TOPBETJENT VASKEMASKINE
W612T
HN 3799

Læs brugervejledningen omhyggeligt, før maskinen tages i
brug og følg instruktionerne i vejledningen.
Gem brugervejledningen til senere brug.
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SIKKERHEDSANVISNINGER

For din egen sikkerheds skyld, bør informationerne i
denne vejledning følges for at minimere risiko for
brand eller eksplosion, elektrisk stød og for at undgå
skader på personer eller ejendom, eller tab af liv.
De brugte symboler er:
Advarsel!
Denne kombination af symbol og ord indikerer en
potentiel farlig situation, der kan resultere i død eller
alvorlige personskader.
OBS!
Denne kombination af symbol og ord indikerer en
potentiel farlig situation der kan resultere i mindre
eller små personskader og skader på ejendom og
miljø.
Note!
Denne kombination af symbol og ord indikerer en
potentiel farlig situation, der kan resultere i mindre
eller små personskader.
Advarsel!
Elektrisk stød
• Hvis strømkablet beskadiges eller ødelægges, skal
det udskiftes af en fagperson for at undgå farlige
situationer.
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• Slangesættet, der medleveres, skal anvendes. Et
eventuelt gammelt slangesæt må ikke genbruges.
• Afbryd strømmen før vedligeholdelse.
• Afbryd altid strømmen og luk for vandet efter hver
brug.
• For sikkerhedens skyld, skal maskinen tilsluttes en
godkendt jordforbindelse. Kontroller dette
omhyggeligt!
• Strøm- og vandtilslutningen skal foretages af en
fagperson efter anvisningerne i brugervejledningen
og ifølge lokale love og regler.
Risiko for børn
• Maskinen kan benyttes af børn fra 8 år og opefter
og af personer med reducerede fysiske,
sansemæssige eller mentale evner eller uden
erfaring, hvis de er under opsyn eller instrueres om
maskinens brug og forstår farerne ved at bruge
den. Børn må ikke lege med maskinen. Rengøring
og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden
opsyn.
• Børn under 3 år skal være under opsyn, så de ikke
leger med maskinen.
• Børn og dyr kan klatre ind i maskinen. Kontroller
maskinen før hver brug.
• Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med
maskinen.
• Fjern al emballage og transportsikringer, før
maskinen tages i brug, da det ellers kan forårsage
alvorlige skader.
• Stikkontakten skal være tilgængelig efter
installationen.
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Risiko for eksplosion
• Vask ikke tøj, der har været renset i, vasket i,
gennemblødt af eller pletrenset med brændbare
eller eksplosive substanser som voks, olie, maling,
benzin, affedtningsmidler, renseopløsninger,
petroleum o.l. Det kan resultere i brand eller
eksplosion.
• Vask sådant tøj i hånden før maskinvask.
OBS!
Installation af maskinen
• Vaskemaskinen er kun til indendørs brug.
• Maskinen er ikke egnet til indbygning.
• Maskinens åbninger må ikke tildækkes.
• Maskinen må ikke installeres i badeværelser eller
meget våde rum og heller ikke i rum med
eksplosive eller ætsende gasser.
• Maskinens vandindgang er kun beregnet til koldt
vand.
• Stikproppen skal være tilgængelig efter
installationen.
• Fjern al emballage og transportsikringer før
ibrugtagning, da det ellers kan forårsage alvorlige
skader.
Risiko for at ødelægge maskinen
• Maskinen er kun beregnet til brug i private
husholdninger og er kun beregnet til vask af
tekstiler egnet til maskinvask.
• Sid ikke på toppen af maskinen.
• Læn dig ikke mod maskinens dør.
4

• Forhold ved håndtering af maskinen:
1. Transportsikringerne skal monteres af en
fagmand.
2. Alt vand skal tømmes af maskinen.
3. Behandl maskinen forsigtigt. Løft ikke i
fremspringende dele af maskinen. Maskinens
dør må ikke bruges som håndtag.
4. Maskinen er tung. Den skal transporteres med
forsigtighed.
• Luk ikke døren med unormal stor kraft. Hvis den er
svær at lukke, så kontroller, om der er tøj i
klemme.
• Det er forbudt at vaske gulvtæpper.
Brug af maskinen
• Før der vaskes tøj for første gang, skal maskinen
køre et helt program uden tøj.
• Brandfarlige, eksplosive og giftige opløsninger må
ikke bruges. Benzin og alkohol må ikke bruges som
vaskemidler. Brug kun vaskemidler beregnet til
maskinvask.
• Sørg for, at alle lommer er tømt. Skarpe og
massive genstande som mønter, brocher, søm,
skruer, sten o.l. kan skade maskinen alvorligt.
• Kontroller, at alt vand er pumpet ud, før døren
åbnes. Åbn ikke døren, hvis der er vand i
maskinen.
• Pas på ikke at blive skoldet, når maskinen pumper
varmt vand ud.
• Påfyld ikke vand manuelt, mens maskinen vasker.
• Vent 2 minutter efter et program er slut, før døren
åbnes.
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Bortskaffelse
Dette symbol betyder, at maskinen ikke
må bortskaffes med
husholdningsaffaldet. Den skal afleveres
på en genbrugsstation, så de
genbrugelige dele kan oparbejdes til
genbrug, og de ikke-genbrugelige dele
kan bortskaffes på miljørigtig måde.
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INSTALLATION
Maskinens hoveddele
Strømledning

Dør

Sæbeskuffe
Tromle

Kontrolpanel

Afløbsslange

Filter

•

Note!
Tegningen er kun til reference. Udseendet kan variere fra model til model.

Tilbehør

Propper til
transporthuller

Slange til koldt
vand

Brugervejledning
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Installationssted
Advarsel!
•
•
Før
1.
2.
3.
4.
5.

Stabilitet er vigtig, for at maskinen ikke skal vandre.
Stil ikke maskinen på strømkablet.
maskinen installeres, skal opstillingsstedet vælges:
Fast, tør og plan overflade.
Undgå direkte sollys.
Tilstrækkelig ventilation.
Rumtemperatur over 0 °C.
Ikke i nærheden af varmekilder.

Udpakning

•
•

Advarsel!
Al emballage som film, styropor o.l. kan være farligt for
børn.
Der er risiko for kvælning! Hold al emballage væk fra
børn.

1. Fjern al pap og styroporpakning.
2. Løft vaskemaskinen fri af bundemballagen og tag
den væk. Kontroller, at den lille, trekantede
styroporklods også bliver fjernet. Hvis ikke, så læg
maskinen på siden og tag klodsen væk manuelt.
3. Fjern tapen, der holder strømkablet og
afløbsslangen.
4. Tag vandslangen ud af tromlen.
Fjern transportsikringer
•
•

Advarsel!
Fjern transportskruerne på maskinens bagside,
før maskinen tages i brug.
Skruerne skal bruges igen, hvis maskinen skal
flyttes, så opbevar dem, så du kan finde dem
igen.

Skruerne fjernes således:
1. Løsn de 4 skruer med en skruenøgle og skru
dem ud.
2. Dæk hullerne med de medleverede propper.
3. Gem skruerne til eventuel senere brug.
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Sæt maskinen i vater
•

Advarsel!
Låsemøtrikkerne på alle 4 fødder skal skrues helt op imod maskinens bund.

1. Kontroller, at benene er op imod maskinens bund. Hvis ikke, så drej dem og stram
møtrikkerne.
2. Løsn låseskruerne og drej fødderne, indtil de er i kontakt med gulvet.
3. Juster fødderne og lås dem med en skruenøgle. Kontroller, at maskinen står stabilt.

Låsemøtrik

Nedad

Opad

Fod

Tilslut tilløbsslangen
Advarsel!
• For at undgå lækager og vandskader så følg anvisningerne i dette afsnit!
• Vrid, pres, modificer eller beskadig ikke tilløbsslangen.
Tilslut tilløbsslangen til vandhanen som vist nedenfor.

Vandhane med gevind.
Tilslut den anden ende af slangen til indgangsventilen på bagsiden af maskinen og
fastgør slangen ved at dreje med uret.
Tilløbsslange

Indgangsventil

9

Tilslutning af afløbsslange
Advarsel!
• Sno og træk ikke i afløbsslangen.
• Placer slangen korrekt, ødelæg den ikke da det kan føre til lækager.
Afløbsslangen kan føre til afløb på to måder:

Afløb

Tilslutning til vask

Direkte i afløb

BRUG
Hurtig start
OBS!
• Kontroller før første vask, at maskinen er korrekt installeret.
• Før første vask skal maskinen køre et komplet vaskeprogram uden tøj.
1. Før vask

Sæt strøm til

Åbn for vandet
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Læg tøj i

Tilsæt vaskemiddel

Luk og lås
tromleklapperne

Luk maskinens dør

•
•

Note!
Vaskemiddel skal tilsættes i rum l efter valg af forvask.
Sørg for, at tromleklapperne er låst korrekt.

•
•

Alle metalkroge skal sidde godt fast på tromleklapperne.
Tjek rulledelen på tromleklappen før hver vask. Den skal kunne rulle problemfrit.
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2. Vask

Tryk på
On/Offknappen og
vælg program

•

Vælg funktion
eller spring
dette punkt
over

Tryk start

Note!
Hvis der ikke ønskes funktioner, kan trin 2 springes over.

Før hver vask

• Maskinen skal bruges i rumtemperaturområdet 0-40 °C. Hvis temperaturen kommer
under 0 °C, kan indgangsventilen og afløbssystemet ødelægges. Hvis maskinen er
placeret i 0 °C eller mindre, skal den bringes til normal rumtemperatur, før den
bruges, for at sikre, at tilløbsslangen og afløbsslangen ikke er frosne.
• Undersøg mærker i tøjet og anvisningerne på vaskemidlet før vask. Brug ikkeskummende eller lavtskummende vaskemidler beregnet til vaskemaskine.

Undersøg mærkerne i
tøjet

Tøm lommerne

Bind lange
stropper, luk
lynlåse og knapper

Kom små stykker tøj i
vaskepose

Vend vrangen ud på
langfibret tøj

Sorter tøjet i
forskelligt stof
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Advarsel!
Ved vask af et enkelt stykke tøj kan det skabe ubalance i tromlen og give alarm for
ubalance. Derfor anbefales det at lægge et eller to stykker tøj mere i maskinen
sammen med, så centrifugering og udpumpning kan ske uden problemer.
Vask ikke tøj, der er påført petroleum, benzin, alkohol eller andre brandfarlige
materialer.

•
•

Vaskemiddeldispenseren
Forvask
Klarvask
Skyllemiddel

Træk sæbeskuffen ud
OBS!
Der skal kun vaskemiddel i rum l, når forvask er valgt.
Program
Bomuld
Syntetisk
Blandet
Jeans
Sportstøj
Kulørt
Babytøj
Tromlerens


•
•

l

ll









































Program
Centrifugering
Skyl og centrifugering
Uld
Sart
Hurtig 45 min.
Lyn 15 min.
Bomuld 60
Bomuld 40

l

ll




























Nødvendig  Valgfri

Note!
Ved vaskemidler, der har tendens til at klumpe, anbefales det at opløse dem i vand,
før de kommes i dispenseren. Dermed forhindres, at vaskemiddelindtaget blokeres.
Vælg den type vaskemiddel, der passer til vasketemperaturen. Derved sikres det
bedste vaskeresultat med mindst vand og mindst energiforbrug.
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Kontrolpanel

4

5

1

3

2

1. On/Off
Tænd og sluk.
2. Start/Pause
Tryk for at starte eller pause et vaskeprogram.
3. Indstillinger og funktion
Der kan ændres indstillinger og vælges en tillægsfunktion. Den pågældende lampe
lyser.
4. Programmer
Vælg et program, der passer til vasketøjet.
5. Display
Displayet viser de valgte indstillinger for vaskeprogrammet.
Displayet viser disse under afviklingen af programmet.
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Dørlås

Børnelås

Forvask

Ekstra skyl

Funktioner
Forvask
Forvask-funktionen er en ekstra vask forud for klarvasken og bruges til at fjerne snavs
fra tøjets overflader. Der skal vaskemiddel i rum l, når forvask er valgt.
Tryk på funktions-knappen,
, indtil der kommer lys ved Forvaskindikatoren. Tryk
herefter på start-knappen for at starte det valgte program.

Ekstra skyl
Der tilføjes et ekstra skyl til det valgte vaskeprogram.
Tryk på funktions-knappen,
, indtil der kommer lys ved Ekstra skyl-indikatoren.
Tryk herefter på start-knappen for at starte det valgte program.

Udsat start
Indstil udsat start:
1. Vælg et program.
2. Tryk på ”Udsat start”-knappen og indstil forsinkelsestiden (3-6-9 timer).
3. Tryk på ”Start/Pause”-knappen for at starte forsinkelsestiden.

Vælg program

Indstil forsinkelse
(timer)

Start

Annuller forsinkelse:
Tryk på ”Udsat start”-knappen, indtil displayet ikke lyser ved 3H, 6H eller 9H. Dette
skal ske, før programmet er startet. Hvis programmet allerede er startet, så annuller
programmet og start et nyt.

OBS!
•

Hvis der er strømafbrydelse, mens et program kører, så vil maskinens hukommelse
gemme programmet og fortsætte det, når strømmen kommer tilbage.
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Program
Bomuld
Hurtig 45’
Lyn 15’

Funktion
Forsink- Ekstra
else
skyl

Syntetisk
Blandet
Jeans
Sportstøj
Babytøj


Forvask












































Program
Tromlerens
Centrifugering
Skyl og
centrifugering
Kulørt
Sart
Uld
Bomuld 60
Bomuld 40

Funktion
Forsink- Ekstra
else
skyl

Forvask































Valgfri

Andre funktioner

Temperatur
Tryk på knappen for at indstille temperatur (kold, 20 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C).

Centrifugering
Tryk på knappen for at ændre hastighed (0-600-800-1000-1200 omdr./min.).

Program
Bomuld
Hurtig 45 min.
Lyn 15 min.
Syntetisk
Blandet
Jeans
Sportstøj
Babytøj

Hastighed
omdr./min.
1200
800
800
1200
800
800
800
800

Program
Tromlerens
Centrifugering
Skyl og
centrifugering
Kulørt
Sart
Uld
Bomuld 60
Bomuld 40
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Hastighed
omdr./min.
800
800
1000
600
600
800
800

Børnelås
For at undgå at børn forstyrrer programafviklingen. Følg nedenstående trin for at
aktivere børnelåsen:

Vælg program

Start

Tryk og hold
”Centrifugering” og
”Udsat start” i 3
sekunder til signaltonen
lyder

OBS!
•
•
•
•

Når børnelåsen er aktiv, vil signaltonen lyde 3 gange, når der trykkes på knapperne.
Børnelåsen deaktiveres ved at trykke og holde de to knapper i 3 sekunder igen.
Børnelåsen låser alle funktioner undtagen On/Off-knappen.
Hvis strømmen afbrydes, deaktiveres børnelåsen.

Slå signaltonen fra

Tryk og hold ”Centrifugering” i
3 sekunder, og signaltonen er
deaktiveret.

Vælg program

Tryk og hold knappen i 3 sekunder igen, og signaltonen er aktiveret.
OBS!
•

Når signaltonen er deaktiveret, vil der ikke komme flere signallyde fra maskinen.
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Programmer
Programmerne er til rådighed efter vasketøjstype.
Programmer
Bomuld
Syntetisk

Robuste tekstiler, varmebestandige tekstiler lavet af bomuld eller
lærred.
Syntetiske materialer: Skjorter, jakker, blandet. Ved vask af
strikvarer skal vaskemiddeldoseringen reduceres på grund den
løse struktur og dannelsen af skum.

Babytøj

Gør babytøj renere og skyller mere for at beskytte babyens hud.

Hurtig 45’

Vask af lidt og ikke ret snavset tøj.

Blandet

Blandet tøj af bomuld og syntetiske tekstiler.

Sportstøj

Vask af tøj til sportsaktiviteter.

Jeans

Speciel vask til jeans.

Lyn 15’

Ekstra kort program for lidt snavset tøj og små mængder.

Sart
Uld
Centrifugering
Skyl og
centrifugering
Bomuld 60
Bomuld 40

For sart, vaskbart tøj af silke, satin, syntetiske eller blandede
tekstiler.
Hånd- eller maskinvaskbar uld eller ren ny uld. Specielt skånsomt
program for at undgå krympning. Længere programpauser (tøjet
hviler i vaskevandet).
Ekstra centrifugering med valgbar hastighed.
Ekstra skyl med centrifugering.
For at øge vaskeeffekten er vasketiden øget.

Tromlerens

Speciel funktion for at rense tromle, slanger og rør. Det sker med
90 °C temperatur. Når dette program kører, kan der ikke vaskes
tøj eller andre ting. Rengøringseffekten bliver bedre, hvis der
tilsættes klorin. Programmet kan bruges efter behov.

Kulørt

Vask af tøj med stærke farver. Bevarer farverne bedre.
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Oversigt over vaskeprogrammer
Tøjvægt
(kg)

Temperatur
(°C)

Tid
(timer)

6,0

40

2:40

2,5

40

0:45

2,0

Kold

0:15

3,0

40

2:20

6,0

40

1:13

6,0

60

1:45

3,0

40

1:31

6,0

40

1:27

-

90

1:18

6,0

-

0:12

Skyl og centrifugering

6,0

-

0:20

Kulørt

3,0

Kold

1:10

2,0

20

0:49

2,0

40

1:07

6,0

60

2:45

Program
Bomuld
Hurtig 45’
Lyn 15’
Syntetisk
Blandet
Jeans
Sportstøj
Babytøj
Tromlerens
Centrifugering

Sart
Uld
Bomuld 60

6,0
40
2:40
Bomuld 40
• Energiklasse: A+++
Energi testprogram: Bomuld 60/40 °C.
Centrifugering: Den højeste hastighed. Øvrige indstillinger er som standard.
Halv fyldning: 3 kg.
• ”Bomuld 60/40 °C” er de standard vaskeprogrammer, som oplysningerne på
energimærket og i oplysningsskemaet gælder for. De er egnet til vask af normalt
snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive programmer med hensyn til det
kombinerede energi- og vandforbrug for vask af den pågældende type bomuldstøj.
Den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den deklarerede programtemperatur.

•

Note!
Parametrene i denne oversigt er kun til brugerens reference. De faktiske parametre
kan være forskellige fra de angivne parametre i oversigten.
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VEDLIGEHOLDELSE
Rengøring og pleje
•

Advarsel!
Afbryd strømmen og luk vandtilførslen før enhver vedligeholdelse.

Rengøring af kabinettet
Korrekt vedligeholdelse kan forøge maskinens levetid.
Overfladerne kan rengøres med fortyndet, ikke-slibende,
neutralt rengøringsmiddel. Tør overflødigt vand væk omgående.
Brug ikke skarpe genstande.

•

Note!
Alle syrer og dets opløsninger må ikke anvendes. Det samme
gælder alkohol og kemiske produkter.

Rengøring af tromlen
Flyverust i tromlen forårsaget af metalgenstande skal omgående fjernes med klorfrit
rengøringsmiddel. Brug aldrig ståluld.

•

Note!
Kom ikke tøj i maskinen under rengøringsprocessen.

Rensning af indgangsfilteret

•

Note!
Hvis maskinen tager for lidt vand ind,
skal indgangsfilteret renses.

Rens filteret ved hanen/tilslutningsstedet:
1. Luk for vandet.
2. Skru tilløbsslangen af hanen.
3. Rens filteret.
4. Skru slangen på igen.
Rens filteret i vaskemaskinen:
1. Skru røret på bagsiden af
vaskemaskinen af.
2. Træk filteret ud med en lang tang.
3. Brug en børste til at rense filteret.
4. Sæt filteret på plads og skru
indgangsrøret på igen.

•

Note!
Filteret kan tages helt ud og rengøres separat.
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Rengøring af sæbeskuffen

1. Tryk nedad på pilen ved skyllemiddelrummet indeni sæbeskuffen.
2. Løft klemmen op og træk skuffen ud. Vask alle rum med vand.
3. Tryk skyllemiddellåget ned og skub skuffen på plads.

Træk sæbeskuffen ud
ved at trykke på A

•

Rengør sæbeskuffen
med vand

Sæt sæbeskuffen på
plads

Note!
Brug ikke alkohol, opløsningsmidler eller kemikalier til at rengøre skuffen.

Rengøring af pumpefilteret
•
•
•
•
•

Advarsel!
Pas på det varme vand!
Lad vaskevandet køle af.
Afbryd strømmen til maskinen.
Pumpefilteret kan filtrere tråde og små fremmedlegemer fra vasken.
Rengør jævnligt filteret for at sikre, at maskinen fungerer normalt.

Åbn filteret ved at dreje grebet
mod uret.

Åbn det nederste dæksel
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Fjern fremmedgenstande og
rengør filteret

Sæt filteret på plads, drej med
uret og luk dækslet

OBS!
• Kontroller, at filteret bliver geninstalleret korrekt. Filterets greb skal være lodret, da
maskinen ellers kan lække.
• Når maskinen er i gang og afhængigt af, hvilket program der er valgt, så kan der
være varmt vand i pumpen. Fjern aldrig pumpedækslet under en vask. Vent altid, til
maskinen har afsluttet programmet og er tom. Når pumpedækslet sættes på plads
igen, så sørg for, at det er strammet nok.

22

PROBLEMLØSNING
Hvis maskinen ikke starter, eller hvis den stopper under programafvikling.
Prøv først selv at løse problemet, før der tilkaldes assistance.
Problem

Mulig grund

Mulig løsning

Maskinen kan ikke starte

Døren er ikke lukket rigtigt

Luk døren og genstart.
Kontroller, at der ikke er
tøj i klemme.

Maskinens
sikkerhedsbeskyttelse er i
funktion
Forbindelsen ved
Maskinen lækker vand
indgangsrøret eller
afløbsslangen er ikke tæt
Der er overskydende
Vaskemidlet klumper eller
vaskemiddel i sæbeskuffen er fugtigt
Sluk for strømmen. Der er
Der er ikke lys i lamperne i
problemer med elektronik
displayet
eller ledningsnet
Døren kan ikke åbnes

Stram forbindelserne, rens
afløbsslangen.
Rengør sæbeskuffen.
Kontroller, om strømmen
er tilsluttet, og om
stikproppen sidder korrekt.
Kontroller, om
transportsikringerne er
taget af.
Kontroller, at maskinen
står stabilt på en vandret
og solid flade.

Unormal støj

•

Sluk for strømmen og
genstart.

Note!
Start maskinen efter kontrol. Hvis fejlen stadig er der, tilkald service.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Spænding
Max. strøm
Vandtryk
Vaskekapacitet
Dimensioner
Nettovægt
Mærkeeffekt

220-240V~ 50 Hz
10A
0,05-1 MPa
6 kg
B. 40 x D. 61 x H. 87,5
cm (W-D-H)
56 kg
2100 W

Importeret af: Harald Nyborg A/S, Gammel Højmevej 30, DK-5250 Odense SV
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TEKNISK DATABLAD
Model
Kapacitet
Centrifugering hastighed
Energiklasse 
Årligt energiforbrug 
Effektforbrug off
Effektforbrug standby
Årligt vandforbrug 
Centrifugeringsevne 
Standard vaskeprogram 
Energiforbrug standard 60°C fuld kapacitet
Energiforbrug standard 60°C delvis kapacitet
Energiforbrug standard 40°C delvis kapacitet
Vaskevarighed standard 60°C fuld kapacitet
Vaskevarighed standard 60°C delvis kapacitet
Vaskevarighed standard 40°C delvis kapacitet
Vandforbrug ved standard 60°C fuld kapacitet
Vandforbrug ved standard 60°C delvis kapacitet
Vandforbrug ved standard 40°C delvis kapacitet
Resterende fugtindhold ved standard 60°C fuld kapacitet
Resterende fugtindhold ved standard 60°C delvis kapacitet
Resterende fugtindhold ved standard 40°C delvis kapacitet
Støjniveau ved vask
Støjniveau ved centrifugering

W612T
6 kg
1200 omdr./min.
A+++
153 kWh
0,5 W
1,0 W
9250 l
B
Bomuld 60/40
0,75 kWh/vask
0,64 kWh/vask
0,55 kWh/vask
300 min
275 min
270 min
49 l/vask
39 l/vask
39 l/vask
50%
55%
55%
62 dB(A)
78 dB(A)

Note:
 A+++ (højeste energiklasse) til D (laveste energiklasse).
 Energiforbrug 153 kWh/år, baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60°C- og
40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i
laveffekttilstandene. Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes maskinen
benyttes.
 Vandforbrug 9250 liter/år, baseret på 220 normale vaskecyklusser for 60°C- og
40°C-normalprogrammerne til bomuld ved hel og halv fyldning, og forbruget i
laveffekttilstandene. Det faktiske vandforbrug afhænger af, hvorledes maskinen
benyttes.
 A (mest effektiv) til G (mindst effektiv).
 60°C- og 40°C bomuld er de normalprogrammer, som oplysningerne på
energimærket og i oplysningsskemaet gælder for. Disse programmer er egnet til vask
af normalt snavset bomuldstøj, og de er de mest effektive programmer med hensyn til
det kombinerede energi- og vandforbrug for vask af den pågældende type bomuldstøj.
Sørg for at vælge et egnet vaskemiddel til de forskellige vasketemperaturer for at opnå
det bedste vaskeresultat med mindre vand- og energiforbrug.
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Note!
Programopsætning til test i overensstemmelse med standard EN 60456.
Når testprogrammerne bruges, så vask den specificerede mængde tøj og sæt
centrifugeringshastigheden til max.
De faktiske parametre vil afhænge af, hvordan maskinen bruges, og kan være
forskellige fra parametrene i databladet.
Maskinen er udstyret med et strømstyringssystem. Varigheden af standbytilstand er mindre end 10 minutter.
Støjniveauet under vask og centrifugering er for standard vaskeprogrammerne
ved hel fyldning.
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