
 

Program 
Temperaturområde 

Typ av tvätt och smuts 
Maximal tvättmängd, maximal centrifugerings-hastighet. 

 Vit-/Kulörtvätt 90° C - kall 

Vit och färgad bomull (normalt och lätt smutsad tvätt). 8 kg, 
1600 varv/min. 

 Bomull Eco 60° C – 40° C 
Vit bomull och färgäkta bomull. Normalt smutsad tvätt. 8 kg, 
1600 varv/min. 

Syntettvätt 60° C - kall 
Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt. 
4 kg, 1200 varv/min. 

 Fintvätt 40° C – kall 
Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester. Normalt 
smutsad tvätt. 4 kg, 1200 varv/min. 

 Ylle-/Handtvätt 40° C – kall 

Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och ömtåliga material 
märkta med symbolen ”handtvätt”. 2 kg, 1200 varv/min. 

 Jeans 60° C – kall 

Denim- och jersyplagg. Även för plagg i mörka färger. 8 kg, 
1200 varv/min. 

 Sköljning – kall 

För att skölja och centrifugera tvätten. Alla material. 8 kg, 
1600 varv/min. 

 Centrifugering/tömning 
För att centrifugera och tömma ut vattnet i trumman. Alla 
material. 8 kg, 1600 varv/min. 

 Täcken 60° C – 30° C 

Specialprogram för en syntetfilt, ett täcke, ett sängöverkast, 
etc. 3 kg, 800 varv/min. 

 Sport 30° C 

Plagg i syntetmaterial och ömtåliga plagg. Lätt smutsad tvätt 
eller plagg som ska fräschas upp. 1½ kg, 800 varv/min.  

 14 min. 30° C 

Syntet och blandade material. Lätt smutsad tvätt och plagg 
som ska fräschas upp. 1½ kg, 800 varv/min. 

 Ånga Refresh 

Ångprogram för bomull och syntet. Det här programmet tar 
bort dålig lukt från tvätten. 

 Ånga Syntet 

Ångprogram för syntet. Det här programmet hjälper till att 
göra tvätten mindre skrynklig. 

 Ånga Bomull 

Ångprogram för bomull. Det här programmet hjälper till att 
göra tvätten mindre skrynklig. 

  

Vid användning av flytande tvättmedel:  Använd inte fördröjd start! 

Underhållstvätt (en gång i mån): Ställ in bomullsprogrammet med högsta temperaturen och en 

liten mängd tvättmedel och kör med tom trumma. 

Rengör också: Tvättmedelsfacket, tömningsfiltret och tilloppsslangen och 

ventilfiltret regelbundet. 
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Problem Möjlig lösning 

Programmet startar inte  Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. 

 Se till att produktens lucka är stängd. 

 Kontrollera att det inte finns en skadad säkring i säkringsdosan. 

 Kontrollera att Start/Paus-knappen har tryckts in. 

 Om fördröjd start är inställd, avbryter du inställningen eller väntar 
tills nedräkningen är slut. 

 Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. 

Produkten fylls inte med vatten  Kontrollera att vattenkranen är öppen. 

 Kontrollera att trycket för vattentillförseln inte är för lågt. Kontakta 
kommunen för denna information. 

 Kontrollera att vattenkranen inte är igensatt.  

 Kontrollera att filtret i tilloppsslangen och filtret i ventilen inte är 
igensatta. Se ”Underhåll och Rengöring”. 

 Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd eller snodd. 

 Kontrollera att tilloppsslangen har anslutits korrekt. 

Produkten tömmer inte ut vattnet  Kontrollera att avloppsmuffen inte är igensatt. 

 Kontrollera att tömningsslangen inte är böjd eller snodd. 

 Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid 
behov. Se ”Underhåll och rengöring”. 

 Kontrollera att tömningsslangen har anslutits korrekt. 

 Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan 
tömningsprogram. 

 Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som slutar 
med vatten i trumman. 

Centrifugeringsfasen fungerar inte eller 
tvättprogrammet varar längre än 
normalt 

 Ställ in centrifugeringsprogrammet 

 Kontrollera att tömningsfiltret inte är igensatt. Rengör filtret vid 
behov. Se ”Underhåll och rengöring”. 

 Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen 
igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem. 

Det är vatten på golvet  Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget 
vattenläckage förekommer. 

 Kontrollera att tömningsslangen inte är skadad.  

 Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd 
tvättmedel. 

Du kan inte öppna luckan på produkten  Kontrollera att tvättprogrammet är klart. 

 Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns 
vatten i trumman. 

Produkten avger ett konstigt ljud  Kontrollera att produkten är rätt nivellerad. Se ”Installation”. 

 Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är 
borttagna. Se ”Installation”. 

 Fyll på mer tvätt i trumman. För liten tvättmängd. 

Produkten fylls med vatten och töms 
omedelbart 

 Kontrollera att tömningsslangen är ställd i rätt läge. Slangen kan vara 
för låg. 

Tvättresultaten är inte 
tillfredsställande 

 Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. 

 Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du 
tvättar tvätten. 

 Kontrollera att du ställer in rätt temperatur. 

 Minska tvättmängden. 

FELSÖKNING 



 


