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Din nye kombinerte vaskemaskin og tørketrommel

Du har valgt en kombinert vaskemaskin og tørketrommel 
av merket 
Siemens
. 
Ta deg tid et par minutter til å lese og bli kjent med 
fordelene ved din nye kombinerte vaskemaskin og 
tørketrommel.
For å tilfredsstille de høye kvalitetskravene til merket 
Siemens
 blir det kontrollert nøye at hver kombinerte vaskemaskin 
og tørketrommel som forlater vår fabrikk, fungerer som 
den skal og er i feilfri stand.
Du finner mer informasjon om våre produkter, tilbehør, 
reservedeler og service på hjemmesiden vår 
www.siemens-home.bsh-group.com
 eller ved å ta kontakt med en av våre forhandlere.
Dersom bruks- og monteringsanvisningen beskriver 
forskjellige modeller, blir det gjort oppmerksom på 
forskjellene ved de enkelte punktene.

Ikke ta den kombinerte vaskemaskinen og 
tørketrommelen i bruk før du har lest denne bruks- og 
monteringsanvisningen!
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Generelle sikkerhetsanvisninger 

Tiltenkt bruk
– Kun til husholdningsbruk.
– Vaskemaskinen med tørketrommel er egnet for tekstiler som 

kan vaskes i maskin, eller ull som kan vaskes for hånd i vaske-
vann, og til tørking av disse tekstilene.

– Maskinen er egnet for bruk med kaldtvann fra vannforsyningen, 
kommersielt tilgjengelig vaskemiddel og tøymyknerprodukter 
som passer til bruk i en vaskemaskin med tørketrommel.

– Følg alltid produsentens anvisninger ved dosering av vaskemid-
ler, rengjøringsmidler og pleieprodukter.

– Vaskemaskinen med tørketrommel kan brukes av barn fra 8 år 
og oppover, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller 
mentale evner eller med manglende erfaring og kunnskap, på 
betingelse av at de er under oppsyn eller har fått instruksjoner 
av ansvarlig person.

– Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikeholdsarbeid uten til-
syn.

– Hold kjæledyr unna vaskemaskinen med tørketrommel.
– Monter og bruk vaskemaskinen med tørketrommel i et rom med 

avløp.

Denne kombimaskinen er i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

Elektrisk sikkerhet
Advarsel
Livsfare!
Livsfare ved berøring av strømførende deler.
– Når du skal trekke ut kontakten, må du alltid trekke i selve støp-

selet og ikke i kabelen, ellers kan kabelen ta skade.
– Berør aldri støpselet eller hold det med våte hender.

Fare for skade
Advarsel
Fare for skade!
– Hvis vaskemaskinen med tørketrommel løftes i bevegelige deler 

(f.eks. i døren), kan disse komponentene løsne og forårsake ska-
de. 

– Ikke løft vaskemaskinen med tørketrommel ved å holde i beve-
gelige deler.

– Hvis du klatrer opp på vaskemaskinen med tørketrommel, kan 
toppen ødelegges og føre til skader.

– Ikke klatre opp på maskinen.
– Hvis du lener deg på døren mens den er åpen, kan vaskemaski-

nen med tørketrommel velte og forårsake skade.
– Ikke len deg mot døren når den er åpen.
– Hvis du stikker hånden inn i trommelen mens den roterer, kan 

hånden bli skadet.
– Ikke ta på trommelen mens den roterer. Vent til trommelen slutter 

å rotere.
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Advarsel
Fare for skålding!
– Når du vasker ved høye temperaturer, kan du bli skåldet hvis du 

tar på det varme vaskevannet (f.eks. hvis det varme vaskevannet 
har avløp i en vask). 

– Ikke ta på det varme vaskevannet.
– Når et tørkeprogram er blitt avbrutt, kan kombimaskinen og tøyet 

være svært varmt. Velg Tørking eller Skånsom tørking, og still 
tørkeprogrammet på 15 min, slik at tøyet kan avkjøles. Deretter 
tar du tøyet ut.

Barnesikring
Advarsel
Livsfare!
Hvis barn leker oppå den kombinerte vaskemaskinen/
tørketrommelen, kan de sette seg selv i livsfare eller skade seg.
– Ikke la barn oppholde seg nær vaskemaskinen med tørketrom-

mel uten tilsyn.
– Ikke la barn leke med vaskemaskinen med tørketrommel.

Advarsel
Livsfare!
Barn kan låse seg inne i maskiner og kveles.
Hvis maskinen skal kasseres:
– Trekk ut støpselet.
– Demonter strømledningen og kast den sammen med støpselet.
– Ødelegg låsen på døren til vaskemaskinen med tørketrommel.

Advarsel
Kvelningsfare!
Barn som leker, kan surre seg fast i emballasje/film og 
pakkedeler eller trekke dem over hodet og kveles. 
Oppbevar emballasje, plastfilm og pakkedeler utilgjengelig for 
barn.

Advarsel
Forgiftningsfare!
Vaskemidler og vedlikeholdsprodukter kan føre til forgiftning hvis 
de inntas, eller øye-/hudirritasjon ved berøring. 
Oppbevar vaskemidler og vedlikeholdsprodukter utilgjengelig for 
barn.

Advarsel
Øye-/hudirritasjon!
Kontakt med vaskemidler og vedlikeholdsprodukter kan føre til 
øye-/hudirritasjon. 
Oppbevar vaskemidler og vedlikeholdsprodukter utilgjengelig for 
barn.

Advarsel
Fare for skade!
Når du vasker ved høye temperaturer, blir glasset i døren varmt. 
Pass på at barn ikke tar på den varme døren.
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Miljøvern/sparetips 
– Sorter de ulike emballasjematerialene og lever dem til nærmeste 

miljøstasjon.
– Utnytt maksimal tøymengde for det aktuelle programmet.
– Klær som er normalt skitne, vaskes uten forvask.
– I stedet for Cottons °C F  (Bomull) 90 °C kan du velge programmet 

Cottons °C F  (Bomull) 60 °C, @ Intensiv .–> side 13 Like godt 
vaskeresultatet med betydelig lavere strømforbruk.

– Doser vaskemiddelet i henhold til produsentens anbefalinger og 
vannets hardhetsgrad.

– Hvis tøyet deretter skal tørkes i tørketrommel, velger du sentrifuge-
ringshastighet iht. anvisningene fra produsenten av tørketrommelen.

WEEE

)

Kast emballasjen på en miljøvennlig måte.
Denne maskinen er funnet å være i samsvar med det europeiske 
direktivet 2012/19/EF (EU) om kasserte elektriske og elektroniske 
produkter (WEEE). Direktivet gir rammeforskrifter for hvordan gammelt 
utstyr skal samles inn og gjenvinnes i EU.
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Din nye kombimaskin 

Beskrivelse av 
kombimaskinen

Kombimaskinen har 
tre ulike bruksmuligheter –> side 17:

– kun vasking
– kun tørking
– gjennomgående vasking og tørking

I programmet for gjennomgående vasking og tørking startes tørkingen 
automatisk etter vaskingen, uten at den trenger betjenes manuelt.

Tørkingen foregår i henhold til kondenseringsprinsippet. Kondensen som 
oppstår ved tørking, renner ut i avløpet via avløpsslangen.

Obs! Vanntilførselsslangen og vannavløpsslangen må være riktig tilkoblet 
ved vasking og tørking –> side 28. Vannkranen må være åpnet.

En sikkerhetsanordning hindrer døren i å åpnes når maskinen er i bruk.

Før du åpner
Forsikre deg om at det ikke er vann i trommelen og at den ikke beveger 
seg.

Dør
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Betjeningspanel
       

Kontrollamper
Viser de valgte innstillingene for:
– Sentrifugehastighet: $-1400 o/min 

(avhengig av modell).
– vaskealternativer/signal

 
Display
Viser de valgte innstillingene (f.eks. sentrifugeringshastighet, 
tørketid) samt fremdrift og programstatus.

Fremdrift
  !   N   '   0  ̂

Forvask, hovedvask, skylling, 
sentrifugering, tørking

Tilleggsinformasjon

B       !     @  
7   kg 

Resttid, programstart, barnesikring,
loskylling, anbefalt klesmengde.

Kontrollamper DisplayDisplay

Vaske- og tørkealternativer –> side 15
– 0 Spin (sentrifugeringshastighet): Individuell justering 

av sentrifugeringshastigheten
– Option: Stille inn vaskealternativer
– Select: Aktivering/deaktivering av vaskealternativene 

som er valgt
– 0  Delay (ferdig om-tid) : Forsinkelse av programstart
– S Dry (tørking): Innstilling av tørketid

Start/Pause !:
For å starte og stoppe vaskeprogrammer –> side 16.

Taster

Programvelger –> side 13
Slå kombimaskinen av og på, og 
velge program. Kan vris i begge ret-
ninger. Ikke still på programvelgeren 
mens vasking/tørking pågår. 

Programvelger
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Før første vask  

Forbered og sorter vasken

Kombimaskinen ble testet før den forlot fabrikken.
For å fjerne eventuelle vanntestrester kjører du maskinen første gang uten 
tøy.

 Kontroller at transportsikringene på baksiden av kombimaskinen er 
fjernet –> side 26.

 Ikke fyll på tøy.
 Lukk døren.
 Skru på kranen.
 Trekk ut vaskemiddelskuffen.
 Fyll på ½ målebeger vaskemiddel i kammer II –> side 11.

Ikke bruk ull- eller finvaskmiddel (skumdannelse).

 Lukk vaskemiddelskuffen.
 Sett programvelgeren på 60°C-programmet.
 Trykk på tasten Start/Pause !.
 Når programmet er ferdig, setter du programvelgeren på Off (av).
 Åpne døren.

La døren stå åpen slik at innsiden av kombimaskinen tørker.

Sortere tøyet før vask
– Vask hvitt tøy adskilt fra kulørtvask.
– Tøy som er revnet eller ikke har søm, bør ikke vaskes i maskinen, da 

det kan bli frynsete.
– Dersom du ikke tar hensyn til tekstilpleiesymbolene, kan dette skade 

tøyet.

Vask kun tøy med de følgende etikettene:

Tøy med vaskesymbolet  må ikke vaskes.

Sorter vasken etter 
angivelsene etikettene Etikett Tøytype

<; Kokvask 90°C

:98 Kulørtvask 60 °C, 40 °C, 30 °C

BA> Strykefritt 60 °C, 40 °C, 30 °C

:FAE> Hånd- og maskinvaskbar silke og ull, 40 °C, 
30 °C, kaldt
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Sortere tøyet før tørking
Tørk kun tøy merket som "tørkebestandig" eller som har følgende sym-
boler:

Følgende tekstiler må ikke tørkes i kombimaskinen:
– Tøy med symbolet b.
– Lufttette tekstiler (f.eks. gummierte tekstiler)
– Ømfintlige stoffer (silke, syntetiske gardiner) – krølldannelse
– Dryppvått tøy – høyt energiforbruk
– Ull eller tekstiler som inneholder ull

Forberede tøy til vask
Fremmedlegemer (f.eks. mynter, binders, nåler, spiker) kan skade vasken 
eller komponenter i kombimaskinen (f.eks. trommelen).

 Tøm lommene på tøyet før vask.
 Børst ut sand fra lommer og oppbretter.
 Forhåndsbehandle flekkene om nødvendig.
 Lukk igjen glidelåser, knepp igjen dyne- og putetrekk.
 Fjern gardinoppheng eller ha dem i et nett eller en pose.
 Vask følgende plagg i en vaskepose / et putevar:

– ømfintlig tøy, f.eks. strømpebukser, gardiner
– små plagg, f.eks. sokker eller lommetørkler
– BH-er med bøyler (bøylene kan lett løsne i løpet av 

vasken og forårsake skader)
 Vask bukser, strikketøy og vevde tekstiler, f.eks. trikotstoffer, 

T-skjorter og gensere med vrangsiden ut.

Klargjøre vask til 
tørking

– Tørk bare tekstiler som er vasket, skylt og sentrifugert.
– Sentrifuger også strykefritt tøy før tørking.
– Sorter vasken etter material og ønsket tørkingsgrad for å sikre en re-

gelmessig tørking.

Legge i tøy
Før du legger tøyet i kombimaskinen må du forsikre deg om at det ikke 
er fremmedlegemer eller kjæledyr inne i trommelen.

Eksplosjonsfare! Tøy som er blitt forhåndsbehandlet med løsemiddelhol-
dige vaskemidler, f.eks. flekksalt eller løsemiddel for flekker, må vaskes 
ut grundig for hånd før de legges i kombimaskinen.

 Fold ut tøyet og legg det løst i trommelen.
Bland små og store tøystykker.

 Se maksimal trommelbelastning, 
programtabell –> side 30.

 Pass på at ikke plaggene klemmes fast mellom døren og 
gummitetningen.

 Lukk døren. Den smekkes på plass.
 Mål opp og fyll i vaske- og skyllemiddel for rent vaskeprogram eller 

vaske- og tørkeprogram.
 Åpne vannkranen.

Sorter vasken etter 
angivelsene etikettene

Etikett Tøytype

a Tørking med normal temperatur

` Tørking med lav temperatur (skånsom tørking)
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Vaske- og skyllemiddel

Vaskemiddelskuff
Vaskemiddelskuffen er inndelt i tre kamre

Kammer I : Vaskemiddel til forvask
Kammer II : Vaskemiddel til hovedvask
Kammer i : Flytende tilleggsmidler som stivelse og tøymykner.
Tilleggsmidler blir automatisk tilsatt under siste skylling

– Følg maks. klesmengde, ellers tømmes kammeret i for tidlig.
– Tyktflytende tilleggsmidler må fortynnes med vann før de fylles i vaske-

middelskuffen slik at man unngår tilstopping.

Innsats for flyttende vaskemiddel: Må settes inn før bruk av flytende 
vaskemiddel.

Slik gjør du:

 Trekk vaskemiddelskuffen ut til den stopper.
 Trekk innsatsen i kammer II forover så langt det går og vipp den 

nedover.

Avkalkningsmiddel kan fylles i kamrene I og II iht. produsentens informa-
sjon. Tilsett først vaskemiddel og deretter avkalkningsmiddel.

Vaske- og skyllemiddel 
Fare for forgiftning!
Oppbevar vaske- og skyllemidler utilgjengelig for barn.

Etsefare!
Vær forsiktig når du åpner vaskemiddelskuffen! Det kan fremdeles være 
rester av vaskemiddel i skuffen!

Ta hensyn til følgende når du doserer vaskemiddelet:
– Tøymengden
– Angivelsene fra vaskemiddelprodusenten
– Graden av tilsmussing
– Vannets hardhet. Det lokale vannverket kan opplyse om vannets hard-

het der du bor.

Med riktig dosering reduserer du belastningen på miljøet og oppnår et 
godt vaskeresultat.

For ullprogrammer må det bare brukes ph-nøytralt ullvaskemiddel.

II

I
i

Avkalkingsmiddel
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Normalt skittent tøy

 Still inn programmet.
 Ikke velg ! (forvask) –> side 15.
 Tilsett samlet mengde vaskemiddel iht. produsentens anvisninger i 

kammer II i vaskemiddelskuffen.

Svært skittent tøy

 Still inn programmet.
 Velg  ! (forvask) –> side 15.
 Tilsett 1/4 av anbefalt vaskemiddelmengde i kammer I i vaskemiddel-

skuffen og 3/4 av vaskemiddelet i kammer II.

Flytende vaskemiddel skal kun brukes til hovedvask uten forvask.

Slik gjør du:

 Fyll anbefalt vaskemiddelmengde i en doseringshjelp for flytende 
vaskemiddel og tilsett i trommelen.

eller

 Etter at du har vippet ned innsatsen for flytende vaskemiddel, 
tilsettes vaskemiddel i kammer II i vaskemiddelskuffen.

Skalaen på innsatsen for flytende vaskemiddel er til hjelp ved dosering 
av flytende vaskemiddel.

Hvis kammer II brukes til vaskepulver, må
innsatsen for flytende vaskemiddel vippes opp.

Dosering av vaskepulver

Dosering av flytende 
vaskemiddel
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Programmer

Programvelger
Programmene kan stilles inn med programvelgeren.

Tiden som gjenstår frem til programmet er ferdig,og anbefalt tøymengde 
vises i displayet.

Vaskeprogrammer
Cottons °C F (Bomull)

Egnet for slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som kan kokes

– Kulørtvask til 60 °C
– Hvitvask 60 °C til 90 °C

= Easy-Care (strykefritt)

Vaskeprogram for mindre slitesterke tekstiler av bomull, lin, syntetiske 
stoffer eller blandingsfiber. Det anbefales å sortere etter farge.

8 Delicate/Silk (finvask/silke)

Skånende program til ømfintlige, vaskbare tekstiler, f.eks. av silke, sateng, 
syntetiske stoffer eller blandingsfiber (f.eks. gardiner). Skånende sentrifu-
gering mellom skyllingene og redusert sentrifugeringshastighet.

p Wool : (ull)

Ull toves ved påvirkning av varme, fuktighet og bevegelse. Ullprogrammet 
tar hensyn til disse egenskapene, og finner en balanse mellom stillstand 
og bevegelse.
Egnet for tekstiler av ull eller som inneholder ull, som kan vaskes for hånd 
eller i maskin.

Mix =;: (blanding)

Til vasking av blandet tøy av ulike slitesterke og strykefrie tekstiler. 

Tørkeprogrammer
ˆ Intensive Dry (intensivtørking)

Intensiv tørking for a (slitesterke tekstiler). Tørkingen utføres ved 90 °C .

‰ Low Heat Dry (skånsom tørking)

Skånende tørking for ̀  (strykefrie tekstiler). Tørkingen utføres ved 60 °C .
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Spesialprogrammer
7 Fluff Clean (loskylling)

Trommelen må være tom.

Dette programmet utføres for å fjerne eventuelle lodotter fra tørkesyklu-
sen. Blinker symbolet l (loskylling) i displayet på kombimaskinen og 
viser at programmet må gjennomføres. Den elektroniske syklustelleren 
nullstilles deretter automatisk. Symbolet 7 (loskylling) slukker når pro-
grammet er ferdig.

For å starte programmet 7 Fluff Clean (loskylling) går du frem som føl-
ger:

 Kontroller at trommelen er helt tom og lukk døren.Dette gjør du ved å 
stille programvelgeren på 7 Fluff Clean (loskylling).

 Trykk på tasten Start/Pause !.

Programmet 7 Fluff Clean (loskylling) kan også utføres når som helst 
uten oppfordring fra maskinen.

Rinse ' + Spin 0 (skylling og sentrifugering):
En ekstra skyllesyklus etterfulgt av sentrifugering. Hvis vasken skal tas ut 
dryppvåt, skal sentrifugeringen settes på  $ (skyllestopp) –> side 15.

Empty ` + Spin 0 (utpumping og sentrifugering):
Utpumping av skyllevannet etter programmer med $ (skyllestopp) –
> side 15.

 Sett programvelgeren på  Empty ` + Spin 0 (utpumping og sentrifu-
gering) .

 Sett sentrifugeringshastigheten på $ (skyllestopp).
 Trykk på tasten Start/Pause !.

eller

utpumping og sentrifugering med ønsket sentrifugeringshastighet:

 Sett programvelgeren på Empty ` + Spin 0 (utpumping og sentrifu-
gering).

 Trykk på tasten 0 Spin (sentrifugering) flere ganger, helt til ønsket sen-
trifugeringshastighet nås.

 Trykk på tasten Start/Pause !.



Vaske- og tørkealternativer   

Tasten 0 Spin (Sentrifu-
gerings hastighet)

Sentrifugeringshastigheten kan justeres individuelt for hvert program.
Trykk på tasten 0 Spin (sentrifugering) helt til ønsket sentrifugeringshas-
tighet vises.

Ved $ (skyllestopp) er sentrifugeringsfunksjonen deaktivert.
Tøyet blir liggende i siste skyllevann.

Det automatiske kontrollsystemet for ubalanse bruker gjentatte sentrifuge-
ringsforsøk til å sørge for jevn fordeling av tøy. Ved svært dårlig tøy-
fordeling, reduseres hastigheten på sluttsentrifugeringen av 
sikkerhetsgrunner, eller sentrifugeringen gjennomføres ikke.

Tasten Option 
(alternativer)

Tasten Select (innstill)

De innstilte vaskeprogrammene kan tilpasses individuelt.

Slik velger du ønsket vaskealternativ:
 Trykk på tasten Option (alternativer) helt til ønsket vaskealternativ 

velges (kontrollampen blinker).
 Trykk på tasten Select (innstill) for å slå vaskealternativet av og på 

(kontrollampen lyser ikke / lyser).

Når tasten Option (alternativer) holdes inne, blir alle vaskealternativene 
gjennomgått.

Vaskealternativer
T - Forvask Forvask ved 35 °C. Passer for svært skittent tøy.

@ - Intensiv Forlenget vasketid. Passer for ekstra skittent tøy med inntørkede flekker. 
Ikke mulig sammen med R (fleksibel tid)

Q - Antikrøll Spesielt sentrifugeringsforløp med løsning av tøyet etterpå. Skånsom 
sluttsentrifugering med redusert sentrifugeringshastighet. Restfuktigheten 
i tøyet er noe høyere. Redusert krølldannelse. Enklere å stryke tøyet.

) - Mer vann Høyere vannivå og tilleggsskylling. For områder med svært bløtt vann eller 
for et forbedret skylleresultat. Ev. vaskemiddelrester fjernes lettere.

R - Fleksibel tid Stille inn vaskevarigheten normal – middels – minst.

C  - Signal Aktivere eller deaktivere signaltonen.

0 Delay (ferdig om-tid) 
Du kan forskyve programstarten før programmet startes. Med resttiden 
bestemmer du når det valgte programmet skal avslutte. Resttiden kan 
stilles inn i timeintervaller, opptil maksimalt 24 timer. Trykk på tasten 
0 Delay (ferdig om-tid) helt til ønsket timetall vises. 

Trykk deretter på Start/Pause !. Programmet begynner forsinket, avhen-
gig av den innstilte resttiden. I displayet vises tiden som er gjenstår før 
programmet er ferdig.

ˆ Dry (tørking)
Tørkeprogrammene –> side 13 kan tilpasses individuelt med tørketiden.
– Trykk på tasten ˆ Dry (tørking) helt til ønsket tørketid vises i displayet.
– For å deaktivere trykker du på tasten ̂  Dry (tørking) helt  vises 

i displayet.

Skyllestopp

Kontrollsystem for ubalanse
15
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Tørkealternativer
3 Tidsstyrt tørking Du kan stille inn ønsket tørketid mellom 2:40 og 0:00 ved å trykke på tasten ˆ Dry 

(tørking) gjentatte ganger.

Trykk på tasten 
Start/Pause

Trykk på Start/Pause ! for å starte det valgte programmet.

B (resttid) vises i displayet. Symbolet 
 ! (programstart) lyser.

Programmets fremdrift vises i displayet:

! - Forvask
N - Hovedvask
' - Skylle
0 - Sluttsentrifugering
ˆ - Tørke

for å endre programmet:
 Velg nytt program
 Trykk på Start/Pause !.

Hele programmet begynner forfra.

Hold inne tasten Start/Pause ! mens programmet kjører, helt til  
vises i displayet. Når programmet avbrytes, vises skiftevis  og 
resttiden. 

Trykk på Start/Pause ! for å fortsette programmet. 

Trykk på tasten Start/Pause ! helt til  vises.

Ved vaskeprogrammer med høy temperatur:
– Avkjøle tøyet: velg Rinse ' + Spin 0 (skylling og sentrifugering).
–  Velg Start/Pause !.

Ved programmer med lav temperatur:
– VelgEmpty ` + Spin 0 (utpumping og sentrifugering).
– Velg Start/Pause !.

Obs! Når tørkeprogrammet avbrytes, kan tøyet fremdeles være svært 
varmt. 

Fremdrift

Endre program

Avbryte program

Avbryte program
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Vasking og tørking 

Kun vasking
 Velg ønsket program med programvelgeren, 

f.eks. Cottons °C F (Bomull) 60 °C.
– I displayet vises vekselvis B (resttiden) og anbefalt klesmengde i 

kg. Symbolet ! (start/pause) blinker.

 Tilpass ved behov sentrifugeringshastigheten og velg vaskealternative-
ne for individuell programoppbygning –> side 15.
– Funksjonen ˆ (tørking) skal ikke være aktivert.

 Legg i tøyet –> side 9.
– Se maksimal klesmengde,

programtabell –> side 30.

 Trykk på Start/Pause !.
– B (resttiden) vises i displayet. 

Symbolet ! (programstart) lyser. 
– Vaskeprogrammet starter.

Kun tørking
 Velg ønsket tørkeprogram med programvelgeren.

– I displayet vises vekselvis resttiden og anbefalt klesmengde i kg.

 Trykk på tasten ˆ (tørking) for å stille inn tørketiden  –> side 15.

 Ilegging av vask –> side 9
– Se maksimal klesmengde, 

programtabell –> side 30.

 Trykk på Start/Pause !.
–  !  (resttiden) vises i displayet, og symbolene ˆ (tørking) og pro-

gramstart lyser.
– Tørkeprogrammet starter.

Vasking og tørking
Gjennomgående vaske- og tørkeprogrammer.

 Velg ønsket program med programvelgeren, f.eks. Cottons °C F 
(Bomull) 60 °C.
–  I displayet vises vekselvis B (resttiden) og anbefalt klesmengde i 

kg. Symbolet !  blinker.

 Tilpass sentrifugeringshastigheten ved behov og velg vaskealternative-
ne for individuell programoppbygning –> side 15.

 Trykk på tasten ˆ Dry (tørking)  for å stille inn tørketiden –> side 15.

 Legg i tøyet –> side 9.
– Se maksimal klesmengde i kg,

programtabell –> side 30.

 Trykk på Start/Pause !.

Tørkeprogrammet bestemmes automatisk av vaskeprogrammet, 
programtabell –> side 30.
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Programslutt
Vaske- og tørkeprogrammene avsluttes automatisk.
I displayet vises .

 Still programvelgeren på Off (av)
 Ta tøyet ut av trommelen.
 La døren stå åpen slik at innsiden av kombimaskinen tørker.
 Steng vannkranen. Dette er ikke nødvendig på modeller med 

Aquastop.

Hvis sentrifugeringsfunksjonen var deaktivert ved begynnelsen av vaske-
syklusen, $ (uten sluttsentrifugering = tøyet blir liggende i siste skylle-
vann), stanses vaskeprogrammet etter siste skylling. I displayet vises 

 og  vekselvis.

Slik pumper du ut skyllevannet / sentrifugerer tøyet:

 Trykk på tasten 0 Spin (sentrifugering) inntil ønsket sentrifugerings-
hastighet er stilt inn. Vannet pumpes ut, kombimaskinen sentrifugerer. 
Når  vises i displayet, er programmet avsluttet.

Maks. sentrifugeringshastighet avhenger av hvilket vaskeprogram som er 
valgt.

Hvis det ikke skal sentrifugeres.

 Sett sentrifugeringshastigheten på  $ (skyllestopp). Vannet pumpes 
ut, kombimaskinen sentrifugerer ikke. Når  vises i displayet, er 
programmet avsluttet.

 Still programvelgeren på Off (av).

 Ta ut vasken.

 La døren stå åpen slik at innsiden av kombimaskinen tørker.

 Steng vannkranen. Trengs ikke på modeller med Aquastop.

Barnesikring
Vaskemaskinen sikres mot endringer av innstilte funksjoner.

Aktivere/deaktivere: Trykk på tastene Option (alternativer) og Select 
(innstill) samtidig for å aktivere eller deaktivere barnesikringen. Når bar-
nesikringen er aktivert, lyser @ i displayet.

Skyllestopp



Rengjøring og vedlikehold      

Sikkerhetsanvisninger
Fare for elektrisk støt!
Koble alltid maskinen først fra strømnettet. Rengjør aldri kombimaskinen 
med en vannstråle.

Fare for eksplosjon!
Rengjør aldri kombimaskinen med løsemiddel.

Fare for forbrenning!
Varmt vaskevann må kjøles av før det slippes ut.

Kabinett og 
betjeningspanel

Tørkes av med en myk, fuktig klut.
Rester etter vaskemidler og rengjøringsmidler må straks fjernes.
Ikke bruk vannstråle til rengjøring.

Trommel
Fjern resterende fremmedlegemer fra trommelen og gummitetningen
.

Avkalke trommelen:
– Bruk kun anerkjente avkalkningsmidler med rustbeskyttelse 

for vaskemaskiner når du avkalker kombimaskinen.
– Følg produsentens angivelser for bruk og dosering.
– Etter avkalking og fjerning av rust i trommelen kjøres

programmet Rinse ' + Spin 0 (skylling og sentrifugering) flere gan-
ger slik at alle syrerester blir fjernet.

Når metallgjenstander som ligger igjen (for eksempel mynter, binders, 
stifter, spiker) har ført til rustflekker:
– Bruk klorfrie vaskemidler. Vær oppmerksom på produsentens 

angivelser. Bruk aldri stålull.

Vaskemiddelskuff
Ved rester av vaske- eller skyllemidler:
 Trekk vaskemiddelskuffen ut til den stopper.
 Trykk på sonen merket med PUSH og trekk ut vaskemiddelskuffen.
 Rengjør sporet til vaskemiddelskuffen i kombimaskinen.
 Ta ut innsatsen i tøymyknerkammeret.
 Rengjør vaskemiddelskuffen og innsatsen i tøymyknerkammeret i ren-

nende vann.
 Sett i innsatsen i tøymyknerkammeret. 
 Sett inn vaskemiddelskuffen.
19
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Vannpumpe

 Ta avløpsslangen ut av holderen.

 Ta ut pluggen fra avløpsslangen og slipp ut vaskevannet.
– Tøm avløpsbeholderen flere ganger ved behov.
– Sett inn pluggen igjen når det ikke kommer ut mer vann.

 Sett avløpsslangen inn i holderen .

 Skru av pumpelokket.
– Rengjør pumpehuset og fjern fremmedlegemer 

fra det.
– Kontrollere at løpehjulet kan rotere fritt.

 Sett pumpelokket på igjen og skru fast.

 Sett sokkeldekselet i de fire låsekrokene og fest det på huset med lås-
estiftene.

Sil i vanntilførsels-
slangen

Hvis det ikke kommer vann eller nok vann inn i kombimaskinen, skal først 
vanntrykket i tilførselsslangen reduseres:
 Steng vannkranen.
 Velg et program (ikke Rinse ' + Spin 0 (skylling og sentrifugering) 

/ Empty ` + Spin 0 (utpumping og sentrifugering)).
 Taste Trykk på Start/Pause !.
 La programmet kjøre i ca. 40 sekunder.
 Sett programvelgeren på Aus (av).
 Trekk støpselet ut av stikkontakten.
 Skru vanntilførselsslangen av vannkranen.
 Rengjør silen med en liten børste eller pensel.
 Koble slangen til igjen.
 Åpne vannkranen.
 Kontroller om det lekker vann ut av enden på slangen.
 Hvis det lekker vann, kontrollerer du at silen sitter riktig.

Avkalke 
kombimaskin

Ved riktig vaskemiddeldosering er avkalkning ikke nødvendig. Dersom 
det likevel skulle være nødvendig å foreta avkalkning, gjøres det i henhold 
til anbefalingene fra produsenten av avkalkningsmiddelet. Du kan kjøpe 
egnede avkalkningsmidler på Internett-siden vår eller fra kundeservice –
> side 24.

 Sett programvelgeren på Off (av).
 Bruk en skrutrekker til å løsne festestiftene.
 Vipp ut sokkeldekselet og ta det opp.

Slippe ut vann

Rengjøre vannpumpen
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Hva kan du gjøre dersom ... 
Fare for elektrisk støt!
Reparasjoner skal alltid utføres av vårt servicepersonell eller en autorisert 
fagperson.

I tilfeller hvor reparasjon er nødvendig, eller når du ikke kan løse en feil 
ved hjelp av følgende tabell:

 Sett programvelgeren på Off (av).
 Koble kombimaskinen fra strømnettet.
 Steng vannkranen.
 Kontakt kundeservice –> side 24.

Andre feilkoder er kun ment for kundeservice.
Noter feilkoden for kundeservice.

Feil Mulig årsak Løsning

Programmet starter ikke. Du har ikke trykket på Start/Pause-tas-
ten.

Taste Trykk på Start/Pause !.

Starttidsforsinkelse er valgt. Ingen feil. Kombimaskinen starter ikke 
etter at den innstilte tiden har gått.

Strømbrudd.

Valgt starttidsforsinkelse er slettet.

Velg startforsinkelsestiden på nytt eller 
start programmet umiddelbart: 
Taste Trykk på Start/Pause !.

Døren er ikke helt lukket. Lukk døren.

Støpselet er ikke satt riktig inn i stikk-
kontakten.

Sett støpselet riktig inn.

Maksimal sentrifugerings-
hastighet kan ikke stilles 
inn.

Maksimal sentrifugeringshastighet 
avhenger av valgt program.

Endre programmet ved behov.

Vaskemiddelrester i vaske-
middelskuffen.

Fuktig eller klumpet vaskemiddel. Rengjør og tørk vaskemiddelskuffen –
> side 19.

Bruk doseringshjelp for flytende vaske-
middel.

Feilkode Beskrivelse av problemet

Døren er ikke helt lukket. Lukk døren.

Vannbeskyttelsessystemet er aktivert Koble maskinen fra strømnettet, skru igjen 
vannkranen og kontakt kundeservice

Vaskevannet renner ikke inn. Se feilen Det kommer ikke inn vann

 Vannet pumpes ikke ut Se feilen Vannet pumpes ikke ut

 Dette er ingen feil! Kontrollsystemet registrerer ubalanse som forårsakes av tøy-
stykker. Programmet “Loskylling“ kan ikke starte. Ta ut tøyet.

 

 

Ikke tatt hensyn til maksimal eller minimal fyllmengde for tørking. HI/End eller 
LO/End blinker vekselsvis i displayet. Se feilen Tørkeresultatet er ikke tilfreds-
stillende.

˜—ˉ˜

—Ÿ –©‘š
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Det kommer ikke inn vann. Støpselet er ikke satt riktig i. Sett støpselet i riktig.

Døren er ikke helt lukket. Lukk døren.

Vannkranen er ikke åpen. Åpne vannkranen.

Silen i vanntilførselslangen er tett. Rengjør silen i vanntilførselslangen –
> side 20.

Vanntilførselslangen har en knekk eller 
er i klem.

Kontroller vanntilførselsslangen.

Sterke vibrasjoner ved 
sentrifugering.

Kombimaskinen er ikke riktig justert.

Transportsikringen er ikke fjernet.

Juster kombimaskinen –> side 27
Fjern transportsikringen –> side 26.

Kombimaskinen fylles med 
vann og pumper det stadig 
ut.

Avløpslangen er satt på for lavt nede. Sett avløpsslangen riktig på –
> side 29.

Ikke synlig vann i tromme-
len.

Ingen feil. I enkelte programmer er vannet under 
det synlige området.

Vann lekker ut under maski-
nen.

Vanntilførselsslangen er ikke tett. Stram skruene.

Avløpsslangen lekker. Kontakt kundeservice for å skifte ut 
avløpsslangen.

Vannet pumpes ikke ut. Avløpsslangen er vridd. Sett avløpsslangen riktig på.

Vannpumpen er tett. Rengjør vannpumpen –> side 20.

Det kommer skum ut av vas-
kemiddelskuffen.

Vaskemiddelet er overdosert. Bruk bare vaskemiddel for tekstiler 
som er egnet for vaskemaskiner.
Pass på at doseringen er korrekt.

Maskinen sentrifugerer lett 
flere ganger.

Ingen feil.

Kontrollsystemet for ubalanse prøver å 
jevne ut ugunstig tøyfordeling ved å 
sentrifugere lett flere ganger.

Vask alltid store og små plagg 
sammen.

Tøyet er ikke riktig 
sentrifugert.

Store tøystykker er ikke jevnt fordelt i 
trommelen. Sentrifugeringshastigheten 
reduseres automatisk av sikkerhets-
grunner.

Vask alltid store og små plagg 
sammen.

Resultatet av vaskingen er 
ikke tilfredsstillende.

Tøyet er skitnere enn antatt. Velg et passende program, f.eks. et 
med forvask. Forhåndsbehandle 
flekker ved behov.

Brukt for lite eller feil vaskemiddel. Doser egnet vaskemiddel i henhold til 
produsentens anvisninger.

Maksimal fyllmengde er overskredet Velg et program som tilsvarer fyll-
mengden.

Det er rester etter vaske-
middel på tøyet.

Noen fosfatfrie vaskemidler inneholder 
rester som ikke løses opp i vann og vi-
ser seg som lyse flekker på tøyet.

Skyll tøyet gjentatte ganger eller skift til 
flytende vaskemiddel. Børst av vasken 
etter tørking.

Grå rester på tøyet. Tilsmusset av salver, fett eller olje. Vask tøyet med maksimal vaskemid-
deldosering og maksimalt tillatt tempe-
ratur, se etiketten.

Uventet programavbrudd. Tasten Start/Pause ! er trykket inn 
ved et uhell.

Trykk på tasten én gang til for å starte 
programmet på nytt.
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Sentrifugering under tørkin-
gen

Ingen feil Etter ca. 10 minutters tørketid startes 
"termosentrifugeringen" som gjør tør-
kingen mer energieffektiv.

Tørkeresultatet er ikke til-
fredsstillende.

Etter sentrifugering sitter tøyet fast i 
trommelveggen.

Løsne tøyet for hånd og start tørkepro-
grammet –> side 17.

Stengt vannkran.
Maksimal fyllmengde er overskredet
Det er valgt for kort tørketid.

Åpne vannkranen.
Reduser tøymengden i henhold til pro-
grammet –> side 30.
Velg tørketid som passer til tøymeng-
den og -typen.

Det er ikke tatt hensyn til maksimal 
eller minimal fyllmengde –> side 30.

Når programmet er avsluttet: Tilpass 
fyllmengden, velg et egnet tørkepro-
gram og start på nytt.

Tøymykner skylles ikke inn i 
vasken, eller det ligger for 
mye vann igjen i 
kammeret i.

Innsatsen i tøymyknerkammeret er ikke 
satt riktig på eller er tett.

Rengjør innsatsen i tøymyknerkamme-
ret og sett den korrekt på plass i 
kammeret i –> side 19.

Tøyet tørkes ikke Vannkranen er stengt. Åpne vannkranen.

For stor tøymengde. Reduser tøymengden.

For kort tørketid. Velg passende tørketid

Det vises ingen tilbakemel-
ding i displayet.

Strømbrudd. Programmet fortsetter når strømmen 
kommer tilbake. Hvis tøy skal tas ut un-
der strømbrudd, må vaskevannet slip-
pes ut først, –> side 20. Kontroller om:
-støpselet sitter riktig i stikkontakten
-sikringen (kretsbeskyttelsen) er gått; 
ring kundeservice

Døren kan ikke åpnes. $  Skyllestopp er valgt. Velg programmet Empty` + Spin 0 
(utpumping og sentrifugering) og trykk 
på Start/Pause !.

Programmet kjører, eller døren er låst 
av sikkerhetsgrunner.

Vent til du ser  i displayet.

Strømbrudd. Åpne døren mekanisk.

Nødutløsning For åpne døren mekanisk ved strømstans må du:

 sette programvelgeren på Off (av) og trekke støpselet ut av stikkontakten

 åpne sokkeldekselet og slippe ut vannet –> side 20

 trekke nødutløsningen ned og samtidig åpne døren
– Kontroller at det ikke er vann eller varmt vaskevann i kombimaskinen før 

du åpner døren.

Ikke åpne døren med nødutløsningen mens trommelen fremdeles roterer.

Dersom du ikke kan utbedre feilen selv (ved å slå apparatet av og på), eller dersom det er nødvendig med en 
reparasjon:
– Still programvelgeren på Off (av) og trekk støpselet ut av kontakten.
– Steng vannkranen og ring kundeservice –> side 24.
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Kundeservice 
Før du ringer til kundeservice, bør du kontrollere om du kan utbedre feilen 
selv.–> side 21

Hvis du tilkaller en tekniker for å få råd og veiledning, må du betale for 
dette selv, også i garantitiden.

Nærmeste kundeservice finner du enten her eller i kundeservice-oversik-
ten (avhengig av modell).

Oppgi produktnummer (ENr.) og produksjonsnummer (FD) for maskinen 
ved kontakt med kundeservice. 

Skriv numrene for din maskin her. 
Du finner disse opplysningene på typeskiltet i 
dørrammen.

Ved å oppgi produkt- og produksjonsnummer, kan du unngå at service-
tekniker må foreta unødvendig kjøring. Dermed sparer du også merkost-
nader.

Du kan stole på kompetansen til produsenten. Ta kontakt med oss. Da 
kan du være sikker på at reparasjonen utføres av en kvalifisert servicetek-
niker som bruker originale reservedeler.



Monteringsanvisning      

Sikkerhetsanvisninger
Kombimaskinen er tung. Vær forsiktig ved løfting.

Ikke ta i bruk kombimaskiner med synlige skader. Ta kontakt med 
kundeservice eller forhandleren hvis du er i tvil.

Ikke sett kombimaskinen utendørs eller i områder hvor det er fare for 
frost. Slanger som er frosset, kan briste eller sprekke. Kombimaskinen 
kan da bli ødelagt. 

Ikke sett kombimaskinen opp-ned eller på siden. Ikke løft opp kombimas-
kinen etter deler som stikker ut (f.eks. døren).

Kombimaskinen må ikke settes opp bak en dør eller skyvedør, fordi dette 
kan blokkere eller stoppe døren på tørketrommelen. Dermed sikrer du at 
barn ikke kan sperre seg inne i maskinen og komme i livsfare.

Fjern transportsikringene og tverrforbindelsen, og ta vare på dem.

I tillegg til veiledningene som er oppgitt her, må det tas hensyn til særlige 
forskrifter fra lokale vann- og elektrisitetsverk.

I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.
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Dette følger med

På baksiden av kombimaskinen:

– Vannavløpsslange
– Inntaksslange
– Nettledning med støpsel
– Bruksanvisning + hefte med kundeserviceadresser

Fuktighet i trommelen er forårsaket av sluttkontrollen som hver kombi-
maskin går igjennom før den forlater fabrikken.

Fjerne transport-
sikringer

Skru ut alle de skruene 
med  skrunøkkelen som 
følger med.

Fjern alle transportsikringene helt og ta 
strømledningen ut av holderne.

Sett inn beskyttelses-
deksler.

– Før første gangs bruk må alle transport-
sikringer fjernes helt, og oppbevares for 
senere transport.

– Ved senere transport må transportsikrin-
gene monteres igjen – skader på kombi-
maskinen forhindres.

Oppstilling og 
oppretting

– Det er viktig at maskinen står støtt, slik at den ikke beveger seg ved 
sentrifugering.

– Underlaget må være fast, rent og jevnt. 

– Parkett og myke gulvbelegg, f.eks. gulvtepper eller belegg med 
skumstoff er ikke egnet som oppstillingsunderlag.

Antall Betegnelse

5 stk. Deksler til åpningene etter fjerning av transportsikringene.

1 stk. Nøkkel

1 stk. 1 slangeklemme Ø 24–40 mm for tilkobling til en servant.

1 stk. Dørsjablon

2 stk. Dørhengsler med skruer
26



Oppstilling
Glideplater gjør det enklere å skyve vaskemaskinen i innbyggingsnisjen.  
Kan de bestilles hos kundeservice med reservedelsnr. 66 1827. Glidepla-
ter skal fuktes med vann og oppvaskmiddel før de skyves inn i maskinen. 
Ikke bruk fett og/eller olje!

Oppretting
Hvis apparatet bråker, vibrerer kraftig og "vandrer", kan det være fordi det 
ikke er korrekt innrettet.

– Alle de fire føttene må stå på et fast gulvunderlag.
– Kombimaskinen må stå stødig.
– Kontroller at kombimaskinen står plant ved hjelp av et vaterpass, og 

juster den om nødvendig.
– Kombimaskinen må ikke stå inntil sideveggene i innbyggingsnisjen!
– Kontramutrene på de fremre apparatføttene må være skrudd godt fast 

mot kabinettet.
.
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Mål
Bredde x dybde x høyde 595 mm x 584 mm x 820 mm

Vekt 85 kg

Lengde på slange og ledninger
Tilkobling på venstre side eller Tilkobling på høyre side

Vanntilkobling
For å unngå lekkasje og vannskader må du alltid følge anvisningene i 
dette kapittelet.

I tvilstilfeller må tilkoblingen foretas av en fagperson.

Tilførsels- og avløpsslanger for vann kan føres på venstre eller høyre side, 
alt etter behov ved installasjon.

Bruk bare den medfølgende inntaksslangen eller en slange kjøpt i faghan-
del. Bruk ikke en brukt slange!

Vanntilførsel
Vanntilførselslangen skal ikke:
– få knekk eller klem,
– modifiseres eller klippes over (ellers kan ikke fastheten garanteres).

Kontroller vanntrykket i offentlig nett:

Vanntrykket må ligge mellom 50–900 kPa (0,5–9 bar) (med åpnet vann-
kran skal det strømme minst 8 liter i minutter).
Ved høyere vanntrykk må det monteres trykkreduksjonsventil.

Inntaksslangen for kaldtvann (blå overfalsmutter) kobles til kaldtvannskra-
nen med ¾"-gassgjenger.

Ved varmvannforsyning* kobles slange med (rød overfalsmutter) til varm-
tvannskranen. Vanntemperaturen må ikke overskride 60 °C.

Plastskrukoblingen skal bare skrus fast for hånd. 
Ikke fjern silen fra inntaksslangen.

Etter tilkobling av inntaksslangen:
– Skru kranen helt opp.
– Kontroller at koblingspunktene er tette.

min.
500
maks.
900

min.
500
maks.
900

ca. 1200

ca. 1400

ca. 1150

ca. 950

ca. 800

ca. 750

Mål i mm

*avhengig av modell



Vannavløp

– Ikke knekk eller dra i avløpsslangen.

– Høydeforskjell mellom oppstillingssted og avløp:
maks. 90 cm, min. 50 cm.

Sikre tilkoblingsstedet med slangeklemme, 24–40mm (fås kjøpt i faghan-
delen).

Elektrisk tilkobling
Kombimaskinen skal kun tilkobles vekselstrøm via en jordet stikkontakt 
som er forskriftsmessig installert.

Ved bruk av jordfeilbryter må det kun brukes en type som er merket slik: 
‚.
Kun dette merket garanterer overholdelse av alle for tiden gjeldende for-
skrifter.

Nettspenningen og spenningsverdien må stemme med kombimaskinen 
(typeskilt).
Koblingsverdi og nødvendig sikring er angitt på typeskiltet.

Påse at:

– støpsel og stikkontakt passer sammen
– ledningstverrsnittet er tilstrekkelig
– jordingssystemet er installert forskriftsmessig
– nettledningen ikke ligger under apparatet
– støpselet alltid er tilgjengelig

Endringer i elektrisk tilkobling skal kun utføres av en fagperson. 

Ikke bruk dobbel- eller flerkontakter og skjøteledninger.

Ikke ta i eller dra i nettstøpselet med fuktige hender. 

Trekk alltid i selve støpselet når du skal ta det ut av stikkontakten.

Montering av dørhengs-
ler på kombimaskinen

Etter oppstilling av kombimaskinen i innbyggingskjøkkenet kan den skju-
les bak en dør. I så fall må man montere de hengslene som fulgte med 
leveransen av kombimaskinen.

Avløp i en servant
29



3
0

Programtabell
Følg anvisningene om etiketter, tekstiltype og tøymengde.
 

* Programmer og alternativer avhengig av modell.

**Redusert tøymengde med sammenhengende vaske- og tørkeprogram

Tekstiltype Alternativer* Tørking

Programmer* °C maks. T @ Q Z R ˆ ‰

Cottons °C F 
(Bomull)

30–90 7 kg/
4 kg**

Slitesterke tekstiler, tekstiler av bomull eller lin som 
tåler kokvask

G G G G G G A

= Easy- Care 
(strykefritt)

30–40 3.5  kg Strykefrie tekstiler av bomull, lin, syntetiske stoffer 
eller blandingsfiber

G G A G G A G

Mix =;: (Blan-
ding)

30 3  kg Tekstiler av bomull eller strykefrie tekstiler G G G G G A G

8 Delicate/Silk 
(finvask/silke) 

30

2  kg

Ømfintlige, vaskbare tekstiler, f.eks. av silke, sateng, 
syntetiske stoffer eller blandingsfiber (f.eks. gardi-
ner)

A G A G A A A

p Wool : (ull) kaldt-30 Tekstiler av ull eller som inneholder ull, som kan 
vaskes for hånd eller i maskin

A A A A A A A
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Forbruksverdier

Vasking
Program Fyllmengde Strøm*** Vann*** Programvarighet***

Cottons°C  F (Bomull) 30 °C

7 kg

0.44 kWh 62 l 1:51 h

Cottons°C  F (Bomull) 40 °C 0.83 kWh 62 l 1:51 h

Cottons°C  F (Bomull) 60 °C @ In-
tensiv*

1.27 kWh 52 l 2:45 h

Mix =;:  30 °C
3.5 kg

0.30 kWh 44 l 0:49 h

Easy- care = (strykefritt) 40 °C 0.62 kWh 45 l 1:43 h

8 Delicate/Silk (Finvask/Silke) 30 °C

2 kg

0.20 kWh 49 l 0:36 h

p Wool (Ull) : Ž (kaldt) 0.10 kWh 49 l 0:47 h

p Wool (Ull) : 30 °C 0.20 kWh 49 l 0:47 h

Cottons ;c (Bomull) 60 °C, @ In-
tensiv, ˆ intensive dry 
(2 omganger)**

7 kg/4+3 kg
5.50 kWh 99 l 7:00 h

Effektforbruk i avslått tilstand 0.20 W

Effektforbruk i påslått tilstand 0.80 W

* Programinnstilling for testing i henhold til gjeldende gyldig EU-standard EN 60456.  Ved sammenligningstest ber vi om at 
programmene testes med spesifisert mengde og maksimal sentrifugeringshastighet.
** Tørkeytelsestester for EUs energimerke utføres i henhold til EN50229. Maksimal vaskemengde deles inn i 2 tørkesykluser 
(4 kg - 130 min/ 3 kg - 110 min), og hver tørkemengde tørkes ved hjelp av valget Cottons ;c (Bomull) 60 °C, @ Intensiv, 
intensive dry ˆ.
*** Verdiene kan variere i forhold til de indikerte verdiene avhengig av vanntrykk, vannhardhet, innløpstemperatur, romtem-
peratur, type klesvask, mengde klesvask og skittenhetsgrad, type vaskemiddel, variasjoner i strømtilførselen og valgte til-
leggsfunksjoner.

Tørking*
Program Fyllmengde Cupboard dry Iron dry

ˆ Intensive Dry 
(intensivtørking)

1.5 kg 1:30 h 1:00 h 

2 kg 1:30 h 1:00 h

2.5 kg 1:40 h 1:30 h

3 kg 1:50 h 1:35 h

3.5 kg 2:00 h 1:40 h

4 kg 2:10 h 1:50h

‰ Low Heat Dry (skånsom tørking)

1.5 kg 1:30 h 1:00 h

2 kg 1:30 h 1:00 h

2.5 kg 1:50 h 1:30 h

3 kg 2:10 h 1:40 h

*)Verdiene kan avvike noe fra de oppgitte verdiene avhengig av tekstiltype, sammensetningen av tøyet som skal tørkes, rest-
fuktigheten i tøyet og klesmengden.
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Du finner mer informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester på: 

www.siemens-home.bsh-group.com eller via våre servicesentre.

BSH Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Str. 34
81739 München / GERMANY

WK14D321EU
06.2017
9001109838
19291026003

Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelisens.
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