
NOHurtigveiledning

Les retningslinjene for helse og sikkerhet grundig før du tar maskinen i bruk.
Før du tar maskinen i bruk, må transportskruene absolutt fjernes. Du finner en detaljert 
veiledning om dette i Installasjonsveiledningen.

KONTROLLPANEL

VASKESYKLUS-TABELL

For alle testinstitutter gjelder: 
2) Lang bomullsvasksyklus: Velg vaskesyklus „Bomull “ med en temperatur på 40 °C. 
3) Lang syntetisk vaskesyklus: Velg vaskesyklus „Finvask “ med en temperatur på 40 °C.

* Ved valg av vaskesyklusen „Sentr. & Avp.“ og uten Sentrifugering tømmer vaskemaskinen bare 
ut vannet. 

**  Vaskesyklusens varighet kan avleses på skjermen.
*** For forvask trykker du bare på tasten „Temp.” til symbolet  lyser (kun ved 90 °C).
**** Etter at programmet er ferdig og sentrifugering med maksimal sentrifugeringshastighet, 
med standard programinnstillinger.
4) Bomull Øko - Test-vaskesyklus i henhold til Regulering 1061/2010. Still programmet 
„Boumull “på en temperatur på 40 °C eller 60 °C for å starte disse vaskesyklusene. 

Syklustiden som vises på skjermen eller i bruksanvisningen er et estimat basert på 
standardforhold. Den faktiske varigheten kan variere på grunn av flere faktorer, for eksempel 
temperaturen og trykket på det innkommende vannet, omgivelsestemperaturen, mengden 
vaskepulvermengde, vekten, typen og vektfordelingen av tøyet som er satt inn, og om det er 
valgt flere alternativer. De verdiene som er oppgitt for andre programmer enn Øko 40-60 er 
kun retningslinjer.

1) Øko 40-60 - test-vaskesyklus i samsvar med EU's Økodesign-regulering. Det mest effektive 
programmet når det gjelder energi- og vannforbruk for normalt skittent bomullstøy.
Merk: De sentrifugeringshastighetsverdiene som vises på displayet kan avvike noe fra de 
verdiene som er oppgitt i tabellen.
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1. Oversiden
2. Vaskemiddelrom
3. Kontrollpanel
4. Håndtak
5. Dør med glugge
6. Avløpsvannspumpe (bak 

bunnplaten)
7. Sokkeldeksel (avtakbart)
8. Justerbare føtter (2)

1.  EKSTRA SKYLLING / LYDDEMPINGS-tast
2.  FINAL CARE / TASTESPERRE-tast
3.  ON/OFF -tast
4.  DAMPHYGIENE-tast og kontrollampe
5.  START/PAUSE-tast
6.  HURTIG-tast
7.  SENTRIFUGERINGS-tast
8.  FORSINKET START-tast
9.  TEMPERATUR-tast
10.  VASKESYKLUS-VALGBRYTER

VASKEMIDDELROM

Del 1: Forvaskmiddel (Pulver)
Del 2: Vaskemiddel for hovedvask (pulver 
eller flytende)
Når du bruker flytende vaskemiddel, anbefales 
det å bruke den avtakbare Plastdeleren A 
(inkludert) for riktig dosering.
Hvis du bruker vaskepulver, må du oppbevare 
deleren i spor B.
Del 3: Tilsetningsstoffer (tøymykner osv.)
Tøymykneren skal ikke løpe over risten.
! For vask av hvit bomull, bruk vaskepulver 
både til forvasken og til vask over 60 °C.
! Følg veiledningen på vaskemiddelpakken.
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SKJERM

Maksimal belastning 8 kg
Strømforbruket slått av 0,5 W / Standby 8 W
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Innstilling Område 1 2 3

Eco 40-60 (Øko 40-60) (1) 40 °C 40°C
1351 8,0 3:30  –     53 0,80 57 33
1351 4,0 2:45  –     53 0,58 47 35
1351 2,0 2:10  –     53 0,47 37 33

Baumwolle (Bomull)  (2) 40°C  - 60°C 1400 8,0 3:40  –     53 1,03 92 45

Pfl egel. (Lettstelt)  (3) 40°C  - 60°C 1200 4,5 2:55  –     53 0,54 55 43

Mix (Miks) 40°C  - 40°C 1400 8,0 **  –   –  – – – –

Fein (Fin) 40°C  - 40°C 1000 4,5 **  –   –  – – – –

Weiß (Hvit) 40°C  - 90°C 1400 8,0 2:00   (***)     55 0,89 110 42

Flecken 40° (Flekker 40°) 40°C  - 40°C 1000 4,5 **  –    – – – – –

30 Minuten (30 minutter) 30°C  - 30°C 800 4,5 0:30  –   –  71 0,18 37 27

Schl. & Abp. 
(Sentrifug. & Utpump.) * – – 1400 8,0 ** – – – – – – – – – –

Spül. & Schl. (Skylle & Sentr.) – – 1400 8,0 ** – – –  – – – – – –

Refresh (Oppfriske) – – – 2,0 ** – – – – – – – – – –
20 °C 20 °C  - 20 °C 1400 8,0 1:50  –   –  55 0,14 78 22

Wolle (Ull) 40°C  - 40°C 800 2,0 **  –   –  – – – –

Allergie (Allergi) 60°C 40°C - 60°C 1400 5,0 **  –     – – – –

Frottee (Frotté) 60°C  - 60°C 1400 8,0 **  –     – – – –

 Nødvendig dosering     Valgfri dosering

Baumwolle Öko (Baumwolle)
Bomull Øko (4) (Bomull ) 

60 °C 60 °C 1400 8,0 3:50  –     53 0,89 54 –
40 °C 40 °C 1400 8,0 3:40  –     53 1,03 92 –

MANGE TAKK FOR AT DU KJØPTE ET BAUKNECHT-PRODUKT.
For en omfattende kundeservice,  
vennligst registrer apparatet på følgende nettside: 
www.bauknecht.eu/register



VASKESYKLUSER
Følg rådene fra symbolene på plaggets etikett. Tallet i symbolet 
betyr den anbefalte maksimale vasketemperaturen for plagget.
Eco 40-60 (Øko 40-60)
For normalt skittent bomullstøy som kan vaskes sammen ved 
40 °C eller 60 °C i samme vaskesyklus. Dette er standardprogrammet for 
bomull og det mest effektive når det gjelder vann- og energiforbruk. 
Baumwolle (Bomull) 
Normalt til sterkt skitten og slitesterk bomull.
Pflegel. (Lettstelt) 
For moderat tilsmusset tøy laget av syntetiske fibre (f. eks. Polyester, 
Polyakryl, Viskose osv.) eller blandede fibre (bomull/syntetisk).
Mix (Miks) 
For vask av lett til normalt tilsmussede, elastiske tekstiler laget av bomull, 
lin, syntetiske fibre og blandede fibre.
Fein (Fin) 
For svært følsomme klesplagg. Det anbefales å vri plaggene ut og inn før 
vask (Innsiden ut). Du får best resultat med finvask ved bruk av flytende 
vaskemiddel.  
Weiß (Hvit) 
For vask av normalt til svært skitne håndklær, undertøy, duker og 
sengetøy osv. av elastisk bomull og lin. Bare hvis verdien 90 °C velges for 
temperaturen, inkluderer syklusen en forvaskfase før hovedvaskesyklusen 
begynner. I dette tilfellet anbefaler vi å bruke vaskemiddel både til forvask 
og hovedvask.
Flecken 40° (Flekker 40°)  
Dette programmet er ment for sterkt tilsmussede klesplagg med 
motstandsdyktige farger. Det har en høyere vaskeklasse enn 
standardklassen (Klasse A). Ikke bland klær med forskjellige farger i dette 
programmet. Vi anbefaler bruk av pulver-vaskemiddel. Ved hardnakkede 
flekker anbefales forbehandling med spesielle tilsetningsstoffer.
30 Minuten (30 minutter)
For hurtigvask av lett tilsmussede klesplagg. Denne vaskesyklusen tar 
bare 30 minutter, noe som sparer tid og energi.
Schl. & Abp. (Sentrifug. & Utpump.)  
Sentrifugerer tøyet og pumper ut vannet. For slitesterkt tøy. Hvis du 
utelater sentrifugeringssyklusen, tømmer maskinen bare vannet.
Spül. & Schl. (Skylle & Sentr.)
Skyller først og sentrifugerer deretter. For slitesterkt tøy.
Refresh (Oppfriske)
Klærne er fuktige etter syklusen og bør derfor henges opp til tørk (2 kg, ca. 
3 klesplagg). Dette programmet frisker opp tøyet ved å fjerne dårlig lukt og 
slappe av fibrene. Legg bare tørre, ikke tilsmussede klesplagg i maskinen, 
og velg programmet „Oppfriske“. Klærne er litt fuktige etter denne 
syklusen, men kan brukes etter noen minutter. Programmet „Oppfriske“ 
gjør det lettere å stryke.
! Ikke tilsett tøymykner eller vaskemiddel.
! Ikke anbefalt for ull eller silke.
20 °C
For lett tilsmussede bomullsklær ved en temperatur på 20 °C.
Wolle (Ull)  - Woolmark Apparel Care - Green:
Ullvasksyklusen på denne maskinen er testet og 
godkjent av Woolmark Company for vask av ullplagg 
merket „Håndvask“. Denne godkjenningen gjelder 
forutsatt at klærne vaskes i henhold til instruksjonene 
på vedlikeholdsmerket og instruksjonene gitt av 
produsenten av denne vaskemaskinen (M1127).
Ullmerke-logoen er et kvalitetsmerke som er registrert i mange land. 

Allergie (Allergi)
Egnet for fjerning av de viktigste allergenene som pollen, midd, katte- og 
hundehår.
Frottee (Frotté) 
Til vasking av hjemmetekstiler i en enkelt vask. Herved blir bruken av 
tøymykner optimert så vel som tid og strøm spares. Vi anbefaler bruk av 
pulver-vaskemiddel.
Baumwolle Öko (Bomull Øko)
For normalt tilsmussede bomullsklær. For 40 °C og 60 °C.
SKJERM
Skjermen hjelper til med programmering av vaskemaskinen og gir mye 
informasjon.

Varigheten av de tilgjengelige vaskesyklusene og den gjenværende tiden 
for den aktuelle vaskesyklusen vises i området A (Displayet viser først den 
maksimale varigheten til den valgte vaskesyklusen, som kan reduseres 
etter noen minutter, ettersom den faktiske varigheten av et vaskeprogram 
avhenger av tøymengden og valgte innstillinger); Hvis alternativet 
Forsinket start er valgt, vises nedtellingen til starten av den valgte 
vaskesyklusen.
Ved å trykke på den aktuelle tasten vises den maksimale 
sentrifugeringshastigheten som maskinen har nådd under den valgte 
vaskesyklusen og temperaturen, eller de nylig valgte verdiene, forutsatt at 
de passer for den valgte vaskesyklusen.
De tilsvarende „vaskesyklusfasene“ for den valgte vaskesyklusen og 
„vaskesyklusfasen“ for den aktuelle vaskesyklusen vises i området B:

  Hovedvask
  Skylle
  Sentrifugere og pumpe ut

Referansesymbolet C viser de tilgjengelige vaskealternativene (se Avsnitt 
„Alternativer“). 
Når symbolet  lyser, vises den fastsatte verdien for startforsinkelsen i 
displayet.
Symbolet  betyr at ekstra klesplagg kan legges til etter at 
vaskeprogrammet har startet (se avsnittet „Legge til tøy“).
Symbolet indikerer at du kan dempe tastetonene.
Mens stumkoblingen er aktiv, er nesten alle lyder slått av. Bare lydsignalene 
og alarmene forblir aktive, så vel som lyden på slutten av syklusen.
For å aktivere/deaktivere stumkoblingen, trykk og hold inne  -tasten.
Informasjonssymboler i displayet
Feil: Kontakt kundeservice  
Se avsnittet „Feilsøking“
Feil: Tett vannfilter  
Vannet kan ikke renne; vannfilteret kan være tett
Feil: Ikke noe vann  
Ingen eller utilstrekkelig vannforsyning. 
I tilfelle en feil, se avsnittet „Feiloppretting“.

 Tastensperre (Tastelås)  
For å låse kontrollpanelet, trykk og hold nede tasten „Tastelås“ i ca.  
tre sekunder. På displayet lyser nå symbolet   for å vise at 
kontrollpanelet er sperret (med unntak av ON/OFF-Taste ). Dette 
forhindrer utilsiktede endringer i programmer, spesielt når barn er i 
nærheten av maskinen. For å låse opp kontrollpanelet igjen, hold ned 
tasten „Tastelås“  i ca. tre sekunder.

 Dørlåsindikator 
Når dette symbolet lyser, er døra stengt. Vent til dette symbolet har 
slukket før du åpner døra, for å unngå skader.
For å åpne døra mens et vaskeprogram pågår, trykk på START/PAUSE-
tasten ; når symbolet  er slukket, kan du åpne døra.

FØRSTE GANGS BRUK
Etter at apparatet er installert, bør du for første gangs bruk starte med 
vaskeprogram Nr. „Weiß (60°)“ (Hvit [60°]) med vaskemiddel og uten tøy.
DAGLIG BRUK
Forbered klesvasken din etter instruksjonene i avsnittet „TIPS OG RÅD”.
- Trykk ON/OFF-tasten .
- Åpne døra. Legg inn tøyet og pass på at du ikke overskrider den 
maksimale mengden som er spesifisert i vaskesyklustabellen.
- Dra ut vaskemiddelrommet og hell vaskemiddelet i de aktuelle 
rommene, som beskrevet i avsnittet „VASKEMIDDELROM““.
- Lukk døra.
- Maskinen viser automatisk den forhåndsdefinerte temperaturen og 
sentrifugehastigheten for den valgte syklusen, eller innstillingene som sist 
ble brukt, hvis de er kompatible med den valgte syklusen.
- Velg ønsket vaskesyklus.
- Velg ønskede alternativer. 
- Trykk på START/PAUSE-tasten  for å starte vaskeprogrammet; døra 
låses (symbol  lyser).

STOPPE EN VASKESYKLUS
For å stoppe vaskesyklusen, trykk på START/PAUSE-tasten  igjen. For å 
starte vaskeprogrammet på nytt fra det punktet det ble avbrutt, trykk på 
START/PAUSE-tasten igjen .
OM NØDVENDIG, ÅPNE DØRA
Etter at en vaskesyklus er startet, kobler  -symbolet seg inn for å vise at 
døra ikke kan åpnes. Så lenge vaskeprogrammet løper, forblir døra låst. 
For å åpne døra under en syklus - for eksempel for å legge inn eller ta ut 
klær - trykk på START/PAUSE-tasten , for å sette syklusen på pause. Så 
snart symbolet  er slukket, kan døra åpnes. Trykk på START/PAUSE-
tasten  på nytt for å fortsette syklusen.
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LEGGE TIL KLESVASK  
Et symbol på displayet indikerer når flere klesplagg kan legges inn i 
vaskemaskinen uten å redusere vaskeytelsen. For å legge til klær, må du 
først stoppe vaskemaskinen ved å trykke på START/PAUSE-tasten  og 
deretter åpne døra og legge dem inn. 
Trykk på START/PAUSE-tasten  igjen for å fortsette vaskesyklusen på 
det punktet hvor den ble avbrutt.
ENDRE ET LØPENDE VASKEPROGRAM
For å endre et vaskeprogram mens det er i gang, stopper du 
vaskemaskinen med START/PAUSE-tasten , velger deretter ønsket 
program og trykker på START/PAUSE-tasten  igjen. 
! For å avbryte et vaskeprogram som allerede har startet, holder du ON/
OFF-tasten  trykket inn. Programmet stopper og maskinen slår seg av.
VED SLUTTEN AV VASKESYKLUSEN
Dette vises med ordet „ “på displayet; når symbolet  slukkes, kan 
døra åpnes. Åpne døra, ta ut vasken og slå av maskinen. Hvis du ikke 
trykker inn „ON/OFF“-tasten , slår vaskemaskinen seg automatisk av 
etter ca. 10 minutter.
ALTERNATIVER

- Hvis det valgte alternativet ikke er egnet for den innstilte 
vaskesyklusen, blinker kontrollysene, ledsaget av en summer, og 
alternativet blir ikke aktivert.
- Hvis det valgte alternativet ikke er egnet for den valgte vaskesyklusen, 
blinker kontrollysene, ledsaget av en summer, og alternativet blir ikke 
aktivert-

 Dampf Hygiene (Damphygiene)
Dette alternativet forbedrer vaskemiddeleffekten ved å generere damp 
under vaskeprogrammet for å fjerne bakterier fra fibrene som også 
behandles samtidig. Legg tøyet i trommelen, velg et passende program 
og velg alternativet „Damphygiene“. 
!  Dampen som genereres mens vaskemaskinen går, kan føre til at 
gluggen blir tåkelagt.
Extra Spülen (Ekstra skylling)
Hvis du velger denne tilleggsfunksjonen, økes skylleeffekten, og dermed 
garanteres optimal utskylling av vaskemiddelet. Dette anbefales spesielt 
for svært sensitiv hud eller allergier mot f.eks. vaskemidler.
Final Care
Vaskemaskinen lager milde rystebevegelser på grunn av at trommelen 
dreier seg langsomt. Alternativet „Final Care“  starter etter at 
vaskeprogrammet er ferdig og varer i maks. 6 timer. Du kan imidlertid 
avbryte prosessen når som helst ved å trykke på en hvilken som helst tast 
på kontrollpanelet, eller ved å vri på valgbryteren.
Schnell (Hurtig) 
Ved å velge dette alternativet kan du forkorte vaskeprogrammets 
varighet avhengig av valgt program og dermed spare vann og energi. 
Bruk dette vaskeprogrammet for lett tilsmussede klær.
Start in (Start om) 
Hvis du vil starte det valgte vaskeprogrammet med en forsinkelse, trykker 
du på tilsvarende tast gjentatte ganger til ønsket forsinkelse er nådd. Når 
dette alternativet er aktivert, vises symbolet  på displayet. For å fjerne 
startforsinkelsen, trykk på tasten flere ganger til „OFF“ vises på displayet.
Temperatur 
Hver vaskesyklus foregår ved en bestemt temperatur. For å endre denne 
temperaturen, trykker du på tastern „Temp.“. Verdien vises på displayet.
Sentrifugere 
Hver vaskesyklus har en bestemt sentrifugeringshastighet. For å velge 
en annen sentrifugeringshastighet, trykker du på tasten „Schleudern”. 
Verdien vises på displayet.
AVKALKING OG RENGJØRING
Symbolet  vises på displayet omtrent hver 50. vask for å minne 
brukeren om at det skal utføres en vedlikeholdssyklus for å rengjøre 
vaskemaskinen og for å forhindre kalkavleiringer og dårlig lukt.
For å fjerne avkalkingsvarselet, vri på hjulet eller trykk på en hvilken som 
helst tast (inkludert ON/OFF-tasten).
For optimalt vedlikehold anbefaler vi WPRO kalk- og fettfjerner. Følg 
instruksjonene på emballasjen. 
Du kan kjøpe dette produktet fra vårt tekniske supportteam, eller via 
nettstedet www.whirlpool.eu.
Selskapet fraskriver seg alt ansvar for skade på enheten som følge av bruk 
av andre rengjøringsmidler som er tilgjengelige på markedet.  
TIPS OG RÅD
Sorter tøyet på følgende måte:
Type stoff (bomull, blandede fibre, syntetiske stoffer, ull, klær som kan 
vaskes for hånd). Farge (sorter fargede og hvite klær; vask nye fargede 
klær separat). Finvask (små klesplagg – som f. eks. nylonstrømper – og 
artikler med kroker - som f. eks. BHer -: legg disse i en tøypose).

Tøm alle lommene:
Gjenstander som mynter eller lightere kan skade vaskemaskinen og 
trommelen. Sjekk alle tastene.
Følg anbefalingene for dosering/tilsetningsstoffer
Dette optimaliserer vaskeresultatet, forhindrer hudirriterende rester fra 
overflødig vaskemiddel i tøyet, og du sparer penger ved ikke å kaste bort 
vaskemiddel unødvendig.
Bruk lav temperatur og lengre varighet
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt 
de med lavere temperaturer og lengre varighet. 
Vær OBS på fyllmengdene
Last vaskemaskinen opptil den kapasiteten som er spesifisert i tabellen 
„PROGRAMOVERSIKT“ for å spare vann og energi.
Støynivå og gjenværende fuktighet
Disse faktorene blir påvirket av sentrifugeringshastigheten: Jo høyere 
hastighet i sentrifugeringsfasen, jo høyere støynivå og jo lavere 
restfuktighet.
VEDLIKEHOLD OG STELL
Før du utfører rengjørings- og vedlikeholdsarbeid, må du slå av 
vaskemaskinen og koble den fra strømnettet. Ikke bruk brennbare væsker til å 
rengjøre vaskemaskinen. Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen regelmessig 
(minst 4 ganger i året).
Separasjon av vann- og strømforsyning 
Steng kranen etter hver vask. Dette forhindrer unødvendig slitasje på 
vaskemaskinens hydrauliske system og forhindrer lekkasjer.
Koble fra vaskemaskinens strømkontakt før rengjøring og før alt 
vedlikeholdsarbeid.
Rengjøring av vaskemaskinen
Maskinens ytre deler og gummideler kan rengjøres med en myk klut 
dynket i lunkent såpevann. Ikke bruk løsemidler eller slipemidler.
Rengjøring av vaskemiddelskuffen
Fjern vaskemiddelskuffen ved å løfte den opp og dra den ut. Vask den 
under rennende vann; dette bør utføres regelmessig.
Stell av døra og trommelen
La alltid koøyedøra stå på gløtt for å forhindre ubehagelig lukt.
Rengjøring av pumpa
Vaskemaskinen er utstyrt med en selvrensende pumpe som ikke krever 
vedlikehold. Noen ganger kan små gjenstander (f.eks. mynter eller taster) 
falle ned i det beskyttende forkammeret på bunnen av pumpa.
! Påse at vaskeprogrammet er ferdig og trekk deretter ut støpselet fra 
vaskemaskinen.
Tilgang til forkammeret:
1. Fjern dekselet fra fronten av maskinen ved å stikke en skrutrekker inn i 
midten og sidene av rammen og bruke den som en spake.
2. Sett en flat og bred beholder under vannfilteret for å fange opp 
restvannet.
3. Løsne kloakkpumpedekslet ved å vri det mot urviseren: Det er normalt 
at litt vann renner ut.
4. Rengjør innsiden grundig.
5. Skru lokket på igjen.
6. Sett dekslet på igjen og pass på at krokene sitter riktig i sporene før du 
skyver dekselet på enheten.
Kontroller vanninntaksslangen 
Kontroller vanninntaksslangen minst en gang i året. Hvis den er sprukket 
eller ødelagt, må den byttes ut! Under vaskeprosessen kan det høye 
vanntrykket føre til at slangen brister plutselig.
! Bruk aldri brukte slanger.
TILBEHØR
For å sjekke om følgende tilbehør er tilgjengelig for denne 
vaskemaskinmodellen, vennligst kontakt vår tekniske kundeservice.
Stablesett
Med dette tilbehøret kan du feste tørketrommelen på toppen av 
vaskemaskinen for å spare plass og gjøre det lettere å laste og tømme 
tørketrommelen.
TRANSPORT OG HÅNDTERING
Ikke løft vaskemaskinen ved å ta tak i toppdekslet.
Dra ut strømpluggen og steng vannkranen. Sjekk at døra og 
vaskemiddelskuffen er godt lukket. Koble først inntaksslangen fra kranen 
og deretter avløpsslangen. Tøm alt vannet som er igjen i slangene og fest 
slangene til maskinen slik at de ikke blir skadet under transport. Sett 
transportskruene på igjen.  Utfør fjerningen av transportskruene i motsatt 
rekkefølge som er beskrevet i „Installasjonsveiledningen“.



FEILRETTING
Vaskemaskinen din kan av og til slutte å fungere. Før du kontakter kundeservice, sjekk listen nedenfor for å se om dette er et mindre problem du kan 
løse selv. 

Avvik Mulige årsaker / Løsning

Vaskemaskinen starter ikke.
Apparatet er ikke koblet riktig til stikkontakten, eller er ikke satt dypt nok inn til å ha kontakt.

Boligen har ingen strømforsyning.

Vaskesyklusen starter ikke.

Vaskemaskindøra er ikke lukket riktig.

ON/OFF -tasten   ble ikke trykket.

START/PAUSE-tasten   ble ikke trykket.

Vannkranen ble ikke åpnet.

En startforsinkelse er innstilt.

Demo-modus er aktiv (for deaktivering se nedenfor).

Vaskemaskinen fyller seg 
ikke med vann (på displayet 
vises „ “).

Vanninntaksslangen er ikke koblet til vannkranen.

Slangen er bøyd.

Vannkranen ble ikke åpnet.

Boligen har ingen vannforsyning.

Vanntrykket er for lavt.

START/PAUSE-tasten   ble ikke trykket.

Vaskemaskinen slipper stadig 
vann inn og ut.

Avløpsslangen sitter ikke mellom 65 og 100 cm over gulvet.

Den frie enden av slangen ligger i vann.

Avløpssystemet i veggen har ikke ventilasjonsrør.
 
Hvis problemet vedvarer selv etter disse kontrollene, må du skru igjen vannkranen, slå av apparatet og kontakte 
teknisk kundeservice. Hvis leiligheten din ligger i en av de øvre etasjene i en bygning, kan du oppleve problemer på 
grunn av mottrykk, hvilket fører til at vaskemaskinen stadig fyller og tømmer seg for vann. Spesielle Anti-Siphon-
ventiler er tilgjengelig fra spesialforhandlere, noe som skal bidra til å eliminere dette problemet.

Vaskemaskinen tømmer ikke 
vannet og på displayet vises 
symbolet  (F9E1). 

Rengjør pumpefilteret (se Kapittel „Vedlikehold og stell“).

Avløpsslangen er bøyd.

Avløpsledningen er forstoppet.

Vaskemaskinen 
vibrerer sterkt under 
sentrifugeringen. 

Transportskruene ble ikke fjernet riktig under installasjonen.

Vaskemaskinen står ikke i water.

Vaskemaskinen er klemt mellom skapene og veggen.

Vaskemaskinen er utett.

Vanninntaksslangen er ikke skrudd ordentlig på.

Vaskemiddelskuffen er tett.

Avløpsslangen er ikke riktig tilkoblet.

Symbolet  blinker og på 
displayet vises en feilkode 
(f. eks.: F1E1, F4...).

Slå maskinen av og trekk ut støpselet. Vent i ca. 1 minutt, sett inn støpslet igjen og slå maskinen på.  
Hvis problemet vedvarer, vennligst kontakt teknisk kundeservice.

For mye skumutvikling.
Vaskemiddelet er ikke egnet for vaskemaskinen (på emballasjen skal det stå „Egnet for maskinvask”, „Hånd- og 
maskinvask”, eller noe lignende).

Det ble brukt for mye vaskemiddel.

Symbolet „ ” blinker, 
sentrifugehastighet „0“ vises.

Tøyet er ubalansert fordelt og forhindrer sentrifugering for å beskytte vaskemaskinen.
Hvis du vil sentrifugere det våte tøyet, kan du legge til andre klesplagg i forskjellige størrelser og starte programmet 
„Sentrifuger og tøm“. Unngå små mengder vasketøy som består av noen få store, absorberende klesplagg. Vask 
heller klær av forskjellige størrelser i en vask.

Deaktivering av DEMO-MODUS: Følgende handlinger må utføres sekvensielt og uten avbrudd. Slå maskinen PÅ og så AV igjen. Trykk START/PAUSE-
tasten  til du hører en summelyd. Slå maskinen på igjen. „DEMO“-indikatoren blinker og slukkes igjen.

SIKKERHETS- OG INSTALLASJONSINSTRUKSJONENE, TEKNISK DATABLAD og ENERGIINFORMASJON kan 
som følger lastes ned:
• Når du besøker nettstedet -http://docs.bauknecht.eu
• Ved bruk av QR-koder
• Alternativt kan du kontakte vår kundeservice (telefonnummeret finner du på Garantisertifikatet). Når du 

kontakter kundeservice, vennligst oppgi de nevnte kodene på klistremerket på innsiden av apparatdøra.
For Reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon, gå til www.bauknecht.eu
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