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Bästa kund!

Tack för att du valt denna kvalitetsprodukt från ASKO.

Vi hoppas att den motsvarar alla dina förväntningar. Skandinavisk design kombinerar rena linjer,
hög kvalitet och funktionsduglighet varje dag. Detta är nyckelegenskaper för alla våra produkter och
orsaken till att de uppskattas mycket världen över.

Vi rekommenderar att du läser dessa instruktioner innan du använder produkten för första gången.
Bruksanvisningen innehåller också information om hur du kan bidra till att skydda miljön.

Följande symboler används i hela bruksanvisningen och har följande betydelser:

INFORMATION!
Information, råd, tips eller rekommendation

VARNING!
Varning – allmän fara

ELSTÖT!
Varning – risk för elstöt

HET YTA!
Varning – risk för heta ytor

BRANDFARA!
Varning – brandrisk

Originalbruksanvisning

Se Snabbguide på sista sidan.
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Allmänt
Läs bruksanvisningen och spara den för framtida referens.

• Använd inte torktumlaren om du inte har läst och förstått
denna bruksanvisning först.

• Om inte bruksanvisningen följs eller om torktumlaren används
felaktigt kan det leda till skada på tvätten, produkten eller använ-
daren.

• Bruksanvisning finns på vår webbplats på www.asko.com.
• Apparaten är avsedd för användning på platser som är öppna

för allmänheten.
• Läs noga igenom denna bruksanvisning som beskriver torktumla-

ren och korrekt och säker användning innan du ansluter torktum-
laren till elnätet. Instruktionerna gäller många typer/modeller och
kan därför innehålla beskrivningar av inställningar eller utrustning
som kanske inte finns tillgängliga på din torktumlare.

• Eventuella reparationer och liknande åtgärder på torktumlaren
ska utföras av en expert. Reparationer som inte har utförts av en
expert kan resultera i olycksfall eller allvarliga funktionsfel.

• Efter installation ska torktumlaren stå stilla i minst två timmar innan
den ansluts till elnätet.

• Minst två personer krävs för att installera torktumlaren ovanpå en
tvättmaskin.

• Torktumlaren får inte anslutas till elnätet via en förlängningssladd.
• Anslut inte torktumlaren till ett eluttag som är avsett för rakapparat.

VARNING!

Om strömsladden är trasig måste den bytas ut av tillverkaren,
en auktoriserad servicetekniker eller en annan kvalificerad
person för att undvika risker.

• VARNING!

Produkten får inte styras via en extern brytare, t.ex. en timer,
eller anslutas till en krets som regelbundet slås på och av med
ett verktyg.
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• Efter torkning, dra ut strömsladden från eluttaget.
Dra inte ut kontakten ur vägguttaget om du har en torktumlare
med 3-fasanslutning.

• Vid service eller byte av delar ska apparaten kopplas bort från
strömkällan. Kontakten måste dras ur på sådant sätt att operatören
från alla platser hen kommer åt kan kontrollera att kontakten fort-
farande är utdragen.

• Vid felaktig anslutning, felaktig användning av produkten, eller
om service utförs av obehörig person, ansvarar användaren för
eventuella kostnader för skador.

• Luften i torktumlarens omgivning ska inte innehålla dammpartiklar.
Luften där torktumlaren är installerad ska vara väl ventilerad för
att förhindra att gaser som avges från gasapparater med öppen
eld (t.ex. eldstäder) går ut i rummet igen.

• Led inte ut luften från torktumlaren genom kanaler som används
för produkter som använder gas eller andra bränslen (gäller en-
dast frånluftstumlare).

• Rengör filtret efter varje torkcykel.
• Torka inte smutsig tvätt i torktumlaren.
• Tvätt med fläckar från olja, aceton, alkohol, oljederivat, fläckbort-

tagningsmedel, terpentin, vax och vaxborttagningsmedel ska
tvättas i en tvättmaskin med varmt vatten och tvättmedel innan
den torkas i torktumlaren.

• Kläder som innehåller latex, gummidelar, dusch- och badmössor
samt tvätt eller sängkläder med skumgummi ska inte torkas i
torktumlaren.

• Mjukmedel eller liknande produkter måste användas i enlighet
med tillverkarens instruktioner.

• Använd inga lösningsmedel, repande rengöringsmedel, glasren-
göringsmedel eller allrengöringsmedel.

• Placera inte torktumlaren bakom låsbar dörr eller skjutdörr, eller
dörr med gångjärn på motsatt sida av gångjärnen på torktumla-
rens lucka. Installera torktumlaren så att luckan alltid kan öppnas
fritt.
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• Blockera aldrig ventilationshålen.
• Placera inte torktumlaren på en matta med långa fibrer. Det kan

försämra luftcirkulationen.
• Luften i torktumlarens omgivning ska inte innehålla dammpartiklar.
• Se till att det inte samlas fibrer runt torktumlaren.
• BRANDFARA!

Avlägsna alla föremål som tändare och tändstickor från kläder-
nas fickor.

• Vänta 24 timmar efter installation innan du använder produkten.
Om torktumlaren måste läggas ner på sidan under transport eller
underhåll, lägg den på vänster sida sett från produktens front,
neråt (gäller endast produkter med en värmepump).

• Produkten får inte vara i kontakt med en vägg eller intilliggande
möbler

• Om torktumlaren är ansluten till ett luftutlopp som används för en
annan produkt måste en backventil installeras. Återflöde till tork-
tumlaren kan skada produkten och backventilen förhindrar detta
(gäller endast frånluftstumlare).

• En flottör stänger av maskinen om kondensvattenröret är igen-
täppt, eller om risk för översvämning föreligger för kondensvattnet
som samlats i vattentanken (gäller endast kondenstorktumlare
och torktumlare med en värmepump).

• Om du vill flytta torktumlaren eller förvara den i ett ouppvärmt ut-
rymme under vintern måste du först tömma kondensvattenbehål-
laren (gäller endast kondenstorktumlare och torktumlare med en
värmepump).

• Den maximala torkförmågan i kg anges på märkskylten.
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Säkerhet
• BRANDFARA!

Använd torktumlaren endast för att torktumla tvätt som har
tvättats med vatten. Torktumla inte tvätt som har tvättats eller
rengjorts med lättantändliga rengöringsmedel eller substanser
(t.ex. bensin, trikloretylen etc.), eftersom det kan resultera i en
explosion.

• Om du har tvättat dina kläder med industriella rengöringsmedel
eller med kemikalier får de inte torkas i torktumlaren.

• Om luftutloppsslangen ansluts till en öppning i väggen kan inflöde
av kall luft förhindras genom installation av ett ventilationsgaller.
Gäller endast evakueringstorkar.)

• Luftutloppsslangen får inte anslutas till en aktiv skorsten som an-
vänds för att avleda rök eller förbrukad gas, till ett schakt som är
avsett för ventilering av utrymmen med förbränningsprodukter,
eller till en skorsten som används av tredje part. Om rök eller för-
brukade gaser återgår till rummet där torktumlaren är installerad
föreligger risk för förgiftning (gäller endast frånluftstumlare).

• Torktumlaren är skyddad med ett automatiskt avstängningssystem
mot överhettning. Systemet stänger av värmaren direkt om tem-
peraturen är för hög (gäller endast frånlufts- och kondenstorktum-
lare).

• Om nätfiltret är igensatt kan utlösningsenheten för automatisk
värmare utlösas. Se kapitlet "RENGÖRING OCH UNDERHÅLL"
(gäller endast evakuerings- och kondensatortork).

• HET YTA!

VARNING! Baksidan av torktumlaren kan bli mycket varm
under användning. Vänta på att torktumlaren ska svalna
helt innan du berör baksidan. (Observera anvisningarna i
kapitlet "INSTALLATION OCH ANSLUTNING")
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• HET YTA!

Stoppa aldrig torkningscykeln eller öppna dörren före program-
slutet. Om du gör det av någon anledning, var försiktig när du
tar ut tvätten från trumman eftersom det fortfarande kan vara
mycket varmt och det finns risk för att bränna sig.

Ta snabbt ut tvätten ur trumman och sprid ut den så att den
kan svalna så snabbt som möjligt.

Barnsäkerhet
• Låt inte barn leka med torktumlaren.
• Låt inte barn och husdjur komma in i torktumlarens trumma.
• Innan du stänger luckan och programmet startar, se till att det

inte finns något annat än tvätt i trumman (t.ex. ett barn som krupit
in i torktumlaren och stängt luckan från insidan).

• Aktivering av barnlåset. Se kapitlet: INSTÄLLNINGAR
• Låt inte barn på under tre år komma i närheten av torktumlaren

om de inte är under konstant översyn.
• Torktumlaren är tillverkad enligt alla relevanta säkerhetsstandarder.

Denna torktumlare kan användas av barn från 8 år samt av perso-
ner med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller med
bristfällig erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de står
under uppsikt vid användningen av produkten eller om de har
instruerats om hur man använder produkten på ett säkert sätt och
är införstådda med de risker som är förknippade med felaktig
användning. Se till att barn inte leker med produkten. Låt inte barn
rengöra produkten eller utföra några underhållsarbeten utan
övervakning.

SPARA BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA REFERENS!
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1. Huvudbrytare (PÅ/AV)

2. Programväljarvred

3. Display

4. Programväljarknappar

5. Knapp (start/paus)

6. Typskylt med information om torkaren (sitter
på insidan av torkarens lucka)

7. QR- och AUID-kod (sitter på insidan av torka-
rens lucka)

8. Torktumlare Lucka

9. Nätfilter för luckan

10. Öppning för luftutloppsslang
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Förpackning
Ta bort allt förpackningsmaterial.

Sortera materialen i enlighet med lokala riktlinjer (se kapitlet ”Kassering”).

Rengöring
Koppla bort torktumlaren från vägguttaget och öppna luckan mot dig. Innan du använder torktumlaren
för första gången, gör rent trumman med en mjuk bomullstrasa och vatten.

Om maskinen har 3-fasanslutning ska du stänga av uttagets huvudbrytare.

INFORMATION!
Inget program kan startas medan luckan är öppen.

Välja språk
När torktumlaren är ansluten (se kapitlet ”Installation och anslutning”) och startas för första gången,
väljer du önskat språk.

Den vidare torkprocessen beskrivs i kapitlet ”Torkprocess, steg för steg”.

INFORMATION!
När kör torktumlaren för första gången, eller om torktumlaren inte har använts under en längre
period, kan ett lätt slagljud höras. Detta ljud är normalt och försvinner efter några torkningar.
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Placering av torktumlaren
Torktumlaren kan antingen vara fristående eller installeras på en tvättmaskin.

INFORMATION!
Minst två personer krävs för att installera torktumlaren ovanpå en tvättmaskin.

Torktumlaren avger värme. Placera den därför inte i ett mycket litet rum, eftersom torkningsprocessen
kan bli längre på grund av begränsad mängd omgivande luft.

INFORMATION!
Placera inte torktumlaren i ett rum där temperaturen kan sjunka under 0 °C, eftersom maskinen
inte fungerar som en ska vid så låg temperatur, vilket kan leda till maskinskador.

Installera torktumlaren i ett rum med tillräcklig ventilation och med en temperatur mellan 15 °C
och 25 °C.

VARNING!
Placera inte torktumlaren bakom låsbar dörr eller skjutdörr, eller dörr med gångjärn på motsatt
sida av gångjärnen på torktumlarens lucka. Installera torktumlaren så att luckan alltid kan öppnas
fritt.

INFORMATION!
Blockera aldrig ventilationshålen.

VARNING!
Placera inte torktumlaren på en matta med långa fibrer. Det kan försämra luftcirkulationen.
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INFORMATION!
Om produkten har installerats på en sockel eller liknande konstruktion, måste produkten skruvas
fast i denna för att fallsäkra produkten. ASKO originaltillbehör finns för detta ändamål, komplett
med monteringsanvisningar.

Fristående apparat
Torktumlaren kan placeras bredvid en tvättma-
skin.

Om friktionen mellan torktumlarens fötter och
golvet inte är tillräcklig kan torktumlaren flyttas
under användning. För att förhindra glidning, an-
vänd en anti-halkmatta eller installera medföljande
vakuumfötter på båda framfötter.

Placera torktumlaren så att den står stabilt. An-
vänd ett vattenpass för att nivellera torktumlaren
i längsgående och tvärgående riktning genom
att vrida på de justerbara fötterna med en nyckel
på 22 mm (max 15 mm). Dra sedan åt muttrarna
(kontermuttrar) genom att vrida dem mot produk-
tens botten med en nyckel 17 mm .
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Lämna utrymme runt torktumlaren för optimal drift

INFORMATION!
Produkten får inte vara i kontakt med en vägg
eller intilliggande möbler. För optimal torknings-
funktion, se till att avståndet i fig. hålls mellan
produkten och väggen bakom.

Öppna torktumlarens lucka (sett uppifrån)

Installation ovanpå en tvättmaskin
För att stapla torktumlaren ovanpå en tvättmaskin, använd de extra vakuumfötterna och tippskyddet
(A+B) som medföljer i kartongen som ligger i trumman. Tippskydd del B passar på ASKO-tvättma-
skiner och det kan vara svårt eller omöjligt att montera på produkter från andra tillverkare. Om
tvättmaskinen och torktumlaren har olika storlekar, eller om du har installerat en Hidden Helper
mellan de två produkterna, finns anslutningsplattor tillgängliga som tillbehör hos serviceverkstaden
(... finns endast för HH (Hidden Helpers) och TD75 på WM80 eller WM85; ej avsett för andra kombi-
nationer).

13

Installation och anslutning



Alla ASKO-tvättmaskiner klarar av torktumlarens vikt.

INFORMATION!
Tvättmaskinen som du vill ställa upp torktumlaren på måste klara torktumlarens vikt (se tvättma-
skinens märkplåt eller teknisk information).
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Så placerar du en torktumlare ovanpå tvättmaskinen
(ASKO):
Det finns en kartong i trumman som innehåller vakuumfötterna och tippskyddet.

1

Tippskyddet består av två metalldelar
(A + B).

Använd de två skruvarna för att ansluta
del A till baksidan av torktumlaren.

2

Lossa skruven på baksidan av tvättma-
skinen.

3

Använd skruven för att fästa tippskyd-
det (del B) till baksidan av tvättmaski-
nen.

4

Nivellera tvättmaskinen så att den står
stabilt:

1. Nivåjustera tvättmaskinen plant i
längsgående och tvärgående rikt-
ning genom att vrida på de juster-
bara fötterna med en nyckel 32
mm. Fötterna kan nivelleras med
+/- 1 cm.

2. När du har justerat höjden på fötter-
na, dra åt muttrarna (kontramuttrar-
na) med en nyckel 17 mm genom
att vrida dem mot botten av tvättma-
skinen .

3. Dra åt muttrarna (kontramuttrar).
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5

Ställa in torktumlarens fötter:

1. Skruva in de två främre fötterna
helt.

2. Lossa de bakre fötterna med 3,5
varv eller 5 mm, dra därefter åt
kontramuttrarna mot botten av pro-
dukten .

6

Placera torktumlaren på tvättmaskinen:

1. Lyft den främre delen av torktumla-
ren med 5 till 10 cm.

2. Sätt fast vakuumfötterna på torktum-
larens främre fötter.

3. Tryck in torktumlaren i tippskyddet
(så att del B sätts in i del A) och
släpp (Se bild på föregående sida.)

INFORMATION!
Se till att tippskyddet är ”låst”!

Tabellen fortsätter från föregående sida
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Ändra dörrens öppningsriktning
Gör så här för att ändra riktning för luckan:

1

Öppna luckan helt.

2

Lossa skruvarna och ta bort luckan.

3

Använd skruvmejseln för att ta bort
lucklåsets skydd och lossa skruvarna
på lucklåset.

4

Tryck lucklåset uppåt och ta bort det.
Flytta det till andra sidan och tryck det
neråt.

5

Dra åt skruvarna på lucklåset. Sätt till-
baka skyddet på lucklåset.
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6

Lossa gångjärnen (vänster) och lucklå-
set (höger), byt sida på dem och sätt
tillbaka skruvarna (gångjärnen till hö-
ger, lucklåset till vänster).

INFORMATION!
Använd skruvmejseln för att enklare
ta bort plastdelen.

7

Lossa luckringen ta bort den tillfälligt.

8

Vrid luckans skydd 90° så att skylten
som indikerar åt vilket håll luckan öpp-
nas befinner sig på andra sidan.

9

Rotera luckringen med 180°, installera
den på luckan och dra åt med skruvar.
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10

Montera dörren på maskinens front och
skruva fast den.

Utsug av fuktig luft
Använd medföljande luftutloppsslang för att leda ut den fuktiga luften från torktumlaren till en öppning
(ventilationssystem, fönster osv.).

Ansluta luftutloppsslangen till torktumlaren
Torktumlaren har tre möjligheter för luftutlopp: Baktill och på höger och vänster sida. Vid leverans
är öppningen baktill öppen och en anslutning är installerad på den (1).

Sidoöppningarna är täckta med två
lock. Maskinen levereras med en
luftutloppsslang (3) och två klämmor
(2).

Sätt utloppsslangen (3) över anslutning-
en (1) och fäst den med en klämma (2).

Installation:

Luftutloppsslangen kan anslutas till en
av de två sidoöppningarna istället för
baktill.

Ansluta luftutloppsslangen till en annan öppning:

• Flytta anslutningen från den bakre
öppningen (1) till sidoöppningen. Anslut
därefter luftutloppsslangen och säkra
den med en klämma (2).
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Använd ett lock för att stänga öppning-
en på baksidan av torktumlaren.

Ansluta luftutloppsslangen till en ventilationskanal
Luftutloppsslangen ska dras så rakt som möjligt och kortaste vägen till ventilationssystemets öppning
(utloppskanal). Använd en klämma för att fästa utloppsslangen till ventilationsöppningen. Om
luftutloppsslangen är för lång, kapa den. Avståndet mellan torktumlaren och luftutloppsöppningen
(ventilationsöppningen, fönstret) för inte överstiga 3 meter. Annars kan fukt samlas i luftutloppsslangen.
Alla vnklar måste vara i en vinkel på 90° eller mindre.

INFORMATION!
Led inte ut luften från torktumlaren genom ka-
naler som används för apparater som använ-
der gas eller andra bränslen (gäller endast
frånluftstumlare).

Tabellen fortsätter från föregående sida
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Välja rum
Placera apparaten i ett välventilerat rum med
fönster eller ett rum med fl äkt. Om möjligt, anslut
luftutloppsslangen så att den inte har någon lut-
ning, uppåt (A) eller neråt (C), utan går rakt (B).

Extrautrustning
Om luftutloppsslangen ansluts till en öppning i
väggen kan infl öde av kall luft förhindras genom
installation av ett ventilationsgaller.
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Om det bara fi nns en ventilationsöppning i rum-
met ska ett luftlås installeras.

Denna extrautrustning kan köpas hos din återförsäljare.

INFORMATION!
Undvik följande:

• mycket långa ventilationssystem;

• flera vinklar eller böjar på luftutloppsslangen;

• snäva vinklar eller böjar på luftutloppsslangen.

Allt ovanstående kan reducera effektiviteten hos ventilationssystemet, öka torktiden och öka
energiförbrukningen.

Tabellen fortsätter från föregående sida
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Anslutning till elnätet

ELSTÖT!
Efter installation ska torktumlaren stå stilla i minst två timmar innan den ansluts till elnätet.

Anslut bara produkten till ett jordat vägguttag. Efter installationen ska vägguttaget vara lättåtkomligt.
Uttaget ska förses med en jordkontakt (i enlighet med relevanta bestämmelser).

Om du har en torktumlare med 3-fasanslutning måste inkopplingen utföras av behörig och auktori-
serad fackman.

Anslutning vid leverans

Information om din torktumlare finns på typskylten.

Använd en jordfelsbrytare av typ A.

VARNING!
Torktumlaren får inte anslutas till elnätet via en förlängningssladd.

INFORMATION!
Anslut inte torktumlaren till ett eluttag som är avsett för rakapparat.

INFORMATION!
Reparation och underhåll som berör säkerhet eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.

Myntautomat
(Gäller endast vissa modeller)

Maskinen är förberedd för installation av myntautomat.

Ägaren/distributören hittar detaljerad information i servicehandboken.

En sådan installation måste utföras av behörig fackman.

Myntautomaten ska kunna kortsluta två signalledare under en tidsperiod upp till 10 minuter.

Detta gör det möjligt för användaren att fylla apparaten, välja ett program och starta programmet
efter att ha lagt i mynten.

Displayen visar ”Betala för att fortsätta” när maskinen har startats med huvudströmbrytaren (med
ett tryck på knappen ”Start”).
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Detta kapitel innehåller många tips om hur du förbereder tvätten för torktumlaren.

Sortera tvätten
Sortera tvätten efter:

• typ,

• tygets tjocklek.

För jämn torkning, se till att plaggen i tvätten är tillverkade i liknande materal.

Kläder
1. Stäng knappar, dragkedjor och hakar så att de inte skadar tyget.

2. Vänd fickorna ut och in.

3. Lägg mycket ömtåliga plagg i en särskild tvättpåse.

(Tvättpåsen finns att köpa i vanliga butiker som tillbehör.)

INFORMATION!
Tvätten som ska torkas i torktumlaren ska centrifugeras i minst 1000 v/min. Högre centrifugerings-
hastigheter sparar energi och reducerar torktiden.

INFORMATION!
Om du vill torka endast ett stort plagg rekommenderar vi att du torkar det för sig, separerat från
mindre plagg.

Tvättsymboler
Observera tvättsymbolerna.

Symboler för textilskötsel:

Tvätt

Känslig tvättNormal

Max. tvättemperatur 90 °C

Max. tvättemperatur 60 °C

Max. tvättemperatur 40 °C

Max. tvättemperatur 30 °C
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Endast handtvätt

Tvätta inte

Blekning

Blekning i kallt vatten

Blekning ej tillåten

Kemtvätt

Kemtvätt med alla tvättmedel

Perkloretylen R11, R113, petroleum

Kemtvätt i fotogen, i ren alkohol och i R113

Kemtvätt ej tillåten

Strykning

Styrkning på hög värme med en maxtemperatur på 200 °C

Styrkning på hög värme med en maxtemperatur på 150 °C

Styrkning med varmt strykjärn med en maxtemperatur på 110 °C

Strykning ej tillåten

Naturlig färgning

Torkning på ett plant underlag

Torkning utan centrifugering

Torka på tvättlina eller galge

Torktumling

Torktumling på hög temperatur

Torktumling på låg temperatur

Får ej torktumlas

Material (tyger) som är lämpliga för torktumling.

Materialet är lämpligt för torktumling. Kläder som torkats i en torktumlare blir mjukare
och lättare än lufttorkade kläder.

Tabellen fortsätter från föregående sida
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INFORMATION!
Torktumlaren orsakar inte betydande slitage på tyger. Luddet som samlas i luddfiltret består av
damm och fiberrester som bildas när plaggen används.

Material (tyger) som inte är lämpliga för torktumling

Denna symbol innebär att materialet inte är lämpligt för torktumling.

Torktumla aldrig följande:

• plagg som kemtvättats hemma,

• skum

• glasfiber
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STEG 1: Sortera plaggen
Se kapitlet ”Tips innan du använder torktumlaren”

STEG 2: Sätt på strömbrytaren

Slå på

Tryck på på/av-knappen.

Avstängning

Tryck på på/av-knappen.

STEG 3: Öppna luckan och lägg in tvätten
Öppna torktumlarens lucka mot dig.

Lägg tvätten i den tomma trumman. Se till att det inte ligger några andra föremål i tvätten, som
tvättmedelsbollar.

De kan smälta och orsaka skada på torktumlaren eller tvätten.

Överbelasta inte trumman! (Se programtabellen och se till att belastningen motsvarar den på typ-
skylten.)

Om torktumlarens trumma överbelastas kommer tvätten att vara mer skrynklig och kanske ojämnt
torkad.

STEG 4: Välj torkprogram
Välj program genom att vrida programväljarvredet i valfri riktning. Bekräfta programvalet genom att
trycka på knappen under programmet.
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Välj program baserat på typ och fuktighetsgrad hos tvätten du vill torktumla.

Förväntad programtid visas på displayen.

Välj mellan följande program:

(ägaren/distributören kan ändra parametrarna och byta namn på programmet)

BeskrivningMax.
kg*

Program (standardpro-
gram från fabrik)

Använd detta program för icke-ömtålig bomullstvätt. Efter
torkning kommer tvätten att vara skåpstorr (helt torr).

8AUTO EXTRA,
Normal temp

Använd detta program för bomullstvätt. Efter torkning
kommer tvätten att vara skåpstorr (helt torr).

8AUTO EXTRA,
Låg temp

Använd detta program för icke-ömtålig bomullstvätt. Efter
torkning kommer tvätten att vara skåpstorr (helt torr).

8AUTO TORK,
Normal temp

Använd detta program för bomullstvätt. Efter torkning
kommer tvätten att vara skåpstorr (helt torr).

8AUTO TORK,
Låg temp

Använd detta program för icke-ömtålig bomullstvätt med
ungefär samma tjocklek. Efter torkning kommer tvätten att
vara torr.

8AUTO NORMAL,
Normal temp

Använd detta program för bomullstvätt med ungefär samma
tjocklek. Efter torkning kommer tvätten att vara torr.

8AUTO NORMAL,
Låg temp

Använd detta program för bomullstvätt. Efter torkning krävs
manuell strykning.

8AUTO STRYKNING
FÖR HAND,
Normal temp

Använd detta program för ömtålig bomullstvätt. Efter tork-
ning krävs manuell strykning.

8AUTO STRYKNING
FÖR HAND,
Låg temp

Använd detta program för bomullstvätt. Efter torkning krävs
maskinstrykning.

8AUTO MASKINSTRYK-
NING,
Normal temp

Använd detta program för ömtålig bomullstvätt. Efter tork-
ning krävs maskinstrykning.

8AUTO MASKINSTRYK-
NING,
Låg temp

Detta program används för syntetiska eller blandade fiber-
tyger, t.ex. multifunktionella sportkläder. Efter torkning ingen
strykning behövs.

3,5BLANDAT TORRT

Detta program används för syntetiska eller blandade fiber-
tyger. Efter torkning krävs strykning.

3,5BLANDAT STRYK-
TORRT

Cykeln stoppas när den inställda tiden har nåtts. Tids-
programmet lämpar sig för små tvättmängder.

4TID 80 min

Cykeln stoppas när den inställda tiden har nåtts. Tids-
programmet lämpar sig för små tvättmängder.

4TID 60 min
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BeskrivningMax.
kg*

Program (standardpro-
gram från fabrik)

Cykeln stoppas när den inställda tiden har nåtts. Tids-
programmet lämpar sig för små tvättmängder.

4TID 40 min

Cykeln stoppas när den inställda tiden har nåtts. Tids-
programmet lämpar sig för små tvättmängder.

4TID 20 min

Använd det här programmet för att bara fräscha upp eller
mjuka upp plagg.

2VÄDRING 60 min

* Max. kg torkmängd

INFORMATION!
Om din tvätt inte blir så torr som du önskar, bör du använda ett mer passande program.

STEG 5: Välja programinställningarna
Med hjälp av programinställningarna kan ytterligare justeringar göras av torkprogrammen efter
önskemål. Se kapitlet ”Inställningar”.

Endast apparatens ägare/distributör kan ändra inställningarna!

Vissa programinställningar kanske inte är tillgängliga för programmet du valt.

Startfördröjning (Delay Start)
I det valda programmets undermeny kan du ställa in startfördröjningen om du vill att torkprogrammet
ska starta efter en viss tid (från 1 timme till 100 timmar, från när du trycker på knappen start/paus).
Den beräknade tiden fram till slutet av torkprogrammet visas.

Ställ in mellan 1 timme och 100 timmar med programväljarvredet i steg om 1 timme.

Tryck på knappen under vald tid/varaktighet för att bekräfta inställningen.

Tryck på knappen Start för att starta. När nedräkningen når noll startar det valda torkprogrammet
automatiskt.

Du kan avbryta startfördröjningen genom att trycka på Avbryt.

Tryck sedan på knappen Start för att starta programmet.

Under nedräkningen till den fördröjda starten stängs displayen av efter 5 minuter.

Använd programväljarvredet eller tryck på någon av knapparna för att aktivera den igen. Då visas
nedräkningen till start av torkcykeln.

Displayens slås på när det återstår 1 minut till starten av torkcykeln.

Efter nedräkningen visas torkningstiden på displayerna.

Tabellen fortsätter från föregående sida
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STEG 6: Stäng luckan och starta torkprocessen
Stäng luckan och tryck på knappen Start/Paus.

Start (tryck kort – start/återuppta)

Paus (ett kort tryck på knappen – paus)

Stopp (tryck och håll inne i 3 sekunder – stopp eller avbryt)

Återstående tid
Beroende på valt program och belastning visas förväntad torktid i timmar och minuter.

Faktisk torktid beror på valt program, belastning, typ av tvätt, centrifugering osv.

Faktisk torktid kan vara längre eller kortare än det som först visas.

Pausa, stoppa eller ändra programmet
För att pausa ett program, tryck kort på Start/Paus-knappen.

För att återuppta ett program, tryck på knappen Start/Paus igen.

Torkprogrammet kan också pausas genom att luckan öppnas.

För att återuppta programmet, stäng luckan och tryck på knappen Start/Paus.

För att stoppa och avbryta torkprogrammet, tryck på knappen Start/Paus och håll den intryckt i 3
sekunder.

Valt program stoppas och maskinen svalnar. Avsvalningstiden beror på valt program.

Endast efter att maskinen svalnat kan du använda programväljaren för att välja ett nytt program och
tryck på knappen Start/Paus.

VARNING!
Den slutgiltiga torkningscykeln innefattar nedkylning utan uppvärmning. Detta gör att tvätten har
lämplig temperatur i slutet av programmet och att den kan tas ut ur torktumlaren utan att det finns
risk att man bränner sig på kläderna.

Ett tvättprogram kan pausas med knappen ON/OFF.

Torktumlaren stängs av.
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STEG 7: Programslut
När torkprogrammet är klart visar displayen att torkningen är färdig.

Om du har valt alternativet ”skrynkelskydd” kommer torktumlaren att fortsätta köras efter torkcykelns
slut.

Öppna luckan mot dig och ta ut tvätten ur torktumlaren.

Rengör nätfiltret i luckan (se kapitel ”Rengöring och underhåll”).

Kontrollera att trumman är tom och stäng luckan.

5 minuter efter att programmet har avslutat, eller efter den senaste aktiveringen stängs skärmen av
eller växlar till standby -läge för att spara ström.

Displayen tänds igen om du trycker på ON/OFF-knappen eller öppnar luckan.

INFORMATION!
Rengör filtret i luckan efter varje torkcykel. Se kapitlet ”Rengöring och underhåll”.

HET YTA!
Ett igensatt nätfilter kan resultera i att det automatiska överhettningsskyddet aktiveras. Rengör
filtret, vänta tills maskinen har svalnat och försök sedan att starta den igen. Om torktumlaren inte
startar, kontakta en servicetekniker.

VARNING!
Efter torkning, dra ut strömsladden från eluttaget.

Dra inte ut kontakten ur vägguttaget om du har en torktumlare med 3-fasanslutning.
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Endast apparatens ägare/distributör kan ändra inställningarna!

(ägare/distributörer bör kontrollera servicehandboken)

BeskrivningInställningDisplayen på

På/AvRengöra filtret

1 --> 10Rengöra filtret i luckan

(steg 10)10 --> 100Rengöra vattenkondensorn

Utpumpning/TankKondensvatten

På/AvBetalningssystem

På/AvAktivering av värmare 2

Genom att ändra inställningarna
kan man skapa och anpassa sitt
eget program.

På varje program (vissa inställ-
ningar kan inte göras i vissa
program)

Byte av program

Programmens namn kan ändras!

0 --> 3• Extra torrt

Slår på, (1h --> 4h)• Skrynkelskydd (Anti crease)

Åsidosätt befintligt/Spara som
nytt

• Spara programmet

Tidsprogram

20 --> 240 min• Tidsprogram 80 min

20 --> 240 min• Tidsprogram 60 min

20 --> 240 min• Tidsprogram 40 min

20 --> 240 min• Tidsprogram 20 min

Åsidosätt befintligt/Spara som
nytt

• Spara programmet

På/AvBarnlås

Det valda programmet visas på
displayen/

Program

Välj språk – tryck på knappen
under flaggan

Språk (välja språk) • Välj språk genom att vrida på
programväljarvredet

• Bekräfta språk genom att
trycka på knappen under
flaggan
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BeskrivningInställningDisplayen på

(från 0 till 5)På/AvTillfälligt val av språk
Du kan välja upp till 5 språk, som
kommer att vara tillgängliga i hu-
vudmenyn.

0 --> 5Inställning för ljud

Inställningar för display:

1 --> 5• Ljusstyrka

På/Av• Visa loggan

Normalt läge/Ingen standbyStandby-läge

På/AvDetaljerad vy

På/AvDemo-läge

1h --> 100hPå/AvFördröjd start

Tid/ikonTid-/ikonläge

0 --> xxxMaskinens ID

Om WiFi-modulen aktiveras
kommer energiförbrukningen att
i standby-läge att öka.

WiFi-inställningar

LJUD
(beroende på modell)

INFORMATION!
Det första steget under torkningen eller under själva torkningen kan det hända att kompressorn
och pumpen låter högt, men detta påverkare inte torkningsfunktionen.

Brummande ljud: kompressorenhetens ljud. Ljudnivån beror på program och torkningssteg.

Surrande ljud: då och då, kompressorenhetens fläkt går.

Pumpljud: pumpen pumpar in kondensvatten i kondensbehållaren.

Klick-ljud: ett klickljud orsakas vid automatisk rengöring av värmeväxlaren (kompressorn).

Forsande ljud: kan höras under automatisk rengöring.

Rasslande ljud: kan höras under torkning om tvätten har hårda delar (t.ex. knappar, dragkedjor).

Tabellen fortsätter från föregående sida
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INFORMATION!
Innan rengöring, se till att produkten är avstängd och dra ut sladden från eluttaget.

Rengöra nätfiltret i luckan
Innan rengöring, se till att produkten är avstängd och dra ut sladden från eluttaget.

1

Lyft locket över nätfiltret.

2

För en hand eller en trasa dra över nätfiltret för
att dra bort täcket av fibrer och trådar.

OBS!
Luckans nätfilter kan kännas ganska löst när
man rengör det eller tar bort ludd och trådar.
Detta är helt normalt med tanke på den stora
nätytan i kombination med den höga ar-
betstemperaturen inuti torktumlaren.

3

Rengör vid behov även nätfiltrets hölje och luc-
kans tätningslist.

4

Stäng locket över nätfiltret.
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5

Om det är nödvändigt att rengöra nätfiltrets bak-
sida lossar du skruven och vrider filtret från låsta
till olåst läge. Dra ut hela filterenheten, rengör den
noggrant, och sätt filterenhetens i dess ursprung-
liga läge efter rengöringen. Vrid filtret från olåsta
till låst läge och dra åt skruven.

INFORMATION!
Akta så att du inte klämmer dina fingrar i filterhöljet.

INFORMATION!
Rengör filtret efter varje torkcykel.

INFORMATION!
Torktumlaren får inte vara igång utan nätfilter eller om nätfiltret är skadat.

Rengöring av produktens utsida
Rengör produktens utsida och display med en mjuk, fuktig trasa och vatten. Använd inte några
lösnings- eller rengöringsmedel som kan skada torktumlaren (följ tvättmedelstillverkarens rekom-
mendationer och varningar).

Torka av alla torktumlarens delar med en mjuk trasa tills den är torr.

INFORMATION!
Håll området runt torktumlaren rent och svalt. Damm, värme och fukt ökar torkningstiden.

Tabellen fortsätter från föregående sida
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INFORMATION!
Koppla alltid bort torktumlaren från elnätet före rengöring.

Om maskinen har 3-fasanslutning ska du stänga av uttagets huvudbrytare.

36

Rengöring och underhåll



Störningar från omgivningen (t.ex. elnätet) kan ge upphov till olika felmeddelanden (se felsökningsta-
bellen). Om detta händer:

• Stäng av maskinen, vänta i 1 minut, sätt på maskinen igen och upprepa torkprogrammet.

• Kontakta auktoriserad serviceverkstad om felet inte försvinner.

• Du kan själv lösa de flesta problemen med tvättmaskinens drift (se nedanstående felsökningsta-
bell).

• Reparationer får endast utföras av en person med tillräcklig behörighet.

• Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning
av torktumlaren täcks inte av produktgarantin. Användaren får följaktligen stå för reparationskost-
naderna i dessa fall.

INFORMATION!
Garantin täcker inte fel som beror på störningar från omgivningen (t.ex. blixtnedslag, fel i elnät,
naturkatastrofer osv.).

Vad ska jag göra?OrsakProblem/fel

Maskinen
startar inte.

•• Kontrollera att strömbrytaren är på.Strömbrytaren är inte på.

• Kontrollera säkringen.• Ingen spänning i eluttaget.

• Kontrollera att stickkontakten sitter i
eluttaget som den ska.

Det är spän-
ning i elutta-

•• Läs om bruksanvisningen.Programmet startades inte i enlig-
het med instruktionerna.

get men trum-
man roterar
inte...

•• Kontrollera om luckan är ordentligt
stängd.

Luckan kan vara öppen.

Torktumlaren
fungerar inte.

•• Töm kondensbehållaren (se avsnittet
”RENGÖRING OCH UNDERHÅLL”)

Kondensbehållaren är full (gäller
endast kondenstorktumlare och
torktumlare med värmepump). (gäller endast kondenstorktumlare och

torktumlare med värmepump).

•• För att avbryta alternativet fördröjd start,
tryck på knappen 5 hoppa över.

Fördröjd start kan vara aktiverad.

Maskinen
stannar helt

• Rengör filtret (se kapitel ”RENGÖRING
OCH UNDERHÅLL”).

• Filtret kan vara igensatt. Detta kan
leda till att temperaturen i torktum-
laren ökar, vilket i sin tur orsakarunder ett pro-

gram.
• Vänta tills maskinen har svalnat och för-

sök sedan att starta den igen. Om tork-överhettning, och torktumlaren
stängs av. tumlaren inte startar, kontakta en service-

tekniker.

Tvätten är inte
torr, eller tork-

•• Rengör filtren (se kapitel ”RENGÖRING
OCH UNDERHÅLL”).

Filtren är inte rena.
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Vad ska jag göra?OrsakProblem/fel

•• Se till att försörjningen av frisk luft till
torktumlaren är adekvat. Du kan t.ex.
öppna dörren och/eller fönstret.

Torktumlaren är placerad i ett
stängt utrymme, rummet är för
kallt, eller rummet är för litet och
luften blir för varm på grund av
detta.

ningen tar för
lång tid.

• Kontrollera om temperaturen i rummet
där torktumlaren är installerad är för hög
eller för låg.

•• Om tvätten fortfarande är blöt efter slut-
förd torkcykel, ska ett lämpligt torkpro-

Plaggen har inte vridits ur eller
centrifugerats ordentligt.

gram köras igen (efter rengöring av fil-
ter).

•• Använd passande program eller extra
funktioner.

Mängden tvätt i torktumlaren är
för stor eller otillräcklig.

• Stäng knappar och dragkedjor på tvät-
ten innan torkning. Välj passande pro-
gram.

• Tvätt (exempelvis sängkläder)
tenderar att trassla ihop sig till
stora bollar.

• Efter torkningsprocessen, lossa tvätten
och välj ett extra torkprogram (t.ex. ett
tidsinställt torkprogram).

Plaggen
ojämnt torka-
de.

•• Se till att du har sorterat tvätten efter typ
och tjocklek, att du har belastat trumman
med lämplig mängd tvätt och om du har
valt passande program.

Tvätt av varierande typ och tjock-
lek, och för mycket tvätt.

Ett lätt dun-
kande ljud
hörs.

•• Ljudet avtar efter ett tag.Om torktumlaren inte används
under en längre tidsperiod kom-
mer samma tyndpunkt att belas-
tas under lastbärande element
eller komponenter, vilket orsakar
temporär deformering.

Luckan öpp-
nas under
torkning.

•• Minska mängden tvätt.För hög belastning på luckan (för
mycket tvätt i trumman).

Tabellen fortsätter från föregående sida
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Feldisplay
I händelse av fel medan ett program är igång visas relevant fel på displayen (Error X).

Tryck och håll ner knappen INFO för att visa fel-
beskrivningen.

Stäng av torktumlaren och slå på den igen.

Fel som indikeras på displayen (beroende på modell) kan omfatta följande:

Vad ska jag göra?Felindikering på displayenProblem/fel

Kontrollenhetsfel.
Ring servicecentret.

Kontrollenhetsfel.E0

Fel på temperatursensor.
Ring servicecentret.

TermistorfelE1

Kommunikationsfel.
Ring servicecentret.

Kommunikationsfel.E2

Kontrollenhetsfel.
Ring servicecentret.

Reläfel.E6

Kontrollenhetsfel.
Ring servicecentret.

Fel på luckan.E7

Kontrollenhetsfel.
Ring servicecentret.

Fel på knapp.E8

Ring servicecentret.Programvaruversionerna för PB och UI
är inte kompatibla.

E9

Ring servicecentret.Kommunikationsfel med EADBS.E10

Ring servicecentret.Kommunikationsfel med motorn.E11

INFORMATION före, under och efter programmet
(beroende på modell)

Vad ska jag göra?Felindikering på displayen

Stäng torktumlarens lucka innan du startar eller
återupptar programmet.

SV: Stäng luckan innan du trycker på start.

Denna funktion är inte tillgänglig. Välj ett alternativ
som är tillgängligt.

SV: SE: Alternativet är inte tillgängligt i denna
cykelfas.

Tryck på knappen Start/Paus för att starta om eller
återuppta programmet.

SV: Cykeln avbröts p.g.a. strömavbrott. Fortsätt.

Se kapitel ”RENGÖRING OCH UNDERHÅLL”.SV: SE: Rengör filtret i luckan

Se kapitel ”INSTÄLLNINGAR”.SV: SE: Barnlåset är aktiverat. Tryck på knap-
parna i 3 sekunder för att låsa upp.
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Innan du kontaktar en servicetekniker
Läs kapitlen ”FELSÖKNING” och ”RENGÖRING OCH UNDERHÅLL” och se om du kan lösa problemet
själv.

När du kontaktar ett servicecenter, ange torktumlarens modell (1), typ (2) och serienummer (3).

Modell, typ och serienummer finns på typskylten på insidan av luckan.

QR- och AUID-kod sitter också på insidan av torkarens lucka.

VARNING!
Vid fel, använd endast godkända reservdelar från auktoriserade tillverkare.

VARNING!
Kostnad för reparationer, eller garantianspråk, till följd av felaktig anslutning eller användning av
torktumlaren täcks inte av produktgarantin. Användaren får följaktligen stå för reparationskostna-
derna i dessa fall.
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Informationsblad, i överensstämmelse med kommissionens förordning (EU) nr 392/2012

TD85.C1XXModellbeteckning

8 kg (Se typskylt)Max. torkkapacitet

BEnergieffektivitetsklass

(kWh/år) 1)Årlig energiförbrukning (AEC)

Strömförbrukning

(kWh)Automatisk normal torkning med max belastning (Edry)

(kWh)Automatisk normal torkning med halv belastning (Edry1/2)

Strömförbrukning

0,50 (W)Strömförbrukning i avstängt läge (Po)

0,50 (W)Strömförbrukning i påslaget läge (Pl)

Auto normal-
torrt 2)

Torkprogram

Programmets varaktighet (minuter)

(minuter)Automatisk normal torkning med max och halv belastning (Tt)

(minuter)Automatisk normal torkning med maximal mängd (Tdry)

(minuter)Automatisk normal torkning med halv mängd (Tdry1/2)

65 (dB(A))Ljud

ATorktumlartyp (A = automatisk, NA = ej automatisk)

5 minuterStandby-varaktighet

1) Baserat på 160 standardtorkcykler med programmet Auto normaltorrt med max och halv be-
lastning, i enlighet med EN61121.

2) Auto normaltorrt är avsett för torkning av normalvåt tvätt i bomull. Det är det effektivaste pro-
grammet för torkning av bomullstvätt med avseende på energiförbrukningen.

Standardtester

Europa

EN 611 21 (392/2012). Program 3 (Auto normaltorrt) , 8 kg; bomull,
normal temperatur.
Produkten har testats med 1-fas 10A / 16A (beroende på modell; se typ-
skylt).

Energideklaration

IEC 60 704-2-6.Testmetod för bullernivå
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Teknisk information

850 mmHöjd

595 mmBredd

769 mmDjup

43 kgVikt (netto)

145 lTrumvolym

Se typskyltMax. torkbelastning

Se typskyltMärkeffekt

Rostfritt stålTrummans Material

Varmförzinkad och pulverlackerad stålplåt eller rostfri stålplåt.Material hölje
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Tabellen anger effektförbrukningen och tidsvärdena för torkning av en testomgång med tvätt vid
olika varvtal och efter centrifugering i olika hastigheter, i enlighet med EN61121.

Följande krav gäller för förbrukningsvärden som anges nedan:

RumstemperaturInloppstemperatur

50–60%Inloppsluftfuktighet

NormalTorktemperatur

TDC1485VI

Programmets
längd,
ungefär
(min)*

Energiförbruk-
ning, ca (kWh)*

Roteringshastig-
heten
(v/min)

MängdProgram

804,751400AUTO EXTRA,
Normal temp

1334,751400AUTO EXTRA,
Låg temp

704,141400AUTO TORK,
Normal temp

1104,151400AUTO TORK,
Låg temp

563,801400AUTO NORMAL,
Normal temp

684,621000

903,751400AUTO NORMAL,
Låg temp

533,451400AUTO STRYKNING FÖR HAND,
Normal temp

803,451400AUTO STRYKNING FÖR HAND,
Låg temp

452,721400AUTO MASKINSTRYKNING,
Normal temp

523,401000

672,751400AUTO MASKINSTRYKNING,
Låg temp

301,701200BLANDAT TORRT

201,301000BLANDAT STRYKTORRT

full last (8 kg)
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medellast

* De uppmätta värdena kan skilja sig från de som anges i tabellen på grund av avvikelser beträffande
typ av plagg och mängden plagg, centrifugering, strömvariationer samt omgivande temperatur och
luftfuktighet.

Tabellen fortsätter från föregående sida
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Kassering/återvinning av förpackningsmaterial

Vårt emballage är tillverkat i miljövänliga material som kan återvinnas, kasseras eller förstöras
utan att belasta miljön. Därför är förpackningsmaterialen tydligt märkta.

Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som normalt hushålls-
avfall. Produkten ska i stället lämnas in på en auktoriserad återvinningscentral som hanterar elektrisk
och elektronisk utrustning.

Innan en uttjänt apparat kasseras ska du ta bort alla strömsladdar och bryta sönder luckans lås och
klinka så att det inte går att stänga eller låsa luckan (säkerhetsåtgärd för barn).

Korrekt avfallshantering av produkten hjälper till att förhindra negativa effekter på miljö och hälsa.
För detaljerad information om kassering och hantering av produkten, kontakta lokala myndigheter
som har hand om avfallshantering, eller din återförsäljare.
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Sortera plaggen

Sortera plaggen efter material och hur smutsiga de är. Observera
symbolerna på tvättetiketterna. Stäng dragkedjor, hakar och
knappar.

1.

Slå på strömbrytaren (ON/OFF)2.

Öppna torktumlarens lucka och lägg in tvätten

Se till att trumman är tom innan du gör detta.

3.

Välj torkprogram

Vrid programväljarvredet till önskat torkprogram.

4.

Välj programinställning

Programinställningar kan göras för vissa program. Se kapitlet
INSTÄLLNINGAR

5.

Stäng luckan och tryck på knappen START/PAUS.

Förväntad torktid, i timmar och minuter, visas på displayen.

6.

Programslut

Öppna luckan och ta ut tvätten ur torktumlaren.

Rengör filtren. Se kapitel ”RENGÖRING OCH UNDERHÅLL”.

Stäng luckan.

Sätt av strömbrytaren.

Dra ut torktumlarens strömsladd ur eluttaget (om du inte har en
torktumlare med 3-fasanslutning)

7.
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