Fel

pa

den inte

fungerar alls,

Tankbar orsak

Maskinen skramlar och
for

som

ett

tidigt stadium

och

?

mynt eller sakerhetsnalar
trumman eller pumpen?

oljud

Losning

Finns det frammande foremal
som

ska du kontrollera

Stanna maskinen och kontrollera
i

trumman och silen.

Om

ljudet fortfarande

hors efter

omstart av maskinen ska du

Det dunkar i maskinen

?

Tung

tvatt medfor ofta ett

dunkande

ljud.

Detta ar normalt.

ringa

servicetekniker.

behorig

Om ljudet inte forsvinner ar det
troligen obalans i maskinen. Stanna
maskinen och omfordela tvatten.

Maskinen vibrerar

?

?

Ar alla transportsakringar och allt

emballage borttaget?
Star alla fotterna stadigt pa
golvet?

Se

bruksanvisningen om skruvarna
tagits bort vid installationen.
Tvatten ar ojamnt fordelad i trumman.
Stoppa maskinen och omfordela
inte har

tvatten.

Maskinen lacker vatten
eller svammar over

?

vatten eller skum

Ar tilloppsslangen korrekt fastsatt

Satt i

tilloppsslangen

korrekt.

i vattenkranen och maskinen?

av
?

Ar det stopp i avloppet?

Rensa

avloppet.

Kontakta rormokare

vid behov.
Anvander du for

mycket eller olampligt
Skumbildning kan orsaka
vattenlackage.
tvattmedel?

Maskinen tar inte in
vatten eller tar in
vatten

?

?

langsamt

?

Ar vattentrycket i kranen daligt?
Ar vattenkranen helt oppen?
Finns det veck

pa

Prova med

en annan

kran i huset.

Oppna

kranen helt.

Rata ut

tilloppsslangen.

tilloppsslangen?
?

Maskinen tommer
eller tommer

inte

?

langsamt

Finns det veck

slangen
?
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Ar filtret i tilloppsslangen tilltappt?

pa avlopps-

eller ar den

Ar silen tilltappt?

Kontrollera filtret i
Rata ut eller

rengor avloppsslangen.

tilltappt?
Rengor

tilloppsslangen.

silen.

F elsokning
Fel
Maskinen startar inte

Tankbar orsak
?

Losning

Ar stickkontakten ansluten till

Kontrollera att stickkontakten sitter

vagguttaget? Glappar

ordentligt i vagguttaget.

kontakten?
?

Har sakringen gatt,
overspanningsskyddet

Aterstall overspanningsskyddet
utlosts

eller ar det stromavbrott?

byt sakring.

eller

Anvand endast

rekommenderad

sakring. Om

stromkretsen ar overbelastad ska
felet
?

Maskinen

centrifugerar

inte

Ar vattenkranen stangd?
Ar luckan ordentligt stangd?

atgardas

Oppna

av

behorig

elektriker.

vattenkranen.

Kontrollera att luckan ar

ordentligt
tryck pa Start/Paus. Nar
har tryckt pa Start/Paus kan det ta

stangd
du

nagra

och

sekunder innan tvattmaskinen

borjar centrifugera. Luckan maste
vara last innan centrifugering kan

paborjas.
Luckan

gar

inte att

oppna

Av sakerhetsskal

Vanta

kan luckan inte

nar maskinen har startat.

oppnas

nagon

minut innan du

oppnar

luckan sa att den elektriska

lasmekanismen hinner frikopplas.

Tvattprogrammet tar
langre tid an normalt

Tvattiden kan variera beroende

pa

mangden tvatt, vattentrycket,
vattentemperaturen och andra
faktorer.

Om maskinen upptacker
foreligger eller om
antiskumprogrammet ar

att obalans

aktiverat ska

tvattiden okas.
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F elsokning
Fel

Tankbar orsak
?

?

?

?

Ar
Ar
Ar
Ar

vattentrycket i

kranen

vattenkranen helt

Losning

daligt?

oppen?

tilloppsslangen veckad?
filtret i tilloppsslangen tilltappt?

Ar avloppsslangen veckad eller

Prova med

en annan

kran i huset.

Oppna

kranen helt.

Rata ut

tilloppsslangen.
tilloppsslangen.

Kontrollera filtret i
Rata ut eller

rengor avloppsslangen.

tilltappt?
?

?

?

?

Ar silen tilltappt?

Rengor

Ar det for litet tvatt i maskinen?
Ar tvatten ojamnt fordelad i trumman?

Lagg in 1 eller 2 artiklar for att fa en
jamnare belastning.
Arrangera om tvatten sa att
centrifugeringen kan goras korrekt.

Maskinen ar utrustad med
som

obalans.

en

funktion

och

upptacker

korrigerar
Om enstaka tungt tvattgods

stoppas in i maskinen,

t.ex.

silen.

badmatta,

morgonrock etc., kan centrifugeringen
avbrytas eller stoppas helt om for stor
obalans

uppstar

centrifugering

aven efter det att

har startats flera

ganger.
?

Om tvatten ar for vat efter slutfort
program, ska du balansera

belastningen

genom att stoppa in

sma plagg och upprepa

centrifugeringen.
?

Ar luckan

oppen?

Stang
Om"

luckan.
"

inte forsvinner,

servicetekniker.
Dra ut natsladden och
servicetekniker.

?

Stang

Dra ut natsladden.

"

?

Om maskinen

"

upptacker

att

vattennivan ar fel visas
felmeddelandet
?

?
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vattenkranen.

Om maskinen blir overfull p.g.a.

felaktig vattenventil visas
i displayen.
felmeddelandet

"

".

Overbelastning pa

motorn

Overbelastning pa

motorn

Ring

servicetekniker

ring

ring

