Kære kunde,
Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, det
lever op til dine forventninger, og at du får glæde af det i mange år.
Skandinavisk design kombinerer rene linjer, brugsværdi og høj kvalitet.
Det er disse nøgleegenskaber, der har givet vores produkter deres store
popularitet verden over.
Hvis du vil have optimalt udbytte af din nye maskine, anbefaler
vi, at du læser betjeningsvejledningen, før du bruger maskinen.
Betjeningsvejledningen indeholder også oplysninger om, hvordan du kan
hjælpe med at beskytte miljøet.

Betjeningsvejledning
Tørretumbler
PROFESSIONAL TDC111VG

ADVARSEL! Læs vejledningen, før du tager maskinen i brug.
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Før du bruger maskinen første gang
Sprogvalg
Du bliver bedt om at vælge sprog i displayet,
når du har tilsluttet maskinen og starter den for
første gang. Sådan gør du:
1. Drej programvælgeren for at vælge mellem:
US English, English, Svenska, Dansk, Norsk,
Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol,
Русский, Nederlands.
2. Tryk på Stop for at gemme indstillingen.

Vaskemærkning
Visse materialer er uegnede til tørretumbling.
Kontrollér og følg altid tekstilernes
vaskemærker; læs mere i kapitlet Råd og tips,
før du tørretumbler.
BEMÆRK!
Når du starter tørretumbleren første gang eller
efter længere tids stilstand, kan der høres en let
dunken. Denne lyd er helt normal og forsvinder
igen efter et par tørringer.

3

Sikkerhedsanvisninger
Læs brugsanvisningen – og gem den!

• Evt. el-installation skal udføres af en
autoriseret fagmand.
• Maskinen må kun bruges
til tørretumbling i henhold til
anvisningerne i denne brugsanvisning.
• Reparation og vedligeholdelse, som
vedrører sikkerheden eller maskinens
ydelse, skal udføres af en autoriseret
fagmand.
• Et beskadiget netkabel må kun
udskiftes af en autoriseret fagmand.
• For at undgå indtrængning i rummet af
røg fra åben ild eller gasser fra udstyr,
der bruger andre brændstoﬀer, er
tilstrækkelig ventilation påkrævet, når
tørretumbleren er i gang.
• Brug ikke tørretumbleren til at tørre
uvasket tøj.
• Tøj, der er tilsmudset af f.eks.
madolie, acetone, alkohol, benzin,
fotogen, pletfjerner, terpentin, voks og
voksfjerner, bør vaskes i varmt vand
med ekstra vaskemiddel, før det tørres
i tørretumbleren.
• Genstande såsom skumgummi, latex,
plast, vandtæt tøj, gummibeklædte
artikler og tøj eller puder fyldt med
skumgummifyld må ikke tørres i
tørretumbleren.
• Skyllemiddel og lignende
produkter bør anvendes efter
vaskemiddelfabrikantens anbefalinger.
• Maskinen må ikke anvendes af
personer (inklusive børn), som er
fysisk eller psykisk handicappede
eller mangler erfaring eller viden.
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Sådanne personer skal af den person,
som har ansvaret for deres sikkerhed,
instrueres i, hvordan maskinen skal
anvendes.
• Børn skal være under opsyn, så de
ikke leger med maskinen.
Sikkerhed
• Maskinen må ikke bruges til tørring af
tekstiler, der er kemisk renset hjemme,
eller som kan indeholde rester af
brændbare væsker.
• Tørretumbleren må ikke anvendes,
hvis der er anvendt industrielle
kemikalier til rensning.
• Tørretumbleren er beskyttet af
en overophedningsbeskyttelse.
Den slukker for maskinen, hvis
temperaturen bliver for høj.
ADVARSEL!
Når der kører et program, er
tørretumblerens bagside meget varm.
Lad maskinen køle helt af, før bagsiden
berøres.
Installation
Se kapitlet Installation.
Emballagemateriale
Kildesortér i henhold til din kommunes
anbefalinger.
Genvinding
Maskinen er fremstillet og mærket med
henblik på genvinding. For at forhindre
personskader skal maskinen gøres
ubrugelig, når det er blevet besluttet at
skrotte maskinen. Kontakt din kommune
for information om, hvor og hvordan din
maskine skal genvindes på forsvarlig vis.

Børnesikkerhed
Generelt
ADVARSEL!
Lad ikke børn lege med
tørretumbleren!
• Hvis lugen åbnes, mens maskinen
kører, kan tøjet været så varmt, at man
kan brænde sig på det.
• Tørretumbleren starter ikke
automatisk, hvis lugen lukkes (f.eks.
hvis et barn trækker lugen til indefra).
Børnesikring
Ved at aktivere en børnesikring
kan du forhindre, at børn kan starte
tørretumbleren eller ændre et
igangværende program.

Sådan aktiveres/deaktiveres
børnesikringen
Gør således for at åbne menuen for
indstillinger:
1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen.
2. Tryk på knappen Stop, og slå
maskinen til på hovedafbryderen. Tryk
dernæst på knappen Stop 5 gange
inden for 10 sekunder.
3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved
at dreje på programvælgeren.
4. Tryk én gang på knappen Stop.
5. Du kan ændre og gemme indstillingen
som beskrevet nedenfor.
6. Tryk på knappen Start for at vende
tilbage til programmenuen.
For at forhindre børn i at starte maskinen
kan man aktivere en børnesikring.
1. Drej programvælgeren, og vælg
Børnesikker Til eller Børnesikker Fra.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at
gemme indstillingen.
Du kan afbryde børnesikringen
midlertidigt ved at trykke på Start og
Stop på samme tid. Børnesikringen er så
frakoblet i 3 minutter.
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Beskrivelse af tørretumbleren
1

1. Hovedafbryder
2. Panel
3. Typeskilt
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2

3

4

5

4. Fnugfilter
5. Yderluge

Råd og tips, før du tørretumbler
Her følger nogle gode råd, som du bør læse, før
du begynder at tørretumble.

Centrifugeret?
Tekstiler, der skal tørretumbles, bør være
centrifugeret ved 1000 omdr/min eller mere. En
højere centrifugeringshastighed sparer både
energi og tørretid.

Statisk elektricitet
For at mindske risikoen for statisk elektricitet i
tøjet efter tørretumbling kan du:
• Brug skyllemiddel ved vask.
• Vent fem minutter efter afsluttet
tørreprogram, inden du åbner lugen og tager
tøjet ud af tørretumbleren.
BEMÆRK!

Materialer, der kan tørretumbles
Symbolet betyder, at materialet tåler
tørretumbling. Mest velegnet til tørretumbling er
bomulds-, frotté- og kunstfibermaterialer. Tøjet
bliver blødere og mere luftigt, når det tumbles
end når det hængetørres.
BEMÆRK!

Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på
knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne
lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og
starter forfra ved genstart.
Hvis du ikke vil starte programmet forfra,
skal du umiddelbart efter tage alt tøjet ud af
tørretumbleren og sprede det ud, så varmen
kan forsvinde.

Sliddet af tøjet i tørretumbleren er ubetydeligt.
De fnug, der sætter sig fast i fnugfilteret, er støv
og fiberrester, der dannes, når man går med
tøjet.

Materialer, der ikke må tørretumbles
Symbolet betyder, at materialet ikke tåler
tørretumbling. Visse materialer kan smelte eller
blive brandfarlige, hvis de udsættes for varme,
mens andre kan miste deres facon eller krympe.
Man bør heller ikke tørretumble
• materialer, der er mærket "Må ikke tørres i
nærheden af varme".
• tøj, der er kemisk renset hjemme.
• skumplast.
• Glasfibermaterialer.
• Uld må ikke tørretumbles på grund af risikoen
for filtning.
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Tørretumbling
Her følger en trin-for-trin instruktion, der hjælper
dig til det bedst mulige tørreresultat.

1

Sortér tekstilerne

Du får det jævneste tørreresultat, hvis alt
tøjet er af samme materiale. Luk lynlåse
og knapper, bind bælter, sortér tøjet og tilpas
mængde og temperatur.
Kom ikke for meget i tromlen!
Hvis du kommer for meget i tromlen, giver det et
ringere resultat, og tøjet bliver krøllet.

2

Tryk på hovedafbryderen, til
displayet tændes.

3

Åbn lugen, læg tøjet i, og luk
lugen igen

Sørg for, at genstande som f.eks.
vaskemiddelbolde er fjernet fra vasketøjet.
Sådanne genstande kan smelte og beskadige
tørretumbleren og vasketøjet.
Spar energi ved at overholde den maksimale
mængde vasketøj for hvert enkelt program (se
programtabellen).
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Tørretumbling

4

Vælg program

Programvælger

Programnavn

Start

Stop

Vælg program ved at dreje programvælgeren. Programnavnet vises i displayet.

Forslag til anvendelsen af
programmerne.
For programmerne Auto ekstra tørt, Auto
skabstørt og Auto normalt tørt findes der to
temperaturniveauer. Normal temperatur, men
også lav temperatur for mere sarte tekstiler.
Auto ekstra tørt
Normal temperatur. Dette program er beregnet
til tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans
med meget tykke sømme.
Auto skabstørt
Normal temperatur. Disse programmer slukker
for varmen, når tøjet er tørt uden at være
overtørt. Programmet Auto skabstørt slukker
for varmen noget senere end Auto normalt tørt.
Prøv dig frem til det, der passer bedst.
Auto normalt tørt
Normal temperatur. Disse programmer slukker
for varmen, når tøjet er tørt uden at være
overtørt. Programmet Auto skabstørt slukker
for varmen noget senere end Auto normalt tørt.
Prøv dig frem til det, der passer bedst.

Auto ekstra tørt
(Lav temperatur)
Lav temperatur. Dette program er beregnet til
tøj, der er særlig svært at få tørt, f.eks. jeans
med meget tykke sømme.
Auto skabstørt
(Lav temperatur)
Lav temperatur. Disse programmer slukker for
varmen, når tøjet er tørt uden at være "overtørt".
Programmet Auto skabstørt slukker for varmen
noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig
frem til det, som passer bedst.
Auto normalt tørt
(Lav temperatur)
Lav temperatur. Disse programmer slukker for
varmen, når tøjet er tørt uden at være "overtørt".
Programmet Auto skabstørt slukker for varmen
noget senere end Auto normalt tørt. Prøv dig
frem til det, som passer bedst.
Auto strygetørt
Dette program slukker for varmen, når tøjet er
tilpas fugtigt til at blive strøget.
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Tørretumbling
Programtabel
Her vises energi- og tidsforbrug for nogle forskellige programmer. Tabellen viser, hvilken indflydelse
centrifugeringshastigheden ved vask har. Forbrugsværdierne kan variere alt efter rumtemperatur,
luftfugtighed, tøj, variationer i elnettet samt valgte tilvalgsfunktioner.
For forbrugsværdierne nedenfor gælder følgende betingelser:
Indblæsningsluftens temperatur:
Indblæsningsluftens fugtindhold:
Tørretemperatur:
Elementeﬀekt:

23 °C
55 %
Normal
3000W

Programmer

Materiale

Mængde

Auto ekstra tørt

Bomuld, linned

1/1

Auto skabstørt

Auto normalt tørt

Auto strygetørt
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Bomuld, linned

1/1

Strygefrit, polyester/
bomuld

1/2

Bomuld, linned

1/1

Strygefrit, polyester/
bomuld

1/2

Bomuld, linned

1/1

Centrifugeringshastighed
(omdr/min)

Energiforbrug
(ca. kWh)

Programtid
(ca. min.)

800

4,0

100

1000

3,8

95

1400

3,3

85

1600

3,1

80

800

3,9

90

1000

3,6

85

1400

3,1

75

1600

2,9

70

1000

1,8

50

800

3,8

85

1000

3,5

80

1400

2,6

65

1600

2,5

60

1000

1,3

35

800

3,7

80

1000

3,0

70

1400

2,4

55

1600

2,0

50

Tørretumbling

5

Tryk på knappen Start

Resterende tørretid
En beregning af den resterende
tørretid vises i displayet, nogle minutter efter at
tørreprogrammet er startet. 1:35 betyder f.eks.,
at der er ca. 1 time og 35 minutter tilbage, inden
vasketøjet har nået den valgte tørhedsgrad.
Den faktisk resterende tid kan være længere
end den beregnede tid, som vises i displayet.
Resterende tid vises da som 0:15, indtil
vasketøjet har opnået den rette tørhedsgrad.
Du kan stoppe tørretumbleren ved at trykke på
knappen Stop i tre sekunder eller ved at åbne
lugen. I begge tilfælde afbrydes programmet og
starter forfra ved genstart.
BEMÆRK!
Programmet påvirkes ikke, hvis
programvælgeren ændres efter start.
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Tørreprogram afsluttet
I displayet vises teksten Færdig, når
programmet er afsluttet.

Baggrundsbelysning
To minutter efter afsluttet tørreprogram
skifter baggrundsbelysningen i display og
tilvalgsknapper i energisparetilstand.
BEMÆRK!
• Rengør fnugfilteret efter hver tumbling.
ADVARSEL!
Hvis fnugfilteret tilstoppes, kan maskinens
automatiske overophedningsbeskyttelse blive
udløst. Rens filteret, vent til maskinen er kølet
af, og prøv at starte den. Starter den stadig ikke:
Ring til service.
Når du er færdig med at tumble
Slå hovedafbryderen fra. Tag tøjet ud og luk
lugen, så det forhindres, at små børn kravler ind
i maskinen.
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Indstillinger
Indstillingsmuligheder

Børnesikker

•
•
•
•

For at forhindre børn i at starte maskinen kan
man aktivere en børnesikring.
1. Drej programvælgeren, og vælg Børnesikker
Til eller Børnesikker Fra.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme
indstillingen.
Du kan afbryde børnesikringen midlertidigt
ved at trykke på Start og Stop på samme tid.
Børnesikringen er så frakoblet i 3 minutter.

Lydsignal
Sprog
Børnesikker
Varmelegeme 2

Åbn indstillingerne:
Gør således for at åbne menuen for indstillinger:
1. Slå maskinen fra på hovedafbryderen.
2. Tryk på knappen Stop, og slå maskinen til på
hovedafbryderen. Tryk dernæst på knappen
Stop 5 gange inden for 10 sekunder.
3. Vælg den indstilling, du vil ændre, ved at
dreje på programvælgeren.
4. Tryk én gang på knappen Stop.
5. Du kan ændre og gemme indstillingen som
beskrevet nedenfor.
6. Tryk på knappen Start for at vende tilbage til
programmenuen.

Varmelegeme 2
1. Drej programvælgeren, og vælg
Varmelegeme 2 Til (3000W/16A) eller
Varmelegeme 2 Fra (1950W/10A) for at øge
eller reducere varmeeﬀekten.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme
indstillingen.
BEMÆRK!

Lydsignal
1. Drej programvælgeren, og vælg Lydsignal
Til eller Lydsignal Fra for at angive, om
tørretumbleren skal fortælle, når programmet
er færdigt, eller hvis der er opstået en fejl.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme
indstillingen.

Sprog
1. Drej programvælgeren for at vælge mellem:
US English, English, Svenska, Dansk, Norsk,
Suomi, Français, Deutsch, Italiano, Espanol,
Русский, Nederlands.
2. Tryk på knappen Stop én gang for at gemme
indstillingen.
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Omkobling skal foretages af en elektriker eller
lign.

Vedligeholdelse og rengøring
Rengøring af fnugfilter
Fnugfilteret skal renses for fnug efter hver
tumbling.
1. Tag fat i filterets håndtag og træk det ud mod
dig selv for at åbne fnugfilteret.

3. Stryg med hånden eller en blød klud for
at fjerne fnuggene på alle filtersiderne.
Brug efter behov en fugtig svamp med
lidt opvaskemiddel for at fjerne eventuelle
belægninger. Tør filteret med et håndklæde.
BEMÆRK!
Rengør fnugfilterets overflade efter hvert
tørreprogram.

2. Åbn fnugfilteret. Tryk på kanten med
tommelfingeren som vist på billedet og træk
udad.

4. Gentag trinnene i den omvendte rækkefølge
for at lukke fnugfilteret. Skub derefter filteret
tilbage i lågen. Luk fnugfilteret, før du lukker
lågen.
BEMÆRK!
Rengør filtrene efter hver tørrecyklus.
Udskift ikke filtrene, hvis de er våde eller fugtige.
Våde eller fugtige filtre kan medføre driftsfejl.
BEMÆRK!
Brug aldrig tørretumbleren, hvis et eller flere
af filtrene er fjernet eller beskadiget, da det
medfører risiko for, at der ophobes fibre fra
vasketøjet, som kan beskadige maskinen eller
forårsage fejlfunktion.
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Vedligeholdelse og rengøring
Rengøring af maskinen udvendigt
Rengør ydersiderne og programpanelet
med et mildt rengøringsmiddel. Brug ikke
opløsningsmidler, da de kan beskadige
maskinen.
Maskinen må heller ikke skylles med en
vandstråle.
BEMÆRK!
Lad der ikke samle sig støv omkring maskinen.
Sørg for, at der er rent og køligt omkring
tørretumbleren; støv, varme og fugt forlænger
tørretiden.
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Fejlfinding
Maskinen vil ikke starte

Tørringen tager for lang tid

Kontrollér,
• at lugen er korrekt lukket.
• at hovedafbryderen er slået til.
• at eventuelt stik er tilsluttet.
• at husets sikringer ikke er sprunget.
• at overophedningsbeskyttelsen ikke er
udløst.

• Kontrollér, at fnugfilteret ikke er tilstoppet, se
kapitlet Vedligeholdelse og rengøring.

Maskinen bliver strømløs (standser) i
løbet af programmet
Overophedningsbeskyttelsen slukker for
tørretumbleren, hvis temperaturen er for høj,
f.eks. fordi støv tilstopper fnugfilteret.
• Rens fnugfilteret.
• Vent, til maskinen er kølet af, og prøv at
starte den. Starter den stadig ikke: Ring til
service.

Fejlmeddelelse
• Læs Tørringen tager for lang tid i dette
kapitel, hvis Maksimal programtid vises i
displayet.
• Rengør fnugfilteret, hvis Rengør fnugfilter
vises i displayet.
• Kontakt service, hvis Termostat fejl vises i
displayet.
• Tryk på knappen Stop for at lukke
fejlmeddelelsen.
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Teknisk information
Tekniske oplysninger
Højde:

845 mm

Bredde:

595 mm

Dybde:

585 mm

Vægt (netto):

41 kg / 42 kg (afhænger af modellen)

Cylindervolumen

112 l

Maks. tørrekapacitet:

6 kg

Omdrejningstal:

50-55 omdr/min

Tilslutningseﬀekt:

Se typeskilt

Materiale tromle:

Rustfrit stål

Materiale kabinet:

Pulverlakeret og varmgalvaniseret stålplade eller rustfrit stål

Opstilling

Vaskesøjle eller fritstående

Standardtests
Europa:
Tørreevne:

EN 611 21 (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 6 kg bomuld

Energideklaration:

EN 611 21 (95/13/EEC). Auto normalt tørt, 6 kg bomuld

Testmetode støjmåling:

IEC 60 704-2-6.
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Service
Før du kontakter service
1

Se kapitlet Fejlfinding samt Vedligeholdelse og
rengøring for at se, om du kan udbedre fejlen
selv. Hvis du får brug for at kontakte service,
skal du angive model, type og serienummer.
Modelbetegnelsen (1) finder du på
brugsanvisningens forside og på maskinens
panel. Typebetegnelse (2) og serienummer
(3) står på typeskiltet, der sidder på
tørretumblerens forside inden for yderlågen.
BEMÆRK!
Der skal altid anvendes autoriserede
reservedele i tilfælde af en defekt.

2

TYPE

3
BEMÆRK!
Reparationer eller andre skader, som skyldes
ukorrekt tilslutning eller brug af tørretumbleren,
er ikke dækket af garantien. Brugeren
skal selv afholde de hermed forbundne
reparationsomkostninger.
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Installation
Tørretumblerens placering
Tørretumbleren kan placeres fritstående eller som
vaskesøjle. Husk, at tørretumbleren producerer
varme, og at den derfor ikke må placeres i
et alt for lille rum. Hvis rummet er meget lille,
tager tørringen længere tid på grund af den
begrænsede luftmængde.
TIP!

der følger med maskinen. De 2 fodkopper ligger
i en pose i tromlen, og de 2 væltesikringer er
fastgjort nederst til venstre på maskinens bagside.
En udtrækkelig plade kan bestilles hos din lokale
forhandler.
Ved vaskesøjlemontering skal man gøre
som følger:
1. Løsn væltesikringen. Skru skruven tilbage.

Installer maskinen ikke i omgivelser, hvor der
er fare for frost, da det ville påvirke maskinens
tørreevne.
Installationsstedet skal have passende udluftning
og en temperatur på mellem 15 °C og 25 °C.
ADVARSEL!
• Eventuel el-installation skal udføres af en
autoriseret fagmand.
• Maskinen må ikke installeres bag en låsbar
dør, en skydedør eller en dør med hængsler på
modsatte side af tørretumblerens.
• Ventilationen i tørretumblerens sokkel må ikke
blokeres af et gulvtæppe eller lign.

2. Skru de to markerede skruer på
vaskemaskinens bagside af.

TIP!
For at forbedre luftudskiftningen skal man
lade døren være åben ind til det rum, hvor
tørretumbleren er placeret.
Fritstående
Tørretumbleren kan placeres ved siden af
vaskemaskinen. Der skal være mindst 5 mm
frirum mellem vaskemaskinen og tørretumbleren.
Hvis kunden har problemer med, at maskinen
skrider, når den står på et gulv med lav friktion,
kan plastkopperne sættes på under
tørretumblerens fødder (mellem fod og gulv).
Vaskesøjle
Tørretumbleren kan stilles oven på en
vaskemaskine. I så fald bruger man de
vaskesøjlebeslag (fodkopper og væltesikringer),
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3. Fastgør væltesikringen med skruerne som
vist på billedet.

Installation
4. På vaskemaskinens topdæksel fastgøres de
plastkopper, der skal fiksere tørretumblerens
forfødder. Dette er vigtigt, for det er først, når
tumblerens fødder står i plastkopperne, at
man ved, at tumbleren er korrekt placeret på
vaskemaskinen.
Fjern tap A på den kop, der monteres på
højre side, og fjern tap B på den kop, der
monteres på venstre side. Fjern derefter
papiret fra den selvklæbende flade under
plastkopperne.

Justér fødderne
Skru fødderne ind eller ud, så tumbleren
står stabilt og vandret på gulvet eller på
vaskemaskinen.

A

B

5. Justér plastkopperne, så de ”tapper”, der
er vist med pile, ligger mod topdækslets
forkant hhv. sidekant, og tryk dem fast på
topdækslet. Fjern derefter de resterende
tapper.

6. Skub tumbleren ind under pladevinklerne.
Hold samtidig forkanten 10 mm til 20 mm.

7. Sæt tumblerens forfødder ned i
plastkopperne og justér, så tumbleren står
vandret.
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Installation
Luftevakuering
Tørretumblerens udblæsningsluft skal
ledes til en evakueringskanal eller til en
udledningsanordning gennem væggen ved
hjælp af den medfølgende udluftningsslange.
BEMÆRK!
Tørretumbleren må kun benyttes, når
aftræksslangen er monteret korrekt.
Tilslutning til tørretumbleren
Tørretumbleren har tre muligheder for
luftevakuering: på bagsiden, på højre side og på
venstre side. Ved leveringen er et hul åbent. De
to andre er dækket med et dæksel.
Tørretumbleren leveres med en studs (1), et
plastbånd (2) og en udluftningsslange (3).

3

2 1

Montér luftevakueringen som beskrevet
nedenfor:
1. Sæt udluftningsslangen på studsen og
fastgør den med plastbåndet.
2. Fjern plastdækslet, hvis du ønsker at
montere udluftningen i et andet hul end det
standardåbne hul.
3. Placér studsen med udluftningsslangen i
hullet.
4. Sæt dækslet for det åbne hul.
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Tilslutning til evakueringskanal
Udluftningsslangen skal ledes den korteste
vej og så lige som muligt fra tørretumbleren
til evakueringskanalen. Klip eller skæ
udluftningsslangen til, hvis den er for lang.
Udluftningsslangen kan ved behov forlænges
til maks. 8 meter (indvendig diameter 102
mm). Ved behov for en længere slangekræves
større indvendig diamenter for at bibeholde
tørretumblerens ventilatorkapacitet. Eventuelle
bøjninger skal være så bløde som muligt. Hvis
det er nødvendigt at anvende bøjninger på 90°,
må der højst være fi re af disse. Flere bøjninger
reducerer tørretumblerens ventilatorkapacitet.

ADVARSEL!
Luften fra tørretumbleren må ikke føres gennem
kanaler, der bruges til udstyr til forbrænding af
gas eller andre brændstoﬀer.

Installation
Installation i varmt klima
Ved installation i små rum med høj luftfugtighed,
hvor temperaturen kan komme over 25°C, er
der risiko for, at der samles kondensvand i det
lavtliggende punkt til gene for luftfl owet, med et
dårligt tørreresultat til følge. For at undgå dette
skal må slangen ikke monteres opad (a), men
vandret (b) eller nedad (c) i forhold til tumbleren.

Tilbehør
Hvis udluftningsslangen føres til en
udledningsanordning i væggen, kan man
forhindre indstrømning af kold luft ved at
montere et ventilationsgitter.
Ventilationsgitteret kan monteres enten
udvendigt eller indvendigt.

a

Hvis der kun er en evakueringskanal fra
rummet, skal der monteres en såkaldt
trækkanaltilslutning.

Trækkanaltilslutning

Tilbehøret kan du købe hos din forhandler.
BEMÆRK!
Undgå:
• meget lange aftrækssystemer
• for mange hjørner
• skarpe hjørner
Disse vil reducere eﬀektiviteten og forøge tidsog energiforbruget.
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Installation
Installation af aftrækssystem
Hvis der skal sluttes flere tørretumblere til det
samme aftrækssystem, skal der monteres en
envejs-klapventil (R) ved hver tørretumbler. Ved
at installere en envejs-klapventil forhindres, at
der strømmer luft tilbage til tørretumbleren.
Det kræver noget ekstra udstyr at montere en
envejs-klapventil:
Aftrækstilslutning (1), envejs-klapventil (2),
samlemuﬀe (3), fleksslange (4)
Envejs-klapventilen og samlemuﬀen medfølger
ikke og skal købes separat hos en forhandler.

BEMÆRK!
Sørg for regelmæssigt at rengøre envejsklapventilen.
Der kan sluttes op til 5 tørretumblere til det
samme aftrækssystem.
Hvis der tilsluttes mellem 2 og 5 tørretumblere
til det samme aftrækssystem, skal
aftræksslangens (D) diameter øges:
2-3 tørretumblere → D × 1,25
4-5 tørretumblere → D × 1,5
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Installation
El-installation
Hvis maskinen ved levering fra fabrikken er
forsynet med en stikprop, kan den sluttes til en
jordet stikkontakt. I modsat fald skal maskines
tilsluttes ved fast installation med flerpolet
afbryder af en autoriseret elektriker.
Enheder med monteret stik:
Maskinen leveres med et stik godkendt i
EU, som dog ikke må anvendes i en dansk
installation, da maskinen derved ikke
jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen.
Udskiftning til dansk stik skal foretages af
en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan
en til formålet godkendt adapter anvendes til
overgang mellem Schuko-stikprop og dansk
jordingssystem.
Hvis maskinen tilsluttes med et stik, skal man
være opmærksom på følgende: Stikket skal altid
være tilgængeligt, så maskinen kan afbrydes fra
netforsyningen.

Kan omkobles
Omkobling skal foretages af en elektriker eller
lign. Se kapitlet Indstillinger.
Møntautomat
Maskinen er forberedt til installation af en
møntautomat. Installation skal udføres af en
autoriseret fagmand.
Til installationen kræves et tilslutningskabel,
som forsyner møntautomaten med strøm.
Tilslutningskablet kan bestilles som reservedel
med fabrikkens art.nr. 92 090 95.
Møntautomaten skal kunne kortslutte to
signalledere i en tidsperiode på op til 10
minutter. Dette sikrer, at brugeren har tid til at
lægge vasketøjet ind, vælge program og starte
programmet, efter han/hun har lagt mønter i.
"Indkast mønt" vises i displayet, når man tænder
maskinen på hovedafbryderen.

Ved tilslutning af maskinen til en fast installation
skal man sørge for korrekt tilslutning i henhold til
farvemærkningen.
Den elektriske installation må kun foretages af
en autoriseret installatør under hensyntagen til
gældende sikkerhedsbestemmelser
BEMÆRK!
Skal ekstrabeskyttes jf.
stærkstrømsbekendtgørelsen.
Tilslutning ved levering
• 230 V, 1-Phase, 16A
• 50Hz
• Varmeeﬀekt 3000W
• Hvis der er HPFI-relæ, skal det være type A.
BEMÆRK!
Slut ikke apparatet til lysnettet ved hjælp af en
forlængerledning.

23

Lugeophæng
1

6

1. Hængselstap (foroven og forneden)
2. Dækskive
3. Plastpropper (findes på hhv. øverste og
nederste kant)
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2

3

4

5

4. Låsehage
5. Hængsler (venstre + højre side)
6. Sokkel

Lugeophæng
Du kan vælge, om lugen skal være højre- eller
venstrehængt.

Sådan gør man:

BEMÆRK!
Pas på, at du ikke ridser apparatet med
skruetrækkeren.

1. Træk soklen af.
2. Skru hængslet af, 2 skruer.

3. Løft lugen opad og tag den af. Hold samtidig
i lugen.
4. Løsn begge lugetapper (pins) (foroven og
forneden). Monter disse på modsatte side af
maskinen. Monter hængslet igen.

6. Løsn skruerne (13 styk), som sidder på
indersiden af lågen.

7. Løsn lugens inderdel (træk ned og løft ud).
8. Byt om på låsehagen (magnetlåsen) og
dækskiven. Løsn først skruen, som holder
låsehagen (magnetlåsen) fast. Brug en
flad skruetrækker til at løsne dækskiverne.
Genmonter lågehagen (magnetlåsen) og
dækskiven på den modsatte side.

pin

5. Afmonter også proppen (A) (øverst) og
bøsningerne til dørbeslagene (B) (øverst og
nederst), og monter dem på den anden side
af døren.
(A)

(B)

Brug en flad skruetrækker til at løsne propperne.

9. Genmonter lugens inderdel med skruerne
(13 styk).
10.Løsn de to skruer, som holder håndtaget
fast på lugen. Fjern de to plastpropper, som
sidder i de tilsvarende skruehuller på den
anden side af lugen. Monter håndtaget på
den anden side af lugen med de to skruer,
og tryk de to plastpropper i hullerne, hvor
håndtaget sad før.
11.Montér lugen igen ved at løsne skruerne på
hængslet en smule, sætte lugen på plads
og lukke den. Skru hængslet fast igen. Sæt
soklen tilbage på plads.
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Personlige notater
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Personlige notater
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LYNGUIDE
TRYK PÅ HOVEDKONTAKTEN.
Læg tøjet i, og luk lågen.

1.
2.

VÆLG ET PROGRAM OG EVENTUELLE RELEVANTE
INDSTILLINGER.
Drej programvælgeren til det ønskede program.

TRYK PÅ START-KNAPPEN.

3.
AFSLUTNING AF TØRREPROGRAMMET
Teksten Slut vises i displayet, når programmet er færdigt.

4.

Rengør fnugfilteret efter hver brug.
Sluk på hovedkontakten.
Luk lågen.

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer.

Gorenje, Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenija
www.asko.com
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