STEG 1
MASKINTVÄTT TILLÅTEN

KONTROLLERA
SYMBOLERNA
PÅ TVÄTTEN

MASKINTVÄTT EJ
TILLÅTEN

Max. tvättemperatur
95°C

Max. tvättemperatur
60°C

Max. tvättemperatur
40°C

Max. tvättemperatur
30°C

95

60

40

30

95

60

40

30

Tabellen över
andra symboler finns
i den fullständiga
bruksanvisningen.

Endast
handtvätt

Tvätta inte

STEG 2
FÖRBEREDA
TVÄTTEN

V IÄNT GT SS TT EE GP S
D RT Y

STEG 3
SORTERA
TVÄTTEN
EFTER TYP (mer i
programtabellen nedan).

1

Dra igen
dragkedjor
och knyt snören.

2

3

Vänd
fickorna
ut och in.

Knäpp
knapparna.

4

Lägg
ömtåliga
plagg i en
tvättpåse.

5

Öppna luckan på
tvättmaskinen genom att
dra i handtaget mot dig.

Program

Tvätt

Program

Tvätt

Bomull

Icke-ömtålig bomulls- och linnetvätt
• (handdukar, underkläder, T-shirtar, frottéhanddukar etc.)

Kvalsterstopp
(ANTIKVALSTER)

För tvätt av sänglinne, kuddar och större tvättlast. Följ instruktionerna
för tvätt och skötsel.

Babykläder
(BABY)

För tvätt av plagg som kräver särskild skötsel, som babykläder eller
kläder för personer med mycket känslig hud. Vi rekommenderar
att du vänder plaggen ut och in för att alla partiklar och rester av
tvättmedel ska tvättas av ordentligt.

Sport (Träningskläder)

Något smutsiga träningskläder tillverkade av bomull, mikrofibrer,
syntetmaterial etc.
• vid lägre centrifugeringshastigheter.

Anti-allergi
Bomull

• För tvätt av plagg som kräver särskild skötsel, som kläder för
personer med mycket känslig hud.

Sköljning

• För sköljning av tvätten utan centrifugering mellan sköljningarna,
med en sista centrifugeringscykel.

Mix/
Färgad tvätt (med liknande färger),
Syntetmaterial • kläder tillverkade av en kombination av olika tyger, t.ex.
polyester, polyamid etc.
Handtvätt/
Känslig tvätt

Ömtålig tvätt tillverkad av linne, silke, ylle eller viskossilke
• (dresser, skjortor, blusar etc.) och gardiner. Mycket skonsamt
program.

Ylle

Ylle och ylleblandningar
• Märkta som säkra för maskintvätt

Snabbtvätt
17´

Lätt smutsig tvätt; uppfriskning av tvätt.
• Sparar tid och el.

Perfekt svart

Tvätta mörk tvätt med användning av särskilda tvättmedel
• för tvättning vid låga temperaturer, med skonsam torktumling.

Uppmjukning

• För uppmjukning, stärkning eller impregnering av de tvättade
plaggen. Även användbart som en kort sköljning med en slutlig
centrifugeringscykel.

Tyst tvätt

Blandad färgad tvätt tillverkad av olika permanenta tyger,
• med skonsam torktumling och kortare tvättid.

Centrifugering/
Utpumpning

• För centrifugering
• För att pumpa ut vattnet från trumman och tunnan, minska
centrifugeringshastigheten till " ".

MEST ANVÄNDA PROGRAM

STEG 4

h

1

VÄLJ ETT PROGRAM
ELLER STÄNG AV/SLÅ
PÅ TVÄTTMASKINEN

START|PAUSE

2

STÄLL IN
TVÄTTLÄGE

3

STÄLL IN TVÄTTEMPERATUR

Eco care
(Spara energi, längre tvättid, mindre vatten
används)

Ändra
temperaturen
för det valda
programmet

Allergy care
(För tvätt som ska bäras av personer som
är känsliga för tvättmedel)

Från förinställd
temperatur
för det valda
programmet till
kalltvätt

Time care
(Spara tid, kortare tider, mer vatten)

4

5

STÄLL IN
STÄLL IN
CENTRIFUGERING- TVÄTTCYKELNS
SHASTIGHETEN
FÖRDRÖJNINGSTID

Ändra
centrifugeringshastigheten
för det valda
programmet

Använd denna
funktion för att
starta tvättcykeln
efter att en viss
tid har förflutit
(från 30 minuter
Den sista
till 24 timmar) när
inställningen är
du har tryckt på
"pumpstopp" –
knappen START/
tvätten förblir blöt PAUS.
i vattnet från den
sista sköljningen.

6

STÄLL IN
EXTRAFUNKTIONER

7

TRYCK FÖR
ATT STARTA/
PAUSA
TVÄTTCYKELN

FÖRTVÄTT
För kraftigt smutsig tvätt
EXTRA VATTEN
Tvättning med en extra mängd
vatten.
SJÄLVRENGÖRINGSPROGRAM
Tar bort orenheter från tvättmaskinen
(endast för bomull 95 °C (Normal
care) utan någon tvätt i trumman).
+
= BARNLÅS
En säkerhetsfunktion. Aktivera
barnlåset genom att trycka på
knapparna samtidigt och hålla dem
inne i minst tre sekunder. Använd
samma procedur för att avaktivera
låset.

STEG 5
AVSLUTAT
TVÄTTPROGRAM

En ljudsignal
indikerar att
tvättproceduren är
klar; ”END” (SLUT)
visas på displayen.
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1

Öppna
luckan på
tvättmaskinen
genom att dra i
handtaget mot
dig.

2

Ta ut
tvätten ur
trumman.

3

Stäng
tvättmaskinens
lucka.

4

5

Stäng av
Stäng av
vattenförapparaten
sörjningskranen. (vrid programväljarvredet till
läge »0FF«)

6

Dra ut
strömsladden
ur eluttaget.
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RENGÖRA
DISPENSERBRICKAN

Koppla från
tvättmaskinen från
elnätet före rengöring.

1

Använd en borste för att
rengöra dispenserbrickan
under rinnande vatten och torka
den grundligt.
Ta även bort tvättmedelsrester
från botten av huset.

3

Innan du sätter tillbaka
dispenserbrickan, rengör
även sköljningsområdet.

2

Rengör i synnerhet
munstyckena på
sköljningskammarens övre sida
med en borste.

3

1

2

3

Tryck på den lilla spaken för
att ta ut dispenserbrickan ur
huset.

2

Avlägsna och rengör
plugglocket vid behov.

Rengör plugglocket under
rinnande vatten och sätt tillbaka
det.

U N D E R H Å L L

RENGÖRA
TVÄTTMASKINENS
SKÖLJNINGSOMRÅDE

Sätt tillbaka dispenserbrickan.

sv (12-14)

INLOPPSSLANGENS
NÄTFILTER



OCH LUCKANS
GUMMITÄTNINGSLIST

Ta bort nätfiltret från
inloppsslangen.

Rengör nätfiltret flera
gånger under rinnande
vatten.

Torka av luckans
gummitätningslist
efter varje tvätt.

PS10 CLASS VITA

R E N G Ö R I N G

O C H

1

RENGÖRA FILTRET

b
Filtret måste
emellanåt bytas, särskilt
efter tvättning av
mycket gammal och ullig
och luddig tvätt.

TIPS
FÖR TVÄTTNING
FÖR EKONOMISK
ANVÄNDNING AV
TVÄTTMASKINEN

1

Öppna filterlocket med hjälp
av en platt skruvmejsel eller
liknande verktyg.

2

Avlägsna vattenutloppstratten (a) före rengöring av
filtret.
Vrid filtret långsamt motsols (b).
Ta ut filtret och låt vattnet
långsamt avtappas.

3

Rengör filtret under rinnande
vatten och sätt tillbaka det.

Sätt fast filtret genom att vrida
det medsols.

TVÄTTIPS

TIPS FÖR EKONOMISK ANVÄNDNING

• Tvätta nya färgade plagg separat första gången.
• Tvätta kraftigt smutsig tvätt i mindre mängder,
med mer tvättmedel eller en förtvättscykel.
• Behandla envisa fläckar med ett särskilt
fläckborttagningsmedel före tvättningen.
• Om du ofta tvättar plagg vid låga
temperaturer och med flytande tvättmedel
kan bakterier utvecklas, vilket kan medföra
lukt. Vi rekommenderar att du använder
självrengöringsprogrammet.
• Innan du placerar vikt tvätt i trumman, lossa på
varje plagg.
• Använd endast tvättmedel för maskintvätt.
• Tillsätt pulvertvättmedel eller flytande tvättmedel
enligt tillverkarens instruktioner, i enlighet med
tvättemperaturen och valt tvättprogram.

• Vi rekommenderar att du undviker att tvätta
mycket små mängder tvätt, eftersom det leder
till mycket hög användning av energi och sämre
prestanda.
• För något smutsig tvätt rekommenderar vi ett
program utan förtvätt, användning av kortare
program (t.ex. Time Care – tidskötsel) och en
lägre tvättemperatur.
• Om vattenhårdheten överskrider 14°dH ska
vattenmjukmedel användas.
• Användning av klorbaserade blekmedel
rekommenderas inte.
• Placera inte tvättmedlet i kompakta bollar i
dispenserbrickan.
• När mycket viskösa skötselprodukter används
rekommenderar vi att de späds ut med vatten.

SE

SNABBINSTRUKTIONER
SÅ HÄR ANVÄNDER DU
TVÄTTMASKINEN

För detaljerade instruktioner, läs den utökade
bruksanvisningen.
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