
 

 

 
 
 
 
 
 

Tvättmaskin 
BRUKSANVISNING 

HPKE1490 
 
 
 

Läs denna bruksanvisning 

Följ alla anvisningar och förklaringar om 
installationen för användning. Följ 
anvisningarna noga. Spara 
bruksanvisningen för senare 
användning. Av produkten säljs eller 
vidarebefordras måste man se till att 
den nya ägaren alltid får denna 
bruksanvisning 
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■ Säkerhetsanvisningar 

För din egen säkerhet måste informationen i denna 
bruksanvisning följas för att minimera risken för brand eller 
explosion, elektriska stötar eller för att förhindra skador på 
egendom, personskada eller dödsfall. Förklaring av symboler:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Varning! 

 Elektrisk chock! 

• Om nätsladden har skadats måste den bytas av tillverkaren, 
dess serviceombud eller motsvarande kvalificerad person för 
att undvika att fara uppstår. 

Denna kombination av symbol- och signalord anger en 
potentiellt farlig situation som kan leda till dödsfall eller 
allvarliga skador om inte den inte undviks. 

  Varning!  

Denna kombination av symbol- och signalord anger en 
potentiellt farlig situation som kan leda till lätta eller mindre 
skador eller skador på egendom och miljö. 

  Varning!  

Denna kombination av symbol- och signalord anger en 
potentiellt farlig situation som kan leda till lätta eller mindre 
skador. 

  Observera!  
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• De nya slangsatserna som medföljer maskinen ska användas 
och gamla slangsatser får inte återanvändas. 

• Dra stickkontakten ur vägguttaget innan du underhåller 
maskinen. 

• Koppla alltid ur kontakten och stäng av vattenförsörjningen 
efter användning. Högsta inloppsvattentryck i pascal. Lägsta 
inloppsvattentryck i pascal. 

• För att säkerställa din säkerhet måste stickkontakten anslutas 
till ett jordat vägguttag. Kontrollera noga och säkerställ att ditt 
vägguttag är korrekt och tillförlitligt jordat. 

• Säkerställ att vattenförsörjda och elektriska maskiner ansluts 
av en kvalificerad tekniker i enlighet med tillverkarens 
anvisningar och lokala säkerhetsbestämmelser. 

Fara för barn! 

• EN-kländer: Denna maskin kan användas av barn från 8 år 
och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk 
eller mental förmåga eller av personer som har brist på 
erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas 
vid användning eller har fått anvisningar i hur man använder 
maskinen på ett säkert sätt, samt att de förstår de risker som 
föreligger vid användningen. Låt inte barn leka med 
maskinen. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras 
av barn utan vuxen persons övervakning. 

• Barn som är 3 år eller yngre ska hållas under uppsikt för att 
säkerställa att de inte leker med maskinen. 

• Sällskapsdjur och barn kan klättra in i maskinen. Kontrollera 
maskinen före varje användargång. 

• Barn ska hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte 
leker med maskinen. 
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• Glasluckan kan bli mycket het under användning. Håll barn 
och sällskapsdjur borta från maskinen under användning, 
mycket våta rum samt rum med explosiv eller kaustisk gas. 

• Ta bort alla förpackningar och transportbultar innan du 
använder maskinen. Allvarliga skador kan annars uppstå. 

• Stickkontakten måste vara lätt åtkomlig efter installation. 

 Risk för explosion! 

• Tvätta eller torka inte artiklar som har rengjorts med, tvättats 
i, blötlagts i eller baddats med brännbara eller explosiva 
ämnen (som vax, olja, färg, bensin, avfettningsmedel, 
lösningsmedel för rengöring av tvättmedel, fotogen osv.) 
Detta kan resultera i brand eller explosion. 

• Skölj artiklarna noga för hand innan du tvättar dem. 
 

 Varning! 

 Installation av produkten! 

• Denna tvättmaskin är endast avsedd för inomhusbruk. 
• Den är inte avsedd för inbyggnad. 
• Öppningarna får inte blockeras av en matta. 
• Tvättmaskinen får inte installeras i badrum eller mycket våta 

utrymmen, inte heller i utrymmen med explosiva eller 
korrosiva gaser. 

• Tvättmaskiner med enkel inloppsventil kan endast anslutas till 
kallvattenförsörjningen. Tvättmaskiner med dubbla 
inloppsventiler ska vara korrekt anslutna till varmvatten- och 
kallvattenförsörjning. 

• Stickkontakten måste vara lätt åtkomlig efter installation. 
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• Ta bort alla förpackningar och transportbultar innan du 
använder maskinen. Annars kan allvarliga skador uppstå. 

 Risk för skador på maskinen! 

• Denna tvättmaskin är endast avsedd för användning i 
hemmiljö och är konstruerad för textiler om kan tvättas i 
maskin. 

• Klättra inte upp på och sitt på maskinens övre kåpa. 
• Luta dig inte mot maskinens lucka. 
• Försiktighetsåtgärder vid hantering av maskinen: 

1. Transportbultarna måste återmonteras på maskinen av en 
specialiserad person. 

2. Vatten som samlats måste tömma ur maskinen. 
3. Hantera maskinen varsamt. Håll aldrig i utskjutande delar 

på maskinen när den lyfts. Maskinluckan får inte användas 
som handtag vid förflyttning. 

4. Maskinen är tung. Transportera maskinen med försiktighet. 
• Använd inte för stor kraft när du stänger luckan. Om det är 

svårt att stänga luckan, kontrollera om du placerat för mycket 
kläder i maskinen och att kläderna är väl distribuerade i 
trumman. 

• Det är förbjudet att tvätta mattor. 

 Använda maskinen! 

• Innan du tvättar kläderna för första gången ska tvättmaskinen 
först köras ett helt tvättprogram utan kläder. 

• Lättantändliga och explosiva eller toxiska lösningsmedel är 
förbjudna. Bensin och alkohol mm. får inte användas som 
tvättmedel. Välj ett tvättmedel som är avsett för tvättmaskiner, 
speciellt för maskiner med trumma. 
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• Se till att alla fickor är tomma. Vassa och styva föremål 
såsom mynt, broscher, spikar, skruvar eller stenar mm. kan 
orsaka svåra skador på denna maskin. 

• Kontrollera att vattnet i trumman har tömts ut innan luckan 
öppnas. Öppna inte luckan om du ser vatten. 

• Undvik att bränna dig när maskinen tömmer ut hett 
tvättvatten. 

• Fyll aldrig på vatten för hand under pågående tvättcykeln. 
• Vänta minst två minuter efter att tvättprogrammet avslutats 

innan du öppnar luckan. 

Förpackning/gammal maskin 
 

 

Denna symbol anger att produkten inte får bortskaffas 
tillsammans med hushållssopor inom EU. För att förhindra 
möjliga skador på miljön eller människors hälsa till följd av 
okontrollerad bortskaffning av avfall ska den återvinnas på 
ett ansvarsfullt sätt för att befrämja hållbar återvinning av 
materialresurser. Returnera din använda maskin till en 
återvinnings- och insamlingsplats eller kontakta 
återförsäljaren där produkten köptes. Denna kan 
ombesörja bortskaffning av produkten för miljövänlig 
återvinning. 
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■  Produktbeskrivning 

 
 

 

 
 
Tillbehör 

 
Transport 
hålpropp 

Matningsslang för  
kallvatten 

Vattenslang för 
varmvatten (tillval) 

Dränerings-
slangstöd (tillval) 

Ägarens handbok 

Överdel 

Manöverpanel 

Nätkabel 

Trumma 

Servicefilter 

Dräneringsslang 

Lucka 

Tvättmedelsbehållare 

Vattenslang 

• Illustrationen är endast avsedd som referens. Titta på den riktiga produkten som 
standard. 

  Observera!  
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■ Installation 
Installationsområde  

 

 

 

Innan tvättmaskinen installeras ska en plats med följande 
egenskaper väljas:  
1. Stabil, torr och jämnt yta. 
2. Undvik direkt solljus.  
3. Säkerställ tillräcklig ventilation. 
4. Rumstemperaturen måste vara över 0°C. 
5. Placera långt ifrån värmekällor som kol eller gas. 

Packa upp tvättmaskinen 

 

 

1. Avlägsna kartongen och frigolitförpackningen. 
2. Lyft upp tvättmaskinen och ta bort basförpackningen. Se till att det lilla triangelsskumet 

avlägsnas tillsammans med bottendelen. Om inte, lägg ner maskinen på siden och ta sedan 
bort det lilla skummet från maskinens botten manuellt. 

3. Ta bort tejpen som håller fast nätkabeln och dräneringsslangen. 
4. Ta ut inloppsslangen från trumman. 

Avlägsna transportbultar 

 

 

Utför följande steg gör att att avlägsna bultarna:  
1. Lossa de fyra bultarna med en skruvnyckel och avlägsna dem.  
2. Täta hålen med de medföljande transporthålpropparna.  
3. Spara transportbultarna för framtida bruk.

• Stabilitet är viktigt för att förhindra att produkten förflyttar 
sig! 

• Se till att produkten inte står på nätkabeln. 

  Varning!  

• Förpackningsmaterial (t.ex. plastfilmer, frigolit) kan vara 
farligt för barn. 

• Risk för kvävning! Förvara all förpackning långt borta från 
barn. 

  Varning!  

• Du måste ta bort transportbultarna innan du tar tvättmaskinen i bruk. 
• Du behöver transportbultarna igen om du flyttar maskinen, så se till att du sparar dem på ett 

säkert ställe. 

  Varning!  
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Uppjämning av tvättmaskinen 

 

1. Kontrollera att benen är säkert monterade på skåpet. Om så inte är fallet ska de vridas till 
originalläget. 

2. Lossa låsmuttern och vrid benet för hand tills den ligger väl an mot golvet. 
3. Justera benen och lås dem med en skiftnyckel, se till att maskinen är stabil. 

 
Anslutning av vattenförsörjningsslang 

 

 

 

Anslut inloppsledningen enligt hur bilden visar. Det finns två sätt att ansluta inloppsröret.  
 Anslutning mellan vanlig kran och inloppsslang. 
 

  
Kran med gängor och inloppsslang Specialkran för tvättmaskin 

• Låsmuttrarna på alla fyra benen måste spännas tätt mot huset. 

 Varning!  

• Följ anvisningarna i det här kapitlet noga för att förhindra läckage eller vattenskador.  
• Böj, krossa, modifiera eller kapa inte vatteninloppsslangen.  
• För modeller med varmvattenventil ansluter du den till varmvattenkranem med en 

vatteinlopsslang. Energiförbrukningen kommer automatiskt att minska för vissa program. 

  Varning!  

Höj Sänk 

Låsmutter 

ben 
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Anslut inloppsledningens andra ände till inloppventilen på maskinens baksida och dra åt 
ringen hårt medurs. 

 
Dräneringsslang 

Dräneringsslangen kan placeras på två sätt: 
1. Sätta den i vattentråget. 2. Ansluta den trågets grendräneringsrör. 

 
 

 

 

 

• Böj eller inte dra ut dräneringsslangen. 
• Placera dräneringsslangen ordentlig eftersom skador kan leda till vattenläckage. 

  Varning!  

vatteninloppsventil vattenslang 

• Om maskinen är försedd med stöd för dräneringsslangen bör du installera den på 
följande sätt. 

  Observera! 

• Fäst avloppsslangen ordentligt med ett rep. 
• Om dräneringsslangen är för lång får den inte tvingas in i tvättmaskinen eftersom detta 

kommer att förorsaka onormalt buller. 

  Varning!  

Tråg 

Slanghållare 

Fixeri
 Mi

n. 
60

 cm
 

Ma
x. 

10
0 c

m 
 

Max. 100 
cm 
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■ Snabbstart 

 

 

1. Före tvätt 

 
Sätt i stickkontakten  Öppna kranen Last Stäng luckan Fyll på tvättmedel 

 

 

 

2. Tvätt 

 

Ström på Välj  
program 

Välj funktion eller 
standard 

Starta 

 

 

3. Efter tvätt 
Ett pip hörs eller ”End” på displayen. 

• Innan du tvättar, se till att maskinen är ordentligt installerad. 
• Innan du använder tvättmaskinen för första gången ska tvättmaskinen köras med ett helt 

tvättprogram utan kläder på följande sätt. 

  Försiktighet! 

Mjukmede
 

Förtvätt 

Huvud 
tvätt 

• Om du valt standard kan du hoppa över stag 3. 

  Observera! 

• Endast tvättmedel behöver läggas i "fack I" efter att man valt förtvätt för maskiner med 
denna funktion. 

  Observera!  
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■ Före varje tvätt 
• Tvättmaskinens driftsförhållande bör vara 0-40 °C. Om maskinen används under 0 °C kan 

inloppsventilen och dräneringssystemet skadas. Om maskinen placeras under 0 °C eller lägre 
mindre, bör den överföras till normal omgivningstemperatur för att säkerställa att 
vattenledningsslangen och dräneringsslangen inte fryser före användning. 

• Kontrollera etiketterna och förklaringen hur man använder tvättmedel före tvätt. Använd icke-
skummande eller mindre skummande tvättmedel som lämpar sig för maskintvätt. 

 
Kontrollera etiketten Töm fickorna på förmål Knyt ihop långa band, 

stäng dragkedjor och 
knäpp upp knappar 

 

Sätt små klädesplagg i 
örngott 

Vänd tyg som lätt får noppor och  
tyg med lång lugg in och ut 

Skilj åt kläder med olika 
strukturer 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• När du tvättar enstaka plagg kan trumman belastas ojämnt och ett larm om obalans 
utlösas. Vi föreslår därför att ett eller två ytterligare plagg läggs i maskinen så att 
dräneringen underlättas. 

• Tvätta inte kläder som kommit i beröring med med fotogen, bensin, alkohol och andra 
brandfarliga material. 

  Varning!  
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■ Tvättmedelsbehållare 
I Förtvätt - tvättmedel 
II Huvudtvätt - tvättmedel  

  Mjukmedel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Flytande tvättmedel Pulvertvättmedel Dra ut dispensertråget 

 

 
 
 
 
 
Program I II   Program I II  
Valkopesu ○ ● ○  Tyhjennys    
Puuvilla 60 °C  ● ○  Villa 40 °C  ● ○ 
Puuvilla 40 °C  ● ○  Hienopesu 30°C  ● ○ 
Superpika 15'  ● ○  Sekoite 40 °C ○ ● ○ 
Pika 40 °C /45' ○ ● ○  Keinokuidut 40 °C ○ ● ○ 
ECO 30°C /60' ○ ● ○  Urheilu 40 °C ○ ● ○ 
Huuhtelu & 
linkous   ○  Vauvan vaatteet  

60 °C ○ ● ○ 

Vain linkous       ● ○ 
● Betyder måste ○ Betyder valfritt  
 

 

 

 

2. Tvätt 
 

Fördämning
 

Fördämning
 

• Tvättmedel behöver endast läggas i "fack I" efter att man valt förtvätt för maskiner med 
denna funktion. 

  Varning!  

• Vid användning av agglomererat eller trådigt tvättmedel eller tillsats föreslår vi att en liten 
mängd vatten används för utspädning innan dessa hälls i tvättmedelslådan för att 
förhindra att lådans inlopp blockeras och flödar över när den fylls med vatten. 

• Välj lämpligt tvättmedel för de olika tvättemperaturerna för att erhålla bästa tvättresultat 
med mindre vatten- och energiförbrukning. 

  Observera! 
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■ Manöverpanel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 PÅ/AV   Starta/Pausa 
 

Produkten är på eller av.   Tryck på knappen för att starta eller 
pausa tvättcykeln. 

 Alternativ   Program 

 

Detta program låter dig välja ytterligare 
en funktion och kommer att tändas när 
den väljs. 

  Tillgänglig enligt tvättyp. 

 Display    

 
Displayen visar inställningar, beräknad återstående tid, alternativ och statusmeddelande 
för tvättmaskinen. Displayen visas genom hela cykeln. 

 

 

• Illustrationen är endast avsedd som referens. Titta på den riktiga produkten som standard. 

  
Observera

 

Luckans lås 

Display 

Barnlås 

Tvättid 

Hastighet 

Slut 

Fördröjnings
 

Fel 



FUNKTIONER 

15 

■ Alternativ 
 

Esipesu 
Förtvättsfunktionen kan få en extra tvätt före huvudtvätten och lämpar sig för för att 
tvätta damm som kommer upp till ytan av plagget. Du måste sätta tvättmedel i fack 
(1) när du väljer denna funktion. 

         

 

Ylimääräinen huuhtelu 
Tvätten sköljs en extra gång om du valt funktionen. 

  
         

 

Ajastus 
Ställ in fördröjningsfunktion: 
1. Välj ett program 
2. Tryck på fördröjningsknappen för att ställa in tiden (fördröjningstiden är 0-24 H.) 
3. Tryck på [Starta/Pausa] för att starta fördröjningsfunktionen 

  

 >  >  >  
  På Välj program  Inställningstid  Starta 
  Avbryt fördröjningsfunktionen: 

Tryck på knappen [Fördröjning] tills displayen visar 0H. Du bör trycka på den innan 
programmet startas. Om programmet redan startat bör du trycka på knappen 
[På/Av] för att återställa programmet. 

 
 
 
 
 

Program Alternativ  Program Alternativ 
 Fördröjni

ng 
Extra 
sköljning 

För 
tvätt 

  Fördröjni
ng 

Extra 
sköljning 

Förtvät
t 

Valkopesu ○ ○ ○  Tyhjennys    
Puuvilla 60 °C ○ ○   Villa 40 °C ○ ○  

Puuvilla 40 °C ○ ○   Hienopesu 30°C ○ ○  

Superpika 15' ○    Sekoite 40 °C ○ ○ ○ 

Pika 40 °C /45' ○ ○ ○  Keinokuidut 40 
°C ○ ○ ○ 

ECO 30°C /60' ○ ○ ○  Urheilu 40 °C ○ ○ ○ 
Huuhtelu & 
linkous ○  ○  Vauvan vaatteet  

60 °C ○ ○ ○ 

Endast 
centrifugering 

        

● Betyder 
måste  ○ Betyder valfritt 

     

 

• I händelse av ett strömavbrott när maskinen är i gång, sparas det valda programmet i ett 
speciellt minne, och när strömmen återvänder kan programmet återupptas från den punkt 
det avbröts genom att trycka på knappen [Starta/Pausa]. 

  Varning!  
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■ Övriga funktioner 
 

 

Lämpö 
Tryck på knappen för att reglera temperaturen (Kall, 20 °C, 30 °C, 40 oC, 60 °C, 90 
°C) 

 
Linkous 
Tryck på knappen för att ändra hastigheten. 

 1400 max. modell :0-600-800-1000-1200-1400 
  

 

Program Standardhastighet (vpm)  Program Standardhastighet (vpm) 

         

Valkopesu  800   Tyhjennys  -  

Puuvilla 60 °C  1 400   Villa 40 °C  400  

Puuvilla 40 °C  1 400   Hienopesu 30°C  600  

Superpika 15'  800   Sekoite 40 °C  1 000  

Pika 40 °C /45'  800   Keinokuidut 40 °C  800  

ECO 30°C /60'  800   Urheilu 40 °C  800  
Huuhtelu & 
linkous  1 000   Vauvan vaatteet  

60 °C  1 000  

Vain linkous  1 000       

         
 

  

 
Barnlås 
För att undvika att barn missbrukar maskinen. 

 

 

 PÅ/AV Starta Tryck på [Temp.] och [Hastighet] 
i 3 sek. tills ett pip hörs. 

 

 
 

• Tryck på de två knapparna i 3 sek för att frigöra funktionen. 
• "Barnlåset" låser alla knappar utom [På/Av]. 
• Stäng av strömförsörjningen och barnlåset frigörs. 
• Barnlåset kommer att förbli aktiverat när strömmen återupptas för vissa modeller. 

 Varning! 
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Tysta summern 

 

 
 PÅ/AV Starta Tryck på knappen [Temp.] i 3 sek. och summern stängs 

av. 
 

För att aktivera summerfunktionen trycker du på  knappen igen i 3 sekunder. 
Inställningen kvarstår till nästa återställning. 

 

 
 

 
Avstängningsminne 
För användarens bekvämlighet minns maskinen det tvättprogram och funktion som 
användaren valde senast. Nästa gång programmet Minne väljs kommer maskinen 
att automatiskt köra ditt program. 

 
Min cykel 
Minns program som används ofta 
Tryck på [Hastighet] i 3 sekunder för att spara det pågående programmet i minnet. 
Standardinställning är bomull. 

 

• Efter att man stängt av summerfunktionen kommer inga ljudsignaler att ljuda längre. 
 Varning! 
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■ Program 
Program är tillgängliga enligt tvättyp. 
 

Program 

Valkopesu Slitstarka textiler, värmebeständiga textiler som tillverkas av bomull 
eller linne. 

Keinokuidut Tvätta plagg av syntetfiber, till exempel: skjortor, rockar, blandat. 
Vid tvätt av stickade plagg bör mängden tvättmedel minskas för att 
skydda de löst sittande stygnen och bilda mindre mängd lödder. 

Vauvan vaatteet Detta program kan göra att ditt barn bär renare plagg och sköljer 
tvätten bättre för att skydda barnets hud. 

Nopea 45' Tvättar några få och inte så smutsiga plagg snabbt. 
Sekoitemateriaalit En blandad laddning består av textiler som tillverkats av bomull och 

syntetmaterial. 
ECO 60' När det gäller få lätt smutsiga kläder är den maximala 

tvätttemperaturen begränsad till 30 °C och sparar mer energi. 

Puuvilla   
60/40 °C 

Tvätt av vardagskläder. Tvättiden är ganska lång med tämligen 
stark tvättintensitet. Standardtemperaturen är 60 °C/40 °C. 

Urheilu Tvätt av sport- och träningskläder. 
Pika 15' Extrakort program som lämpar sig för lätt smutsad tvätt i små 

mängder. 
Hienopesu 30 °C För känsliga tvättbara textiler, t.ex. silke, satin, syntetfibrer eller 

blandade tyger. 

Villa 40 °C 
Hand- eller maskintvättbart ylle eller rika ylletextiler. Särskilt milt 
tvättprogram för att förhindra krympning, längre programpauser 
(textiler vilar i tvättvätska). 

Vain linkous Extra centrifugering med valbar centrifugeringshastighet. 
Huuhtelu & linkous Extra sköljning med centrifugering. 
Tyhjennys Töm ut vattnet. 
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■ Tabell med tvättprogram 
Program Laddning (kg) 

Tempera 
tur (ºC) 

Standardtid 

 Model HKPE1490 Standard Model HKPE1490 

Valkopesu 

 

9.0 

 

 2:40 

Puuvilla 60 
°C 

9.0 60 
 

3:35 
 

Puuvilla 40 
°C 

9.0 40 3:31 

Superpika 15' 2.0 Kall 0:15 

Pika 45' 2.0 40 0:45 

ECO 60' 2.0 30 1:00 

Huuhtelu & 
linkous 

9.0 - 0:31 

Linkous 9.0 - 0:14 

 Tyhjennys - - 0:01 

Villa 2.0 40 1:06 

Hienopesu 2.5 30 1:00 

Sekoite 9.0 40 1:13 

Keinokuidut 4.5 40 1:40 

Urheilu 4.5 40 1:19 

Vauvan 
vaatteet 

9.0 60 1:39 

 
• EU:s energieffektivitetsklass är: A+++ 

Energitestprogram: Bomull 60/40 °C. 
Hastighet: högsta hastighet; annat som standard. 

• ”Bomull 60/40 °C” är standardprogram för tvätt som informationen på etiketten hänför sig till. 
Dessa program är lämpliga för att tvätta normalsmutsig bomullstvätt och de är de mest 
effektiva programmen när det gäller kombinerad energi- och vattenförbrukning för att tvätta 
den typen av bomullstvätt. Den faktiska vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna 
cykeltemperaturen.

 
 

• Parametrarna i denna tabell är endast för användarens referens. De faktiska 
parametrarna kan skilja sig från parametrarna i ovanstående tabell. 

Observera! 
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■ Rengöring och skötsel 
 

 
 
Rengöring av skåpet 
Korrekt underhåll av tvättmaskinen kan förlänga dess livslängd. Ytan 
kan vid behov rengöras med ett utspätt, icke-slipande, neutralt 
rengöringsmedel. I händelse av överflödning ska vattnet omedelbart 
torkas bort med en våt trasa. Inga vassa föremål är tillåtna.  
 

 
 
Rengöring av trumman 
Rost i trumman som efterlämnats av metallföremål ska omedelbart avlägsnas med ett klorfritt 
rengöringsmedel. Använd aldrig stålull. 
 

 
 
Rengöring av luckans försegling och glas 
Torka av glaset och förseglingen efter varje tvätt för 
att ta bort ludd och fläckar. Om ludd byggs upp kan 
det orsaka läckage. 
Avlägsna eventuella mynt, knappar och andra 
föremål från förseglingen efter varje tvätt. 
 

• Lägg inte tvätt i tvättmaskinen medan du rengör trumman. 

Observera! 

• Myrsyra och dess utspädda lösningsmedel eller motsvarande medel, såsom alkohol, 
lösningsmedel eller kemiska produkter osv. är förbjudna. 

Observera! 

• Innan du påbörjar underhåll måste du dra stickkontakten ur vägguttaget och stänga 
vattenkranen. 

 Varning! 
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Rengöring av inloppsfilter 
 

 
 
Tvätt av kranfilter  
1. Stäng kranen. 
2. Ta bort vattenförsörjningsslangen från kranen. 
3. Rengör filtret. 
4. Anslut vattenförsörjningsslangen igen. 

Tvätt av filter i tvättmaskin:  
1. Skruva av inloppsröret från baksidan av 

maskinen. 
2. Dra ut filtret med en spetstång och återmontera 

när det rengjorts. 
3. Använd borsten för att rengöra filtret. 
4. Återanslut inloppssröret. 
 

 
 

Rengöring av tvättmedelsfacket 
1. Tryck ner platsen med pilen på locket för mjukmedel inne i doseringsfacket. 
2. Lyft upp klämman, ta ut locket och tvätta alla kanaler med vatten. 
3. Återmontera mjukmedelsfackets lock och skjut in lådan. 
 

 
Dra ut dispenserfacket 
genom att trycka på A 

Rengör dispenser 
facket under rinnande vatten 

Rengör inne i fördjupningen  
med en gammal tandborste 

Infoga 
tvättmedelsfacket 

 

 
 

• Använd inte alkohollösningsmedel eller kemiska produkter för att rengöra maskinen. 
Observera! 

• Om borsten inte är ren kan du dra ut filtret och tvätta separat; återmontera och sätt på 
kranen. 

Observera! 

• Inloppsfiltret måste rengöras om det finns för lite vatten i trumman. 

Observera! 
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Rengöring av dräneringspumpens filter 
 

 
 

   
Öppna den nedre luckan Rotera 90 °C och dra ut 

nöddräneringsslangen och ta  
bort slanglocket 

När allt vatten tömts ut 
sätter du tillbaka 
dräneringsslangen 

   
Öppna filtret genom att vrida det 
moturs 

Ta bort främmande material Stäng det nedre locket 

 
 
 

• Var försiktig eftersom vattnet kan vara hett! 
• Låt tvättmedelslösningen svalna. 
• Koppla ur maskinen före rengöring för att undvika elektriska stötar. 
• Dräneringspumpens filter fångar trådar och små främmande föremål från tvätten. 
• Rengör filtret regelbundet för att säkerställa tvättmaskinens normala funktion. 

 Varning! 

• Se till att ventilkåpan och nöddräneringsslangen är ordentligt installerade. 
Kåpplattorna ska vara isatta så att de är anpassade till hålplattorna eftersom vatten 
annars kan läcka ut. 

• Vissa maskiner har ingen nöddräneringsslang och då kan man hoppa över steg 2 
och steg 3. Rotera det nedre locket för att få vatten att rinna ner i handfatet. 

• När maskinen är i användning och beroende på det valda programmet kan det 
finnas hett vatten i pumpen. Avlägsna aldrig pumpkåpan under pågående tvättcykel. 
Vänta alltid tills apparaten har avslutat cykeln och är tom. Säkerställ vid 
återmontering av kåpan att den ordentligt fastsatt. 

 Varning! 

Nöd 
dränerings-
slang 
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■ Felsökning 
Maskinen startar inte eller fungerar inte eller stannar under drift.  
Försök första att hitta en lösning på problemet själv, om inte, kontakta servicecentret. 
Beskrivning Orsak Åtgärd 
Tvättmaskinen 
startar inte Luckan är inte ordentligt stängd 

Starta om maskinen när luckan 
stängts. Kontrollera om kläder har 
fastnat 

Luckan kan inte 
öppnas 

Tvättmaskinens säkerhetskrets 
håller den låst 

Koppla bort strömmen och starta 
maskinen igen 

Vattenläckage Inlopps- eller utloppsslangarnas 
anslutningar är inte täta. 

Kontrollera och fäst 
vattenledningarna. Rensa 
utloppsslangen 

Tvättmedelsrester i 
facket 

Tvättmedlet är fuktigt eller 
agglomererat 

Rengör och torka 
tvättmedelsfacket 

Indikeringslamporna 
eller displayen tänds 
inte 

Koppla bort strömkabelkortet eller 
kablaget har problem med 
anslutningen 

Kontrollera om strömmen är 
avstängd och att strömkontakten 
är korrekt ansluten 

Onormalt buller  

Kontrollera att fästbultarna har 
avlägsnats 
Kontrollera att tvättmaskinen är 
installerad på ett stabilt och plant 
golv 

   

Beskrivning Orsak Åtgärd 

 Luckan är inte ordentligt stängd 
Starta om maskinen när luckan 
stängts. Kontrollera om kläder har 
fastnat 

 
Vatteninjiceringsprobelm 
 under  
pågående tvätt 

Kontrollera om vattentrycket är  
för lågt. Räta ut vattenröret. 
Kontrollera att inloppsvattenfiltret 
inte är blockerat 

 Övertidsvattendränering Kontrollera om dräneringsslangen 
är blockerad 

 Vattenöverflöde Starta om tvättmaskinen 

 Övrigt 
Prova att åtgärde felet själv först. 
Ring servicelinjen om problemet 
kvarstår. 

 

• Efter kontroll, starta tvättmaskinen igen. Om problemet kvarstår eller om displayen 
visar andra larmkoder igen bör du kontakta service. 

Observera! 
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■ Tekniska specifikationer 
 

Strömförsörjning 220-240 V~, 50 Hz 

Max. ström 10 A 

Standard vattentryck 0,05 MPa~1 MPa 
 
Modell Tvättkapacitet Dimension 

(B*D*H mm) 
Nettovikt Märkeffekt 

EU(A31)-FG90-S14/C1805ED 9,0 kg 595*565*850 71 kg 2 000 W 
 
Importörer: Suomen Kodinkonetukku Oy 
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■ Produktfaktablad 
 
 

Modell EU(A31)-FG90-S14/C1805ED 
Kapacitet 9 kg 
Centrifugeringshastighet 1 400 vpm 
Energieffektivitetsklass  A+++ 
Årlig energiförbrukning  196 kWh/år 
Strömförbrukning i av-läge 0,5 W 
Strömförbrukning i på-läge 1,0 W 
Årlig vattenförbrukning  11 800 l/år 
Centrifugeringseffektivitetsklass  B 
Standard tvättcykel  Bomull 
Energiförbrukning vid standard 60 °C och full laddning 0,96 kWh/cykel 
Energiförbrukning vid standard 60 °C och halvfull laddning 0,79 kWh/cykel 
Energiförbrukning vid standard 40 °C och halvfull laddning 0,79 kWh/cykel 
Programlängd vid standard 60 °C och full laddning 220 minuter 
Programlängd vid standard 60 °C och halvfull laddning 210 minuter 
Programlängd vid standard 40 °C och halvfull laddning 210 minuter 
Vattenförbrukning vid standard 60 °C och full laddning 56 l/cykel 
Vattenförbrukning vid standard 60 °C och halvfull laddning 50 l/cykel 
Vattenförbrukning vid standard 40 °C och halvfull laddning 50 l/cykel 
Återstående fuktinnehåll vid standard 60 °C och full laddning 50 % 
Återstående fuktinnehåll vid standard 60 °C och halvfull laddning 55 % 
Återstående fuktinnehåll vid standard 40 °C och halvfull laddning 55 % 
Bullernivå vid tvätt 54 dB (A) 
Bullernivå vid centrifugering 76 dB (A) 

 
 



 

 

 

 
 
Anmärkningar: 
 Energieffektivitetsklassen är från A (högsta effektivitet) till D (lägsta effektivitet) 
 Energiförbrukning per år, baserat på 220 standardtvättcykler med standardprogram 

60 °C och 40 °C vid full och halvfull laddning och användning av lågeffektslägen. 
Den faktiska energiförbrukningen beror på hur maskinen används. 

 Vattenförbrukning per år, baserat på 220 standardtvättcykler med standardprogram 
60 °C och 40 °C vid full och halvfull laddning. Den faktiska vattenförbrukningen 
beror på hur maskinen används. 

 Centrifugeringseffektklass från G (minst effektiv) till A (mest effektiv). 
 Standardprogrammet 60 °C och standardprogrammet 40 °C är 

standardprogrammen för tvätt. Dessa programm är lämpliga för tvätt av normalt 
smutsad bomullstvätt och de är de mest effektiva programmen i avseende på 
energi- och vattenförbrukning för denna typ av bomullstvätt. Den faktiska 
vattentemperaturen kan skilja sig från den angivna cykeltemperaturen. 

 Välj lämpligt tvättmedel för de olika tvättemperaturerna för att erhålla bästa 
tvättresultat med mindre vatten- och energiförbrukning. 

 
 

• Programinställning för testning enligt gällande standard En60456. 
• Vid användning av testprogrammen tvättar du den angivna laddningen med maximal 

centrifugeringshastighet. 
• De faktiska parametrarna beror på hur apparaten används och kan skilja sig från 

parametrarna i ovanstående tabell. 
• Hushållstvättmaskinen är utrustad med energihanteringssystem. På-lägets 

varaktighete är mindre än 1 minut. 
• Bullerutsläppen vid tvätt/centrifugering för standardtvättcykel vid full laddning. 

Observera! 
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