Bruksanvisning
Tvättmaskin
Cylinda FT 22
Bäste Cylinda-kund!
Välkommen till familjen av Cylinda-kunder.
Vi hoppas att du får många års nytta av din nya tvättmaskin.
Tvättmaskinen har många finesser, för att få största möjliga nytta
av dess funktioner rekommenderar vi att du läser bruksanvisningen innan du använder tvättmaskinen.
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INNAN DU TVÄTTAR FÖRSTA GÅNGEN

Var försiktig med vissa material
Kontrollera och följ alltid textiliernas tvättanvisningar. Om sådan saknas, se rekommendation för det aktuella materialet i kapitel 7, Innan du
tvättar.

Transportstöd
Är transportstöden borttagna? Se kapitlet om
installation. Se sidorna 21-22.

Tvättluckan
Tvättluckan öppnas elektriskt. Innan maskinen är
elansluten kan luckan därför inte öppnas. Nödöppning finns dock, se sidan 15, Felsökning.

Kontrollera vattnets hårdhetsgrad
Tvättmedeldoseringen är bland annat beroende av
vattnets hårdhetsgrad. Ring Vattenverket i din
kommun för att få reda på vilken hårdhetsgrad
vattnet har.

Se snabbguide på sista sidan
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SÄKERHETSANVISNINGAR

Allmänt

Förpackningsmaterial

 Läs och spara bruksanvisningen!
 El- och vatteninstallation, om sådan krävs, skall
göras av behörig fackman.
 Maskinen får endast användas till tvätt enligt
beskrivning i denna bruksanvisning - inte till
kemtvätt!
 Använd endast tvättmedel avsett för maskintvätt!
 Tag bort transportstöden innan du använder
maskinen, se kapitlet om Installation.
 Reparation och underhåll som berör säkerhet
eller prestanda, skall utföras av behörig fackman.

Källsortera enligt din kommuns rekommendationer.

Installation

Skrotning

Se kapitlet om Installation sidorna 21-22.

Tvättluckan
Tvättluckan öppnas elektriskt. Innan maskinen är
elansluten, kan luckan därför inte öppnas.
För att öppna luckan manuellt, se rubriken Luckan går inte att öppna se sidan 15, Felsökning.
Det går inte att starta maskinen med öppen tvättlucka.
För att öppna tvättluckan under pågående program, se Avbryta program nedan.

Överfyllnadsskydd
Om maskinens vattennivå stiger över det normala
startar överfyllnadsskyddet utpumpningen och
stänger vattenintaget. Om vattennivån inte har
sjunkit inom 60 sekunder avbryts programmet.

Avbryta program
Du kan avbryta ett tvättprogram genom att trycka
under tre sekunder. Om det finns
på knappen
vatten kvar i maskinen, kör något av programmen
Tömning eller Centrifugering. Eventuellt vatten
- knappen för att
pumpas ut. Tryck sedan på
öppna tvättluckan. Vid återstart: fyll eventuellt på
nytt tvättmedel, välj ett nytt program.
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Transport/Vinterförvaring
Om maskinen skall transporteras, eller förvaras i
ouppvärmda lokaler där temperaturen kan gå
under nollpunkten, gör följande:
 Töm nålfällan och avloppspumpen, se sidan 13,
Skötsel och Rengöring.
 Stäng av vattnet till tvättmaskinen, lossa
tilloppsslangen till inloppsventilen och låt vattnet
rinna ut från ventil och slang.

När maskinen tjänat ut och skall skrotas skall
den genast göras obrukbar.
Kontakta din kommun för information om var
din maskin skall skrotas och återvinnas på rätt sätt.
Maskinen är tillverkad och märkt för återvinning.
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BARNSÄKERHET

Barnsäker tvätt

Barnspärr på temperaturvredet

Stäng alltid luckan och sätt genast igång programmet när du fyllt på tvättmedel.
Låt inte små barn använda eller leka med tvättmaskinen.

Under temperaturvredet finns en in- och
urkopplingsbar barnspärr. För att koppla in respektive ur spärren behöver du en flat skruvmejsel.

Akta barnen!
Förvara tvätt- och sköljmedel oåtkomligt för barn!

Barnspärr på tvättmedelsfacket
Till höger i tvättmedelsfackets handtag finns en inoch urkopplingsbar barnspärr.
Inkoppling av barnspärr
För att koppla in barnspärren ska du dra ut
tvättmedelsfacket en bit så att du kommer åt
spärren. Drag därefter spärren mot dig och släpp
den.
Barnspärr inkopplad
För att kunna dra ut tvättmedelsfacket när barnspärren är inkopplad måste du trycka spärren åt
vänster samtidigt som du drar ut facket.

Inkoppling av barnspärr
Stick upp skruvmejseln i hålet för spärren. Tryck
skruvmejseln uppåt och vrid samtidigt medurs,
släpp ner spärren och vrid tillbaka.
Barnspärr inkopplad
När barnspärren är inkopplad sticker den ner. För
att ändra temperatur när barnspärren är inkopplad:
 tryck upp spärren.
 vrid temperaturvredet till önskad temperatur.
 släpp spärren.
Urkoppling av barnspärr
Tryck upp spärren och vrid samtidigt medurs. När
spärren är i högsta läget vrider du tillbaka så att
spärren stannar intryckt.

Urkoppling av barnspärr
För att koppla ur barnspärren ska du trycka
spärren åt vänster och sedan in.
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TVÄTTMASKINENS DELAR
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tvättmedelsfack
Huvudströmbrytare
Programpanel
Typskylt
Lucka-avloppspump
Avloppspump (bakom luckan)
Tvättlucka
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TVÄTTMEDELSFACK

1.
2.
3.
4.

Tvättmedelsfack - förtvätt
Tvättmedelsfack - huvudtvätt
Sköljmedelsfack
Mellanvägg (används vid bruk
av flytande tvättmedel)
Barnspärr (på insidan hand
taget)
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1

3

2

5

4

PANELEN
3

1

4

5

6

7
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Start

Temperatur

Stop

95˚

FT 22

På/Av
Lucköppning
Superskölj
Ej centr. Ej tömn.
800 varv / min

80˚

40˚

70˚

Grov

Centrifug

Normal

Skölj

Snabb
normal

Hand

Syntet

50˚
Ylle
60˚

S V E N S K T I L LV E R K A D
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Tvättprogram
Tömning
30˚

1200 varv / min

Tvättmedelsfack
Indikeringslampa på / av
Huvudströmbrytare
Start/Stop-knapp
Lucköppning
Superskölj
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2

1.
2.
3.
4.
5.
6.

3

4

5
6

5.

2

7.
8.
9.
10.

Snabb
Kvick

Ej centrifugering/ ej tömning
Centrifugeringshastighet 800 rpm
Temperaturval
Programvred, programmen beskrivs kapitel 8
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INNAN DU TVÄTTAR

Här följer några råd du kan ha nytta av innan du
börjar tvätta.

Sortera tvätten
Sortera plaggen efter;
 hur smutsiga de är
 kulör
 material

Plaggen
 Dra igen blixtlås så att de inte repar upp
textilierna.
 Nya kulörta plagg kan innehålla överskotts
färg och bör därför tvättas separat de första
gångerna.
 Vänd ut och in på känsliga plagg.
Då minskar risken för noppbildning och
färgveck.
 Töm fickor och låt dem gärna tvättas utoch invända!

Tvättmärkning
Titta på textiliernas tvättmärkning. Tabellen
nedan ger tips om lämpligt tvättprogram för olika
material och tvättmängder.

Kulört bomull
Kulörta bomullsplagg som är märkta med
tvättanvisningen 60°C ska första gången tvättas i
60°C för att eventuell överskottsfärg skall
försvinna. Följer du inte detta tvättråd riskerar du
att plagget fäller. Använd tvättmedel utan blekmedel för att bevara textiliernas färg.

Fintvätt
oblekt linne
Textilier av oblekt linne skall tvättas i 60°C, med
tvättmedel utan blekmedel eller optiskt vitmedel.
Kraftigt nedsmutsat linne kan då och då tvättas i
högre temperaturer, men inte för ofta eftersom
värmen kan förstöra linnets glans och styrka.

Ylle och silke
Ylle och silke är ibland märkt maskintvätt och
ibland handtvätt. Maskinens Ylle- och handtvättprogram är minst lika skonsamma som att
tvätta för hand.
Ylle är framförallt känsligt för bearbetning. Vill
du inte centrifugera kan du trycka ur vattnet med
frottéhanddukar. Välj (Ej centrifugering). När
programmet är klart, kör programmet Tömning.
De flesta plagg tål dock en kort centrifugering.
Ylle- och handtvättprogrammen har alltid kort
centrifugering.

Tvättanvisningarnas symboler
TVÄTTMÄRKNING MATERIAL

PROGRAM

MÄNGD

Bomull, linne, vita och ljust kulörta plagg.

Normaltvätt 60° till 95°

1/1 trumma

Bomull, linne. Mörkare kulörta plagg.

Normaltvätt 60°

1/1 trumma

Polyester, bomull/polyester, nylon. Vita plagg.

Syntettvätt 60°

1/2 trumma

Rayon, acetat, akryl. Plagg med känsligare färger.

Syntettvätt 40°

1/2 trumma

Polyester, bomull/polyester, nylon. Kulörta plagg.

Syntettvätt 40°

1/2 trumma

Silke och mycket ömtåliga plagg

Syntettvätt 30°

1/3 trumma

Plagg märkta med IWS-märke och Superwash

Ylle/Handtvätt 40°

1/3 trumma
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Konstfiber och syntetfiber

Textilfärgning

Dessa material kräver stort utrymme för att ej bli
skrynkliga. Fyll bara trumman till hälften när du
tvättar konst/syntetfiber. Välj kort centrifugering
genom att välja ett centrifugeringsvarvtal på 800
varv/min eller lägre.

Om du vill färga textil i maskinen, välj Normaltvätt
och Superskölj, . Välj temperatur efter färgfabrikantens rekommendationer.
Om textilierna som ska färgas är av blandmaterial som bomull/polyester, välj (Ej centrifugering/Ej tömning). Efter avslutat program kan du
intryckt för
köra Centrifugering med knappen
att få textilierna centrifugerade med lågt varvtal.

Obs!
Viskos och acetat är sköra i vått tillstånd.

Obs!
Minska allergirisken
Tvättmaskinen är utrustad med tillvalet Superskölj,
. Använd denna för att ta hänsyn till personer
med känslig hud, till exempel allergiker och små
barn.

Spara tid
Använd programmet Snabb normaltvätt för att
spara tid. Programmet har en kortare huvudtvätt
än Normaltvätt, men räcker ofta till för normal
smutsad tvätt.

Ekonomi och effektivitet
Du kan spara mycket energi genom att inte
använda starkare program än nödvändigt.
 Välj högt centrifugeringsvarvtal, så minskar du
energiförbrukningen när du torkar i torktumlare
eller torkskåp.
 Välj Kvicktvätt för tvätt som bara behöver
fräschas upp, till exempel skjortor och träningskläder. Då sparar du både vatten och energi.
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Medel för blekning eller fläckborttagning som har
den kemiska beteckningen Na2S2O4 och benämns
Natriumditionit (sodium dithionite) eller Natriumsulfit (sodium hyposulphite) får inte användas i
denna tvättmaskin. Vid användande av detta
medel finns risk för korrosion och missfärgning.
Även av miljöskäl vill vi avråda från bruk av starka kemikalier.

Obs!
Tillsätt färgen direkt i tvättcylindern - inte i
tvättmedelsfacket. Efter färgningen bör du köra
en tom maskin med samma program. Använd
normal mängd tvättmedel.

Tvättmedel
Överdosering av tvättmedel ger inte bättre tvättresultat, utan medför bara en extra belastning för
miljön.
Prova att använda mindre tvättmedel och öka bara
om du blir missnöjd med tvättresultatet.
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TVÄTTA

Här följer en steg-för-steg-instruktion som hjälper
dig till bästa möjliga tvättresultat.

1

Sortera tvätten
För tips och råd, se sidan 8- Innan du tvättar.

Flytande tvättmedel
På tvättmedelsfackets undersida finner du en
mellanvägg för flytande tvättmedel. Sätt ner denna
i slitsen längst in i facket enligt bilden. Häll tvättmedlet direkt i facket för huvudtvätt ( ).

Obs!
Töm fickorna. Mynt, spikar och liknande kan
orsaka skador på maskinen och textilier.

2
3

Slå på huvudströmbrytaren .

Öppna tvättluckan och lägg i tvätten.

Tryck på -knappen en gång, luckan öppnas
efter tre sekunder. Lägg i tvätten.
I tabellen över tvättprogram kan du se hur mycket
tvätt man kan lägga i för respektive program.

Fyll på tvätt- och eventuellt
sköljmedel

4

På tvättmedelsförpackningen finns anvisningar för
hur mycket tvättmedel du bör använda. Maskinen
rymmer 6,0 kg tvätt. Om du har liten mängd tvätt i
maskinen kan du minska doseringen något.

Pulvertvättmedel
Häll pulvret i behållarna för huvudtvätt ( ) och
eventuellt förtvätt ( ).

Förtvätt
Huvudtvätt

Sköljmedel

Tvättboll eller doseringspåse
Om du använder tvättboll eller doseringspåse lägg den direkt i trumman och välj program utan
förtvätt.

Sköljmedel
Sköljmedel hälls i facket med
-symbolen.
Dosera enligt anvisningarna på förpackningen.

Obs!
Dosera inte över behållarens maxnivå. Då rinner
sköljmedlet in för tidigt och försämrar tvätteffekten.
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Välj program
Välj önskat program med programvredet.
1
Grovtvätt (med förtvätt)
2
Normaltvätt
3
Snabb normaltvätt
4
Syntettvätt
5
Snabbtvätt
6
Kvicktvätt
7
Ylletvätt
8
Handtvätt
9
Sköljprogram
10 Centrifugering
11 Tömning
Mer information om programmen finns i tabellen
på sidan 12.

9

Välj inställningar och tillval

6

Genom att ställa in vreden för temperatur och
centrifugering samt trycka in lämpliga tillvalsknappar får du ett tvättprogram som passar just din
tvätt.

Temperatur
Ställ in önskad temperatur med temperaturvredet.
Väljer du C blir tvättemperaturen lika med den
temperatur det inkommande vattnet har.
För vissa program är den högsta temperaturen alltid 40°C, se tabell.

Centrifugering
Normal centrifugeringshastighet är 1200 varv/min
(lång centrifugering).
väljer du det lägre
Trycker du in knappen
centrifugeringsvarvtalet 800 varv/min (kort slutcentrifugering).
kommer programmet
Trycker du in knappen
att utföras utan centrifugering och avslutas utan tömning. På detta sätt ligger textilierna flytande i vatten
och blir därmed inte skrynkliga. Efter avslutat program, koppla ur
och välj något av programmen
Centrifugering eller Tömning för att tömma maskinen på sköljvatten.

Superskölj
Tryck in knappen
för att välja tillvalet superskölj.
Superskölj lägger till extra sköljningar i
tvättprogrammen, se tabell.
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Starta programmet
Stäng tvättluckan och starta programmet med
knappen . Det dröjer några sekunder innan du
hör att maskinen startar.

Avbryta programmet
För att avbryta programmet, tryck in knappen
under tre sekunder. Om det finns vatten kvar i
maskinen, kör något av programmen Tömning eller
Centrifugering. Eventuellt vatten pumpas ut. Tryck
sedan på - knappen för att öppna tvättluckan.
Vid återstart: fyll eventuellt på nytt tvättmedel, välj
ett nytt program.
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Ändra inställningar under programmets gång
Tryck in/ut de tillvalsknappar du önskar ändra
eller vrid temperatur- och centrifugeringsvreden
till önskad inställning.
För att du skall kunna göra en ändring krävs
dock att den del i programmet du vill ändra inte
hunnit aktiveras.
 Program - programmet påverkas inte då programvredet påverkas. Avbryt istället programmet.
 Temperatur - kan ändras innan temperaturen
uppnåtts under huvudtvätten.
 Centrifugeringsvarvtal - kan ändras fram till den
sista centrifugeringen.
 Superskölj - kan ändras innan utpumpningen av
vatten efter huvudtvätten.
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Program avslutat
Programmet är klart när luckan går att öppna
med
-knappen. Om du har valt ett program
utan centrifugering och vatten finns kvar i maskinen, kör programmen Centrifugering eller Tömning för att kunna öppna luckan.
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När du tvättat färdigt
Slå av huvudströmbrytaren, , och stäng tvättluckan för att förhindra att små barn kryper in i
maskinen.

Tillgängliga program

1

Grovtvätt

C,30-95

1200

2

Normaltvätt

C,30-95

1200

3

Snabb normaltvätt

C,30-95

1200

4

Syntettvätt

C,30-95

800

5

Snabbtvätt

C,30-95

1200

6

Kvicktvätt

C,30-95

1200

7

Ylletvätt (C)

C,30-40

800

8

Handtvätt (C)

C,30-40

800

9

Sköljprogram

1200

10

Centrifugering

1200

11

Tömning
1/1 (5,0 kg)

ring
ifuge
Centr

ing (
B)
Sköljn

ring
ifuge
Centr

ing (
B)
Sköljn

ring
ifuge
Centr

t
dtvät

Övrigt

Kortare huvudtvätt än för
normaltvätt

Något skonsammare än Ylletvätt.

Endast utpumpning
Tvätt

Kort centrifugering
(max 800 varv/min)

Sköljning

Lång centrifugering

1/2 (2,5kg)
1/3 (1,6 kg)

Huvu

Max.

Max.
ce
varv/ ntr.var vta
l
min
Förtv
ätt

am

mäng
d
Temp
eratu
r °C
(A)

Programinnehåll

Progr

Progr

amnr

Programinformation

WM3344-5

(A) C betyder inkommande vattnets temperatur.
(B) Vid tillvalet Superskölj På tillkommer två extra
sköljningar före den sista ordinarie sköljningen.
(C) Skongång - hög vattennivå.

WM33: Kort centrifugering (alltid 800
varv/min)
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FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

För nedan angivna förbrukningsvärden gäller följande förutsättningar:
Inkommande vattnets temperatur: 15 °C.
Elementeffekt: 2000 W.

PROGRAM

MATERIAL/TVÄTTEMPERATUR (1)

MÄNGD
LAST

VATTEN
(ca liter)

ENERGI
(ca kWh)

PROGRAMTID
(ca minuter)

Grovtvätt

Bomull, linne, 60°C

5,0 kg

62

1,2

140

Normaltvätt

Bomull, linne, 60°C

5,0 kg

59

0,95

125

Snabb
normaltvätt

Bomull, linne, 60°C

5,0 kg

59

0,90

85

Syntettvätt

Polyester, bomull/
polyester, nylon, 40°C

2,5 kg

28

0,35

65

Snabbtvätt

Bomull, linne, 60°C

5,0 kg

35

0,90

58

Kvicktvätt

Polyester, bomull/
polyester, nylon, 40°C

2,5 kg

22

0,30

35

Ylletvätt

Ylle/Handtvätt, IWS,
Superwash, 30°C

1,6 kg

54

0,30

40

Handtvätt

Ylle/Handtvätt, IWS,
Superwash, 30°C

1,6 kg

54

0,30

40

Sköljprogram

Bomull, linne

5,0 kg

7-12

0,05

15

Centrifugering

Bomull, linne

5,0 kg

----

0,05

10

Tömning

Bomull, linne

5,0 kg

----

---

1

(1) Alla program är inställda på högsta valbara centrifugeringsvarvtal.
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10 SKÖTSEL OCH RENGÖRING
Kontroll av nålfälla och avloppspump
Tvättmaskinen har en nålfälla, där mynt, hårnålar
och liknande kan fastna. För att rensa nålfällan
och avloppspumpen, gör så här:
1. Se till att maskinen är tömd på vatten och att
huvudströmbrytaren är avslagen.

Rengöring av tvättmedelsfack
Dra ut tvättmedelsfacket så långt det går.

P1
P2
P3
P4

Start/S
top

Dra det sedan uppåt och utåt som bilden visar.

2. Öppna luckan för avloppspumpen. Använd
mellanväggen till tvättmedelsfacket som bilden
visar.

P1
P2
P3
Start/S
top

P4

Spola och borsta rent tvättmedelsfacket.
Sätt tillbaks tvättmedelsfacket.
3. Tappa ut vattnet, i till exempel en skål, genom att dra loss dräneringsslangen
från tappen på luckans
insida.
4. Öppna pumpen genom att
skruva locket moturs. Ta ut locket med nålfällan.

5. Avlägsna eventuella föremål
och skräp i pumphuset. Kontrollera också att pumpvingen,
längst in, går att rotera.

6. Skruva på locket med
nålfällan, sätt tillbaks
avloppsslangen på luckans
tapp och stäng luckan.

Obs!
Diska inte tvättmedelsfacket i diskmaskin!

Rengöring av maskinens utsida
Rengör utsidan och programpanelen med milt
rengöringsmedel. Använd inga lösningsmedel, de
kan skada maskinen.

Obs!
Duscha inte heller maskinen med vattenstråle.

Rengöring av maskinens insida för
att undvika problem med lukt
Med dagens moderna tvättmedel räcker det ofta
med att tvätta på låga temperaturer. Detta medför
dock att det kan samlas små avlagringar i maskinen. Dessa kan i sin tur eventuellt leda till problem
med lukt.
För att undvika detta rekommenderas att någon
gång per år köra ett 95°-program. Använd då en
liten mängd tvättmedel. Det är inte nödvändigt att
fylla maskinen med tvätt.
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Renshål under valkarna
Om du befarar att föremål, till exempel spik, gem,
nålar eller liknande, har fallit genom tvättrumman
bör du kontrollera behållaren under valkarna.
Dessa föremål kan rosta och orsaka fläckar på
kläderna. Spik och andra vassa föremål kan
orsaka hål på textilierna.

Gör så här
1. Använd en skruvmejsel eller liknande.
2. Stoppa ner skruvmejseln i valkens mittenhål och
bänd försiktigt skruvmejselns handtag åt vänster.

1

3. Ta med andra handen tag i valken och dra den
mot dig som bilden visar.
4. Lyft upp valken.
5. Ta bort eventuella föremål.
6. Placera valken i fästhålen med F-märkningen
mot dig. Se till att alla valkfästena sitter i sina
hål i trumman. Skjut den ifrån dig tills det tar
emot.

Om du har kalkhaltigt vatten
Om du bor i ett område med hårt vatten kan
tvättrumman få en gråvit beläggning. För att få
bort denna tömmer du en påse citronsyra, ca 20
gram, i tvättrumman och kör programmet Normaltvätt i 95° C. Citronsyra finner du i kryddhyllan i
din livsmedelsbutik.
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11 FELSÖKNING
• Nödöppning
Om det inte lyckas på annat sätt, kan tvättluckan
nödöppnas. Gör så här:

Maskinen startar inte
• Är tvättluckan ordentligt stängd?
Tryck till den noga.
• Kontrollera att huvudströmbrytaren
påslagen

är

• Är strömmen bruten?
Kontrollera husets säkringar (proppar).

2. Se till att huvudströmbrytaren är avslagen.

Tvättluckan går inte att öppna
• Har programmet gått färdigt?
Invänta eventuell uppluckringsrörelser i slutet av
programmet.
• Kontrollera att huvudströmbrytaren
påslagen

1. Kontrollera först att det inte är vatten kvar i
maskinen. Om det är vatten kvar, töm maskinen
på det vis som beskrivs under rubriken Kontroll av
nålfälla och avloppspump, i kapitel 10, Skötsel och
rengöring.

3. Öppna luckan för avloppspumpen, nere till
vänster. Använd mellanväggen till tvättmedelsfacket som bilden visar.

är

• Är elströmmen bruten?
Kontrollera husets säkringar (proppar). Tvätt-knappen om
luckan kan inte öppnas med
strömmen är bruten.
• Är det vatten kvar i maskinen?
Kör något av programmen Tömning eller Centrifugering för att få ut vattnet.

4. Skruva loss skruven som håller det röda plasthandtaget på plats.

5. Dra i handtaget så öppnas luckan.

6. Stick in handtaget i sitt spår och skruva fast det.
Stäng luckan till avloppspumpen.
Om det i fortsättningen inte går att öppna tvättluckan på normalt sätt, ring service.
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Maskinen tar inte in vatten efter start
• Kontrollera att vattenkranen är öppen.
Gör så här:
1.
Öppna vattenkranen.
2.
Var det mer än fem minuter sedan pro
grammet startades, starta programmet på
nytt med knappen .
• Kontrollera att silen i maskinens vattenintag inte
är igensatt.
Gör så här:
1.
Stäng vattenkranen.
2.
Skruva loss slangen till maskinens vatten
intag.
3.
Rensa silen i inloppsventilen på maskinen.
4.
Skruva tillbaks slangen.
5.
Öppna vattenkranen.
6.
Var det mer än fem minuter sedan pro
grammet startades, starta programmet på
nytt med knappen .
Om inte detta hjälper, ring service.

Maskinen centrifugerar inte
• Kontrollera eventuell obalans i lasten
Maskinen har en inbyggd obalansavkänning, som
gör att varvtalet sänks eller att centrifugeringen
hoppas över om det är stor obalans i lasten.
Maskinen går dock färdigt med samtliga
sköljningar.
Gör så här:
1.
Öppna luckan och omfördela tvätten.
2.
Kör programmet Centrifugering med
lämpligt varvtal.

Det är vatten kvar i maskinen då
programmet gått färdigt
• Är (Ej centrifugering/Ej tömning) valt?
Maskinen har utfört programmet utan centrifugeringar och pumpar inte ut vattnet vid programmets
slut.
och kör något av programmen
Koppla ur
Tömning eller Centrifugering (med lämpligt varvtal)
för att få ut vattnet.
• Är strömmen bruten?
Maskinen har då stannat i programmet. Kontrollera husets säkringar (proppar). Programmet
fortsätter då strömmen kommer tillbaka.
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• Kontrollera avloppsslang och avloppspump.
Gör så här:
1.
Räta ut eventuella veck på avloppsslangen.
2.
Har något föremål fastnat i avloppsslang
ens utlopp? Rensa slangen.
3.
Är avloppspumpen blockerad av främ
mande föremål? Rensa pumpen, se kapitel
10. Skötsel och rengöring.
4.
Kör något av programmen Tömning eller
Centrifugering med lämpligt varvtal för att
få ut vattnet.

Programmen tar för lång tid
Om exempelvis ett normalprogram tar över tre
timmar så har uppvärmningen troligen inte fungerat.
Starta nytt program. Upprepas felet ofta, ring
service.

12 TEKNISK INFORMATION
Tekniska uppgifter
Höjd:
Bredd:
Djup:
Vikt:
Cylindervolym
Max. Tvättkapacitet:
Centrifugeringsvarvtal:
Anslutningseffekt:
Elementeffekt:
Vattentryck:

Vattenanslutning:
Avlopp:

850 mm.
595 mm.
585 mm.
73 kg.
50 l.
6,0 kg.
800 eller 1200 rpm.
Se typskylt.
Se typskylt.
0,1 - 1 MPa.
1 - 10 kp/cm2.
10 - 100 N/cm2.
Rostfritt stål.
Pulverlackerad och varmgalvaniserad stålplåt
eller rostfritt stål.
Stationär på fyra ställbara, gummiklädda
fötter.
1,5 m pexrör.
1,7 m polypropenslang.

Standardtester
Europa:
Tvättprogram:
Anslutning:
Testmetod ljudmätning:

EN 60 456 (95/12/EEC).
Program 2- (Normaltvätt), 60°C, 5,0 kgbomull,
Kallvatten 15°C.
IEC-60704-2-4.

Material i tvättrumma och vätskebehållare:
Material i ytterhölje:
Uppställning:
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13 SERVICE OCH GARANTI
Service
Innan du kontaktar service bör du kontrollera om
felen är av sådan art att du själv kan åtgärda dem.
Se kapitlen 11, Felsökning och 10, Skötsel och
rengöring.
I Sverige gäller Konsumentköp EHL 2002.

Cylinda Service
0771-25 25 00
Du betalar endast lokal telefontaxa
www.cylinda.se

Cylinda Service kan lättare hjälpa dig och du får
snabbare service om du uppger typ och serienummer på din maskin. Du hittar typskylten till
vänster om glasluckan. Se bild.

Typskylt

P1

P2

P3

P4

Start/Stop

Menu
Enter
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14 SÖKORD

Acetat
Akryl
Allergisk
Avbryta program
Avloppspump
Barnsäkerhet
Barnspärrar
Blekmedel
Blixtlås
Bomull
Bredd

Sida

7
7
8
10
13
5
5
10
7
7
17

Centrifugering

6, 10

Djup
Dosering
Doseringspåse

17
8-9
9

Energiförbrukning

12

Felsökning
Fintvätt
Flytande tvättmedel
Färgning, se textilfärgning
Förbrukningsvärden
Fördröjd start
Förpackningsmaterial
Förtvättmedel

15
7
16
12
21
4
6

Garanti

18

Handtvätt
Huvudströmbrytare
Höjd
Installation
Kalkhaltigt vatten
Konstfiber
Kulör
Linne
Lucka-avloppspump

7, 10
6
17
21-22
14
8
7
7
13

Material

7

Noppbildning
Normaltvätt

7
7

Sida
Nylon
Nålfälla
Nödstopp, se Avbryta program

7
13

Obalans

16

Panelen
Polyester
Program
Pulvertvättmedel
Rayon
Rengöring
Renshål

6
7
9
9
7
13-14
14

Service
Silke
Skrotning
Sköljmedel
Skötsel
Snabbguide
Sortera tvätten
Syntetfiber
Syntettvätt
Säkerhetsanvisningar

18
7
4
6,12
13
24
7
7
7
4

Tekniska uppgifter
Textilfärgning
Tidsåtgång
Tillval
Transporter
Transportstöd
Tvätta
Tvättboll
Tvättkapacitet
Tvättmaskinens delar
Tvättmedel
Tvättmedelsfack
Tvättmängd
Tvättmärkning
Tvättvalk
Typskylt

17
8
12
6
4
21-22
9-10
9
17
6
8-9
6
12
7
14
18

Vattnets hårdhetsgrad
Vikt
Vinterförvaring
Viskos
Vittvätt
Välj program

3
17
4
7
7
9
19

Sida
Ylletvätt
Ändra inställningar efter start
Ömtåliga plagg
Överfyllnadsskydd

20

7
10
7
4

INSTALLATION
Transportstöd
Innan maskinen tas i bruk skall de tre transportstöden avlägsnas enligt nedan.
Varje transportstöd består av en skruv, en
bricka och en gummidistans. Gummidistansen
används efter bortmontering av stöden som skydd
för transportstödshålen.

1.Skruva först loss skruven och ta bort brickan.

2.Plocka därefter ut gummidistansen.

2

1

3.Till sist skall gummidistanserna vändas och
sättas tillbaka i transportstödshålen.
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INSTALLATION
Tvättmaskinens placering

Anslutning till avlopp

Tvättmaskinen kan placeras inbyggd eller fristående. Placeringen skall ske så att stickproppen är
lätt åtkomlig.

Maskinen levereras med kopplad avloppsslang
som ska fästas till en tvättho eller liknande. Höjden ska vara 600 - 900 mm över golvet.

A. Inbyggnad
Tvättmaskinen kan byggas in under en bänkskiva
med arbetshöjden 850 - 900 mm. Lämna en 5
mm spalt runt om maskinen, även mellan topplockets bakkant och väggen bakom.

B. Fristående
Tvättmaskinen kan placeras brevid eller under
torktumlaren.

Justera fötterna

Den lägre placeringen (600 mm) är alltid att
föredra. Se till att avloppsslangen inte veckar sig.

Elinstallation

Justera fötterna så att
maskinen står stadigt och
vågrätt på golvet. Dra åt
låsmuttrarna.

Elanslutningen skall göras med stickpropp till
jordat vägguttag eller med kabel för fast installation, med allpolig brytning, av behörig fackman.
Låsmutter

Anslutning till vatten
Vattenanslutningen ska utföras av en person som
har den kompetens som krävs.
Maskinen ansluts med den tilloppsslang som
medföljer. Vattentrycket ska vara 0,11MPa (ca
110kp/cm2 ; 10100N/cm2).
Det ska finnas avstängningskran på vattenledningen.
Om ledningen är nyinstallerad, kan det vara
lämpligt att först spola igenom den ordentligt så att
eventuell smuts spolas ut. Smuts kan annars täppa
till silen i maskinens vattenintag och där igenom
stoppa vattentillförseln.
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600-900 mm

Koppling vid leverans
Maskinen levereras 1-fas, 230 V med stickpropp,
värmeeffekt 2000 W och säkras 10 A. Om det
finns jordfelsbrytare skall denna vara av typ A.

Obs!
Reparation och underhåll som berör säkerhet eller
prestanda, skall utföras av behörig fackman

EGNA NOTERINGAR
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15 SNABBGUIDE

4. Välj program, inställningar och
tillval

1. Sortera tvätten
2. Tryck på huvudströmbrytaren,
öppna luckan,
och lägg i
tvätten

5. Stäng luckan
6. Starta programmet

3. Fyll på tvätt- och eventuellt
sköljmedel
Tvättmedel (huvudtvätt) till vänster ( ), eventuellt tvättmedel (förtvätt) i mittenfacket ( ) och
). Vid tvätt med flytande
sköljmedel till höger (
tvättmedel skall mellanväggen, som du finner på
tvättmedelsfackets undersida, placeras i tvättmedelsfackets inre slits.

Tryck på Start/Stop-knappen.
Du kan avbryta programmet genom att hålla inne
Start/ Stop-knappen i 3 sekunder.

9. Efter tvätt
Slå av huvudströmbrytaren,
luckan.

och stäng tvätt-
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STÄLL IN:
Program

1

2

2

2

2

2

5

4

Grovtvätt Normaltvätt Normaltvätt Normaltvätt Normaltvätt Normaltvätt Snabbtvätt Syntettvätt

Temperatur(°C)

60-95 60-95

60

40

40-60

40

40

60
800

Centrifugerings-

800

800

800

800

800

800

800

hastighet

1200

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Mängd tvätt

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/2

6

7-8

Kvicktvätt

Ylle/Handtvätt

30-40

30-40

800

800

1200
1/2

1/2

Art Nr: 80 654 63. Rev.02. Rätten till ändringar förbehålls.
Tryckt på miljövänligt papper som uppfyller Miljöförbundets och Naturskyddsföreningens krav.
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