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Tak fordi du har valgt en Candy-
vaskemaskine.  Vi er overbeviste om, at den 
på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj 
sikkert, endda det sarte, dag efter dag. 

Læs omhyggeligt denne manual for korrekt 
og sikker anvendelse og for hjælpsomme 
tips om effektiv vedligeholdelse. 

 Brug kun vaskemaskinen efter du 
omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi 
anbefaler, at du holder denne manual klar ved 
hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere. 

Tjek venligst om apparatet leveres 
med denne brugermanual, garantibevis, 
servicecenteradresse og energimærke. Tjek 
også at stik, holder til afløbsslange og bakker til 
flydende vaskemiddel eller blegemiddel (kun 
visse modeller) er inkluderet. Vi anbefaler, at du 
beholder alle disse komponenter. 

Hvert produkt er identificeret med en unik 16-
cifret kode, også kaldet "serienummer", som 
står på klistermærket på bagsiden 
af apparatet (ved åbningen) eller i 
dokumentkuverten indeni produktet. Denne 
kode er et slags specifikt produkt-ID-kort, 
som du skal bruge for registrere det, og hvis 
du kontakter Candy-servicecenter. 

 

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

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) indeholder både forurenende dele 
(som kan have negative konsekvenser for 
miljøet) og grundkomponenter (som kan 
genanvendes). Det er vigtigt at underlægge 
affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE) specifikke behandlinger for at 
fjerne og skaffe sig af med alle 
forureningskilder på den rigtige måde og 
udvinde og genbruge alle materialer. 

 Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i 
at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt 
problem; det er altafgørende, at følge nogle 
grundlæggende regler: 

l affald af elektrisk og elektronisk udstyr
(WEEE) må ikke behandles som
husholdningsaffald.

l affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(WEEE)  skal afleveres til det relevante 
indsamlingssted, som administreres af 
kommunen eller registrerede firmaer. Der 
findes i mange lande afhentning ved 
husstanden af store affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE)-produkter.

Når du køber et nyt apparat, er det i mange 
lande således, at det gamle apparat kan 
returneres til forhandleren, som skal hente 
det gratis fra gang til gang, så længe 
apparatet er en lignende type og har de 
samme funktioner, som det leverede apparat.  
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1. GENERELLE
SIKKERHEDSREGLER

l Hensigten med dette apparat er, at
det bruges til husholdningsformål
eller lignende såsom:
− Personalekøkkenområder i

butikker, kontorer og andre
arbejdsmiljøer;
− Stuehuse;
− Af klienter på hoteller, moteller

og andre lignende boligmiljø;
− Bed & breakfast-miljøer.

Anden brug af dette apparat end 
i husholdningsmiljø eller til 
typiske husholdningsformål, som 
kommerciel brug af eksperter eller 
trænede brugere, udelukkes, selv 
ved de ovennævnte anvendelser. 
Hvis dette apparat anvendes på en 
måde, ikke i overensstemmelse med 
dette, kan det reducere apparatets 
levetid og annullere producentens 
garanti. Ethvert ansvar for skade på 
apparatet eller anden skade eller tab i 
forbindelse med brug, der ikke er i 
overensstemmelse med hjemlig 
eller husholdningsbrug (selv hvis 
apparatet befinder sig i et hjemme- 
eller husholdningsmiljø), vil ikke blive 
accepteret af producenten, i fuld 
overensstemmelse med gældende 
lovgivning. 

l Dette apparat kan bruges af børn
fra 8 år og op, og af personer med
reduceret fysiske, sansende eller
mentale evner, eller manglende

erfaring og viden, hvis de er under 
opsyn eller gives instruktioner 
angående brugen af apparatet på 
en sikker måde og forstår de 
medfølgende risici. 
Børn må ikke lege med apparatet. 
Rengøring og vedligeholdelse må 
ikke udføres af børn uden opsyn. 

l Børn bør være under opsyn for
at sikre, at de ikke leger med
apparatet.

l Børn under 3 år bør holdes
væk, medmindre de er under
konstant opsyn.

l Hvis ledningen er skadet, skal den
udskiftes af producenten, dens
servicerepræsentant eller lignende
kvalificeret personale, for at undgå
fare.

l Brug kun de medfølgende slanger
til vandforsyning stilslutningen
(genbrug ikke gamle slanger).

l Vandtrykket skal være mellem
0,05 MPa og 0,8 MPa.

l Vær sikker på, at et tæppe ikke
blokerer maskinens bund og
ventilationsåbningerne.

l Den sidste del af en vaske-
tørrecyklus sker uden varme
(nedkølingscyklus), for at sikre,
at tøjet efterlades ved en
temperatur, der sikrer, at tøjet
ikke vil blive beskadiget.
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l Efter montering skal apparatet
placeres således at stikket er
tilgængeligt.

l Maskinen må ikke installeres
bag en låsbar dør, en skydedør
eller en dør med hængsler i
den modsatte side af vaske-
tørremaskinen, på en sådan
måde, at en fuldstændig åbning
af vaske-tørremaskinens dør er
begrænset.

l Maks. kapacitet for tørt tøj
afhænger af den brugte model
(se kontrolpanel).

l Maskinen må ikke bruges, hvis
industrikemikalier har været
brugt til rengøring.

l Tør ikke uvaskede ting i vaske-
tørremaskinen.

l Tøj, der er blevet tilsølet med
stoffer som madolie, acetone,
alkohol, benzin, petroleum,
pletfjernere, terpentin, voks og
voksfjerner skal vaskes i varmt
vand, med et ekstra vaskemiddel,
før det tørres i vaske-tørremaskinen.

l Ting lavet af skumgummi
(latexskum), badehætter, vandtætte
tekstiler, gummibagside og tøj eller
puder forsynet med skumgummipuder, 
bør ikke tørres i vaske-tørremaskinen.

l Skyllemidler, eller lignende
produkter, bør anvendes som
specificeret i skyllemiddel-
instruktionerne.

l Tøjstykker med olie på, kan
selvantænde, især når de
udsættes for varme kilder,
såsom en vaske-tørremaskine.
Tøjet bliver varmt, hvilket
forårsager en oxideringsreaktion
i olien; Oxidering skaber varme.
Hvis varmen ikke kan slippe ud,
kan tøjstykkerne blive varme
nok til at bryde i brand.
Opbevaring og stablen af
tøjstykker med olie på, kan
forhindre varmen i at slippe ud
og dermed skabe brandfare.

l Hvis det er uundgåeligt, at
stofferne indeholder vegetabilsk
olie eller madolie, eller er
kontaminerede med hårplejeprodukter 
når de placeres i en vaske- 
 
tørremaskine, skal de først vaskes
i varmt vand med ekstra
vaskemiddel - dette vil reducere,
men ikke fjerne, faren.

l Fjern alle genstande fra lommer,
såsom lightere og tændstikker.

ADVARSEL: 
Stop aldrig en vaske-
tørremaskine inden udgangen af 
tørrecyklussen, medmindre alt tøj 
tages ud med det samme og 
spredes ud, så varmen spredes. 
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l For at se apparatets bilagskort
refereres der til producentens
hjemmeside.

l De tekniske detaljer 
(forsyningsspænding og 
indgangseffekt) er angivet på 
produktets typeskilt  

l Sørg for, at det elektriske system
er jordforbundet, overholder al
gældende lovgivning og at
(el)stikkontakten er kompatibel
med apparatets stik. Hvis ikke,
så søg professionel hjælp.

l Brug endelig ikke omformere,
flerstikdåser eller forlængerledninger.

l Før rengøring og vedligeholdelse
af maskinen, skal stikket tages ud
og vandhanen lukkes.

l Træk ikke i ledningen eller
apparatet for at trække
maskinens stik ud.

l Vær sikker på, at der ikke er
vand i tromlen før døren
åbnes.

l Udsæt ikke vaskemaskinen for
regn, direkte sollys eller andet
vejr.

l Ved flytning, så løft ikke
vaskemaskinen i håndtagene
eller bakkerne; under transport
placér da aldrig åbningen på
vognen. Vi anbefaler, at to
personer løfter vaskemaskinen.

l I tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl, 
så sluk for vaskemaskinen, luk for 
vandhanen og pil ikke ved apparatet.
Tag omgående kontakt til
kundeservicecenteret og brug kun
originale reservedele. Undladelse
af at følge disse instruktioner kan
udgøre risici for apparatets
sikkerhed.

Elektriske forbindelser og 
sikkerhedsanvisninger 

ADVARSEL:  
vandet kan nå meget høje 
temperaturer under vask. 
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2. MONTERING
l Skru 2 eller 4 skruer (A) på 

bagsiden ud og fjern 2 eller 4
mellemlægsplader (B) som vist 
på figur 1.

l Luk 2 eller 4 huller med 
propperne inkluderet i 
instruktionskuverten.

l Hvis vaskemaskinen er indbygget, 
så skru 3 eller 4 skruer(A) ud, efter 
at have skåret slangestropperne 
over, og fjern 3 eller 4 
mellemlægsplader (B).

l På nogle modeller vil 1 eller
flere mellemlægsplader falde
ned indeni maskinen: hæld 
vaskemaskinen fremad for at 
fjerne dem. Luk hullerne med 
propperne i kuverten.

l Placera polionda-arket i bunden 
som vist på figur 2 (i 
overensstemmelse med modellen, 
følg version A, B eller C).

A

AA

A

B

BB

B

1

3
21

3
12

A

C

B

2

 ADVARSEL: 
hold indpakningsmateriale 
væk fra børn.

I nogle modeller, installationen 
er ikke nødvendig, da "polionda", 
og skiven er monteret.
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l Tilslut indløbsslangen til vandhanen
(fig. 3), brug kun slangen som følger med
apparatet (genbrug ikke den gamle 
slange).

l Nogle modeller kan have en eller flere af
følgende funktioner:

l VARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for
vandtilslutning med varmt og koldt vand 
for højere energibesparelser.
Forbind det grå rør til den kolde vandhane 

og den røde til den varme vandhane. 
Maskinen kan også forbindes til en enkelt 
kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle 
programmer starte få minutter senere.

l AQUASTOP (fig. 5): en enhed i 
forsyningsrøret, der stopper
vandstrømningen hvis røret forfalder; i 
dette tilfælde vil et rødt mærke vises i
vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at
skrue bolten løs, så tryk på
envejslåsemekanismen "B".

l AQUAPROTECT - FORSYNINGSRØR 
MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække 
fra det primære indre rør "A", vil det 
gennemsigtige inddæmningshylster "B" 
opsamle vandet for at lade vaskecyklussen 
køre færdig. Ved slutningen af cyklussen, 
så kontakt kundeservicecenteret for at 
udskifte forsyningsrøret.

l Før vaskemaskinen mod væggen, pas på 
at røret ikke bøjes eller mases, og placér 
afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis,
forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm
højt med en diameter større en 
vaskemaskinens rør (fig. 7).

3

1

4

B

A

5

B

A

6

min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt
max

m
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0 c

m

min 4 cm

7

Hydrauliske forbindelser 
 

Placering 
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l Nivellér apparatet med fødderne som
illustreret på figur 8:
a.drej bolten med uret for at løsne skruen; 
b.rotér foden for hæve eller sænke den

indtil den når gulvet;
c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den 

når bunden af vaskemaskinen. 
l Tilslut apparatet til stikkontakten.

A

B

C

8

Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum 
som vist på figur 9: 
 

l rum “1”: til vaskemiddel til forvask;
l rum “ ”:til specielle tilsætningsmidler, 

blødgøringsmidler, stivelse osv.;

l rum “2”: til vaskemiddel.

Et bæger til flydende vaskemiddel følger 
også med til visse modeller (fig. 10). For 
at bruge det, så placér det i rum "2". På 
denne måde vil flydende vaskemiddel kun 
nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret 
kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"-
programmet er valgt. 

 ADVARSEL:  
kontakt kundeservicecenteret hvis 
ledningen skal udskiftes. 

Vaskemiddelsbakken 

 ADVARSEL: 
brug kun flydende produkter; 
vaskemaskinen er indstillet til at 
dosere tilsætningsmidler ved hver 
cyklus under sidste skylning. 
 

 ADVARSEL: 
nogle vaskemidler er svære at fjerne.  
I dette tilfælde anbefaler vi at bruge 
den specifikke holder, til placering i 
tromlen. 

 ADVARSEL:  
I installation fejl er ikke omfattet af 
producentens garanti. 
 



9 

3. PRAKTISKE TIPS

ADVARSEL: ved sortering af vasketøj så 
sørg for: 
- at have fjernet metalliske objekter så som

hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet;
- at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse,

snøret løse stropper og lange bånd;
- at have fjernet ringe fra gardiner;
- at have læst vaskemærker i tøjet grundigt;
- at have fjernet alle genstridige pletter med

pletfjernere.

l Ved vask af tæpper, sengetøj og andre
tungere stoffer anbefaler vi, at du at
undgår centrifugering.

l Ved uldvask skal du kontrollere, at
genstanden kan maskinvaskes. Kontrollér
tekstilmærket.

En guide til miljøvenlig og økonomisk brug 
af dit apparat. 

Maksimér portionsstørrelsen 
l Opnå den bedste udnyttelse af energi,

vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den
anbefalede maksimale portionsstørrelse.
Spar op til 50% energi ved at vaske med én
fuld portion i stedet for 2 halve portioner.

Har du brug for at forvaske? 
l Kun til meget snavset vasketøj! SPAR

vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15%
energiforbrug ved IKKE at vælge forvask
ved let til mellemsnavset vasketøj.

Er en varm vask nødvendig? 
l Forbehandl pletter med pletfjerner eller

læg pletter i blød før der vaskes, for at
reducere nødvendigheden for et varmt
vaskeprogram.  Spar op til 50% energi
ved at bruge et 60°C vaskeprogram.

Før du bruger et tørreprogram 
(VASKEMASKINE-TØRRETUMBLER) 

l SPAR energi og tid, ved at vælge en høj
centrifugeringshastighed for at reducere
vandindholdet i vasketøjet, før du bruger
et tørreprogram.

Nedenfor findes en kvikguide med tips og 
anbefalinger for brug af vaskemiddel ved 
forskellige temperaturer. I alle tilfælde, så 
læs altid instruktionerne på vaskemidlet for 
korrekt brug og dosering. 

Påfyldningstips

Hjælpsomme forslag til brugeren 

Ved vask af meget snavset hvidt 
vasketøj, anbefaler vi at bruge 
bomuldsprogrammer på 60°C eller 
derover og et normalt vaskepulver 
(ekstra kraftigt), der indeholder 
blegemidler, og som ved mellem/høje 
temperaturer giver fremragende 
resultater. 

For vaske mellem 40°C og 60°C skal 
den anvendte type vaskemiddel passe til 
stoffets type og niveauet af snavs. 
Normalt pulver er egnet til "hvide" eller 
farvede faste stoffer som er meget 
snavsede, mens flydende vaskemiddel 
eller "farvebeskyttende" pulver er egnet 
til farvede stoffer med let snavs. 

For vaske under 40°C anbefaler vi, at 
bruge flydende vaskemidler eller 
vaskemidler, som er specifikt egnede til 
vaske ved lave temperaturer. 

Ved vask af uld eller silke, brug kun 
vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse 
stoffer. 
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4. VEDLIGEHOLDELSE OG
RENGØRING

For at rengøre vaskemaskinens ydre, så 
brug en fugtig klud, og undgå skurepulver, 
alkohol og/eller opløsningsmiddel. 
Vaskemaskinen behøver ikke nogen speciel 
behandling ved normal rengøring: rengør 
bakkerummet og filteret; tips til flytning af 
maskinen eller ved længere tids manglende 
brug findes nedenfor. 

l Vi anbefaler, at du rengør bakken for
undgå ophobning af overskydende
vaskemiddel og tilsætningsmidler.

l For at gøre dette, så træk let skuffen ud,
rens den under rindende vand og sæt
den på plads igen.

l Vaskemaskinen kommer med et specielt
filter, som er i stand til at indfange større
restelementer såsom knapper eller
mønter, der kunne blokere afløbsrøret.

l AFHÆNGIG AF MODEL: Træk
drænslangen ud, tag proppen af og tøm
pumpen for vand i en skål.

l Før filteret skrues ud anbefaler vi, at du 
placerer en absorberende klud under det for 
at holde gulvet tørt.

l Drej filteret mod uret indtil stoppunktet i
den vertikale position nås.

l Fjern og rengør filteret; sæt det derefter i
igen ved at dreje med uret.

l Gentag foregående trin i modsat rækkefølge
for samle alle delene igen.

l Skal vaskemaskinen opbevares i et
opvarmet rum uden opvarmning i en
længere periode, så dræn al vand fra
rørene.

l Træk stikket ud.

l Frigør røret fra stroppen, sænk det ned
og dræn al vandet ned i et kar.

l Fastgør afløbsrøret med stroppen
bagefter.

Rengøring af bakke 

Rengøring af filter 

Forslag ved længere manglende 
brug 
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5. NØDÅBNING AF LUGE
Hvis lugen blokeres pga. strømafbrydelse 
eller pga. en defekt, er det muligt at åbne 
den ved brug af følgende procedure til 
nødoplåsning: 

1. Afbryd maskinens strømforsyning.

2. Kontrollér, at vandniveauet befinder sig
under lugen, inden den åbnes for at
undgå oversvømmelser. I modsat
tilfælde tømmes det overskydende vand
ud via drænslangen, og hældes i en 
spand.

3. Træk sæbeskuffen ud (fig. 1).

4. Brug en skruetrækker eller lignende
værktøj, som angivet på fig. 2, til at 
indvirke på nødanordningen. Udfør
proceduren 2 gange, og åbn så lugen.
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6. WI-FI
Dette apparat er udstyret med teknologien 
Wi-Fi, som tillader dig at fjernstyre den via 
app, takket være Wi-Fi-funktion. 

MASKINREGISTRERING (PÅ APP) 

l Download Candy simply-Fi-appen på din 
enhed.

 

l Åbn appen, opret brugerprofilen og 
registrer apparatet ved at følge 
instruktionerne på enhedens display eller
den "Quick Guide", der er fastgjort på
maskinen.

AKTIVER FJERNBETJENING (VIA APP) 
Efter maskinregistreringen skal du, hver 
gang du vil fjernstyre den via appen, først 
lægge vasketøjet i, vaskemiddel, lukke 
lågen og vælge positionen Wi-Fi på 
maskinen. Fra det øjeblik kan du styre den 
via app-betjeningerne. 

Candy simply-Fi-appen er tilgængelig 
for enheder, der kører både Android 
og iOS, både for tablets og 
smartphones. 

Få alle detaljer for funktionerne Wi-Fi 
ved at surfe på appen i DEMO-tilstand. 
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7. KVIKBRUGERGUIDE
Denne vaskemaskine tilpasser automatisk 
vandniveauet til vaskens type og størrelse. 
Dette system medfører nedsat energiforbrug 
og en fornuftig reducering af vasketider. 

l Tænd for vaskemaskinen, og vælg det
ønskede program.

l Justér vaskeprogrammeringen efter
behov, og vælg de relevante indstillinger.

l Tryk på knappen START/PAUSE for at
starte programmet.

l Beskeden "SLUT" vises på displayet,
når programmet er færdigt.

l Sluk for vaskemaskinen.

Ved enhver type vask, bør programoversigten 
rådføres og rækkefølgen for brug følges som 
angivet. 

Vandtryk.: 
min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa 

Centrifugerings hastighed: 
se oversigt. 

Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding: 
se oversigt. 

8. STYRING OG
PROGRAMMER

A TÆND/SLUK-knap 
B SMART RING (drejeknop til 

valg af PROGRAMMER/ 
INDSTILLINGER) 

C START/PAUSE-knap 
D INDSTILLING/BEKRÆFTELSE-

knap 
E Område til INDSTILLINGER 
F Program/valgmulighed DAMP 
G Program/valgmulighed VALG AF 

TØRRING 
H Knap til ZOOM-funktion 
D+H DØRSIKKERHED 
I DISPLAY 
L Position til WiFi/kontrollampe 

til WiFi 
M Område til PROGRAMMER 

Programvalg 

TØRRING (kun VASKEMASKINE-
TØRRETUMBLER) 
Hvis du ønsker at tørrecyklussen skal 
begynde automatisk efter vask, skal 
du vælge vaskeprogrammet til dette 
og vælge tørrecyklussen med "SET"-
knappen.   
Eller du kan afslutte vasken og 
derefter vælge tørreprogrammet. 

Tekniske data 
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l Tryk på knappen TÆND/SLUK for at
tænde og slukke for apparatet.

Sprogindstilling 

l Når du har tilsluttet maskinen til
netværket og tænder den, skal du dreje
"SMART RING" for at vise de
tilgængelige sprog.

l Vælg det ønskede sprog ved at dreje
"SMART RING" igen og bekræft ved at
trykke på "SET". Du kan nu vælge og
starte programmer.

Skift det indstillede sprog 

Hvis du vil ændre indstillingssproget, skal 
du trykke på "SET"-knappen i ca. 5 
sekunder. Velkomstmeddelelsen vises på 
displayet, og ved at dreje "SMART RING" 
kan du vælge et nyt sprog. 

l Efter tænding af apparatet, drejes
"SMART RING" og programmernes
tilhørende ikoner tænder og
beskrivelserne og de relative parametre
vises på displayet.

l For at starte den valgte cyklus med de
forudindstillede parametre, trykkes der på
START/PAUSE.

l Hvis man ønsker at modificere det valgte
program, trykkes der på SET" og
"SMART RING" drejes ud for det ikon,
der svarer til den ønskede indstilling, og
der trykkes igen på "SET".

l Når "SMART RING" drejes, er det muligt
at vise de tilgængelige muligheder for den
valgte indstilling. For at bekræfte, trykkes
der på ”SET", og derefter trykkes der på
START/PAUSE for at igangsætte
cyklussen eller gentage proceduren for
de øvrige indstillinger.

 BEMÆRK: 
Rør ikke ved displayet, når stikket 
indsættes, da maskinen udfører en 
automatisk kalibrering i løbet af de 
første sekunder , som kan blive 
afbrudt. Hvis dette sker fungerer 
maskinen muligvis ikke på optimal 
måde.I dette tilfælde skal stikket 
trækkes ud og proceduren gentages. 
 

TÆND/SLUK-knap 

Efter vask skal man huske at slukke
apparatet ved brug af TÆND/SLUK-
knappen, trække stikket ud og lukke 
vandhanen.

Første start 

Gennem denne proces vil alle gemte 
indstillinger blive annulleret. 

SMART RING (drejeknop til valg af 
PROGRAMMER/ INDSTILLINGER) 

Ved den efterfølgende tænding 
foreslås det program, der blev brugt 
sidst, og de forudindstillede indstillinger 
lagres.  

Man kan kun vælge indstillinger, som 
er kompatible med det valgte program. 

For at annullere programvalget skal  
du dreje "SMART RING" til 
programområdet og trykke på "SET". 

Når programmet er i gang, vises den 
resterende tid på displayet. Når man 
drejer på "SMART RING" vises 
oplysninger om cyklussen.  
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l Tryk for at starte den indstillede cyklus.

CYKLUSVARIGHED 

l Når et program er valgt, viser displayet
automatisk cyklussens varighed, der kan
variere, afhængigt af de valgte
indstillinger.

l Når programmet er startet, vil du konstant
blive holdt underrettet omkring den
resterende tid til slutningen af vasken.

l Maskinen beregner tiden til slutningen af
det valgte program, baseret på en
standard belastning, under cyklussen
korrigerer maskinen denne tid, ifølge
størrelsen og sammensætningen af
lasten.

TILFØJ ELLER FJERN BEKLÆDNINGSDELE 
EFTER PROGRAMMETS START (PAUSE) 

l Tryk på START/PAUSE (på displayet
vises skriften PAUSE).

l Efter beklædningsdelene tilføjes eller
fjernes, lukkes lugen, og der trykkes på
START/PAUSE (programmet starter fra
det punkt, hvor det blev afbrudt).

ANNULLERING AF DET INDSTILLEDE 
PROGRAM 

l For at annullere programmet, trykkes der
på TÆND/SLUK-knappen i cirka 2
sekunder, indtil displayet slukker.

- VALG AF TEMPERATUR

l Denne indstilling gør det muligt at ændre
temperatur på vaskecyklusserne.

- VALG AF CENTRIFUGE

l Ved brug af denne indstilling kan man
reducere centrifugens maksimale
hastighed for det valgte program, indtil at
udelukke den helt.

l Hvis ikke etiketten angiver noget, er det
muligt at slynge med den maksimale
hastighed, som tilrådes af programmet.

l Det er til enhver tid muligt at ændre
centrifugens hastighed, også uden at
sætte maskinen på PAUSE.

START/PAUSE-knap 

Lugen skal lukkes, INDEN man trykker 
på START/PAUSE-knappen. 

Efter vaskemaskinen startes, venter 
man få sekunder, indtil maskinen 
igangsætter programmet.  

Kontrollér, at vandniveauet befinder 
sig under lugen, inden den åbnes for 
at undgå oversvømmelser. 

Område til INDSTILLINGER 

Indstillingerne skal vælges, inden man 
trykker på START/PAUSE-knappen. 

For at beskytte stofferne, er det ikke 
muligt at øge temperaturen over den 
maksimalt tilrådede for hvert program.

For at beskytte stofferne, er det ikke 
muligt at øge hastigheden over den 
maksimalt tilrådede for hvert program.

For meget vaskepulver kan medføre 
en for stor skumdannelse. Hvis 
vaskemaskinen registrerer for meget 
skum, kan den eventuelt udelukke 
centrifugen eller forlænge programmets 
varighed og øge vandindtaget.
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- UDSKUDT START

l Denne indstilling gør det muligt at
programmere vaskecyklussens start.

l Når man vælger det relative ikon ved
brug af knappen "SET", er det muligt at
indstille en forsinkelse fra 1 time indtil
maks. 24 timer.

l Bekræft ved at trykke på knappen "SET".

l Tryk på START/PAUSE for at indlede
nedtællingen til det tidspunkt, hvor
programmet starter automatisk.

l Det er muligt at annullere den udskudte start 
ved at holde TÆND/SLUK-knappen
trykket ned i cirka 2 sekunder, indtil
displayet slukker.

- DAMP

l Denne indstilling gør det muligt at føje en
specifik dampbehandling til visse
vaskecyklusser (se programtabellen).

l Dampfunktionen indvirker på de våde
beklædningsdele og retter folderne ud, og
reducerer dermed strygetiden.

l Fibrene regenereres og opfriskes og
eliminerer dårlige lugte fra beklædningsdelene.

l En dedikeret dampbehandling til hvert
program er blevet testet for at sikre den
maksimale vask i henhold til stofferne og
beklædningsdelenes farver.

Start dampfunktion som et dedikeret 
program: 

l Drej "SMART RING" direkte til det
pågældende ikon ved programvalgstrinnet
for at starte en af de tilgængelige
dampbehandlinger.

l Tryk på "SET"-knappen og vælg det
ønskede program via "SMART RING"
(se programafsnittet for detaljer).

l Bekræft ved at trykke på "SET"-knappen
igen.

l Start med START/PAUSE-knappen.

- VALG AF TØRRING

Automatisk vaske-/tørringscyklus: 

l Vælg vaskeprogrammet i henhold til
vasketøjstype.

l Tryk på "SET"-knappen og drej "SMART
RING" hen på tørringsikonet.

l Tryk på "SET"-knappen for at vælge den
tilgængelige tørringsgrad via "SMART
RING".

l Bekræft ved at trykke på "SET"-knappen
igen.

l Start med START/PAUSE-knappen.

Ved afslutningen af vaskeprogrammet 
starter den valgte tørringscyklus. 

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

Modellen er udstyret med en  
særlig elektronisk anordning, som 
forhindrer centrifugen i at starte, når 
tøjet i maskinen ikke er i ligevægt. 
Formålet med denne anordning er  
at reducere vibrationerne og at 
forbedre støjdæmpningen, og 
forlænge vaskemaskinens levetid. 
 

Hvis du overskrider den maksimale 
tørbare mængde af vasketøj, der er 
angivet i programtabellen, tørres tøjet 
muligvis ikke tilfredsstillende. 
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Udfør kun en tørringscyklus: 

l Drej "SMART RING" direkte til det
pågældende ikon ved programvalgstrinnet
for at starte en af de tilgængelige
tørringscyklusser.

l Tryk på "SET"-knappen og vælg det
mest egnede tørringsprogram afhængigt
af stoffet via "SMART RING" (se afsnittet
for detaljer).

l Tryk på "SET"-knappen for at bekræfte
og drej "SMART RING" til den ønskede
tørringstrin (undtagen for
uldtørringscyklussen).

l Bekræft ved at trykke på "SET"-knappen
igen.

l Start med START/PAUSE-knappen.

AFBRYDELSE AF TØRRINGSPROGRAMMET 

l For at afbryde det kørende 
tørringsprogram, skal du trykke på 
"SET"-knappen i ca. 1 sekund. 

l Vælg indstillingen via "SMART RING" og
bekræft ved at trykke på "SET"-knappen
igen

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

l Når man aktiverer funktionen "ZOOM"
ved brug af den tilhørende knap, er det

muligt at vaske alle stoffer i mindst 
59 minutter i de relevante programmer 
(se programtabellen), og sikre 
vaskeydelsen. 

l Med det eksklusive system "Mix Power
Jet+" indsprøjtes vaskemidlet og
aktiveres straks i hjertet af stofferne, og
sikre en dybdegående vask.

Indstilling INDEN der vælges en eller 
flere muligheder 

l Efter programmet vælges, trykkes der på
"ZOOM" for at aktivere funktionen. På
displayet vises den nye oplysninger om
cyklussen.

l Man kan kun ændre programindstillingerne i
henhold til programmets nye varighed.

l Tryk på START/PAUSE for at starte
vasken.

Indstilling EFTER der vælges en eller 
flere muligheder 
l Tryk på "ZOOM" for at aktivere

funktionen. På displayet vises den nye
oplysninger om cyklussen.

l De forinden valgte indstillinger tilpasses
automatisk til programmets nye varighed
og dem, som IKKE er kompatible
annulleres. Temperaturniveauerne og
centrifugen som blev indstillet forinden
overskrides ikke for at beskytte
beklædningsdelene og opnå det bedste
vaskeresultat på mindst mulig tid.

l Tryk på START/PAUSE for at starte
vasken.

l Tryk igen på "ZOOM" for at deaktivere
funktionen (de forudgående indstillinger
genoprettes).

 BEMÆRK: 
Efter afbrydelse af tørringsprogrammet 
begynder afkølingsfasen, og vent i ca. 
10/20 minutter, inden døren åbnes. 

Knap til ZOOM-funktion 

Det er endvidere muligt at aktivere 
funktionen "ZOOM" inden for 15 
sekunder efter vaskecyklussens start.  
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l Det midlertidige tryk på knapperne "SET"
og "ZOOM" i cirka 3 sekunder gør det
muligt at låse knapperne. På denne måde
undgår man, at der foretages uønskede
eller utilsigtede ændringer.

l Knappernes låsning kan annulleres ved
blot igen at trykke på de to 
aktiveringsknapper eller slukke for 
apparatet. 

Hvis strømmen afbrydes i løbet af 
vaskemaskinens funktion, bevarer en 
specialhukommelse den pågældende 
indstilling og maskinen starter fra det 
punkt, den stoppede, når strømmen 
vender tilbage. 

Det er endvidere muligt at deaktivere 
funktionen "ZOOM" inden for 15 
sekunder efter vaskecyklussens start.  
 

DØRSIKKERHED 
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PROGRAM 

1) 2)

(MAKS.) 

2
1(MAKS.) 

(se kontrolpanelet) 

St
an

da
rd

* 

St
an

da
rd

* 

St
an

da
rd

* 

2 1 

HVIDT 3) 
4) 8 3,5 9 4 10 4,5 90° ( ) 

BOMULD** 3)
4) 8 3,5 9 4 10 4,5 60° ( ) 

BLANDET 3)
4) 4 2,5 4,5 2,5 5 3 40° ( ) 

ULD 2 2 2 2 2 2 40° 

FINVASK 
3) 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 40° 

SKYLINGER - - - - - - - 

TØMNING & 
CENTRIFUGERING - - - - - - - 

DAMP 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 

HØJ TEMPERATUR 5 - 6 - 6 - - 

LAV TEMPERATUR 4 - 4,5 - 5 - - 

ULDPROGRAMMET 1 - 1 - 1 - - 

Position, som du skal vælge, når du ønsker at aktivere fjernbetjening via appen 
(via Wi-Fi). 

Programtabel 
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Læs venligst disse bemærkninger: 
1) Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af

den brugte model (se kontrolpanel).

2) Når et program er valgt, vises den
anbefalede vasketemperatur, hvormed 
programmet kan ændres (hvis tilladt) på 
displayet   ved at vælge TEMPERATUR
med "SET"-knappen. Det er dog ikke
muligt at øge temperaturen over den
angivne maksimale grænse.

3) Tilgængelig dampfunktion

4) Programmer for automatisk tørring.

* Standardprogram (uden "ZOOM"-
indstilling).

( ) Forvask-indstillingen er kun tilgængelig 
ved at vælge programmet via appen. 

 (Kun for modeller der bruger 
flydende vaskemiddel) 
Når kun et begrænset antal genstande 
har pletter, som kræver behandling med 
flydende blegemidler, kan man foretage 
fjernelse af pletterne forud for vasken. 
Hæld blegemiddel i beholderen til 
flydende blegemiddel i afdelingen 
mærket med "2" i sæbeskuffen, og indstil 
specialprogrammet SKYLINGER. 

Sluk for apparatet, når denne fase er 
afsluttet, tilsæt resten af tekstilerne 
og fortsæt med en normal vask på 
det mest passende program. 

INFORMATION TIL TESTLABORATORIER 
(Ref. EN 50229 Standarder) 

Vask 
Bruge programmet ** med den maksimale 
grad af tilsmudsning valgt, maksimal 
centrifugeringshastighed og en temperatur 
på 60°C. Programmet anbefales også til 
test med en lavere temperatur. 

Tørring 
Første tørring med A kg (en 
vasketøjsmængde består af: pudebetræk 
og håndklæder) ved valg af 
tørringsprogrammet HØJ TEMPERATUR 
tørringsprogram SKABSTØRT. 

Anden tørring med B kg (en 
vasketøjsmængde består af: lagner 
og håndklæder) ved valg af 
tørringsprogrammet HØJ TEMPERATUR 
tørringsprogram SKABSTØRT. 

Kapacitet 
(vask) 
(kg) 

A (kg) B (kg)

Første 
tørring 

Anden 
tørring 

8 5 3 

9 6 3 

10 6 4 
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For at rense forskellige typer af stoffer og 
forskellige niveauer af snavs, har 
vaskemaskinen specifikke programmer der 
vil opfylde ethvert behov for vask (se tabel).

HVIDT 
Lavet til en perfekt vask. Den endelige 
centrifugering ved maksimal hastighed giver 
mere effektiv rengøring. 

BOMULD 
Dette program er velegnet til at vaske 
normalt snavset bomuldsvasketøj, og det er 
det mest effektive program i form af det 
kombinerede energi- og vandforbrug for 
vask af bomuld. 

BLANDET 
Dette program giver mulighed for at vaske 
forskellige stoftyper og farver sammen. 
Tromlens rotationsbevægelser og 
vandstanden er optimeret, både under vask 
og skylning. Den afpassede centrifugering 
sikrer en reduceret dannelse af krølning i 
stoffet. En komplet vaskeoptimering er 
mulig takket være "Mix Power Jet +"-
teknologien. 

ULD 
Dette program udfører en vaskecyklus 
dedikeret til uldstoffer, der kan vaskes i 
vaskemaskine, eller genstande, der skal 
vaskes i hånden. 

FINVASK 
Dette program veksler mellem øjeblikke 
med arbejde og pauser, og er især velegnet 
til vask af sarte tekstiler. Vaskeprogrammet 
og skylninger udføres med meget vand, for 
at sikre den bedste ydeevne. 

SKYLINGER 
Dette program udfører 3 skylninger med en 
mellemliggende centrifugering (som kan 
nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den 
relevante knap). Det bruges til skylning af 
enhver form for stof, for eksempel efter en 
vask udføres manuelt. 

TØMNING & CENTRIFUGERING 
Programmet afslutter tømningen med en 
maksimal centrifugering. Det er muligt at 
slette eller reducere centrifugering med 
indstillingen CENTRIFUGERING via 
"SET"-knappen. 

DAMP 
Dette program giver dig mulighed for at 
vælge mellem tre forskellige 
dampbehandlingsintensiteter, der er 
velegnede til tørt eller vådt tøj og alt efter 
stoftype: 

- BOMULD
Dette program anbefales til bomuldstøj.
Velegnet til vådt tøj (dvs. efter vask) for at 
undgå at tøjet krøller efter centrifugeringen, 
og ved tørt tøj bliver det nemmere at opnå 
den ideelle fugtighed til nem strygning.
Middel-tid.

- BLANDET
Dette program er egnet til syntetisk og
blandet tøj. Velegnet til vådt tøj (dvs. efter
vask) for at undgå at tøjet krøller efter 
centrifugeringen, og ved tørt tøj bliver det
nemmere at opnå den ideelle fugtighed til 
nem strygning. Middel-tid.

- OPFRISKE
Ved hjælp af dampfunktionen i denne
cyklus opfriskes tøjet og krølning undgås. 
Programmet består af en startfase, hvor 
dampen virker, samt en afsluttende, hvor 
den overskydende fugt fjernes for hurtig 
ibrugtagning af tøjet. Denne cyklus er
velegnet til tørt tøj.

Velegnet for op til 1,5 kilo tøj. 

Programvalg 

 ADVARSEL: 
Nyt, farvet tøj bør vaskes separat den 
første gang.. 
Bland aldrig materialer, der ikke er 
farveægte. 
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TØRRING 

Tromlen skifter retning under tørrecyklussen, 
for at forhindre sammenfiltring af vasketøjet 
og producerer dermed en ensartet tørring. 
Kølig luft anvendes i løbet af de sidste 10/20 
minutter af tørringen for at minimere krølning. 

HØJ TEMPERATUR 
Et tørreprogram med en høj temperatur 
anbefales til bomulds- og linnedfibre (der 
henvises altid til vaskeanvisningen). 

LAV TEMPERATUR 
Et tørreprogram med en lav temperatur 
anbefales til syntetiske og blandede fibre 
(der henvises altid til vaskeanvisningen). 

ULDPROGRAMMET 
Tørreprogram til lave temperaturer, ideelt til 
tørring af uldtøj med maksimal pleje og 
blødhed, reducerer gnidning af tekstiler og 
undgår filtning. Det anbefales at vende 
vrangen ud på tøjet inden tørring. 
Vasketiden er relateret til mængden af 
vasketøj og centrifugeringshastigheden, der 
vælges. Denne cyklus er velegnet til små 
mængder på op til 1 kilo (tre sweatere). 

Wi-Fi 
Position, som du skal vælge, når du ønsker 
at aktivere fjernbetjening via appen (via 
Wi-Fi). I dette tilfælde vil starten af 
cyklussen ske via app-betjeningerne. 

 

 ADVARSEL: 
dispensere, der anvendes til 
koncentrerede pulvere og flydende 
vaskemidler skal fjernes fra tromlen, 
før tørreprogrammet påbegyndes. 

Denne maskines tørrecyklus for uld er 
godkendt af "The Woolmark Company" til 
tørring af maskinvaskbare uldprodukter, 
forudsat at produkterne er vasket og 
tørret i henhold til instruktionerne på 
tøjetiketten og ifølge producenten af 
denne maskine. 
Woolmark-symbolet er en 
kvalitetsmærkning i mange lande. M1715 
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9. TØRRECYKLUS
l Angivelserne er generelle, derfor er der

behov for øvelse for at få de bedste
tørreresultater.

l Vi anbefaler at indstille en lavere tørretid
end angivet ved første brug, for at fastslå
graden af tørhed der kræves.

l Vi anbefaler ikke at tørre stoffer der
flosser nemt, såsom tæpper eller tøj med
en dyb luv, for at undgå tilstopning af
luftkanalen.

l Vi anbefaler, at du sorterer vasketøjet
efter følgende metoder:

- Ved tørre-symboler, som er vist på
tøjmærkerne

Egnet til tørretumbling. 

Tørretumbler ved høj temperatur. 

Tørretumbler ved lav temperatur. 

MÅ IKKE tørretumbles. 

- Efter størrelse og tykkelse
Når vasketøjsmængden er større end
tørrekapaciteten, adskilles tøjet efter
tykkelse (f.eks håndklæder fra tyndt
undertøj).

- Efter stoftype
Bomuld / linned: Håndklæder, bomuldsjersey, 
senge- og dækketøj.
Syntetisk: bluser, skjorter, overalls, osv.
lavet af polyester eller polyamid, samt
bomulds-/syntetiske blandinger.

l Kun tørt præ-centrifugeret vasketøj.

l Åbn døren.

l Fyld vasketøjet i, uden at overstige den
maksimale tørringsbelastning, angivet i
programoversigten. I tilfælde af store
tøjstykker (f.eks lagner) eller meget
absorberende elementer (f.eks håndklæder 
eller jeans), er det en god ide at reducere 
lasten.

l Luk døren.

l Vælg det mest passende tørreprogram til
dit vasketøj (HØJ TEMPERATUR, LAV
TEMPERATUR, ULDPROGRAMMET).

l Vælg den tørringskategori, du ønsker:

EKSTRA TØRT
(velegnet til håndklæder, badekåber og 
store portioner).

STRYGEJERNS-TØRT
Strygetørt program (gør vasketøjet klar til
strygning).

SKABSTØRT
(til tøj, der skal lægges væk uden 
strygning).

TIDSINDSTILLEDE
TØRRINGSPROGRAMMER
- 120 MINUTTER
- 90 MINUTTER
- 60 MINUTTER
- 30 MINUTTER

l Vaske-tørremaskinen beregne den
nødvendige tid til tørring og den
resterende fugt der kræves i henhold til
lasten  og  den  type  af  tørring,  der  er
valgt.

Hvis stoffet ikke har en plejevejledningen, 
bør det antages at det ikke er egnet til 
tørring. 

Den rette måde at tørre på 
 

Ved valg af uldtørreprogrammet er det 
ikke muligt at vælge en anden 
tørringskategori end standarden. 
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l Kontrollér, at hanen er tændt, og at
afløbsslangen er placeret korrekt.

l Tryk på START/PAUSE-knappen 
(displayet viser den resterende tørretid). 

For korrekt drift af maskinen, er det 
bedst ikke  at  afbryde  tørringsfasen 
medmindre det virkelig er nødvendigt.   

AUTOMATISK VASKE-/TØRRINGSCYKLUS 

Hvis du vil have en tørringscyklus til at 
starte automatisk efter vask, skal du blot 
trykke på "SET"-knappen på den ønskede 
vaskecyklus, indstille den ønskede 
tørringsgrad via "SMART RING" i 
tørringspositionen og starte cyklussen. Ved 
afslutningen af vaskeprogrammet starter 
den valgte tørringscyklus automatisk (se 
afsnittet "VALG AF TØRRING"). 

 ADVARSEL:  
Tør ikke genstande med speciel 
polstring (f.eks. tæpper, quiltede 
anorakker osv.) eller meget sarte 
tekstiler. 
Hvis tøjet er dryptørt bør der ilægges 
færre tøjstykker for at forhindre 
krølning. 

Maskinen beregner tiden til slutningen 
af det valgte program, baseret på en 
standard belastning, under cyklussen 
korrigerer maskinen denne tid, ifølge 
størrelsen og sammensætningen af 
lasten. 

Under tørrefasen, vil tromlen accelerere 
til en højere hastighed, for at fordele 
lasten og optimere tørreevnen. 

Det anbefales ikke at overstige den 
maksimale tørringsbelastning angivet 
i programoversigten, ellers vil vasketøjet 
blive tørret på tilfredsstillende vis. 
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10. FEJLFINDING OG GARANTI
Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal du konsultere hurtigguiden 
nedenfor, der indeholder praktiske tips om, hvordan man kan løse de mest almindelige 
problemer. 

FEJLRAPPORT 

Fejlvisning Mulige årsager og praktiske løsninger 

E2 (med display) 
2 blink af lysdioderne 
(uden display) 

Maskinen tager ikke vand ind. 
Sørg for at vandhanen er åben. 
Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast. 
Afløbsrøret er ikke i den rette højde (se installationsafsnittet). 
Luk vandhanen, løsn påfyldningsslangen fra bagsiden af 
vaskemaskinen og kontroller at anti-sand filteret er rent og ikke 
tilstoppet. 

E3 (med display) 
3 blink af lysdioderne 
(uden display) 

Vaskemaskinen tømmes ikke for vand. 
Sørg for at filteret ikke er tilstoppet. 
Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast. 
Sørg for at hjemme-afløbssystemet ikke er blokeret og lader vand 
strømme frit igennem. Forsøg at tømme vandet i vaskekummen. 

E4 (med display) 
4 blink af lysdioderne 
(uden display) 

Der er for meget skum og/eller vand. 
Kontroller at der ikke er brugt overdreven mængde opvaskemiddel 
eller et produkt, der ikke er lavet til vaskemaskine. 

E7 (med display) 
7 blink af lysdioderne 
(uden display) 

Problem med døren. 
Sørg for at døren er lukket korrekt. Sørg for at der ikke er tøj i 
maskinen, der kan blokere for lukning af døren. 
Hvis døren er blokeret, sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af 
kontakten, vent 2-3 minutter og åbn så døren. 

Enhver anden kode Sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent et 
minut. Tænd for vaskemaskinen og start et program. Kontakt et 
autoriseret kundeservicecenter direkte, hvis fejlen opstår igen. 

l Modeller med display: Fejlen vises ved et tal efterfulgt af bogstavet "E" (eksempel:
Fejl 2 = E2)

l Modeller uden display: Fejlen vises ved blink af lysdioderne samme antal gange
som fejlkoden efterfulgt af en pause på 5 sekunder (eksempel: Fejl 2 = to blink -
pause 5 sekunder - to blink - osv...)
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ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER 

Problem Mulige årsager og praktiske løsninger 

Vaskemaskinen 
kører/startet ikke 

Sørg for at produktet er tilsluttet en fungerende elkontakt. 
Sørg for at strømmen er tilsluttet. 
Sørg for at stikkontakten fungerer, test den med et andet apparat 
såsom en lampe. 
Døren er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen. 
Kontroller, at det ønskede program er valgt korrekt og at 
startknappen er aktiveret. 
Sørg for at vaskemaskinen ikke er i pausetilstand. 

Der flyder vand ud på 
gulvet nær 
vaskemaskinen 

Dette kan skyldes en lækage i pakningen mellem hanen og 
forsyningsrøret. I det tilfælde skal den udskiftes og slangen og hanen 
sammenspændes. 
Sørg for at filteret er lukket korrekt. 

Vaskemaskinen 
centrifugerer ikke 

På grund af en ikke optimal placering af tøj kan vaskemaskinen: 
• Forsøge at afbalancere indholdet og derved forøge

centrifugeringstiden.
• Reducere hastigheden af centrifugeringen for at reducere

vibrationer og støj.
• Udelukke centrifugering for at beskytte maskinen.
Sørg for at indholdet er afbalanceret. Hvis ikke, omarranger det og
genstart programmet.
Dette kan skyldes, at vandet ikke er fuldstændig 
tømt af: vent et par minutter. Se Fejl 3-afsnittet, hvis problemet 
fortsætter. 
Visse modeller har en ikke-centrifugeringsfunktion. Sørg for at den 
ikke er aktiveret. 
Sørg for, at der ikke er nogen indstillinger, der ændrer 
centrifugeringen. 
Brug af for meget vaskemiddel kan hindre start af centrifugeringen. 

Stærke 
vibrationer/støj høres 
under centrifugering 

Vaskemaskinen er ikke korrekt nivelleret: omjuster om nødvendigt 
fødderne som angivet i det relevante afsnit. 
Sørg for at transportskruer, gummispunse og afstandskomponentrør 
er blevet fjernet. 
Sørg for at der ikke er fremmedlegemer inde i tromlen (mønter, 
hængsler, knapper osv...). 

Standard-producentgarantien dækker fejl forårsaget af elektriske eller mekaniske 
fejl i produktet, som skyldes en handling eller undladelse fra producenten. Hvis 
der findes fejl forårsaget af faktorer uden for det leverede produkt, misbrug eller 
som følge af at betjeningsvejledningen ikke er blevet fulgt, kan en afgift blive 
opkrævet. 
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Brugen af  økologisk vaskemiddel uden 
fosfater kan have følgende effekt: 

- mere grumset afløbsvand: Denne effekt
er forbundet med de frigjorte zeolitter, 
hvilket ikke har nogen negativ 
indvirkningen på effektiviteten af 
rensningen.

- hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet
ved slutningen af vasken: dette er
normalt, og det hvide pulver absorberes
ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve.

- skum i vandet ved sidste skylning:
dette betyder ikke nødvendigvis dårlig 
skylning.

- omfattende skum: Dette er ofte på
grund af de anioniske overfladeaktive 
stoffer i vaskemidler, som er svære at
fjerne fra vasketøjet.
I dette tilfælde, så skyl ikke igen for
eliminere dette: det vil ikke hjælpe 
overhovedet.

Hvis problemet fortsætter eller du har 
mistanke om en fejl skal du straks kontakte 
et autoriseret kundeservicecenter. 

Det anbefales altid at bruge de originale 
reservedele tilgængelige på vores 
autoriserede kundeservicecentre. 

 

Ved at placere Mærket på dette 
produkt, erklærer vi, på eget ansvar, 
overholdelse af alle europæiske 
sikkerhed, sundhed og miljø kravene i 
lovgivningen for dette produkt. 

Producenten afskrives for al ansvar for 
trykfejl i brochuren som følger med dette 
produkt. Desuden bibeholdes retten til at 
foretage enhver ændring anset som 
nødvendig til dets produkter, uden at ændre 
deres essentielle karakteriska. 

Garanti 
Produktet er garanteret under de vilkår 
og betingelser, der fremgår af 
certifikatet, der følger med produktet. 
Garantibeviset skal være behørigt 
udfyldt og opbevaret, således at det om 
nødvendigt kan vises til det autoriserede 
kundeservicecenter. 
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TRÅDLØSE PARAMETRE 

Parametre Specifikationer 
(Wi-Fi) 

Specifikationer 
(Bluetooth) 

Trådløs Standard 802.11 b/g/n Bluetooth v4.2 

Frekvens 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 2,412 GHz. - 2,484 GHz. 

Max Sende effekt 

802.11b, DSSS 1 Mbps = 
+19.5 dBm

Basic data Rate:  
RF Transmit Power (Typ): 
+4 dBm

Enhanced data Rate:  
RF Transmit Power (Typ): 
+2 dBm

BLE 
RF Transmit Power (Typ): 
+7.5 dBm

802.11b, CCK 11 Mbps = 
+18.5 dBm

802.11g, OFDM 54 Mbps = 
+18.5 dBm

802.11n, MCS7 = 
+14 dBm

Minimum Modtagels 
Sensitivitet 

802.11b = 1024 bytes, 
-80 dBm Basic data Rate:  

Sensivity @ 0.1% BER: 
-98 dBm

Enhanced data Rate:  
Sensivity @ 0.01% BER: 
-98 dBm

BLE 
Sensivity @ 0.1% BER: 
-98 dBm

802.11g = 1024 bytes, 
-70 dBm

802.11n = 1024 bytes, 
-65 dBm

802.11n HT40 = 1024 bytes,  
-65 dBm

Med dette erklærer Candy Hoover Group Srl, at dette apparat mærket 

med  overholder de væsentlige krav i direktivet 2014/53/EU.  
Du kan modtage en kopi af overensstemmelseserklæringen ved at kontakte 
producenten på: www.candy-group.com 




