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Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar av konstruktions- och materialspecifikation.

Säkerhetsföreskrifter
1 Säkerhetsföreskrifter

Maskinen får användas av barn från 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller bristande erfarenhet och kunskap om de har instruerats i hur maskinen används på ett säkert sätt
och förstår de risker som är förbundna med användning av maskinen. Barn får inte leka med maskinen.
Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan överinseende av en vuxen person.
Se till att inte barn under 3 år kommer i närheten av maskinen om de inte hålls under ständig uppsikt.
Maskinen får inte användas om kemikalier har använts vid tvättningen.
Torka inte otvättade kläder i maskinen
Kläder som har fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin,
vax och vaxborttagningsmedel måste tvättas i varmt vatten med extra mycket tvättmedel innan de torkas i
maskinen.
Föremål av skumgummi (latexskum), badmössor, regnkläder, gummerade tyger eller kläder och
skumgummikuddar får inte torkas i maskinen.
Sköljmedel och liknande tillsatser måste doseras enligt tillverkarens anvisningar.
Den sista delen av torkningscykeln sker utan värme (avsvalning) för att säkerställa att kläderna lämnas i en
sådan temperatur att de inte skadas.
Avlägsna alla föremål från fickor, t.ex. cigarettändare och tändstickor.
VARNING. Stoppa inte torkningsprogrammet innan det är avslutat om inte kläderna tagits ut ur maskinen
och bretts ut så att de kan svalna.
Lämplig ventilation måste ordnas så att gaser inte kan blåsas in i rum där eldstäder eller öppen låga finns.
Frånluften får inte ledas till en rökkanal som används för avgaser från maskiner som bränner gaser eller
annat bränsle.
Maskinen får inte installeras bakom en låsbar dörr, en skjutdörr eller en dörr med gångjärnen på "utsidan"
sett från maskinen.
Om maskinen har ett luddfilter måste det rengöras ofta.
Luddet får inte samlas runt maskinen.
MODIFIERA INTE DEN HÄR MASKINEN.
All extern utrustning, som är ansluten till maskinen, måste vara CE/EMC-godkänd och ansluten med en
godkänd skärmad kabel.
All extern utrustning ska anslutas i enlighet med anvisningarna i installationshandboken.
För att förhindra skador på exempelvis elektronik som kan uppstå på grund av kondens bör maskinen
stå 24 timmar i rumstemperatur innan den tas i bruk första gången.
Underhåll får endast utföras av auktoriserad personal.
Endast godkända reservdelar får användas.
Se till att strömmen är frånkopplad vid underhåll eller byte av delar.
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Gasuppvärmda tumlare:
Före installation: kontrollera att det lokala gasnätet, gastypen och -trycket samt justeringen av maskinen är
kompatibla.
Maskinen får inte installeras i rum som innehåller tvättmaskiner som använder perkloretylen,
TRIKLORETYLEN eller kolväte-föreningar som innehåller klorfluor som rengöringsmedel.
Om du känner gaslukt:
• Slå inte på strömmen till någon utrustning
• Tryck inte på någon elektrisk strömbrytare
• Använd ingen telefon i byggnaden
• Lämna rummet, byggnaden eller området
• Kontakta den person som har ansvaret för maskinerna

1.1 Symboler
Varning!

Varning, varm yta!

Läs anvisningarna innan du använder maskinen.

Programbeskrivning
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2 Programbeskrivning
2.1 Allmänt
Maskinen har olika program som är anpassade till den användning maskinen är avsedd för – olika
marknader har olika program. Nedan beskrivs kortfattat några av de program som kan användas.
För komplett och detaljerad information om alla tillgängliga torkprogram, se ELS webbplats.
Vi rekommenderar att anvisningarna på textiliernas tvättmärkning följs i möjligaste mån.
För bästa möjliga torkresultat bör en och samma tygkvalitet torkas i varje torkcykel.

Obs!
Torktumla inte ylle eller silke.

2.2 Programbeskrivning
Det finns två typer av program: automatiska program och tidsprogram.
De automatiska programmen har fuktavkänning och stoppas automatiskt när den valda torrheten
har uppnåtts.
Tidsprogrammen har ingen fuktavkänning och programmet stoppas efter en förinställd eller vald tid.
I följande tabell visas några av de program som finns tillsammans med en kort beskrivning:
Automatiska program

Beskrivning

NORMAL

Bomull och frotté.
Normal/medeltemperatur.
Programmet stoppas när textilierna har nått den förinställda torrheten (Extra torrt, Torrt
eller Stryktorrt).

LÅG

Syntet (exempel på syntetiska tyger: polyester, polyamid, polyakryl och elastan), viskos,
polyester/bomull och ömtåliga tyger.
Låg temperatur.
Programmet stoppas när textilierna har nått den förinställda torrheten (Extra torrt, Torrt
eller Stryktorrt).

Tidsprogram

Beskrivning

NORMAL

Bomull och frotté.
Olika torktider kan väljas.
Programmet stoppas när tiden gått ut.

LÅG

Syntet (exempel på syntetiska tyger: polyester, polyamid, polyakryl och elastan), viskos,
polyester/bomull och ömtåliga tyger.
Olika torktider kan väljas.
Programmet stoppas när tiden gått ut.

INGEN VÄRME

Luftning av sängöverkast, täcken och sängkläder.
Olika torktider kan väljas.
Programmet stoppas när tiden gått ut.

Programbeskrivning
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2.3 Tillvalsknappar
Maskinen har olika tillval som är anpassade till det användningsområde som maskinen är avsedd
för – olika marknader har olika tillval.
I följande tabell visas några av de tillval som finns tillsammans med en kort beskrivning:
Tillvalsknapp

Beskrivning
EXTRA TORRT

Genomtorkning av tjocka eller flerskiktade tyger.
Torkningen avbryts när tvätten är EXTRA TORR.

TORRT

Färdig att lägga i skåp/byrå. Genomtorkning av tyger med jämn
tjocklek.
Torkningen avbryts när tvätten är TORR.

STRYKTORRT

Fuktig. Klar för strykning. För tunna textilier som ska strykas.
Torkningen avbryts när tvätten är STRYKTORR.

Handhavande
3 Handhavande
Lägg i tvättgodset i maskinen enligt rekommendationerna och stäng luckan.
Se till att filtret är rent och rengör det efter behov.
①

fig.7361

3.1 Last
Rekommenderad maxlast är 8,6 kg
Maxlasten är 10,6 kg
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3.2 Starta maskinen
1
2
3

1

2

3

"Snabbstart"
Tryck på manövervredet för att starta maskinen.
Maskinens standardinställning är Automatiskt program: NORMAL och torrhetsalternativ: TORRT.
Maskinen återgår till standardinställningen när programmet avslutas.
Automatiska program
Välj program med knapparna (1-2).
För automatiska program kan du välja ett av torrhetsalternativen.
Knapp

Förinställda program
NORMAL

LÅG

Torrhetsalternativ
EXTRA TORRT

TORRT

STRYKTORRT

Starta maskinen genom att trycka på manövervredet.

Handhavande
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Tidsprogram
Tryck på knappen (3) för att aktivera tidsprogrammen. Vrid på manövervredet för att ange önskat
program.
Knapp

Förinställda program
NORMAL

LÅG

INGEN VÄRME

Obs!
För tidsprogram finns inga tillval.
Starta maskinen genom att trycka på manövervredet.
När programmet har startat kan tiden för det valda programmet ändras. Vrid på manövervredet för
att ange önskad tid.
Knappar
Knapparna 1–3 på panelen kan programmeras som tillvalsknappar, snabbvalsknappar (används
för att välja program) eller både och.
Vid leverans är knapparna programmerade enligt förinställda program.
Vid installation placeras en etikett vid siffrorna för varje knapp som anger knappens funktion.
Knapparnas funktion kan när som helst ändras. Information om hur knapparna programmeras finns
i Bruksanvisningen och konfigureringshandboken och får endast utföras av behöriga personer.

Handhavande
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3.3 Fler funktioner
Det finns en meny med tilläggsfunktioner som kan väljas efter start. När du trycker på
manövervredet/startknappen (på maskiner utan manövervred) visas menyn på displayen.
Välj från menyn genom att vrida manövervredet/trycka på temperaturknappen/-knapparna och tryck
in manövervredet/startknappen för att aktivera.
FLER FUNKTIONER
PAUS
ÄNDRA PROGRAM
AVSLUTA PROGRAM
STATUS MENY
STATISTIK

Obs!
En del funktioner kan saknas eller inte vara aktiverade på din maskin.
Stoppfunktion
Om maskinen är programmerad med denna funktion går det att stoppa maskinen under ett
pågående program genom att vrida på manövervredet.
När du vrider på manövervredet en gång till fortsätter programmet.
Paus
Det går att pausa ett pågående program.
Välj PAUS och aktivera.
På en del maskiner är det också möjligt att göra en paus när man vrider på manövervredet/trycker
på startknappen.
När du vrider på manövervredet/trycker på startknappen en gång till fortsätter programmet.
Byte av program efter start
Det går att ändra ett program sedan det startats.
Välj ÄNDRA PROGRAM och aktivera.
När du trycker på manövervredet/startknappen visas programmenyn. Välj nytt program och starta
genom att trycka på manövervredet/startknappen.
Avsluta ett program.
Det går att avsluta ett program sedan det startats.
Välj AVSLUTA PROGRAM och aktivera.
När du trycker på manövervredet/startknappen avslutas programmet.

Handhavande
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Status
Välj STATUS MENY och aktivera.
Statusmenyn visar status för inloppluftstemperatur, utloppsluftstemperatur, RMC och
maskintemperatur.
STATUSMENY
TEMP. INLUFT.
TEMP. UTLUFT
RMC
VÄRME

Statistik
Välj STATISTIK och aktivera.
Statistikmenyn visar total drifttid i timmar och tripptid för maskinen.

3.4 När programmet är färdigt
Obs!
För bästa möjliga torkresultat är det viktigt att tömma maskinen omedelbart när programmet
har avslutats.
Om maskinen inte töms omedelbart när programmet har avslutats kommer trumman att rotera i
korta intervall för att hindra att tvättgodset blir skrynkligt.

Obs!
Rengör de två filtren efter varje torkcykel.
②

fig.8015B

Felkoder
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4 Felkoder
Ett fel i programmet eller i maskinen indikeras av en felkod på displayen.
Vissa av dessa felkoder kan åtgärdas enkelt utan att någon service-tekniker behöver kontaktas.
Felkod
12:9

Meddelande

Felorsak/Åtgärd

VÄRMEPUMP LÅGTRYCK

Maskinen visar att värmepumpens pressostat för lågtryck är aktiverad.
Felet kan nollställas via vredet när trycket har återställts. Pågående program
fortsätter.
Detta fel kan även aktiveras om maskinen startas i kall miljö.
Om det inte går att återställa felet eller om det upprepas, kontakta en
auktoriserad serviceverkstad.

12:10

VP HÖGTRYCK
KONTROLLERA
KYLNINGSSYSTEM OCH
FILTER

Denna maskin visar att värmepumpens pressostat för högtryck har aktiverats.
Felet kan nollställas via vredet när trycket har återställts. Pågående program
fortsätter.
Om felet upprepas
1. Kontrollera kylvattentillförseln.
2. Kontrollera att luftflödet inte hindras av ludd.
3. Kontrollera att luddfiltren är rena.
4. Kontrollera att maskinen inte är överbelastad.
5. Om felet är permanent: Kontakta en auktoriserad serviceverkstad.

12:11

TORKNINGSFEL MED
RMC-PROGRAM

Maskinens RMC-system (Residual moisture system) visar att plaggen inte blir
torra inom maximal torktid.
Kontrollera att torktumlaren inte är överbelastad.
Kontrollera inställningen för längsta torktid.
Kontrollera om säkringarna har löst ut huvudströmmen, om ång- och
gastillförseln är tillräcklig och om ventilen är öppen.

20:1

Ö.H. TRUMMOTOR

Maskinen visar om trummotorn är överhettad.
Vänta 30 minuter och låt motorn svalna.
Tryck på manövervredet så att felmeddelandet återställs.

30:1

Ö.H. FLÄKTMOTOR

Maskinen visar om fläktmotorn är överhettad.
Tryck på manövervredet så att felmeddelandet återställs.

För andra felkoder eller om samma felkod återkommer, kopplar du bort strömmen under 30
sekunder. Om felkoden ändå fortsätter att återkomma kontaktar du en auktoriserad service-tekniker.

Underhåll
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5 Underhåll
5.1 Allmänt
Maskinens ägare/ansvariga ansvarar för att säkerställa att underhållet utförs med jämna mellanrum
enligt "Underhållsmanualen", samt att följande underhåll utförs.

Obs!
Bristande underhåll kan försämra maskinens egenskaper och kan orsaka skador på
komponenter.

Obs!
Detta är rekommenderade tidsintervall. Beroende på användningen av maskinen kan andra
underhållsintervall krävas.

5.2 Dags för service
Om meddelandet DAGS FÖR SERVICE visas på displayen: kontakta maskinens ägare/ansvariga
och be att underhåll utförs (i förekommande fall visas även ett telefonnummer och/eller ett
elektroniskt visitkort).
Maskinen kan användas i väntan på underhåll. Meddelandet fortsätter dock att visas tills maskinen
servas.
Meddelandet försvinner efter ca 30 sekunder eller om manövervredet eller en knapp trycks ned.

5.3 Varje dag
Kontrollera att maskinen inte kan köras om luckan är öppen. Om den ändå kan köras måste
maskinen tas ur drift tills den reparerats.

Obs!
Kontakta en behörig servicetekniker för att koppla bort strömmen från den trasiga maskinen.
Rengör luckan, luckans packning och andra utvändiga delar.
③

fig.7825
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Underhåll

Kontrollera att de två filtren är rena och hela. Rengör eller byt efter behov.
④

fig.8015B

Ta bort allt ludd och damm runt maskinen.
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