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1. Vennligst les denne bruksanvisningen 
først!
Kjære kunde,
takk for at du har valgt et Grundig-produkt. Vi håper at produktet, som er 
produsert med høy kvalitet og bruk av høyteknologi, vil gi deg optimale 
resultater. Vi anbefaler deg å lese gjennom denne bruksanvisningen og den 
øvrige medfølgende dokumentasjonen nøye før du bruker produktet, og 
oppbevare bruksanvisningen og den øvrige medfølgende dokumentasjonen 
for fremtidig referanse. Hvis du selger eller gir bort produktet til 
noen andre, la da også bruksanvisningen og den øvrige medfølgende 
dokumentasjonen følge med. Ta hensyn til alle detaljer og advarsler som 
er angitt i bruksanvisningen og følg instruksjonene der. Husk at denne 
bruksanvisningen også gjelder for flere andre modeller. Forskjeller mellom 
modellene er det gjort oppmerksom på i bruksanvisningen.

Les anvisningene.

Forklaring av symboler
Gjennom denne bruksanvisningen er følgende symboler brukt:

C Viktig informasjon eller nyttige tips om bruk.

A Advarsel vedr. farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.

B Advarsel mot elektriske støt.

Advarsel mot varme overflater.

Advarsel mot brannfare.

Produktets emballasje er laget av resirkulerbare materialer i 
henhold til våre nasjonale lover på miljøområdet.

Kast ikke emballasjeavfall sammen med husholdningsavfall eller annet 
avfall, men kast dette til på innsamlingssteder (miljøstasjoner) som er 
opprettet av de lokale myndighetene.
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2. Viktige instruksjoner for sikkerhet og 
miljø
Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinstruksjoner som vil hjelpe 
å beskytte mot personskader eller materielle skader. Unnlatelse 
av å følge disse instruksjonene vil ugyldiggjøre garantien.

2.1 Generell sikkerhet

• Tørketrommelen kan brukes av barn på og over 8 år, og av 
personer med mennesker med fysiske, sensoriske eller 
mentale evner som ikke er fullt utviklet, eller som mangler 
erfaring og kunnskap. Dette er forutsatt at de holdes under 
tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og 
risikoen forbundet med det.  Barn skal ikke leke med pro-
duktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn 
med mindre de overvåkes av andre.

• Barn på under 3 år skal holdes unna med mindre de 
overvåkes kontinuerlig.

• Justerbare føtter må fjernes. Gapet mellom tørketrommelen 
og gulvet skal ikke reduseres med materialer slik som 
tepper, tre eller teip. Det vil forårsake problemer med 
tørketrommelen.

• Installasjon og reparasjon må alltid utføres at det autoriser-
te serviceverkstedet. Produsenten skal ikke holdes ansvar-
lig for skader som måtte oppstå fra prosedyrer som utføres 
av uatoriserte personer.

• Vask aldri tørketrommelen ved å spraye eller helle vann på 
den! Det er fare for elektrisk støt!
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2.1.1 Elektrisk sikkerhet

A Instruksjoner for elektrisk sikkerhet skal være inkludert 
mens elektrisk tilkobling gjøres under monteringen.

A Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern 
bryterenhet, som for eksempel et tidsur, eller kobles til 
en krets som regelmessig slås av og på ved en enhet.

• Koble tørketrommelen til en jordet stikkontakt som er 
beskyttet med en sikring med verdien som er angitt på 
typeskiltet.  Få en kvalifisert tekniker til å utføre jordingsins-
tallasjonen. Selskapet vårt skal ikke holdes ansvarlig for 
skader som måtte oppstå når tørketrommelen brukes uten 
jording i henhold til lokale forskrifter.

• Spenningen og det tillatte sikringsvernet er beskrevet på 
typeskiltet. 

• Spenningen på typeskiltet må være lik nettspenningen. 

• Koble fra tørketrommelen når den ikke er i bruk.

• Koble tørketrommelen fra nettspenningen under installas-
jon, vedlikehold, rengjøring og reparasjonsarbeid.

• Ikke berør tørketrommelen med våre hender! Koble aldri fra 
ved å trekke i kabelen, trekk alltid i pluggen.

• For å redusere fran for brann og elektrisk støt, ikke bruk 
skjøteledninger, multiplugger eller adaptere for å koble 
tørketrommelen til strømforsyningen.

• Støpselet må være lett tilgjengelig etter installasjon.

B Skadede nettkabler må byttes ut ved å varsle det 
autoriserte servicenettverket.

B Hvis tørketrommelen er defekt, må den ikke brukes med 
mindre det repareres av et autorisert serviceverksted!  
Det er fare for elektrisk støt!
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2.1.2 Produktsikkerhet

Punkter som må tas med i betraktning i forbindelse 
med brannfare:
Klesvasken og gjenstandene angitt nedenfor må 
ikke vaskes i tørketrommelen da dette kan medføre 
brannfare.

• Uvaskede plagg

• plagg med olje, aceton, alkohol, fyringsolje, parafin, 
flekkfjernere, terpentin, parafin eller parafinfjernere 
må vaskes i varmt vann med rikelig vaskemiddel før 
de tørkes i tørketrommelen. 

Av denne grunn er det særlig viktig at plagg som med 
slike flekker vaskes grundig. For å gjøre dette, bruker 
du en passende mengde oppvaskmiddel og en høy 
vasketemperatur. 
Klesvasken eller plaggene nedenfor må ikke tørkes i 
tørketrommelen på grun av brannfare:

• Plagg eller puter stivet opp med skumgummi (la-
teks), dusjhetter, vanntette tekstiler, materialer med 
gummiarmering og gummiputer. 

• Ingenting rengjøres med industrielle kjemikalier.

Gjenstander slik som lightere, fyrstikker, mynter, 
metalldeler, tråder osv. kan skade trommelsettet eller 
føre til funksjonsproblemer. Derfor bør du sjekke all 
vasken som du vil sette inn i tørketrommelen.

Stopp aldri tørketrommelen før programmet er ferdig. 
Hvis du må gjøre dette, fjerner du all tøyvaskenraskt og 
legger dem ut for å spre varmen.
Klæt som ikke vaskes tilstrekkelig kan antennes på 
egenhånd og kan til og med antennes etter at tørkingen 
er over.
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• Du må gi sørge for nok ventilasjon for å hindre at gasser 
kommer ut fra enheter som opererer med andre typer drivs-
toff. Du må blant annet hindre at den åpne flammen akku-
muleres i rommet på grunn av faren for flammetilbakeslag.

A
Undertøy som inneholder metallforsterkninger skal 
ikke tørkes i trommelen. Tørketrommelen kan bli skadet 
hvis metallforsterkninger blir løse og brekker av under 
tørking.

C
Bruk tøymyknere og lignende produkter i henhold til 
produsentenes anvisninger.

C
Rengjør alltid lofilteret før og etter du setter inn vasken. 
Bruk aldrig tørketrommelen med mindre lofilteret er satt 
inn.

• Forsøk aldri reparere tørketrommelen på egenhånd. Ikke 
utfør noen reparasjoner eller utskifting på produktet selv 
om du kjenner til eller har muligheten til å utføre den 
nødvendige prosedyren med mindre det er helt tydelig 
foreslått i instruksjonsboken eller den publiserte service-
manualen. Ellers kan du sette ditt og andres liv i fare.

• Det må ikke være en låsbar dør, skyvedør eller dør med 
hengsler som kan blokkere åpningen av ileggsdøren på ste-
det der tørketrommelen skal monteres. 

• Monter tørketrommelen på steder som er egnet for hjem-
mebruk. (Bad, lukket balkong, garasje osv.)

• Sørg for at ikke kjæledyr kommer inn i tørketrommelen. 
Sjekk innsiden av tørketromellen før du bruker den.

• Ikke len på ileggsdøren til tørketromellen når den er åpen 
da dette kan før til at trommelen faller.

• Lo må ikke få lov til å samle seg opp rundt tørketrommelen
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2.2 Montering over en vaskemaskin

• En festeanordning bør brukes mellom de to maskinene 
når du monterer tørketrommelen over en vaskemaskin. 
Tilslutningsanordningen må monteres av det autoriserte 
serviceverkstedet.

• Totalvekten på vaskemaskinen og tørketrommelen – med 
full last – når de er plassert oppå hverandre når omtrent 
180 kg. Plasser produktene på et solid gulv med tilstrekkelig 
bærekapasitet!

A
Vaskemaskinen kan ikke plasseres på tørketrommelen. 
Ta hensyn til advarslene ovenfor når du monterer 
vaskemaskinen.

Monteringstabell for vaskemaskin og tørketrommel

Tørketrommelens 
dybde

Vaskemaskinens dybde

62 cm 60 cm  54 cm 50 cm 49 cm 45 cm 40 cm

54 cm Kan monteres Kan 
monteres Kan ikke 

monteres
60 cm Kan monteres Kan ikke 

monteres
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2.3 Tiltenkt bruk

• Tørketrommelen er designet for bruk i hjemmet. Den er ikke 
egnet for kommersiell bruk og må ikke brukes til annet enn 
tiltenkt bruk.

• Tørketrommelen skal kun brukes til å tørke klesvask som er 
merket for dette.

• Produsenten fraskriver seg alt ansvar ved uriktig bruk og 
transport.

• Levetiden til tørketrommelen du kjøpte er 10 år. I løpet den-
ne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at 
tørketrommelen fungerer som den skal.

2.4 Barnesikkerhet

• Emballasjematerialer er farlige for barn. Hold emballasje-
materiale.

• Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn 
unna produktet når det er i drift. Ikke la dem tukle med 
tørketrommelen. Bruk barnesikringen for å hindre barn i å 
tukle med tørketrommelen.

C Barnesikringen er på kontrollpanelet. (Se barnesikring)

• Hold ileggsdøren lukket selv når tørketrommelen er i bruk.
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2.5 Samsvar med WEEE-forskriften og 
avhending av avfallsproduktet

Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv 
(2012/19/EU).  Dette produktet har et 
klassifiseringssymbol for kasserte elektriske og 
elektroniske produkter (EE-avfall).

Dette produktet er produsert med deler og materialer av 
høy kvalitet som kan gjenbrukes og er egnet for resirkulering. 
Avfallsproduktet må ikke avhendes sammen med normalt 
husholdningsavfall og annet avfall ved slutten av levetiden. Ta 
det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk 
utstyr. Rådfør med lokale myndigheter for å lære mer om disse 
mottakene.

2.6 Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktivet 
(2011/65/EU).  Det kan ikke inneholde farlig og forbudt materiell 
som er angitt i direktivet.

2.7 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare 
materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. 
Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med 
husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for 
emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.
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2.8 Tekniske spesifikasjoner

* Min. høyde: Høyde med justerbare føtter som er lukket.
    Maks. høyde: Høyde med justerbare føtter som er åpnet maksimalt.
** Vekt på tørr klesvask før vask.
*** Typeetikett bak ileggsdøren.

C Tekniske spesifikasjoner for dette apparatet kan bli endret 
uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.

C
Tegningene i denne bruksanvisningen er skjematiske 
og stemmer ikke nødvendigvis nøyaktig overens med 
produktet.

C
Verdiene som er oppgitt på maskinens etiketter eller i 
dokumentasjonen som følger med maskinen er oppnådd 
på laboratorium i henhold til relevante standarder. 
Avhengig av drifts-og miljømessige forhold knyttet til 
apparatet, kan verdiene variere.

NO
Høyde (justerbar) 84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde 59,7 cm
Dybde 57,8 cm
Kapasitet (maks.) 8 kg**
Nettovekt (± 4 kg) 46 kg
Spenning

Se typeskilt***Nominell strøminngang
Modellkode
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3   Din tørketrommel
3.1 Leveransens omfang 

1 2 3 54

1. Vannuttappingsslange *
2. Filterskuffsvamp*
3. Bruksanvisning
4. Tørking Rack*
5. Tørking Rack bruksanvisning*

*Den kan leveres sammen med maskinen, avhengig av modell.
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4. Montering
Før du ringer det nærmeste 
autoriserte servicesenteret for 
å montere tørketrommelen, må 
elektrisk installasjon og vannavløpet 
er hensiktsmessig.Hvis de ikke er 
passende, ringer du en kvalifisert 
elektriker og tekniker for å 
gjennomføre nøvendige endringer.

C
Klargjøring av 
tørketrommelens 
plassering samt elektriske- 
og avløpsinstallasjoner er 
kundens ansvar.

A Før montering, må du 
inspisere tørketrommelen 
visuelt for å se om den har 
feil. Hvis tørketrommelen 
er skadet, skal du ikke 
montere den Skadede 
produkter kan utgjøre en 
helsemessig risiko.

A La tørketrommelen vente i 
12 timer før du begynner å 
bruke den.

4.1 Egnet monteringssted
• Monter tørketrommelen på en 

stabil og jevn overflate. 
• Tørketrommelen er tung. Ikke 

flytt den på egenhånd.
• Bruk tørketrommelen på et godt 

ventilert, støvfritt sted.
• Gapet mellom tørketrommelen 

og overflaten skal ikke reduseres 
med materiale slik som tepper, 
tre eller teip.

• Ikke dekk til ventilasjonsgitteret 
til tørketrommelen. 

• Det må ikke være en låsbar dør, 
skyvedør eller dør med hengsler 

som kan blokkere åpningen 
av ileggsdøren på stedet der 
tørketrommelen skal monteres.

• Når tørketrommelen er montert, 
må den være på samme syed der 
tilkoblingene er blitt gjort. Når 
du monterer tørketrommelen, 
må du sørge for at bakveggen 
til trommelen ikke kommer 
i kontakt med noe (uttak, 
stikkontakt, osv.). 

• Plasser tørketrommelen minst 
1 cm unna kantene av de andre 
møblene.

• Tørketrommelen kan brukes ved 
temperaturer mellom +5 °C og 
+35 °C. Dersom driftsforholdet 
faller utenfor dette området, 
vil dette påvirke driften av 
tørketrommelen negativt og den 
kan bli skadet.

• Den bakre overflaten til 
tørketrommelen skal plasseres 
mot en vegg.

B Ikke plasser 
tørketrommelen på 
strømkabelen.

4.2 Fjerne enheten for 
transportsikkerhet

A
Fjern enheten for 
transportsikkerhet før du 
bruker tørketrommelen for 
forsøte gang.

• Åpne ileggsdøren.
• Det er en nylonpose i trommelen 

som inneholder et stykke 
styropor. Hold den i delen som er 
merket med XX XX.

• Dra nylonet mot deg og fjern 
enheten for transportsikkerhet.



49

DA

NO

Tilkobling av avløpsslang
1-2 Trekk i slangen bak 

tørketrommelen med hendene 
for å koble den fra stedet der den 
er tilkoblet. Ikke bruk verktøy til å 
fjerne slangen.

3 Koble den ene enden av 
avløpsslangen som følger 
med tørketrommelen til 
tilkoblingspunktet der du fjernet 
slangen til produktet i forrige 
trinn.

4 Koble den ene enden av 
avløpsslangen direkte til avløpet 
eller håndvasken.

1

3 4

2

A
Slangetilkoblingen må 
gjøres på en sikker måte. 
Avløpsslangen blir overfylt 
hvis slangen kommer ut 
av huset mens vannet 
tømmes.

C
Avløpsslangen må festes til 
en høyde på maksimalt 80 
cm.

C
Sørg for at avløpsslangen 
ikke tråkkes på og ikke 
brettes mellom avløpet og 
maskinen.

A
Se til at ingen del 
av enheten for 
transportsikkerhet er igjen i 
trommelen.

4.3 Installering under benk
• Dette produktet kan bli installert 

under en benk, såfremt benkens 
høyde er tilstrekkelig.

A
FORSIKTIG: Mens du 
bruker en tørketrommel 
som er plassert under 
en benk, ha aldri 
tørketrommelen i gang uten 
installeringsdelen under 
benken.

Tørketrommelens dybde 60 cm 54 cm

Installeringsdelen 
under benkens 

varebeholdningsnummer.
2979700200 2973600200

• La det være minst tre cm plass 
rundt produktets sider og 
bakvegg når du installerer det 
under en benk eller in i et skap.

4.4 Tilkobling av avløpt
I produkter utstyrt med en 
kondensatorenhet vil vann samle seg 
i vanntanken under tørkesyklusen. 
Du bør tømme oppsamlet vann etter 
hver tørkesyklus.
Du kan tømme oppsamlet vann 
direkte gjennom avløpslangen som 
følger med produktet istedenfor å 
tømme vannet som samles opp i 
vanntanken periodevis.
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4.5 Justering av føttene
• For å sikre at tørketrommelen 

går stille og vibrasjonsfritt, må 
den stå jevnt og balansert på 
føttene. Balanser maskinen ved å 
justere føttene.

• Vri føttene til venstre eller høyre 
til tørketrommelen står jevnt og 
fast.

C Skru aldri justeringsføttene 
løs fra sine respektive hus.

4.6 Elektrisk tilkobling
For spesifikke instruksjoner for 
elektrisk tilkobling som kreves 
under montering, (se 2.1.1 Elektrisk 
sikkerhet)
4.7 Transport av tørketrommelen
Koble fra tørketrommelen før du 
transporterer den.
Tøm alt vannet som er igjen i 
tørketrommelen.
Hvis du gjør en direkte 
avløpstilkobling, må du fjerne 
slangeforbindelser.

A
Vi anbefaler 
tørketrommelen i oppreist 
stilling. Hvis det ikke er 
mulig å bære maskinen 
i oppreist, anbefaler vi å 
bære den ved å vippe den 
mot høyre side når du ser 
på den forfra. 

4.8 Advarsler om lyder

C
Det er normalt å av og til 
høre metallisk støy under 
monteringen.

C
Vann som samlesopp under 
drift pumpes til vanntanken. 
Det er normalt å høre 
pumpelyder under denne 
prosessen
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4.9 Skifte belysningslampe 
I tilfelle en belysningslampe brukes i 
tørketrommelen. For å skifte pæren/
LED-en som brukes til belysning av 
tørketrommelen, ring det autoriserte 
servicesenteret. Lampen(e) som 
brukes i dette produktet er ikke 
egnet for vanlig rombelysning. Det 
tiltenkte formålet til denne lampen 
er å hjelpe brukeren med å sette tøy 
i tørketrommelen på en komfortabel 
måte. Lampene som brukes i dette 
apparatet må tåle ekstreme fysiske 
forhold slik som vibrasjoner og 
temperaturer over 50 °C.
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5. Forberedelse
5.1 Klesvask egnet for tørking i tørketrommelen
• Følg alltid instruksjonene på tøylappene. Tørk bare plagg med en lapp der 

det står at de kan tørkes i en tørketrommen og sørg for at du har valgt det 
riktige programmet.

SYMBOLER FOR KLESVASK

Tørkesymboler Tåler 
tørketrommel

Strykefritt Tørkes som 
finvask

Tåler ikke 
tørketrommel

Skal ikke tørkes Tåler ikke 
rensing

Tørkeinnstillinger
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temperatur

Sk
al

 ik
ke

 s
try

ke
s

M
å 

ikk
e 

da
m

ps
try

ke
s

Maksimal temperatur 200 0C 150 0C 110 0C

5.2 Klesvask ikke egnet for 
tørking i tørketrommelen

C
Delikate broderte stoffer, 
ull, silkeplagg, delikate 
og dyrebare stoffer, 
lufttette gjenstander og 
tyllgardiner er ikke egnet 
for maskintørking.

5.3 Forbered klesvask for tørking
• Plagg kan vikles inn i hverandre 

etter vask. Separer plaggene før 
du setter dem i tørketrommelen.

• Tørk plaggene med 
metalltilbehør som glidelås, fra 
innsiden og ut.

• Fest glidelåser, kroker og 
spenner og knepp sammen laken. 

5.4 Hva du bør gjøre for å spare 
energi
Informasjonen nedenfor vil hjelpe 
deg å bruke tørketrommelen på en 
økologisk og energieffektiv måte.
• Spinn tøyet på høyest mulig 

hastighet når du vasker det. 
Tørketiden vil dermed forkortes 
og energiforbruket reduseres.

• Sorter tøyet etter type og 
tykkelse. Tørk tøy av samme 
type sammen. Kjøkkenkluter 
og bordkluter tørker for 
eksempel fortere enn tykke 
baderomshåndklær.

• Følg instruksjonene i 
bruksanvisningen når du skal 
velge programmer.
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• Ikke åpne ileggsdøren til 
maskinen under tørking med 
mindre det er nødvendig. Hvis 
absolutt må åpne ileggsdøren, 
må du ikke holde den åpen lenge.

• Ikke sett inn vått tøy mens 
tørketrommelen er i drift

• Rengjør lofilteret før og etter hver 
tørkesyklus. (Se 7.1 Rengjøre 
lofilter / indre overflate på 
ileggsdør)

• Rengjør filteret med jevne 
mellomrom når det er synlig 
luftoppsamling på filteret eller 
når symbolet tennes, hvis det 
er rengjøringssymbol «  » 
tilgjengelig.(Se 7.4 Rengjøre 
filterskuffen)

• Ventiler rommet, der 
tørketrommelen befinner, grundig 
under tørking.

5.5 Riktig lastkapasitet
Følg instruksjonen i “programvalg- 
og forbrukstabellen”. Ikke last 
inn mer enn kapasietsverdiene på 
etiketten.

C
De anbefales ikke å lasten 
inn en større mengde 
klesvask enn det som står 
på figuren. Tørkeytelsen 
reduseres når maskinen er 
ovrbelastet. Tørketrommelen 
og klesvasken kan dessuten 
bli skadet.

Følgende vekter er gitt som 
eksempler.

Klesvask Omtrentlige 
vekter (g)*

Dynetrekk i bomull 
(dobbelt) 1500

Dynetrekk i bomull 
(enkelt) 1000

Lakener (doble) 500
Lakener (enkle) 350
Store bordkluter 700
Små bordkluter 250
Teservietter 100
Baderomshåndklær 700
Håndklær 350
Bluser 150
Bomullsskjorter 300
Skjorter 250
Bomullskjoler 500
Kjoler 350
Bukser 700
Lommetørkler (10 
stykker) 100

T-skjorter 125
*Vekt på tørr klesvask før vask.
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1. På/Av/Kansellerings-knapp
2. Programnummer-indikator
3. Display
4. Start/Pause-knapp
5. Avslutningstidsinnstillingsknapp
6. Lydadvarselsnivå/Barnesikringsknapp
7. Timerprogramvalgsknapp
8. Programvalgsknott

6. Betjening av produktet
6.1 Styringspanel

8

1 2

7 6 5 4

3

6.2 Displaysymboler
Indikator som viser tiden som gjenstår*

Filterskuff-rengjøringsadvarselssymbol

Filterrengjøringsadvarselssymbol

Lydadvarselssymbol

Barnesikringsadvarselssymbol

Vanntankadvarselssymbol

Avslutningstidssymbol

Start-/Pause-symbol 

List som viser programmets framdrift

* Tiden som vises på displayet viser gjenstående tid fram til 
slutten av programmet og endres i henhold til tøyets 
fuktighetsnivå og tørketrommelmodell.
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6.3 Klargjøring av maskinen
1. Koble til maskinen.
2. Legg tøyet inn i maskinen.
3. Trykk på På/Av/Kanseller 

-knappen i ett sekund (lenge).
4. Når maskinen brukes for første 

gang, begynner det med et 
deklarasjonsprogram (tørking av 
bomull).

C Å trykke på På/Av/
Kanseller -knappen 
betyr ikke nødvendigvis at 
programmet har startet. 
Trykk på Start/Pause 
-knappen for å starte opp 
programmet.

6.4 Programvalg
1. Bestem deg for et passende 

program fra tabellen nedenfor, 
som inneholder ulike 
tørkingsnivåer.

2. Velg ønsket program ved hjelp av 
Programvalgs- knotten.

Ekstra 
tørt 

Bare bomullstøy tørkes 
ved normal temperatur. 
Tykke tekstiler og 
tekstiler med flere lag 
(håndklær, sengetøy, 
jeans m.m.) tørkes 
på en måte der de 
ikke krever stryking 
før de blir plassert i 
garderoben.

Skaptørt 

Alminnelig tøy (skjorter, 
kjoler m.m.) tørkes 
slik at de er klare til å 
strykes

Skaptørt 
pluss 

Alminnelig tøy (duker, 
undertøy og lignende) 
tørkes på en måte der 
de ikke krever stryking 
før de blir plassert i 
garderoben..

Stryketørt

Alminnelig tøy (f.eks.: 
duker, undertøy), tørkes 
på en måte der de ikke 
krever stryking før de 
legges i skuffene, men i 
større grad enn det som 
gjelder for klart til bruk-
alternativet.

C For ytterligere opplysninger 
om programmet, 
se "Programvalg og 
forbrukstabell".

6.5 Hovedprogrammer
Avhengig av stofftype, er følgende 
hoved-programmer tilgjengelige:
• Bomullstøy
Tørk holdbart tøy med dette 
programmet. Tørker ved normal 
temperatur. Det anbefales å bruke 
dette programmet til bomullstøy 
(laken, dynetrekk, håndklær, 
badekåper, o.a.).  
• Syntetiske stoffer
Tørk mindre holdbart tøy med dette 
programmet. Anbefales til syntetiske 
stoffer.
6.6 Ekstraprogrammer 
For spesielle tilfeller er de følgende 
ekstraprogrammene tilgjengelige i 
maskinen.

C Ekstraprogrammene kan 
variere, avhengig av din 
maskins funksjoner.

• Sengetøy
Tørk kun fiberdyner som er forsynt 
med etikett der det står "kan tørkes 
i maskin." Pass på at du legger 
dynen inn på riktig måte for å unngå 
skader på maskinen og dynen. Ta av 
dynetrekk før du legger dynen inn 
i maskinen. Brett dynen i to før du 
legger den inn i maskinen. 
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- Ikke legg inn mer enn en 
dobbeltfiberdyne (200 x 200 cm). Ikke 
tørk gjenstander som inneholder 
bomull, slik som dyner, puter m.m.
- Ikke tørk andre gjenstander enn 
dyner som tepper, matter eller 
matter. Det kan utrette permanent 
skade på maskinen din.

C For å oppnå 
bedre resultater i 
tørketrommelen, 
må tøyet vaskes på 
egnede programmer og 
sentrifugeres på anbefalte 
sentrifugehastigheter i 
vaskemaskinen.

• Skjorter 
Dette programmet tørker skjorter 
mer sensitivt og bretter dem mindre 
og dermed bidrar det til at det blir 
lettere å stryke dem.

C Det kan være litt fuktighet 
igjen i skjortene ved 
slutten av programmet. 
Vi anbefaler deg å ikke 
la skjorter bli liggende i 
tørketrommelen.

• Jeans 
Bruk dette programmet til å tørke 
dine jeans som er sentrifugert på høy 
hastighet i vaskemaskinen.
• Sportstøy
Bruk dette programmet til å tørke 
syntetiske plagg, bomullsplagg og 
plagg laget av blandede tekstiler 
sammen.
• Ulloppfriskning
Bruk dette programmet til å 
lufte og mykgjøre ulltøy som kan 
vaskes i vaskemaskin. Ikke bruk 
programmet for å tørke tøyet helt. Ta 
ut og luft tøyet umiddelbart etter at 
programmet er over.

• Daglig
Du kan tørke både bomull og 
syntetisk tøyvask med dette 
programmet.
• Skjorter 30’
Bruk dette programmet til å gjøre 
to skjorter klare til stryking på 30 
minutter.

• Finvask
Du kan tørke svært sarte tekstiler 
(silkebluser, fint undertøy, m.v.) som 
er egnet for tørking eller tøy som 
anbefales å håndvaskes på lavere 
temperatur.

C Det anbefales å bruke en 
tøypose for å unngå at visse 
ømfintlige plagg og tøy 
blir krøllete eller skadet. 
Ta tøyet umiddelbart ut 
av tørketrommelen og 
heng det opp etter at 
programmet er slutt for å 
hindre at det blir krøllete.

• Oppfriskning
Bare lufting utføres i 10 minutter 
uten å blåse varm luft. Du kan 
lufte klær som har blitt oppbevart i 
lukket miljø over lang tid og fjerne 
ubehagelige lukter takket være dette 
programmet.
• Timerprogrammer
Du kan velge en av de tidsinnstilte 
programmene på hhv. 10 min., 20 
min., 30 min., 40 min., 50 min., 60 
min., 80 min., 100 min., 120 min., 
140 min. og 160 min. for å oppnå 
ønsket endelig tørkingsnivå ved lave 
temperaturer. 

C Med dette programmet 
utfører maskinen tørking 
i den tiden som er valgt, 
uavhengig av tørrhetsnivå.
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”Programmet Bomull skaptørt” brukes ved full og delvis last og er 
standardprogrammet som informasjonen i etiketten og  beskrivelsen gjelder for. 
Det vil si at dette programmet er egnet for tørking av normalt våt bomulltøy og at 
det er det mest energieffektive programmet for bomull.

* : Energimerkings-standardprogram (EN 61121:2012) ”Alle filtre skal renses 
før testserien” Alle verdier som er angitt i tabellen er satt i hht. EN 61121:2012 
Standard. Disse verdiene vil kunne avvike fra verdiene i tabellen alt etter type tøy, 
sentrifugeringshastighet, miljømessige forhold og svingninger i spenning.

Programvalg og forbrukstabell
NO

Programmer
Kapasitet 

(kg)
Sentrifugeringshastighet 

i vaskemaskin (o/min)

Omtrentlig 
mengde 

resterende 
fuktighet

Tørketid 
(minutter)

Bomullstoffer / kulørt

A Ekstra tørt 8 1000 % 60 215

A  Skaptørt 8 / 4 1000 % 60 197 / 115

A  Stryketørt 8 1000 % 60 145

Skjorter 30’ 0,5 1200 % 60 30

Skjorter 1,5 1200 % 50 60

Jeans 4 1200 % 50 150

Sengetøy 2,5 1000 % 50 120

Sportstøy 4 1000 % 60 135

Daglig 4 1200 % 50 125

Finvask 2 600 % 40 70

Ulloppfriskning 1,5 600 % 50 9

Syntetiske stoffer

B  Skaptørt 4 800 % 40 70

B  Stryketørt 4 800 % 40 60

Energiforbruksverdier

Programmer
Kapasitet 

(kg)
Sentrifugeringshastighet 

i vaskemaskin (o/min)

Omtrentlig 
mengde 

resterende 
fuktighet

Energiforbruksverdi 
kWh

Bomull lintøy Skaptørt* 8/4 1000 % 60 1,96 / 1,06

Bomull Stryketørt 8 1000 % 60 1,5

Syntetisk Skaptørt 4 800 % 40 0,75

Strømforbruk for av-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PO 
(W)

0,4

Strømforbruket til på-modus for standard bomullsprogram ved full belastning, PL 
(W)

1,0

Inneholder klimagasser som omfattes av Kyoto-protokollen. Hermetisk lukket.
R134a / 0,30 kg   -   GWP:1430   -   0,429 tCO2e



58

6.7 Tilleggs funksjoner
Lyd advarsel
  Maskinen vil gi fra seg en 
lydadvarsel når programmet er 
ferdig. Bruk lydadvarselsnivå- 
knappen til å justere lydnivået.

C Du kan endre lydnivå enten 
før programmet starter opp 
eller mens programmet er 
i gang.

Anti-krølling
A 2-timers anti-krøllings-program 
for å hindre at tøyet krølles vil bli 
aktivert dersom du ikke tar ut tøyet 
etter at programmet er avsluttet. 
Dette programmet roterer tøyet i 
10-minutters-intervaller for å hindre 
krølling. 
6.8 Advarsels- symboler

C Advarselssymboler vil 
kunne avvike alt etter din 
maskins modell.

Lofilter- rengjøring
Når programmet er ferdig, vil 
et advarselssymbol vises for å 
minne deg på om at filtret trenger 
rengjøring.

C Dersom 
filterrengjøringssymbolet 
vises kontinuerlig, 
se da seksjonen 
"Problemløsning."

Vann- tank
Når programmet er ferdig, vil et 
advarselssymbol vises for å minne 
deg på om at vanntanken trenger å 
tømmes.
Dersom vanntanken blir full 
mens programmet går, vil 
advarselssymbolet begynne å blinke 
og maskinen vil ta en pause. Tøm 
vannet i tanken og trykk på Start/
Pause- knappen for å fortsette 
programmet. Advarselssymbolet slås 
av og programmet gjenopptar drift.

Rengjøring av filterskuff
Advarselssymbolet blinker med visse 
mellomrom for å minne deg på om at 
filterskuffen trenger rengjøring. 

Avslutningstids-innstilling
Avslutningstids-innstillings- 
funksjonen gjør det mulig å utsette 
avslutningstiden for programmet i 
opptil 24 timer. 
1. Åpne innleggingsdøren og legg 

inn tøyet.
2. Velg tørkingsprogram, 

sentrifugeringshastighet og, hvis 
nødvendig, tilleggsfunksjoner.

3. Trykk på Avslutningstids- 
innstillings- valgknappen for å 
stille inn ønsket Avslutningstid 
Innstillings- symbol lyser opp 
på displayet.(Når det trykkes 
på knappen og den holdes inne, 
fortsetter Avslutningstid å gå 
uavbrutt).
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4. Trykk på Start/Pause- knappen. 
Avslutningstids-innstillingen 
begynner nedtelling. “:” midt i 
den Avslutningstids-innstillingen 
som vises vil begynne å blinke.

C Ekstra tøy vil kunne 
legges inn/tas ut i løpet 
av avslutningstids-
perioden.  Ved slutten av 
avslutningstidsperiode-
nedtellingen, vises 
avslutningstids-symbolet, 
tørkingsprosessen settes 
i gang og programmets 
varighet vises. Tiden 
som vises på displayet er 
totaltiden, bestående av 
alminnelig tørkingstid og 
avslutningstid.

Endring av avslutningstid
Dersom du ønsker å endre 
avslutningstid under nedtellingen:
1. Trykk på På/Av/Kanseller- 

knappen i tre sekunder for å 
kansellere programmet. Start 
opp maskinen på nytt og gjenta 
avslutningstids-prosedyren for 
ønsket tid.

2. Dersom din maskin er i drift for 
første gang, starter den opp med 
deklarasjons-program (tørking 
for bomull).

Kansellering av avslutningstids- 
funksjon
Dersom du ønsker å kansellere 
avslutningstids-nedtellingen og sette 
programmet i gang straks:
1. Trykk på På/Av/Kanseller- 

knappen i tre sekunder for å 
kansellere programmet.. 

2. Trykk på På/Av/Kanseller- 
knappen for å starte opp 
programmet du tidligere har 
valgt.

6.9 Start av program
Trykk på Start/Pause- knappen for å 
starte opp program.
Start- symbolet vil lyse opp for å 
indikere at programmet har started 
og “:” symbolet midt i den tiden som 
gjenstår vil fortsette å blinke. 
6.10 Barnesikring
Maskinen er utstyrt med en 
Barnesikring som hindrer konflikt 
med det aktuelle programmets gang 
ved at det trykkes på en knapp. Alle 
knapper, foruten På/Av/Kanseller- 
knappen på styringspanelet 
deaktiveres når Barnesikringen er 
aktiv.
For å aktivere Barnesikringen, 
trykker du på Lydadvarsel, 
Barnesikring i tre sekunder.
For å starte opp et nytt program 
etter at det aktuelle programmet er 
over eller for å avbryte det aktuelle 
programmet, bør Barnesikringen 
deaktiveres. Trykk på samme knapp 
i tre sekunder igjen for å deaktivere 
Barnesikringen.

C Det vil vises et lås-
symbol på displayet når 
Barnesikringen er aktivert.

C Barnesikringen deaktiveres 
når maskinen slås av og på 
med På/Av/Kansellerings- 
knappen.
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Når Barnesikringen er aktivert:
• Displaysymbolene kommer 

ikke til å endres selv om 
Programvalgsknottens posisjon 
endres mens maskinen er i gang 
eller stoppes.

• Dersom Barnesikringen 
deaktiveres etter at 
Programvalgsknottens posisjon 
er endret mens maskinen 
går, stanser maskinen og ny 
programinformasjon vises. 

6.11 Endring av program etter at 
det har startet opp.
Etter at maskinen har startet opp, 
kan du endre programmet som 
er valgt og tørke tøyet på et annet 
program.
1. Dersom du ønsker å velge ekstra 

tørr-programmet istedenfor 
strykningstørr-programmet, 
trykk da på Start/Pause- 
knappen i ett sekund for å stanse 
programmet.

2. Velg ekstra tørr-programmet ved 
å vri på Programvalgsknotten.

3. Trykk på Start/Pause- knappen 
for å starte opp program.

Innlegging av ytterligere/uttaking 
av tøy i Pause-modus
For å tilføre eller ta ut tøy etter at 
tørkingsprogrammet har startet opp:
1. Trykk på Start/Pause- knappen 

for å slå maskinen over i Pause- 
modus. Tørkingsprosessen vil 
stanse.

2. Mens maskinen er i 
Pause- modus, åpner du 
innleggingsdøren, tilfører 
eller tar ut tøy og lukker så 
innleggingsdøren.

3. Trykk på Start/Pause- knappen 
for å starte opp program.

C Tøy som legges i etter at 
tørkingsprosessen har 
begynt, vil kunne forårsake 
at det tøyet som allerede 
tørkes i maskinen blandes 
med våte klær og resultatet 
vil være vått tøy etter at 
tørkingsprosessen er over.

C Du kan gjenta prosessen 
med tilførsel eller uttaking 
av tøy så mange ganger 
du har behov for det i 
løpet av tørkingen. En 
slik prosess vil imidlertid 
forlenge programtiden og 
energiforbruket, ettersom 
tørkingsprosessen vil bli 
avbrutt gjentatte ganger. 
Derfor anbefales det å 
tilføre tøy før programmet 
har startet opp.

C Dersom du velger et nytt 
program ved å vri på 
Programvalgsknotten 
mens maskinen er i 
Pause-modus, forlater 
maskinen det aktuelle 
programmet og det vises ny 
programinformasjon.
FORSIKTIG: Berør ikke 
trommelens indre overflate 
når du tilfører eller tar 
ut tøy mens et program 
kjøres. Trommelens 
overflate er varme.
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6.12 Avbryting av program
Hvis du av en eller annen grunn 
ønsker å stoppe tørkingen og avbryte 
programmet etter at maskinen har 
begynt å gå, trykk da på og hold 
innePå/Av/Kanseller -knappen i tre 
sekunder.

A FORSIKTIG: Ettersom 
maskinens innside 
kommer til å være svært 
varm når du avbryter et 
program mens maskinen 
går, bør du aktivere 
ventilasjonsprogrammet for 
å kjøle det ned.

6.13 Avslutning av program
Lofilterrengjørings- og vanntank-
advarsels-symbolene lyser opp i 
programoppfølgings-indikatoren 
når programmet er ferdig. 
Innleggingsdøren kan åpnes og 
maskinen er klar for en ny syklus.
Trykk på På/Av/Kanseller- knappen 
for å slå av maskinen.

C Et 2-timers anti-
krøllingsprogram vil bli 
aktivert hvis tøyet ikke blir 
tatt ut etter at programmet 
er fullført.

C Rengjør lofiltret etter 
hver tørking. (Se "Lofilter 
og innleggingsdør indre 
overflate")

C Tøm vanntanken etter hver 
tørkesyklus. (Se "Tørking av 
vanntank")

6.14 Luktfunksjon
Tørkeren din inkluderer et 
luktprogram. For å bruke denne 
funksjonen, må du lese ProScent-
bruksanvisningen. Det er tre 
forskjellige luktalternativer som 
kan brukes med tørkeren. Frisk, 
Blomstre/rose, Hav. Maskinen din 
leveres med bare én luktkapsel. 
Andre luktkapsler kan kjøpes fra 
autoriserte serviceverksteder. 
Bare bruk kapsler fra autoriserte 
serviceverksteder.
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7. Vedlikehold og 
rengjøring
Levetiden til produktet blir lengre og 
vanlige problemer reduseres hvis det 
rengjøres ved jevne mellomrom.
7.1 Rengjøre lofilter / indre 
overflate på ileggsdør
Lo og filter som slippes ut i luften 
fra klesvasken under en tørkesyklus, 
samles opp i lofilteret.  

C
Slikt filter og lo dannes som 
regel og bruk og vask.

A
Rengjør alltid lofiltere og 
den indre overflatene til 
ileggsdøren etter hver 
tørkeprosess.

C
Du kan rengjøre 
lofilterhuset med en 
støvsuger.

For å rengjøre lofilteret:
• Åpne ileggsdøren.
• Fjern lofilteret ved å trekke det 

opp og åpne lofilteret.
• Rengjør lo-, fiber- og 

bomullstrevlen for hånd eller 
med en myk klut.

• Lukk lofilteret og sett den tilbake 
i huset sitt.

• Et lag kan bygge seg opp på 
filterporene og føre til tilstopping 
av filteret etter at du har brukt 
tørketrommelen en stund. Vask 
lofilteret med varmt vann for 
å fjerne laget som bygger seg 
opp på lofilteroverflaten. Tørk 
lofilteret fullstendig før du setter 
det inn på nytt.

• Rengjør hele den indre overflaten 
til ileggsdøren og dørpakningen 
med en myk, fuktig klut.
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7.2 Rengjøring av sensoren   
Det er fuktighetssensorer i 
tørketrommelen som oppdager om 
klesvasken er tørr eller ikke.
For å rengjøre sensorer:
• Åpne ileggsdøren til 

tørketrommelen.
• La maskinen kjøles ned hvis den 

fremdeles er varm på grunn av 
tørkeprosessen.

• Vask av metalloverflater med en 
myk klut som er fuktet med eddik 
og tørking.

C
Rengjør metalloverflatene 
til sensorene 4 ganger i 
året.

C
Ikke bruk metallverktøy 
når du rengjør 
metalloverflatene til 
sensorene.

A
Ikke bruk løsemidler, 
rengjøringsmidler eller 
lignende stoffer til 
rengjøring da dette kan føre 
til brann og eksplosjon! 

7.3 Tømme vanntanken
Fuktigheten til klesvasken fjernes og 
kondenseres under tørkeprosessen 
og vannen som oppstår samles i 
vanntanken. Tøm vanntanken etter 
hver tørking.

A
Kondensert vann kan ikke 
drikkes!

A
Fjern aldri vanntanken når 
programmet kjører!

• Hvis du glemmer å tømme 
vanntanken, vil maskinen 
stoppe under de påfølgende 
tørkesyklusene når vanntanken 
er full og Vanntank-
varselsymbolet vil blinke. Hvis 
dette er tilfellet, tømmer du 
vanntanken og trykker Start/
pause-knappen for å gjenoppta 
tørkesyklusen.

• For å tømme vanntanken:
• Dra ut skuffen og fjern 

vanntanken forsiktig.

• Tøm vannet i tanken.
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• Hvis lo har hopet seg opp i 
trakten til vanntanken rengjør du 
den under rennende vann.  

• Sett vanntanken tilbake i setet. 

C Hvis du tømmer vann 
direkte, trenger du ikke å 
tømme vanntanken.

7.4 Rengjøre filterskuffen 
Lo og filter som ikke fanges opp av 
lofilteret blokkeres i filterskuffen 
bak sparkeplaten. Rengjør filteret 
med jevne mellomrom når det er 
synlig luftoppsamling på filteret eller 
når symbolet tennes, hvis det er 
rengjøringssymbol «  » tilgjengelig 
Det er et enfasefilter. Dette er 
enfasefilteret er fra svampen
For å rengjøre filterskuffen:

• Trykk på sparkeplateknappen for 
å åpne sparkeplaten.

• Fjern dekselet til filterskuffen ved 
å dreie den i pilens retning.

• Dra ut filterskuffen.

• Åpne filterskuffen ved å trykke på 
den røde knappen.

• Ta ut filterskuffsvampen.

• Vask filterklutsvampen for hånd 
for å fjerne fiberen og loet. Når 
du har vasket svampen, klemmer 
du det med hånden og fjerner 
overflødig vann. Tørk svampen 
grundig før du setter den vekk.

C
Du trenger ikke å rengjøre 
svampen hvis det ikke er en 
betydelig opphopning av lo 
og fiber.

• Sett svampen tilbake på plass.
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Legg svampen forsiktig 
innenfor rammen av 
filterkassetten er vist med 
piler, for å unngå å klemme 
når filteretskuff er lukket”.:

• 

Lukk filterskuffen for å låse den 
røde knappen.

• Sett filterskuffen tilbake på plass, 
drei dekselet til filterskuffen 
i pilens retning og lukk det 
skikkelig.

• Lukk dekselet til sparkeplaten.

A
Tørking uten 
filterskuffsvamp vil skade 
maskinen! 

C
Et/en skittent lofilter og 
filterskuff vil føre til lengre 
tørkeperioder og høyere 
energiforbruk.

C
Svampfilteret må ikke byttes 
mens det er dryppende vått, 
da dette kan forårsake feil.

7.5 Rengjøring av fordamperen
Rengjør loet som har samlet seg 
på finnene til fordamperen bak 
filterskuffen med en støvsuger.

A
Du kan også rengjøre for 
hånd forutsatt at du bruker 
vernehansker. Prøv ikke å 
rengjøre med bare hender. 
Fordamperfinnene kan 
skade hånden.
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8  Feilsøking
Tørkeprosessen tar for lang tid.
• Porene til lofilteret er tilstoppet. >>> Vask lofilteret med varmt vann.
• Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengjør svampen og filterkluten i 

filterskuffen.
• Ventilasjonsgitteret på frontsiden av maskinen er blokkert. >>> 

Fjern gjenstandene (hvis noen) som blokkerer ventilasjonen foran 
ventilasjonsgitteret.

• Ventilasjonen er ikke tilstrekkelig, da rommet der maskinen er installert 
er svært lite. >>> Åpne døren og vinduet i rommet for å unngå at 
romtemperaturen øker for mye.

• Kalkavleiringer har satt seg på fuktighetssensoren. >>> Rengjør 
fuktighetssensoren.

• For mye vask er lagt inn. >>> Ikke overlast tørketrommelen.
• Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. >>> Sentrifuger vasken ved 

høyere hastighet i vaskemaskinen.
Vasken kommer ut våt på slutten av tørketiden.

C Etter tørking føles de varme klutene fuktigere enn det faktiske 
fuktighetsnivået.

• 
• Det er sannsynlig at det valgte programmet ikke passet til typen vask.>>> 

Kontroller pleiemerkelappen på klær, velg det passende programmet for 
typen vask eller bruk timerprogrammer i tillegg.

• Porene til lofilteret er tilstoppet. >>> Vask lofilteret med varmt vann.
• Filterskuffen kan være blokkert. Rengjør skummen i filterskuffen.
• For mye vask er lagt inn. >>> Ikke overlast tørketrommelen.
• Vasken er ikke tilstrekkelig sentrifugert. >>> Sentrifuger vasken ved 

høyere hastighet i vaskemaskinen.
Tørketrommelen slås ikke på eller programmet starter ikke. Tørketrommelen 
starter ikke når den stilles inn.

• Den er ikke koblet til. >>> Se til at maskinen er koblet til.
• Lastedøren er på gløtt. >>> Se til at døren er lukket riktig.
• Programmet er ikke valgt eller start/pause/avbryt-knappen er ikke 

trykket. >>> Se til at programmet er stilt inn og ikke står på pause.
• Barnelåsen er aktivert. >>> Deaktiver barnelåsen.

Programmet har blitt avbrutt uten noen årsak.
• Lastedøren er på gløtt. >>> Se til at døren er lukket riktig.
• Det var et strømbrudd. >>> Trykk på start/pause/avbryt-knappen for å 

starte programmet.
• Vanntanken er full. >>> Tøm vanntanken.
Vasken har krympet, blitt filtet eller ødelagt.
• Et program som ikke egnet seg for typen vask er blitt brukt. >>> 

Kontroller plaggets merkelapp og velg et program som passer for 
stofftypen.
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Trommelbelysningen tennes ikke. (På modeller med lys)
• Tørketrommelen er ikke slått på med på/av-knappen. >>> Se til at 

tørketrommelen er slått på.
• Lampen er defekt. >>> Ring den autoriserte serviceagenten for å få skiftet 

ut lampen.
Slutt/anti-krøll-symbolet er på.
• Antikrøllprogrammet er aktivert for å forhindre at vasken som ligger i 

maskinen krølles. >>> Slå av tørketrommelen og ta ut vasken.
Sluttsymbolet er på.
• Programmet er ferdig. Slå av tørketrommelen og ta ut vasken.
Lofilterrengjøringssymbolet er på.
• Lofilteret er ikke rengjort. >>> Rengjør lofilteret.
Lofilterrengjøringssymbolet blinker.
• Filterskuffen er tilstoppet med lo. >>> Rengjør lofilteret.
• Det har satt seg en avleiring på lofilterets porer som kan forårsake 

tilstopping. >>> Vask lofilteret med varmt vann.
• Filterskuffen er tilstoppet. >>> Rengjør svampen og filterkluten i 

filterskuffen.
Vann lekker fra lastedøren
• Lo har samlet seg på de innvendige overflatene til lastedøren og på 

overflatene til lastedørpakningen. >>> Rengjør de innvendige overflatene 
til lastedøren og overflatene på lastedørpakningen.

Lastedøren åpnes plutselig.
• Lastedøren er på gløtt. >>> Skyv lastedøren for å lukke den før du hører 

en låselyd.
Varslingssymbolet for vanntanken er på/blinker.
• Vanntanken er full. >>> Tøm vanntanken.
• Vanntømmeslangen er bøyd. >>> Hvis produktet er koblet direkte til 

avløpet, kontroller vanntømmingsslangen.  
Varslingssymbol for filterskufferengjøring blinker.
• Filterskuffen er ikke rengjort.  >>> Rengjør svampen og filterkluten i 

filterskuffen.

A
Hvis du ikke kan eliminere problemet selv om du følger 
instruksjonene i dette avsnittet, ta kontakt med forhandleren eller 
den autoriserte serviceagenten. Gjør aldri forsøk på å reparere et 
defekt produkt selv.

C I tilfelle du opplever et problem noe sted på apparatet, kan du be 
om en erstatning ved å kontakte det autoriserte serviceverkstedet 
og oppgi apparatmodellnummeret.
Hvis apparatet brukes med ikke-autentiske deler, kan det føre til 
feil på apparatet.
Produsent og distributør er ikke ansvarlig for funksjonsfeil som 
skyldes bruk av ikke-autentiske deler.
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Reklamasjon og 
servicehåndtering. 

Produkter solgt til forbruker i 
Norge, er underlagt Lov om 
forbrukerkjøp . Der det inntreffer 
feil eller mangler som omfattes 
av loven innen lovens frister, 
utbedres dette uten 
omkostninger for deg. Feil eller 
skader som oppstår, som er 
brukerbetinget eller ligger 
utenfor leverandørens kontroll, 
omfattes ikke av loven. En 
reparasjon vil da normalt 
belastes bruker. Ved 
næringskjøp gjelder kjøpsloven.  

Grundig dekker ikke. 

Feil eller mangler som har 
oppstått pga . 

 Installasjon i strid med 
brukerveiledning. 

 

 Mangelfullt vedlikehold eller 
behandling i strid med 
brukerveiledning. 

 Inngrep og reparasjoner utført 
av uautorisert personell, eller 
bruk av uoriginale reservedeler. 

 Unormale spenningsvariasjoner 
utover merkespenningen, 
lynnedslag, elektriske 
forstyrrelser eller evt. 
uregelmessigheter i 
vannforsyningen. 

 
Reservedeler. 

Informasjon om bestilling av 
reservedeler �nner du på: 
www.grundig.no 
 
Ved bestilling av reservedeler må 
det opplyses om 
modellbetegnelse og 
serienummer på produktet. 
Denne informasjonen �nnes på 
typeskiltet på produktet.  

 

Anmodning om service. 

Grundig har lokale 
serviceverksteder over hele 
landet.  

Ved tekniske henvendelser må 
følgende informasjon oppgis / 
fremvises: 

 Navn 
 Adresse 
 Telefon 
 Modellbetegnelse 
 Serienummer  
 Kjøpsdato / Kjøpskvittering  
 Feilbeskrivelse 

 
Grundig Nordic No As 
Glynitveien 25 
1400 Ski - NO 
 
Tlf  +47 815 59 590  
hvitevareservice@grundig.com 
www.grundig.no 
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Leverandørnavn eller varemerke

Modellnavn

Nominell kapasitet (kg)

Tørketrommeltype
Kondensator

Ventilert

Energieffektivitetsklasse (1)

Årlig energiforbruk (kWt) (2)

Type kontroll

Energiforbruk på standard bomullsprogram ved full last (kWt)

Energiforbruk på standard bomullsprogram ved halv last (kWt)

Strømforbruk i av-modus på standard bomullsprogram ved full last, P  (W)O

Strømforbruk i la stå på-modus på standard bomullsprogram ved full last, P  (W)L

Varighet for la stå på-modus (min)

Standard bomullsprogram (3)

Programtid for standard bomullsprogram ved full last Tdry (min)

Programtid for standard bomullsprogram ved halv last Tdry1/2  (min)

Vektet programtid for standard bomullsprogram ved full og halv last  (Tt ) 

Kondenseringseffektivitetsklasse (4)

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet på standard bomullsprogram ved halv last, Cdry

Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet på standard bomullsprogram ved halv last, Cdry1/2

Vektet kondenseringseffektivitet på standard bomullsprogram ved full og halv last, C t

Lydeffektnivå for standard bomullsprogram ved full last (5)

Innebygget

PRODUKTMIKROKORT

I samsvar med kommisjonsdelegert forskrift (EF) nr.: 392/2012

Non-Automatisk

Automatisk

(4) Skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv

(5) Vektet gjennomsnittsverdi —L      uttrykket i dB(A) re 1 pWWA 

(1) Skala fra A+++ (mest effektiv) til D (minst effektiv)

(2) Energiforbruk basert på 160 tørkesykluser i standard bomullsprogram ved full og halv last, og forbruk i lav-effektmodi. Faktisk energiforbruk 
per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes.

(3) ”Skaptørt-program” brukt ved full og halv last er standardprogrammet som etikettinformasjonen og mikrokortinformasjonen omhandler. 
Dette programmet er egnet for tørking av normalt vått bomullstøy og er mest effektivt for bomull med hensyn til strømforbruk.
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