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Tak fordi du valgte Candy vaskemaskine. Vi 
er overbeviste om, at det med sikkerhed vil 
hjælpe dig med at vaske dit tøj, selv sarte 
emner, dag efter dag. 

 
Du kan registrere dit produkt på 
www.registercandy.com for at få hurtigere 
adgang til vores supplerende tjenester, der 
udelukkende er forbeholdt vores mest loyale 
kunder.    

 
Læs omhyggeligt denne brugsanvisning for 
korrekt og sikker maskinbrug, og for nyttige 
tips om effektiv vedligeholdelse. 

 

Brug kun vaskemaskinen, efter du 
omhyggeligt har læst disse vejledninger. Vi 
anbefaler, at du altid har denne vejledning 
ved hånden og i god stand til eventuelle 
fremtidige ejere. 

 

Kontroller, at dette apparat er blevet leveret 
med denne brugsanvisning, et 
garanticertifikat, servicecenter adresse 
såvel som energieffektivitets mærkning. 
Kontroller også, at stik, afløbsslange-
krogen og flydende vaskemiddel eller 
blegemiddelbakken (findes kun på nogle 
modeller) også er inkluderet. Vi anbefaler at 
du beholder alle disse komponenter.  

 

Hvert produkt kan identificeres via en unik 
16-tegns kode, også kaldet et 
"serienummer", der kan findes trykt på 
klistermærket. Dette kan findes inde i 
døråbningen. Denne kode er en unik kode 
for dit produkt, som du behøver for at 
registrere din produktgaranti, eller hvis du 
nogensinde skulle have brug for at kontakte 
kundeservicecenteret.   

 

 
Dette apparat er mærket i henhold til 
det europæiske direktiv 2012/19/EU 
vedrørende bortskaffelse af elektrisk 
og elektronisk udstyr (WEEE).  

WEEE indeholder både forurenende stoffer (som 
kan have negative konsekvenser for miljøet) og 
grundlæggende komponenter (som kan 
genanvendes). Det er vigtigt at WEEE bliver 
underkastet specifikke behandlinger for derved at 
fjerne og bortskaffe alle forurenende stoffer og 
genvinde og genbruge alle materialer. 
Enkeltpersoner kan her spille en vigtig rolle for at 
sikre, at WEEE ikke bliver et problem for miljøet; 
det er her altafgørende at følge nogle 
grundlæggende regler:    

 WEEE bør ikke behandles som 
husholdningsaffald; 

 WEEE skal videregives til de relevante 
kommunale indsamlingssteder eller til særlige 
registrerede virksomheder. I mange lande, 
kunne hjemmeindsamling være en mulighed i 
tilfælde af stort WEEE.  

I mange lande, når du køber et nyt apparat, kan 
den gamle blive returneret til forhandleren, der 
skal hente det gratis baseret på hvert enkelt 
tilfælde, så længe udstyret er af tilsvarende type 
og har de samme funktioner som det forsynede 
udstyr.   
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1.GENERELLE 
SIKKERHEDSREGLER 
Disse apparater er beregnet til 
husholdnings- og lignende brug, 
såsom: 
Personale køkkenområder i butikker, 
kontorer og andre arbejdsmiljøer; 
Gårdhuse; 
Af gæster i hoteller, moteller og andre 
boliglignende miljøer; 
Bed and breakfast miljøtyper. Enhver anden 
anvendelse af dette apparat, der 
afviger fra et husholdningsmiljø eller 
afviger fra de typiske husholdnings 
funktioner, såsom kommerciel brug 
af eksperter eller uddannede brugere, 
er udelukket, selv i ovennævnte 
anvendelser. Hvis apparatet anvendes 
på en måde, som ikke er i 
overensstemmelse med dette, kan 
dette medføre til at reducere 
apparatets levetid, og kan medføre at 
producentens garanti bliver 
annulleret. Eventuelle skader på 
apparatet eller andre skader eller tab, 
der opstår ved brug, der ikke er i 
overensstemmelse med brug i 
hjemmet eller i husholdningen 
(selvom de ligger i et hus eller en 
husstand), accepteres ikke af 
producenten i det omfang, det er 
tilladt i henhold til loven. 
 
 Dette apparat kan bruges af børn i 
alderen fra 8 år og derover og personer 
med nedsat fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller manglende erfaring 
og viden, hvis de har fået tilstrækkelig 
vejledning eller instruktion vedrørende 

brugen af apparatet på en sikker måde, 
og forstår de farer, der kunne opstå. 
Børn bør ikke lege med dette apparat. 
Rengøring og vedligeholdelse bør derfor 
aldrig blive udført af børn uden 
tilstedeværelsen af en voksen person. 
 
 Børn bør overvåges for at sikre, at 
de ikke leger med apparatet. 
 
  Børn under 3 år skal holdes på 
afstand, medmindre de er under streng 
overvågning. 
 
 Hvis strømledningen er beskadiget, 
skal den udskiftes af fabrikanten, dens 
repræsentant eller tilsvarende 
kvalificerede personer for derved at 
undgå, at en farlig situation opstår. 
 
Anvend kun de slangesæt, der 
følger med apparatet med henblik på  
tilslutning til vandforsyningen (du 
skal aldrig genbruge gamle 
slangesæt). 
 
 Vandtrykket skal være mellem 
0.05 MPa og 0.8 MPa. 
Kontroller, at tæpper eller 
gulvtæpper ikke blokerer apparatets 
base eller nogen af ventilations-
åbningerne. 
 SLUKKET opnås ved at placere 
referencemærket på 
programstyringen/drejeknappen i den 
vertikale position. Enhver anden 
position på en sådan kontrol vil 
automatisk indstille maskinen til at 
være i TÆNDT-tilstanden (kun for 
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modeller med en program 
drejeknap). 
Den sidste del af en vaske- 

tørre cyklus er uden varme 
(afkølings cyklus) for at sikre, 
at emnerne efterlades ved en 
temperatur, der sikrer, at 
emnerne ikke beskadiges. 

 
 

 
 
Efter installationen skal 

apparatet være placeret, så 
stikket er nemt tilgængeligt.  

 
Apparatet må ikke installeres 

bag en dør med lås, en 
skydedør eller en dør med et 
hængsel på den modsatte side 
i forhold til vaske-tørre 
maskinen på en sådan måde, 
at vaske-tørre maskinens dør 
forhindres i at åbnes helt. 

 
Den maksimale belastnings-

kapacitet for tørt tøj afhænger 
af den anvendte model (der 
henvises til kontrolpanelet). 

 
Apparatets bør ikke anvendes, 

hvis der er blevet brugt enhver 
form for industrielle 

rengøringsmidler. 
 
Tør ikke uvaskede emner i 

vaske-tørremaskinen. 
 
  Emner, der er blevet snavsede på 

grund af f.eks. madolie, acetone, 
alkohol, benzin, petroleum, 
pletfjernere, terpentin, voks og 
voksfjernere, skal vaskes i varmt 
vand med en ekstra mængde 
vaske- middel, inden de tørres i 
vaske-tørremaskinen. 

 Emner såsom skumgummi 
(latexskum), brusehætter, 
vandtætte tekstiler, 
gummiunderstøttede 
beklædningsgenstande og tøj 
eller puder forsynet med 
skumgummipuder må ikke 
tørres i vaske-tørremaskinen. 

Skyllemidler eller lignende 
produkter, bør kun anvendes i 
overensstemmelse med 
skyllemiddel producentens 
anvisninger. 

  Olieaktiverende emner kan 
antændes spontant, især når de 
udsættes for varmekilder, 
såsom dem, der opstår i en 
vaske-tørremaskine. Emnerne 
bliver varme, hvilket forårsager 
en oxideringsreaktion i olien. 
Oxidering skaber varme. Hvis 
varmen ikke kan undslippe, kan 
emnerne blive så varme, at de 
antændes. Bunker, stabling eller 

 
 

ADVARSEL: 
Stands aldrig en vaske-
tørremaskine før afslutningen 
på tørrecyklussen, medmindre 
alle emner hurtigt fjernes, og 
spredes, således at varmen 
fordamper 
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opbevaring af oliefremstillede 
genstande kan forhindre, at 
varmen undslipper, og kan 
dermed skabe en brandfare. 

 Hvis tekstiler, der indeholder 
vegetabilsk eller madolie eller 
som er blevet forurenet af 
hårplejeprodukter er nødt til at 
blive placeret i en vaske-
tørremaskine, skal de først 
vaskes i varmt vand med ekstra 
vaskemiddel - dette vil reducere, 
men ikke eliminere, faren. 

Fjern alle genstande fra lommerne, 
såsom lightere og tændstikker. 

 For at se produktets tekniske 
specifikationer, skal du venligst 
referere til producentens 
hejmmeside. 

 
 

 
 
Før du rengør eller vedligeholder 

vaskemaskinen, skal du tage 
stikket ud af stikkontakten og 
slukke for vandhanen. 

 Sørg for, at det elektriske system er 
jordet. Ellers bør du søge kvalificeret 
professionel hjælp. 

Brug venligst ikke konvertere, flere 
stikkontakter eller 
forlængerledninger. 

 

 
 
Sørg for, at der ikke er vand i 

tromlen før du åbner døren.  
Træk ikke i strømledningen eller 

apparatet for at tage stikket ud af 
stikkontakten. 

Udsæt ikke vaskemaskinen for 
regn, direkte sollys eller andre 
vejrelementer. Beskyt mod mulig 
frysning.  

   Løft ikke vaskemaskinen ved 
hjælp af knapperne eller 
vaskemiddelskuffen under flytning. 
Under transporten må du aldrig 
hvile døren på vognen. Vi 
anbefaler to personer til at løfte 
vaskemaskinen. 

 I tilfælde af fejl og/eller 
funktionsfejl skal du slukke for 
vaskemaskinen, lukke vandhanen 
og ikke røre apparatet. Kontakt 
straks kundeservicecenteret og 
brug kun originale reservedele. 
Manglende overholdelse af disse 
vejledninger kan påvirke 
apparatets sikkerhed.  

 
Ved at placere  
varemærket på dette produkt 
bekræfter vi overholdelse af alle 
relevante europæiske sikkerheds-, 
sundheds- og miljøkrav, som gælder 
i lovgivningen i forbindelse med 
dette produkt. 

Sikkerhedsvejledninger 

 
 

ADVARSEL: 
Vandet kan opnå meget høje 
temperaturer 

. 
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2. INSTALLATION 
Fjern strømledningen og 

afløbsslangen fra fastgørelses- 
klemmen bagerst på maskinen. 

 Fjern de 2 eller 4 transportskruer 
(A) på bagsiden, og fjern de 2 
eller 4 flade skiver, gummibuer og 
plastafstands-stykker (B) som 
vist i figur 1.  

 Hvis vaskemaskinen er 
indbygget, skrues de 3 eller 4 
transportskruer (A) ud og fjern 3 
eller 4 flade skiver, gummibuer 
og plastafstandsstykker (B).  

 Ved fjernelse af skruerne vil 
afstandsrørene lejlighedsvist 
falde ind i produktet; disse kan  
fjernes ved at vippe produktet 
fremad og samle dem op fra 
gulvet eller fra bunden af 
maskinen.  
Tildæk de åbne 

transportskruehuller med de 2 
eller 4 plastikhætter, der er 
inkluderet i instruktionsposen. 

 

 

under udpakningsprocessen skal 
du placere bølgeplastpladen, der 
kan findes oven på apparatet, i 
bunden af apparatet som vist i 
figur 2 (efter model, overvej A, B 
eller C).  

 
 

ADVARSEL: 
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Placer skabelonen på bagsiden 
af møbeldøren. Det er muligt at 
montere hængslerne og 
lukkemagneten på højre eller 
venstre side, afhængigt af dine 
krav. Marker skruehullernes 
positioner, og bor derefter på 
disse placeringer.  

 
Fastgør hængslerne med de 

medfølgende 4 skruer (A).  
 
 Fastgør magneten (B) ved at 

anvende skrue (C). 
 
Monter pladen (D) på højre 

eller venstre side, afhængigt af 
installationskravene. Placer 
plastikunderstøttelsen (E) 
under pladen og fastgør den 
med skruen (F).  

 
Klik monteringshætten (G) i den 

nederste position. 

Vejledninger til at montere 
møbeldøren 
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I 

Monter møbeldøren på 
forsiden af vaskemaskinen ved 
hjælp af hængslerne. Placer 
afstandsstykkerne under 
hængslerne (I) og placer dem, 
så de er i samme position som 
skruen (H).  

 

 
 
Skub spændeskiven ind i en 

åbning med den størrelse, der 
er angivet i diagrammet på 
modsatte side. En 
møbelsokkel kan løbe over 
apparatets forside, men dens 
højde vil blive dikteret af den 
højde, som spændeskiven er 
indstillet til.  

 
De 4 justerbare fødder gør det 

muligt at justere højden på 
spændeskiven fra 820 mm til 
maks. 840 mm. For at justere 
højden skal du fjerne 
møtrikkerne, der er monteret 
på hver fod og udskifte disse 
med de medfølgende 5 mm 
møtrikker. Løft fødderne til den 
ønskede højde, og stram så 
derefter låsemøtrikken helt til 
spændeskivens base.  

Vi foreslår at montere 
møbeldøren så den åbner 
mod venstre, som er i samme 
retning som porthole døren. 
Dette giver mere plads, når du 
lægger vaske i apparatet. 
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Tilslut vandslangen til vandhanen (fig. 3) 

udelukkende ved hjælp af den slange, der 
følger med apparatet (genbrug ikke 
gamle slangesæt).   

Nogle modeller kan inkludere et eller flere 
af de følgende funktioner:  

 VARMT&KOLDT (fig. 4): 
Indstillinger for vandtilslutning med varmt og 
koldt vand til større energibesparelse. Tilslut 
det grå rør til den kolde hane og den røde til 
den varme hane. Maskinen kan kun tilsluttes 
den kolde hane. Hvis dette er tilfældet vil 
nogle programmer starte nogle få minutter 
senere.  

 AQUASTOP (fig. 5): 
en anordning placeret på forsyningsrøret, 
der stopper vandstrømmen, hvis røret 
bliver defekt, i dette tilfælde vises et rødt 
mærke i vinduet "A", og røret skal derefter 
udskiftes. For at løsne møtrikken skal du 
trykke på envejslåsningsenheden "B".  

 AQUAPROTECT – FORSYNINGSRØR MED 
STOP (fig. 6): 
Skulle vandlækage fra det primære indre 
rør "A", vil den transparente 
indeslutningskappe "B" indeholde vand for 
at tillade, at vaskecyklussen afsluttes. Ved 
afslutningen på cyklussen skal du kontakte 
kundeservicecenteret for at udskifte 
forsyningsrøret.  

 

 
Vaskemaskinen skal installeres i sin 

endelige position, så vandfyldnings-
slangen ikke bøjes eller i klemme. Den 
bølgede afløbsslange skal indsættes i et 
egnet afløbsrør, der er mellem 50 cm og 85 
cm over gulvet ved hjælp af den buede 
afløbsslangestøtte. Hvis der anvendes en 
vask-tilslutning, skal afløbsslangen føres 
over overfyldnings-åbningen for at 
forhindre aftapning. Der skal udvises 
forsigtighed for at undgå bøjning eller at 
afløbsslangen kommer i klemme (fig. 7). 

Hydrauliske tilslutning 

Placering 
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Sørg for at apparatet er i vatter ved hjælp af 
fødderne, som vist i figur 8: 
a. drej møtrikken med uret for at løsne 

skruen; 
b. drej foden for at hæve eller sænke den, 

indtil den rører gulvet;  
c. lås foden, samtidigt med at du skruer 

møtrikken i, indtil den strammes mod 
bunden af vaskemaskinen. . 

Tilslut maskinen. 
 

 
 

 
 

Vaskemiddelsbakken er inddelt i 3 rum, som 
vist i figur 9: 
 rum "1": til vaskemiddel til forvask; 
 rum “ ”: til særlige tilsætningsmidler,  
skyllemiddel, stivelse dufte, osv.; 

 

 
 rum "2": til vaskemiddel. 

En kop til flydende vaskemiddel er også 
inkluderet I NOGLE MODELLER (figur 10). 
For at bruge denne skal du placere den i rum 
"2". På den måde vil det flydende 
vaskemiddel kun komme ind i tromlen på det 
rigtige tidspunkt. Koppen kan også bruges til 
blegemiddel, når "Skylle" -programmet er 
valgt. 

 

   

 
 

 
 

 

Vaskemiddelsbakke 
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3.PRAKTISKE TIPS 
 

 
ADVARSEL: når du sorterer dit vasketøj, 
skal du huske at: 

- fjerne metalliske genstande såsom 
hårklips, nåle, mønter, fra din vask; 

- have knappede pudebetræk, lukkede 
lynlåse, løse bælter bundet og lange 
badekåbe bælter; 

- have fjernet ruller, kroge eller clips fra 
gardiner; 

- have læst tøjets vaskeinstruktioner 
omhyggeligt; 

- have f j erne t  a l l e  gens t r i d i ge  p le t te r  
ved  h jælp  a f  sær l i ge 
rengør ingsmid le r . 

 
Når du vasker tæpper, sengetæpper eller 

andre tunge tekstiler, anbefaler vi at du 
undgår centrifugering.  

Ved uldvask skal du sørge for, at emnet 
kan vaskes og er mærket med "Ren uld" 
symbolet med "Ikke mat" eller 
"Maskinvask" mærket.  

 

 
En vejledning om miljøvenlig og økonomisk 
brug af dit apparat.    

Maksimer tøjmængden 

Opnå den bedste udnyttelse af energi, 
vand, vaskemiddel og tid ved at bruge 
den anbefalede maksimale tøjmængde. 
Spar op til 50% i energiforbrug ved at 
vaske med en fuld tromle i stedet for 2 
halve tromler. 

Behøver du at forvaske? 

Kun til stærkt snavset tøj!  
SPAR vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 
og 15% i energiforbrug ved IKKE at vælge 
Forvask til let til normalt snavset tøj.  

Er der behov for en varm vask?  

Forbehandl pletter med pletfjerner eller læg 
indtørrede pletter i blød i vand før vask 

For at reducere nødvendigheden for et 
varm vask program. 
Spar op til 50% i  energiforbrug ved at 
vælge et 60°C v a s k e p r o g r a m . 

Før du bruger et tørreprogram… 
 
SPAR tid og energi ved at vælge en høj 

centrifugeringshastighed for at reducere 
vandindholdet i vasken, inden du bruger et 
tørreprogram.  

Det følgende er en hurtig vejledning med tips 
og anbefalinger om vaskemiddelbrug ved de 
forskellige temperaturer. Under alle 
omstændigheder skal du altid læse 
instruktionerne på vaskemidlet for korrekt 
brug og dosering.  

Vaskemængde tips 

Nyttige forslag til brugeren 
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Fejl, der skyldes 

 
 

 

4. VEDLIGEHOLDE
LSE OG 
RENGØRING  

For at rengøre vaskemaskinens ydre, skal du 
bruge en fugtig klud, undgå slibemidler, 
alkohol og/eller opløsningsmidler. For at 
opretholde en god vaskeevne anbefaler vi, at 
sæbeskuffen og pumpefiltret rengøres 
jævnligt. En månedlig servicevask med et 
håndkøbt rengøringsmiddel anbefales 
desuden også. 

 
 

 
 
Vi anbefaler at du rengør skuffen for at 

undgå akkumulering af vaskemiddel og 
ophobede rester. 

 
For at gøre dette skal du trække skuffen 

ud ved at bruge en smule styrke, rense 
den med rindende vand og sæt den tilbage 
på plads igen. 

 
Sørg for, at aftapningshætten sættes korrekt 

på plads igen. 

 
 

 
Vaskemaskinen leveres med et specielt 

filter, der er i stand til at opfange store 
restdele, såsom knapper eller mønter, som 
kan tilstoppe afløbet.  
Kun tilgængelig i visse modeller: Træk den 

bølgede slange ud, fjern stoppet og aftap 
vandet i en beholder.  

 
Sørg for, at alt vandet er tømt fra tromlen. 

 
Inden filteret skrues af, anbefales det at 

placere en absorberende klud under det for 
at holde gulvet tørt. En lille mængde vand 
vil komme ud af filteret, idet du fjerner det - 
dette er helt normalt.  

 
Drej filteret mod uret til stopgrænsen. 

Fjern og rengør filteret; Når du er færdig, 
skal du udskifte det og dreje den med 
uret. Filterhåndtaget er låst, når det ikke 
er muligt at dreje det længere og 
håndtaget er vandret. Hvis man smører 
en lille mængde flydende sæbe på 
filterforseglingen, vil dette hjælpe når det 
sættes på plads igen.  

Gentag de forgående trin i modsat 
rækkefølge for at samle alle delene igen. 

 

 
 

 
 
Hvis vaskemaskinen skal opbevares i et 

uopvarmet rum gennem længere tid, skal alt 
vand fjernes fra slangerne. 

Tag vaskemaskinen ud af stikket. 

Løsn slangen fra afløbssystemet og påsæt 
den på den clips, der findes på bagsiden af 
maskinen og sænk den derefter, hvorefter 
alt vand afdrænes i en skål.  

Når du er færdig, skal du fastgøre 
afløbsslangen på afløbssystemet, og 
påsætte den på den clips, der findes på 
bagsiden af maskinen. 

Hold dørens glas og pakning rene. 

Rengøring af skuffen 

Rengeøring af filteret 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Forslag ved flytning eller 
fortsat manglende brug 
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5. HURTIG BRUGER- 
       VEJLEDNING 

Denne vaskemaskine justerer automatisk 
vandets niveau, så den passer til typen og 
mængden af vask. Dette system giver en 
reduktion af energiforbruget og en 
besparelse i vasketid.  

 

 
Tænd for vaskemaskinen og vælg det 

ønskede program.  
Juster vasketemperaturen, hvis det er 

nødvendigt, og tryk på de ønskede "option" 
knapper.  

 

 
Tryk på START/PAUSE knappen for at 

starte vasken. 

Ved afslutningen på programmet vises 
meddelelsen "Afslut" på displayet, eller på 
nogle modeller tændes alle vaske-
indikatorlys.  

 
Vent indtil DØR LÅST lyset er slukket 
før du åbner døren. 

 
Sluk for vaskemaskinen. 
Ved enhver form for vask, henvises der til 
programtabellen og følg derefter drifts-
sekvensen som angivet.  

 

 
Vandtryk: 
min 0.05 Mpa/max 0.8 Mpa 
(0.05 MPa giver omtrent 1 liter v a n d  i  
l ø b e t  a f  10 sekunder) 
Centrifugering r.p.m.: See mærkepladen. 
Strømindgang/Strømforsyningssikring/ 
Forsyningsspænding: Se mærkepladen. 

6. KONTROL-
KNAPPER OG 
PROGRAMME
R 

 

 
A Programvælger med SLUKKET 

position 

B START/PAUSE knap C 
FORSINK START
 knap 
D TØRRETUMBLER VALG knap 
E HURTIG/PLETNIVEAU knap 
F   TEMPERATURVALG knap 
G CENTRIFUGERINGS  
     HASTIGHEDS knap   
F+G TASTELÅS 
H Digitalt display 
I TØRRETUMBLERVALG 

indikatorlys 
L DØR LÅST indikatorlys  

M  KG DETEKTOR indikatorlys  

N  TASTELÅS indikatorlys  

O TEMPERATURVALG 
indikatorlys  

P CENTRIFUGERINGS 
HASTIGHED  

Programvalg 

 

 

Tekniske data 

 
  

 

 
 

 
 

 

 

I 

H 

D 
B 
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Når START/PAUSE-knappen er 
trykket, kan apparatet tage nogle 
sekunder, før det begynder at fungere.  

TILFØJ ELLER FJERN EMNER EFTER 
PROGRAMMERNE ER STARTET (PAUSE)  

 
Tryk og hold START/PAUSE knappen nede 

i ca. 2 sekunder (et indikatorlys og den 
resterende indikator vil blinke, hvilket viser, 
at maskinen er standset).  

 
 
 
 Tryk på START/PAUSE knappen for at starte 

den valgte cyklus. 
 
 Når et program er valgt, forbliver 

programvælgeren på det valgte program indtil 
cyklussen afsluttes.  

 
 "Afsluttet" vises derefter i displayet ved 

afslutningen på programmet, og DØR 
LÅST lyset vil slukke, og man kan nu åbne 
døren. 

 
Sluk for vaskemaskinen ved at dreje 

vælgerknappen til SLUKKET. 
 

 
 
 

 
 

 
 
Tryk for at starte den ønskede cyklus. 

Vent, indtil DØR LÅST lyset er slukket, før 
du åbner døren.  

 
 
Når du har tilføjet eller fjernet emner, skal du 

lukke døren og trykke på START/PAUSE 
knappen (programmet fortsætter hvor det 
slap). 

 
AFBRYDELSE AF PROGRAMMET 

 
For at afbryde programmet skal du placere 

vælgeren på SLUKKET positionen.  
 
Vent 2 minutter  indtil sikkerhedsenheden 

låser døren op. 
 
 

 
 
Denne knap giver dig mulighed for at 

forprogrammere vaskecyklussen for 
derved at forsinke cyklussens start i op til 
24 timer.  

 
For at forsinke starten på vasken, skal du 

anvende den følgende procedure: 
 

- Vælg det påkrævede program. 

 

START/PAUSE  knappen 

 

 

FORSINK START k n a p p e n  
D

K
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- Tryk på forsink startknappen en gang for 
at aktivere den (h00 vil nu vises på 
displayet), og tryk derefter på den igen for 
at indstille til en 1 times forsinkelse (h01 
vil nu vises på displayet). Den 
forudindstillede forsinkelse stiger med 1 
time hver gang knappen trykkes, indtil 
h24 vises på displayet, hvorefter hvis der 
trykkes på knappen igen, vil forsink 
knappen blive nulstillet.  

 
- Bekræft ved at trykke på START/PAUSE 

knappen. Nedtællingen til forsinkelsen vil 
begynde, og programmet vil automatisk 
starte, når nedtællingen er afsluttet. 

 
 Det er muligt at annullere forsinkelses-

starten ved at dreje programvælgeren til 
SLUKKET. 

 
Hvis der er strømafbrydelse, mens 
maskinen kører, vil en speciel 
hukommelse gemme det valgte program, 
og når strømmen genoprettes, fortsætter 
den, hvor den slap. 

 

 
 

 
 Ved automatisk vask/tørretumbler 

programmet: Efter valg af vaskeprogram 
iht. vasketøjstype, skal du vælge en 
tørhedsgrad ved at trykke på denne knap. 
I slutningen af vaskeprogrammet starter 
den valgte tørringscyklus automatisk. 

 
Hvis et vaskeprogram ikke er kompatibelt 
med den valgte automatiske tørring, 
aktiveres denne funktion ikke.

 
 

 Hvis du ønsker at slette valget, inden 
programmet starter, skal du trykke 
gentagne gange på knappen, indtil lyset 
slukker eller genplacer programvælgeren 
til SLUKKET positionen.  

 

 Kun tørretumbler cyklussen: 
vælg via knappen, det ønskede 
tørringsprogram, der passer til dine 
tekstiler. Ved at trykke på denne knap er 
det muligt at vælge en tørhedsgrad, der er 
forskellig fra standardværdien (undtagen 
uldtørringsprogrammet). 

 

For at annullere cyklussen under 
tørringsfasen, skal du venligst trykke på 
knappen i ca. 3 sekunder. 

 

 
 
 
 "Afslut" vises i displayet ved afslutningen 

på programmet, og DØR LÅST lyset vil 
slukkes, og det er nu muligt at åbne døren.  

 

TØRRING SELECTION KNAP 

 

 
 

 
Efter annullering af tørretumbler 
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HURTIG/PLETNIVEAU knappen 
 

 
 

Denne knap giver dig mulighed for at vælge 
mellem to forskellige indstillinger, afhængigt 
af det valgte program. 
- HURTIG 

Knappen bliver aktiv, når du vælger RAPID 
(14/30/44 Min.) programmet på knappen 
og giver dig mulighed for at vælge en af de 
tre angivne varigheder.  

- PLETNIVEAU knappen 

Når først programmet er valgt, vises den 
vasketid, der er indstillet til det pågældende 
program, automatisk.  

 
Denne mulighed giver dig mulighed for at 

vælge imellem 3 vaskeintensitets-
niveauer, hvilket ændrer programmets 
længde afhængigt af, hvor snavset tøjet er 
snavset (kan kun bruges i nogle 
programmer som vist i programtabellen. 

 

 
 
Denne knap giver dig mulighed for at ændre 

temperaturen i vaskecyklusserne.  
 
 Det er ikke muligt at hæve 

temperaturniveauet over det, der tillades af 
programmet, hvilket er for at beskytte 
tekstilerne.  

 Hvis du ønsker at udføre en koldvask, skal 
alle indikatorerne være slukket.  

 

 
 
Ved at trykke på denne knap er det muligt 

at reducere den maksimale hastighed, og 
hvis du ønsker det, kan centrifugeringen 
afbrydes. 

 Hvis mærkatet ikke angiver nogen 
specifikke oplysninger, er det muligt 
at bruge progrsmmets maksimale 
forventede centrifugering.

For at forhindre beskadigelse af tekstilerne er 
det ikke muligt at øge hastigheden over det 
maksimale, der er tilladt for programmet.  
For at genaktivere centrifugerings cyklussen 

skal du trykke på knappen, indtil du når den 
centrifugerings hastighed, du ønsker at 
indstille. 

 
 Det er muligt at ændre centrifugerings 

hastigheden uden at standse maskinen.  

 

 

 

 
 
Ved samtidigt at trykke på TEMPERATURVALG 
og CENTRIFUGERINGS HASTIGHED i omtrent 3 
sekunder, vil maskinen tillade dig at låse tasterne. 
På denne måde kan du undgå at foretage 
tilfældige og uønskede ændringer, hvis en knap på 
displayet trykkes ved en fejltagelse under en 
cyklus. 

 
 

Tastelåsen kan på enkelt vis afbrydes ved 
igen at trykke på de to knapper samtidigt, 
eller ved at slukke for apparatet. 

TEMPERATURVALG knappen 

CENTRIFUGERINGS-HASTIGHEDS 
knappen 

centrifugerings

 

 

TASTELÅS 

D
K
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1 2 3 4 6 7 

5 

 

 

 
 

Displayets indikatorsystem giver dig 
mulighed for konstant at blive informeret om 
maskinens status. 

3) DØR LÅST INDIKATORLYS 
Indikatorlyset vil lyse, når døren er helt 

lukket. 

 

 
 

Når START/PAUSE knappen er trykket på 
maskinen med den lukkede dør, v i l  
i n d i k a t o r l y s e t  b l i n k e  e t  
ø j e b l i k ,  o g  d e r e f t e r  l y s e . 

 
 
 
 

1) TØRRETUMBLERVALG INDIKATORLYS 
 

Indikatorerne viser den tørhedsgrad, der kan 
vælges med den relevante knap: 

EKSTRA TØRT 
(velegnet til håndklæder, badekåber 
o g  s t o r e  m æ n g d e r  t ø j ). 

 
STRYGETØRT 
(efterlader tøjet klart til strygning). 

 
SKABSTØRT 
(til emner, der lægges i skabet uden 
strygning). 

 
2) CYKLUSSENS VARIGHED 

Når et program er valgt, vil displayet 
automatisk vise den typiske cyklus-
varighed, som kan variere afhængigt af det 
valgte program. 

I løbet af cyklussens første fyldningsfase 
beregner maskinen den aktuelle 
nødvendige cyklustid, der er baseret på 
den valgte mængde tøj, indhold og 
valgmuligheder. Vaskens faktiske tid 
vises derefter. Denne tid kan 
genberegnes under vasken afhængigt af 
vaskemiddelniveauet og balancering af 
tøjmængden. 

 
 
 
 
Vent, indtil DØR LÅST lyset er slukket, før 

du åbner døren.  

4) Kg Detektor INDIKATORLYS (denne 
funktion er kun aktiv med visse 
programmer) 

 
I løbet af de første minutter af cyklussen 

forbliver indikatoren "Kg Detektor" 
tændt, mens den intelligente sensor vil 
veje tøjet og justere cyklustiden, vand og 
strømforbrug i overensstemmelse 
hermed.  

 
 Gennem hver vaskefase tillader "Kg 

Detektoren" at oplysninger om 
vaskebelastningen i tromlen registreres, og i 
løbet af de første minutter af vasken:  

 
- Justerer den nødvendige mængde vand; 

 
- Bestemmer vaskecyklussens varighed; 

 
- styrer skylningen alt efter hvilken type 

stof, der er valgt til at blive vasket; 

Digitalt Display 
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- justerer tromlerotationens rytme i 
overensstemmelse med den type stof der 
vaskes; 

 
- genkender tilstedeværelsen af for mange 

sæbespåner, og justerer om nødvendigt 
mængden af skyllevand.  

 
- justerer centrifugeringshastigheden i 

henhold til tøjmængden for derved at 
undgå at der skabes ubalance.  

 
5) TASTELÅS INDIKATORLYS 

Indikatorlyset viser at tasterne er låst. 

6) VASKETEMPERATUR   
INDIKATORLYS 

Dette viser vasketemperaturen for det valgte 
program, der kan ændres (hvis dette er 
tilladt) med den relevante knap.  
Hvis du ønsker at udføre en kold vask, skal 
alle indikatorerne være slukkede.  

 
7) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED 

INDIKATORLYS 

Dette viser rotationshastigheden på det 
valgte program, som kan reduceres eller 
udelades af den relevante knap.  

D
K
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PROGRAM 

 
(MAX.) * 

 
(se kontrolpanelet) 

1) 
 
 
 
 
 
 
(MAX.) 

1 
2 

      2  1 

 Hvidt 2) 
4) 6 6 7 8 8 9 90°    

 Bomuld** 2)
 

4) 6 6 7 8 8 9 60°    

 Bomuld + 2) 
Forvask 4) 6 6 7 8 8 9 60°    

 Blandet 2) 
4) 3 3 3,5 4 4 4,5 60°    

 Børnesart 2) 
4) 4 4 4,5 5,5 5,5 6 60°    

 4) 
Dagligt 59 Min. 2 2 2,5 3 3 3 60°    

 14' 
 

Hurtig 3) 4)  30' 
 

44' 

1 1 1 1,5 1,5 1,5 30°    

2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 30°    

3 3 3,5 3,5 3,5 3,5 40°    

 Skyl - - - - - - -    
 Tømning + 

Centrifugering 
- - - - - - -    

 Finvask 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 40°    

     Håndvask/Silke 1 1 1 2 2 2 30°    

 Uld 1 1 1 2 2 2 40°    

 Tøruld 1 1 1 2 2 2 -    

 Blandet 
(tørring) 3 3 3,5 4 4 4,5 -    

 Bomuld 
(tørring) 4 5 5 5 6 6 -    

PROGRAMTABEL 
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Vask 
Brug programmet ** med den maksimale 
snavsindstilling,maksimal 
centrifugeringshastighed og en temperatur 
på 60 ° C. Programmet anbefales også til 
tests med en lavere temperatur. 
 

 
Første t ø r i n g  med A kg (a load 
consist: pillowcases    and    hand-towels)     

 

  

 

 

 

Anden tørring med B kg (en mængde: 
 

 
 

 
  

 

 
 

3) Hvis du vælger HURTIG 
programmet på drejeknappen, vil 
det være muligt at vælge en af de 
tre hurtige programmer med 
HURTIG knappen, såsom 14’, 30’ 
og 44’. 

 
 

4) Automatiske tørretumbler programmer. 
 
 
 

Læs venligst disse noter:  
* Maksimal belastningskapacitet på tørt tøj, 

alt efter den anvendte model (se 
kontrolpanelet). 

 
     (Kun til modeller med flydende 

vaskemiddelrum) 
Når kun et begrænset antal artikler 
har pletter, der kræver behandling  
med flydende blegemidler, vil en  
forudgående fjernelse af pletter kunne 
udføres i vaskemaskinen.  
Hæld blegemidlet i blegemiddel-
beholderen, der kan findes indsat i 
rummet, der er mærket "2" i 
vaskemiddelskuffen, og indstil det 
særlige program SKYL.  
Når denne fase er afsluttet, drej 
programvælgeren til SLUKKET-
positionen, tilføj resten af tøjet og 
fortsæt som en normal vask med 
det mest egnede program. 

 
1) Når et program er valgt på 

displayet, vil displayet vise den 
anbefalede vasketemperatur, der 
kan reduceres (hvis dette er tilladt) 
med den relevante knap.  

 
2) Du kan justere varigheden og 

intensiteten af vasken på de viste 
programmer ved hjælp af knappen 
PLETNIVEAU. 

D
K

 
 

Kapacitet 
(vask) 
(kg) 

A (kg) B (kg) 
Første   

tørring Anden 
Tørring 

6 4 2 
6 5 1 
7 5 2 
8 5 3 
8 6 2 
9 6 3 
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For at rengøre forskellige stoftyper og 
forskellige snavsniveauer har 
vaskemaskinen specifikke programmer til at 
imødekomme ethvert vaskebehov (se 
programtabellen).  

 
VASK 
Hvidt 
En intensiv vask. Den afsluttende 
centrifugering ved maksimal hastighed giver 
en mere effektiv fjernelse. 

 
Bomuld 
Dette program er velegnet til at rengøre 
normalt snavset bomuldstøj, og det er det 
mest effektive program med hensyn til 
kombineret energi og vandforbrug til vask af 
bomuldstøj. 

 
Bomuld + Forvask 
Dette program er designet til at fjerne mere 
alvorlige pletter fra hvidt bomuldstøj. 
Forvasken sikrer at svært snavset tøj fjernes. 
Tilsæt i rum "1" en mængde vaskemiddel 
svarende til 20% af den, der anvendes til 
hovedvask.  

 
Blandet 
Vask og skylning optimerer tromlens 
hastighed og rytme såvel som vandniveauet. 
Den skånsomme centrifugering sikrer en 
reduceret dannelse af rynker i tøj. 

 
Børnesart 
Dette program giver dig mulighed for at 
vaske alle typer babytøj, hvilket leverer en 
perfekt ren og hygiejnisk effekt, idet 
temperaturen er mindst 60 ° C. For at 
optimere resultatet af saniterings-effekten 
anbefaler vi brug af et pulver-vaskemiddel. 

 
Dagligt 59 Min. 
Dette specialdesignede program opretholder 
vaskeevnens høje kvalitet, samtidig med at 
vasketiden reduceres betydeligt. Programmet 
er designet til en reduceret tøjmængde (se 
programtabellen). 

Hurtig (14/30/44 Min.) 
Vaskecyklus, der anbefales for små 
tøjmængder, der kun er en smule snavset. 
Med dette program anbefales det at reducere 
den mængde af vaskemiddel, som normalt 
anvendes, for at undgå unødvendigt spild. Hvis 
du vælger HURTIG programmet, kan du via 
denne knap vælge et af tre programmer. 

 
Skylning 
Dette program udfører 3 skylninger med en 
mellemliggende centrifugering (som kan 
reduceres eller udelukkes ved at bruge den 
relevante knap). Dette program bruges til 
skylning af enhver form for tekstil, f.eks. efter 
en håndvask.  

 
Tømning + Centrifugering 
Programmet afslutter tømningen og en 
centrifugering ved højeste hastighed. Det er 
muligt at slette eller reducere 
centrifugeringen med 
CENTRIFUGERINGSHASTIGHEDS 
knappen. 

 
Finvask 
Dette program anvender en reduceret 
tromlerotation i løbet af cyklussen og er 
særligt velegnet til vask af sarte tekstiler. 
Vaskecyklussen og skylningerne udføres 
med et højt vandniveau for at sikre den 
bedste præstation. 

 
Håndvask/Silke 
Dette program gør det muligt at anvende en 
finvask vaskecyklus til 
beklædningsgenstande, der er angivet som 
"Kun håndvask" og vaskeartikler fremstillet af 
Silke eller angivet som "Vask som silke" på 
vaskemærkatet. 

 
Uld 
Dette program udfører en vaskecyklus, der er 
tiltænkt til uld, der kan vaskes i en 
vaskemaskine eller de artikler der skal 
vaskes med hånden. 

Programvalg 
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TØRRETUMBLING 
 

  
Tromlen ændrer retning under 
tørringscyklussen for at forhindre at tøjet 
vikles ind i hinanden, og producerer dermed 
endnu mere tørring. Kold luft anvendes i 
løbet af de sidste 10/20 minutter af 
tørringscyklussen for at minimere rynker.  

 

Tørring af uld 
Tørringsprogram ved en lav temperatur, der 
er ideelt til at tørre uldtøj med maksimal 
omhu og blødhed, hvilket reducerer gnidning 
af stoffer og undgå mulig filtning. Det 
anbefales at vende tøjet med vrangen ud før 
der tørres. Timingen er relateret til vaskens 
størrelse, samt den valgte 
centrifugeringshastighed. Cyklussen er 
velegnet til små tøjmængder op til 1 kg (3 
trøjer). 

 
Blandet (Lav temperatur) 
Tørringsprogram ved en lav temperatur, der 
anbefales til syntetiske og blandede fibre 
(henvis altid til vaskemærkatet).  

 
Bomuld (Høj temperatur) 
Tørringsprogram ved høj temperatur, der 
anbefales til bomulds- og linnedstøj (henvis 
altid til vaskemærkatet). 

 
 

 

 
 

programmes. 
påbegyndes 

D
K
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7. TØRRINGS CYKLUS 
Tørringsvejledning er generel, men praktisk 

erfaring med at bruge produktet vil hjælpe 
dig med at opnå de bedste tørretumbler 
resultater. 

 
Vi anbefaler at indstille til en lavere tørretid 

end angivet, når du bruger apparatet 
første gang for at fastslå, hvilken 
tørhedsgrad der kræves.  

 
Vi anbefaler ikke at tørre stoffer, der nemt 

kan trævle, såsom tæpper eller 
beklædningsgenstande i en stor bunke for 
at undgå luftkanalstopning. 

 
Vi anbefaler, at du sorterer tøjet ved hjælp 

af følgende metoder: 
 

- Ved tørretumbling, vær opmærksom på de 
følgende symboler, der kan findes på 
vaskemærkater 

 
Velegnet til tørretumbling.  

Kan tørres ved høj temperatur. 

Tørretumbles kun ved lav 
temperatur. 

 
MÅ IKKE tørretumbles. 

 

 
- Efter størrelse og tykkelse 

Når vaskemængden er større end 
tørringskapaciteten, skal tøjet adskilles i 
forhold til tykkelse (f.eks. skal 
håndklæder adskilles fra tyndt undertøj). 

 
- Efter tekstiltype 
Bomuld/linned: håndklæder, 
bomuldsjersey, sengetøj og bordduge. 
Syntetiske tekstiler: bluser, skjorter, 
overalls mv. fremstillet af polyester eller 
polyamid, samt bomuld/syntetiske 
blandingstekstiler. 

Kun centrifugeret vasketøj bør  
      tørretumbles. 

 

 
Åben døren. 

 
Fyld med vasketøjet og overskrid ikke den 

maksimale tøjmængde, der er angivet i 
programtabellen. For store tekstilemner 
(f.eks. lagner) eller meget absorberende 
emner (f.eks. håndklæder eller 
cowboybukser) er det en god idé at 
reducere mængden, der skal vaskes.  

 
 Luk døren. 

 
 Drej program-drejeknappen til et mere 

passende tørreprogram til din vask. 
 
Vaske-tørremaskinen kan udføre de 

følgende tørretumblerfunktioner: 
 

- Lav temperatur tørreprogram, der 

anbefales til uldtekstiler ( symbolet 
på program drejehjulet). 

-  Lav temperatur tørreprogram, der 
anbefales til blandede tekstiler  
(syntetisk/bomuld symbolet på program 
drejeknappen            ). 

 
- Høj temperatur tørreprogram, der 

anbefales til bomuld,  terry 
h å n d k l æ d e r ,   linned,   hamp-tekstiler,   
osv... (  symbol på program 
drejeknappen). 

 
Vælg den tørhedsgrad, som du behøver: 

 
EKSTRA T Ø R T  
(velegnet til håndklæder, badekåber 
og store vaskemængder). 

 
STRYGETØRT 
(der efterlader tøjet klar til strygning). 

 
SKABSTØRT 
(for genstande, der lægges væk uden 
strygning). 

 

Den korrekte måde at tørretumble 
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Hvis du vælger uldtørringsprogrammet 
vil det ikke være muligt at vælge en 
tørhedsgrad, der afviger fra 
standardværdien. 

Sluk for maskinen ved at dreje program 
drejeknappen til SLUKKET positionen. 
Åben døren, og fjern vasketøjet. 

 

 

Vaske-tørremaskinen vil beregne den tid, 
der skal bruges til tørring, og det 
fugtighedsniveau, der er efterlades i 
vasketøjet, afhængigt af den valgte 
tøjmængde og tørretype.  
Kontrollér, at hanen er tændt, og at 

udløbsslangen er placeret korrekt.  
 

 
 
Tryk på START/PAUSE knappen (displayet 

vil vise den resterende tørretid). 
 

 
 

 
 
Under tørrefasen accelererer tromlen til en 
højere hastighed for at fordele vægten og 
dermes optimere tørringen. Når programmet 
er færdigt, vil ordet "Afslut" vises på 
displayet. Efter 5 minutter vil apparatet gå i 
standby-tilstand (på visse modeller viser 
displayet to linjer). 

Sluk for hanen. 
 

ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET 
 
For at annullere tørringsprogrammet, tryk 

og hold TØRRETUMBLERVALG knappen 
nede i ca. 3 sekunder. 

 

 
 

For at sikre, at apparatet fungerer korrekt, 
anbefales det ikke at afbryde 
tørringsfasen, medmindre det er absolut 
nødvendigt. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Efter annullering af tørringsprogrammet 
begynder afkølingsfasen, og du skal 
derfor vente i ca. 10/20 minutter, før du 
åbner døren.  

D
K

 



26  

8. AUTOMATISK 
VASKE/TØRRE 
CYKLUS 

 

 
 

- Vask 
Åben skuffen, og t i l f ø j  d e n  k o r r e k t e  

m æ n g d e  v a s k e m i d d e l . 
 
Se listen over vaskeprogrammer for de 

tekstiler, der skal vaskes (f.eks. meget 
beskidt bomuld) og drej vælgerknappen til 
det ønskede program. 

 
Juster vasketemperaturen om nødvendigt. 

 
Tryk på valgmuligheds knapperne (hvis   
      det bliver nødvendigt). 

 
Kontrollér, at hanen er tændt, og at 

udløbsslangen er placeret korrekt. 
 

- Tørretumbling 
Vælg den tørhedsgrad, som du har brug for: 

 
EKSTRA T Ø R T  
(velegnet til håndklæder, badekåber 
og store vaskemængder). 

STRYGETØRT 
(der efterlader tøjet klar til strygning). 

At the end of the wash phase the display 
will show the drying time remaining. 

 
When the programme is finished the word 

"End" will appear on the display. After 5 
minutes the  appliance  will  go  into standby 
mode (on certain models, the display will 
show two lines). 

 
Switch off the machine by turning the 

programme selector to the OFF position. 
 
Open the door and remove the laundry. 

 
Turn off the tap. 

 
ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET 

 
For at annullere tørringsprogrammet, tryk 

og hold TØRRETUMBLERVALG knappen 
nede i ca. 3 sekunder.  

 

 
 

For at sikre, at apparatet fungerer 
korrekt, anbefales det ikke at 
afbryde tørringsfasen, medmindre 
det er absolut nødvendigt. 

SKABSTØRT 
(for genstande, der lægges væk uden 
strygning). 

 

 
 
Tryk på START/PAUSE knappen. 

 

 
 

 
 

Efter annullering af tørringsprogrammet 
begynder afkølingsfasen, og du skal 
derfor vente i ca. 10/20 minutter, før du 
åbner døren.  
 

Hvis du vælger uldprogrammet, vil kun 
standardgraden af tørhed være 
tilgængelig. 
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9. FEJLFINDING OG GARANTI 
Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke virker korrekt, skal du se nedenstående kvik-
vejledning, der indeholder nogle praktiske tips om, hvordan du løser de mest almindelige 
problemer. 

 

FOR SMART TOUCH MODELLER 
Candy simply-Fi appen har en Smart Kontrolfunktion, der til enhver tid giver dig muligheden 
for at bekræfte produktets funktionalitet og status. For at bruge Candy simply-Fi appen skal 
du bruge en Android-smartphone med NFC-teknologi. Mere information kan findes i Appen.      
Hvis displayet på maskinen viser en fejl (via en kode eller blinkende LED’er), skal du tænde 
appen på din Android-smartphone med tændt NFC. Placer din smartphone mod Smart 
Touch-logoet på kontrolpanelet. Du bør nu kunne læse fejlmappen for at løse problemet.  

 

FEJLKODE FORMAT 
 

 
 

Viste fejl Mulige årsager og praktiske løsninger 

E2 (med display) 
2 LED blink 
 (uden display) 

 
 
 
 
 

E3 (med display) 
3 LED blink 
 (uden display) 

 
 

E4 (med display) 
4 LED blink 
(uden display) 
E7 (med display) 
7 LED blink 

       (uden display) 

Maskinen tager ikke vand ind. 
Sørg for, at vandhanen er åben 
Sørg for, at vandforsyningsslangen ikke er bøjet, knækket eller i klemme 

Sørg for, at afløbsrøret er i den rigtige højde (se installationsafsnittet). 
Luk vandhanen, skru fyldeslangen af vaskemaskinens bagside og 
sørg for, at filteret "anti-sand" er rent og ikke er blokeret.  
 
Vaskemaskinen fjerner ikke vandet. 
Sørg for, at filteret ikke er blokeret. 
Sørg for, at afløbsslangen ikke er bøjet, knækket eller i klemme. 
Sørg for, at afløbssystemet ikke er blokeret, og tillader at vandet kan lløve 
igennem uden hindringer. Prøv at dræne vandet i vasken.  
Der er for meget skum og/eller vand. 
Sørg for, at den rigtige mængde vaskemiddel anvendes, og at 
vaskemidlet er beregnet til brug i en vaskemaskine. 
Dørproblem. 
Sørg for, at døren er lukket korrekt. 
Sørg for, at tøjet inden i tromlen ikke forhindrer døren i at kunne 
lukke helt. 
Hvis døren er låst, skal du slukke og tage stikket ud af 
stikkontakten, vente 2-3 minutter og genåbne døren. 

Enhver anden kode Sluk og tag stikket ud af maskinen, vent et øjeblik. Tænd for 
 maskinen og genstart et program. Hvis fejlen vedbliver, skal du  
 kontakte et autoriseret kundeservicecenter direkte. 

 

 

D
K
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ANDRE ANOMALIER 
 

Problem Mulige årsager og praktiske løsninger 

Vaskemaskinen 
virker/starter ikke 

 
 
 
 
 

Der er lækket vand 
på gulvet i nærheden 
af vaskemaskinen 

Vaskemaskinen 
centrifugerer ikke 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraftige 
vibrationer/støj 
opstår under 
centrifugerings-
cyklussen 

Sørg for, at produktet er tilsluttet en stikkontakt, der fungerer     
Sørg for, at strømmen er tændt. 
Sørg for, at vægstikket virker ved at afprøve den på et andet 
apparat, såsom en lampe. 
Døren er muligvis ikke lukket korrekt: åben og luk den ugen.      
Tjek om det påkrævede program er valgt på den korrekte måde, og at 
der er trykket på startknappen. 
Sørg for, at vaskemaskinen ikke er i pause eller tids-forsinkelses tilstanden. 
Dette kan skyldes en lækage fra tætningen mellem hanen, 
forsyningsslangen og påfyldningsventilen; I dette tilfælde skal du 
udskifte den og stramme slange tilslutninger på den korrekte måde. 
Sørg for, at det forreste filter er lukket korrekt. 
Maskinen er udstyret med et detektionssystem, som beskytter tøjet og 
produktet imod skader, hvis vægten ikke afbalanceres før 
centrifugeringen. Dette kan resultere i:- 
• At maskinen forsøger at afbalancere vægten ved at forøge 

centrifugeringstiden. 
• At hastigheden reduceres for at formindske vibrationer og støj. 
• At centrifugeringen afbrydes for at beskytte maskinen og vasketøjet. 
Hvis dette opleves, fjern vasketøjet, udred det, genindsæt vasketøjet 
og genstart centrifugeringsprogrammet. 
Dette kan skyldes, at vandet ikke er helt drænet: vent et par minutter. 
Hvis problemet fortsætter, se Fejl 3 afsnittet. 
Nogle modeller inkluderer en "ingen centrifugerings" -funktion: sørg 
for, at den ikke er valgt. 
Tjek hvilke valgmuligheder er valgt, og deres effekt på centrifugeringen. 

Overdreven brug af vaskemiddel kan forhindre centrifugerings-
cyklussen, sørg for at der anvendes den rigtige mængde 
vaskemiddel. 
Vaskemaskinen er muligvis ikke helt i vatter: Juster om nødvendigt 
fødderne som angivet i det specifikke afsnit. 
Sørg for, at transportskruer, gummibuer og afstandsrør er blevet 
fjernet. 
Sørg for, at der ikke er nogen fremmede objekter inden i tromlen 
(mønter, hængsler, knapper, osv...). 
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Anvendelsen af økologiske vaskemidler 
uden fosfater kan have følgende effekter: 

 
- Mere uklart skyllevand: Denne effekt er 

bundet til de suspenderede zeolitter, som 
ikke har negative virkninger på 
skylleeffektiviteten.  

 
- Hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet 

ved afslutningen på vasken: Dette er 
normalt, pulveret absorberes ikke af 
tekstilet og ændrer ikke farve. 
For at fjerne zeolitterne skal du vælge et 
skylleprogram. I fremtiden burde du måske 
overveje at bruge lidt mindre vaskemiddel. 

 
- Skum i vandet ved sidste skylning: 

Dette betyder ikke, at der er tale om en 
ringe skylning. Overvej at bruge mindre 
vaskemiddel i fremtiden. 

 
- Rigeligt skum: Dette skyldes ofte de 

anioniske overfladeaktive stoffer, der 
findes i vaskemidlerne, som er vanskelige 
at fjerne fra tøjvask.  
I dette tilfælde skal du ikke skylle igen for 
at fjerne disse effekter: det vil overhovedet 
ikke hjælpe. 
Vi foreslår at du udfører en 
vedligeholdelsesvask ved hjælp af en 
proprietært vaskemiddel. Hvis problemet 
fortsætter, eller hvis du har mistanke om en 
fejlfunktion, skal du straks kontakte et 
autoriseret kundeservicecenter. 

 
Det anbefales altid at bruge 
originale reservedele, der kan fås 
hos vores autoriserede 
kundeservicecentre. 

 

 
 

Fabrikanten afviser ethvert ansvar 
for eventuelle udskrivningsfejl i dette 
produkthæfte. Desuden forbeholder 
denne sig også retten til at foretage 
ændringer, der anses for nyttige for 
sine produkter uden dog at ændre på 
deres væsentlige egenskaber. 
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