TRINN 1
TÅLER MASKINVASK

SJEKK
VASKESYMBILENE
PÅ TØYET

TÅLER IKKE
MASKINVASK

Maks. vasketemperatur
95°C

Maks. vasketemperatur
60°C

Maks. vasketemperatur
40°C

Maks. vasketemperatur
30°C

95

60

40

30

95

60

40

30

Du finner en
fullstendig tabell
over symboler i
den fullstendige
bruksnavisningen.

Håndvask

Tåler ikke
vask

TRINN 2
KLARGJØRE
TØYET
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TRINN 3
SORTERE TØYET
ETTER TYPE (mer i

1

Lukk
glidelåser og
knytt sammen
eventuelle bånd.

programtabellen under).

2

3

Vreng
lommer.

Knepp
igjen
knapper.

4

Legg
sensitive
plagg i en
vaskepose.

5

Åpne døra til vaskemaskinen
ved å trekke håndtaket mot

deg.

Tøytype

Program

Tøytype

Bomull

Vanlig bomulls- og lintøy
• (håndklær, undertøy, t-skjorter, frottéhåndklær osv.)

Antiallergiblanding

Til vask av sengetøy, puter og andre større ting. Følg anvisningene
for vask og vedlikehold.

Blandet/
Syntetisk

Kulørtvask (lignende farger),
• klær av blandingstekstiler, f.eks. polyester, polyamid osv.

Spedbarnstøy
(BABY)

Beregnet på vask av plagg som krever spesialbehandling, for
eksempel spedbarnstøy og tøy til personer som har overømfintlig
hud. Vi anbefaler at du vrenger plaggene slik at tørkede hudceller
og vaskemiddelrester fjernes effektivt.

Håndvask/
Finvask

Sensibelt tøy av lin, silke, ull eller viskosesilke
• (kjoler, skjørt, bluser osv.) og gardiner. Svært skånsomt program

Sportsklær

Lite skitne sportsklær av bomull, mikrofiber, syntetiske fibrer osv.
• med lavere sentrifugeringshastigheter

Ull

Ull og ullblandinger
• merket som vaskemaskinsikker

Antiallergi
Bomull

• Beregnet på vask av plagg som krever spesialbehandling, for
eksempel til personer med overømfintlig hud.

Skylling

• For skylling av tøy uten sentrifugering mellom skyllesyklusene,
med sluttsentrifugering

Vasking av mørke plagg med spesialmiddel
• for vasking ved lav temperatur, skånesentrifugering

Tøymykning

• For mykning, stiving eller impregnering av det vaskede tøyet.
Kan også brukes som kort skylling med sluttsentrifugering.

Blandet kulørtvask av ulike fargefaste tekstiler,
• med skånesentrifugering og kortere vasketid

Sentrifugering /
Utpumping

• For sentrifugering
• Pumper ut vannet fra trommelen og røret, reduserer
sentrifugeringshastigheten til " ".

Program

Hurtigvask 17´

Ultrasvart

Stille vask

Lite skittent tøy, oppfriskning av tøy.
• Sparer tid og energi.

DE MEST BRUKTE PROGRAMMENE

TRINN 4

h

1

VELG ET PROGRAM
ELLER SLÅ PÅ/AV
VASKEMASKINEN

START|PAUSE

2

3

VELGE
VELGE VASKEVASKEMODUS TEMPERATUR

Eco care
(energisparing, lengre vasketid, mindre
vannforbruk)

Allergy care
(For tøy som brukes av personer som
reagerer på vaskemidler)
Time care
(sparer tid, raskere, mer vann)

Endre
temperaturen
for det valgte
programmet
Fra
forhåndsinnstilt
temperatur
for det valgte
programmet til
kaldvannsvask

4

5

6

STILLE INN SENTRI- STILLE INN
VELGE TILLEGGFUGERINGSUTSATT
SFUNKSJONER
HASTIGHETEN
START FOR
VASKEPROGRAM

Endre sentrifugeringshastighet
for det valgte
programmet

Bruk denne
funksjonen til å
utsette starten av
vaskeprogrammet
en bestemt tid
Den siste
(30 minutter til
innstillingen er
24 timer) etter at
"pumpestopp"
du har trykt på
– tøyet blir
START/PAUSEliggende i det siste knappen.
skyllevannet.

7

TRYKK FOR
Å STARTE /
STOPPE VASKEPROGRAMMET

FORVASK
for ekstra skittent tøy.
EKSTRA VANN
vasker med ekstra mye vann.
SELVRENSEPROGRAM
fjerner urenheter fra vaskemaskinen
(bomull 95°C (Normal care)
uten tøy i trommelen)
+
= BARNESIKRING
sikkerhetsfunksjon. Du slår på
barnesikringen ved å trykke ned de
to knappene samtidig og holde dem
inntrykt i minst tre sekunder. Gjør
det samme for å deaktivere
barnesikringen.

TRINN 5
VASKEPROGRAM
SLUTT

Et lydsignal
varsler når vasken er
ferdig. På displayet
vises "END".
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1

Åpne døra til
vaskemaskinen
ved å trekke
håndtaket mot
deg.

2

Ta tøyet
ut av
maskinen.

3

Lukk
døra til
vaskemaskinen.

4

Steng
vannkranen.

5

Slå av
maskinen
(drei programvelgeren til
posisjonen
»0FF«)

6

Trekk
støpselet ut
av stikkontakten.

19.8.2015 8:54:20

RENGJØRING AV
VASKEMIDDELSKUFFEN

Koble
vaskemaskinen
fra strømmen før
rengjøring.

1

Rengjør skuffen under
rennende vann med en
børste, og tørk den grundig.
Fjern også eventuelle
vaskemiddelrester fra bunnen av
innspylingsområdet.

3

Før du setter
vaskemiddelskuffen på plass
igjen, må du også rengjøre
innspylingsområdet.

2

Rengjør dysene
på oversiden av
innspylingsområdet grundig med
en børste.

3

1

2

3

Trykk på den lille hendelen for
å trekke vaskemiddelskuffen
helt ut.

2

Ta ut og rengjør proppen
ved behov.

Rengjør proppen under rennende
vann og sett den på plass igjen.

V E D L I K E H O L D

RENGJØRING AV
VASKEMASKINENS
INNSPYLINGSOMRÅDE

Sett vaskemiddelskuffen på
plass igjen.

no (07-15)

FILTERET I
INNTAKSSLANGEN



OG
GUMMIPAKNINGEN
RUNDT DØRA

Ta filteret ut av
inntaksslangen.

Vask filteret flere ganger
under rennende vann.

Tørk av
gummipakningen
rundt døra etter hver vask.

PS10 CLAS VITA-O

R E N G J Ø R I N G

O G

1

RENGJØRE FILTERET

b

Filteret må av og
til skiftes ut, særlig etter
vask av gamle klær eller
lodne plagg av ull og
fleece.

TIPS
VASKING
FOR ØKONOMISK
BRUK AV
VASKEMASKINEN

1

Åpne filterdekselet med
en flat skrutrekker eller
tilsvarende.

2

Fjern avløpstrakten (a) før
du rengjør filteret.

Drei filteret langsomt mot
urviseren (b).
Ta ut filteret for å la vannet renne
sakte ut.

3

Rengjør filteret under
rennende vann og sett det
på plass igjen.
Fest filteret ved å vri det med
urviseren.

VASKETIPS

TIPS FOR ØKONOMISK BRUK

• Vask nye kulørte plagg separat den første
gangen.
• Vask ekstra skittent tøy i mindre mengder med
mer vaskemiddel eller med forvask.
• Behandle gjenstridige flekker med et
flekkfjerningsmiddel før du vasker tøyet.
• Hvis du ofte vasker tøy ved lave temperaturer og
flytende vaskemidler, kan det dannes bakterier
som lager ubehagelig lukt. Vi anbefaler bruk av
selvrenseprogrammet.
• Løsne hvert plagg før du legger sammenbrettet
tøy i trommelen.
• Bruk alltid vaskemiddel beregnet på maskinvask.
• Tilsett pulver eller flytende vaskemiddel etter
anvisningene fra produsenten, vasketemperaturen
og det valgte vaskeprogrammet.

• Unngå å kjøre maskinen med lite tøy; dette fører
til unødvendig energibruk og dårligere ytelse.
• Hvis tøyet er lite skittent, anbefaler vi et program
uten forvask, bruk av kortere programmer (f.eks.
TIMEcare) og lavere vasketemperatur.
• Hvis vannets hardhet er over 14 °dH, bør du bruke
vannavherder.
• Bruk av klorbasert blekemiddel anbefales ikke.
• Ikke legg vaskemiddelet i kompakte klumper i
skuffen.
• Hvis du bruker tyktflytende produkter, anbefaler
vi at du fortynner dem med vann.

NO

HURTIGGUIDE
FOR BRUK AV
VASKEMASKINEN

Du finner mer informasjon i den detaljerte
bruksanvisningen.

www.gorenje.com
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