Bruksanvisning

Tvättmaskin
Torktumlare
Torkskåp

TVÄTTMASKIN
PW 6055 Vario / PW 6065 Vario

, Läs ovillkorligen bruksanvisningen och
beakta säkerhetsanvisningarna och varningarna.

Multifunktionsväljare och display

Välj språk

Multifunktionsväljare
När du vrider multifunktionsväljaren ändrar du markeringens position i displayen.
När du trycker på multifunktionsväljaren
bekräftar du den markerade menypunkten.

Flaggsymbolen J är till hjälp för att stälDirektvalsknappar
la in språk.
Med knapparna D, E, F och
G väljer du de 4 programmen till vän- ^ Välj språk och bekräfta det.
ster i displayen. I övriga menyer har
direktvalsknapparna andra funktioner.

Lägg i tvätt

Tillsätt tvättmedel

Välj program och starta

?
^ Koppla in tvättmaskinen med s
och öppna luckan med .
^ Lägg i tvätten sorterad efter färg och
skötselsymbol.
^ Stäng luckan med en lätt svängrörelse. Se till att textilierna inte kläms fast
i luckan.

är till
ansluten
till
^ Tvättmaskinen
i
= Tvättmedel
förtvätten.
automatisk dosering, därför behövs
j = Tvättmedel till huvudtvätt- eller
sköljmedel ej tillsättas
tvätten.
§

= Sköljmedel eller flytande
stärkmedel.

^ Välj program och
bekräfta det (A + B).
^ Beakta eventuellt betal-/bokningssystem (C).
^ Tryck på START-knappen (D).

Plocka ur tvätten

Öppna luckan vid strömavbrott
...avloppspump

Öppna luckan vid strömavbrott
...avloppsventil

Programslut visas i displayen.
^ Öppna luckan och ta ut tvätten.

^ Öppna luckan till avloppssystemet.

^ Öppna luckan till avloppssystemet.

^ Låt tvättvattnet rinna ut.
^ Låt tvättvattnet rinna ut.
Var försiktig om tvättvattnet är varmt!
Var försiktig om tvättvattnet är varmt!
^ Öppna luckan, till exempel med ett
skedskaft.

^ Öppna luckan, till exempel med ett
skedskaft.
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Snabbval för tvättprogram
För att göra din tid i tvättstugan enklare och förtydliga tvättprogrammen, har
tvättmaskinerna fått nya tvättprogram på snabbvalsknapparna.
Följande tvättprogram ﬁnns som snabbval:
1. Vittvätt 70°C (går att välja även 95°C)
2. Kulörtvätt 60°C
3. Kulörtvätt 40°C
4. Kulörtvätt 30°C
Tvättprogrammen är vanliga standardtvättprogram som vi rekommenderar att
du som hyresgäst använder.
Hårt smutsad tvätt
Om tvätten är hårt smutsad eller nedﬂäckad (med till exempel blod, svett, urin,
uppkastningar eller annat) välj till ”Förtvätt”, som ﬁnns under ”Tillval”.
Korta snabbprogram för lätt smutsad tvätt
Tvättprogrammen ”Mini 40°C” och ”Mini 60°C” är extra korta snabbprogram för
lätt smutsad tvätt. Dessa båda tvättprogram har tagits bort som snabbval,
eftersom det tidigare var otydligt att de är för korta för att ge ett fullgott
tvättresultat för normalt- eller hårt smutsad tvätt. Om du ändå vill fortsätta att
använda ”Mini 40°C” eller ”Mini 60°C” så går de att välja under ”Programval”.
Rätt dosering av ﬂytande tvätt- och sköljmedel
Tvättmaskinerna är anslutna till externa tvättmedelspumpar för att alltid
dosera rätt mängd tvätt- och sköljmedel. Då undviks överdosering och
tvättresultatet blir bättre samtidigt som miljön sparas.
OBS! Pulvertvättmedel får inte användas! Det förstör tvättmaskinen.

Fakta tvättmedel
• Allergi- och parfymfritt

• Sköljmedel med lite doft
• 6 ml per kilo tvätt för en minskad miljöpåverkan
• Eget flytande tvättmedel i tvättboll kan
användas. OBS! Ej pulvertvättmedel.
• Välj vittvättmedel för att få fläckiga vita
kläder rena.

TVÄTTMASKIN

PW 6055 Vario / PW 6065 Vario
Gr u n d p r o g r am

Tv ät t m än g d : PW 6055 Var i o / PW 6065 Var i o

Vittvätt 70 °C till 95 °C (Snabbval 1 på tvättmaskinen) ö9
Textilier

Textilier av bomull och linne, till exempel sängkläder, babykläder och underkläder.

Tvättmedel

Vittvättmedel.

Kulörtvätt kallt till 60 °C (Snabbval 2-4 på tvättmaskinen, med temperaturer 60/40/30 °C) 678
Textilier

Textilier av bomull eller blandmaterial, till exempel T-shirtar och byxor.

Tips

Tvätta mörka textilier med kulörtvättmedel eller flytande tvättmedel.

Tvättmedel

Vit- och kulörtvättmedel.

Strykfri tvätt 30 °C till 60 °C 124

max 5,5 kg / 6,5 kg

max 5,5 kg / 6,5 kg

max 3,0 kg / 3,5 kg

Textilier

Textilier av syntetiska material, blandmaterial och strykfri bomull, till exempel skjortor och blusar.

Tvättmedel

Vit- och kulörtvättmedel.

Fintvätt 30 °C till 60 °C ca
Textilier

För ömtåliga textilier av syntetfibrer, blandmaterial och konstsiden.

Tvättmedel

Fintvättmedel.

Ylle/ kallt till 40 °C
Textilier

Textilier av tvättbart ylle och blandmaterial med ylle.

Tvättmedel

Ylletvättmedel.

Mini kallt till 40 °C 67
Textilier

Små mängder lätt smutsade textilier som kan tvättas i programmet Kulörtvätt.

Tvättmedel

Vit- och kulörtvättmedel.

Siden / k al l t u p p t i l l 30 °C
Textilier

Handtvättbara textilier som inte innehåller ylle.

Tips

Tvätta nylonstrumpbyxor och behåar i tvättpåse.

Tvättmedel

Fintvättmedel.

Skjortor kallt upp till 60 °C

max 2,0 kg / 2,5 kg

max 2,0 kg / 2,5 kg

max 3,0 kg / 3,5 kg

m ax 2,0 k g / 2,5 k g

max 2,0 kg / 2,5 kg

Textilier

Skjortor och skjortblusar.

Tips

Förbehandla kragar och manschetter vid behov. Tvätta plagg och textilier av siden i programmet Siden.

Tvättmedel

Vit- och kulörtvättmedel.

In t en s i v t v ät t 40 °C t i l l 60 °C
Textilier

Mycket smutsiga textilier av bomull, linne och blandmaterial.

Tvättmedel

Vit- och kulörtvättmedel.

Outdoor kallt till 40 °C
Textilier

Jackor, byxor av mikrofibrer som Gore-Tex®, Sympatex®, Windstopper® och så vidare.

Tips

Stäng alla blixtlås på jackor. Använd inget sköljmedel.

Tvättmedel

Fintvättmedel.

Impregnering

m ax 3,0 k g / 3,5 k g

max 2,5 kg / 3,0 kg

max 2,5 kg / 3,0 kg

Textilier

För efterbehandling av mikrofiber, skidkläder eller bordsdukar av syntetmaterial.

Impregneringsmedel

Använd endast impregneringsmedel som är lämpade för textilier med membranskikt. Använd inga medel
som innehåller paraffin. Tillsätt impregneringsmedel i facket § .

Frotté 60 °C till 95 °C
Tips

Använd kulörtvättmedel för mörka textilier.

Tvättmedel

Vittvättmedel.

Med reservation för ändringar / 4009

max 4,5 kg / 5,5 kg
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Val av tvätt- och sköljmedel
Val eller frånval av tvätt- och sköljmedel sker på panelen som sitter på tvättmaskinen.

COLOR

WHITE

Valet sker med ett lätt tryck mitt på knappen för tvättmedel och sköljmedel.

SOFTNER

När tvättmaskinen sätts igång och under hela tvätttiden kommer de valda lysdioderna ß att blinka.
Till vittvätt används tvätt- och blekmedel som ger
utmärkt resultat från 30 C°.

FULL

Till Kulör-, ylle- och skontvätt används ett flytande
skonsamt tvättmedel.
1 Val av tvättmedel

COLOR

2 Val av sköljmedel

WHITE
COLOR

SOFTNER
WHITE

FULL

■ Välj tvättmedel med en lätt tryck mitt på
knappen.
■ När vänster lysdiod lyser ß är kulör-,
ylle-, och skontvätt valt.
■ När höger lysdiod lyser ß är vittvätt valt.
■ När båda lydioderna är släckta ß doseras inget tvättmedel. Egen dosering med
tvättboll är då möjlig.
Efter start av tvättmaskinen är valet av
tvättmedel fast och kan ej ändras, innan
maskinenCOLOR
gått klart. WHITE
SOFTNER

SOFTNER

FULL

■ Välj sköljmedel med en lätt tryck mitt på
knappen.
■ När lysdioden lyser ß är sköljmedel valt.
■ När lydioden är släckt ß doseras inget
sköljmedel.
Efter start av tvättmaskinen är valet av
sköljmedel fast och kan ej ändras, innan
maskinen gått klart.

3 Automatisk vägning av textilmängd

FULL

Tvättmaskinen är utrustad med automatisk vägning av textilmängd.
Inget manuellt val behövs göras, lysdioderna visar maskinens val.
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TORKTUMLARE

 Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas och
säkerhetsanvisningar och varningar ska beaktas.

PT 7137 WP Vario
Multifunktionsväljare och display

Välj språk

Multifunktionsväljare
Vrid på multifunktionsväljaren för att
ändra markeringens position i displayen.
Tryck på multifunktionsväljaren för att
bekräfta den markerade menypunkten.

Snabbvalsknappar
Flaggsymbolen  är till hjälp för att
De 4 programmen (till vänster i display- ställa in språk.
 Välj språk och bekräfta det.
en) väljer du genom att trycka på
knapparna  eller  I övriga menyer har snabbvalsknapparna
andra funktioner.

 Sortera tvätten och lägg i den

 Välj program och starta

 Sortera efter skötselsymboler:
 =
ska ej torktumlas!
 eller  = kan torktumlas.

 Koppla in torktumlaren med knappen Programslut visas i displayen.
.
 Öppna luckan och ta ut tvätten.

 A+B Vrid och tryck.
 Stäng luckan med en lätt svängrörel C
Beakta eventuellt anvisningar
se.
om betalning.
Se till att textilierna inte kläms fast i
luckan.

 D

 Plocka ur tvätten

Torktumlaren kopplar automatiskt från
(förutom i drift med betal-/bokningssystem).

Starta program

Rengöring

 Dra ut luddfiltret.

 Dra bort luddet eller använd en
dammsugare.

 Dra bort luddet eller använd en
dammsugare.

M.-Nr. 09 779 960 / 01
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Torka tvätten effektivt

De ﬂesta plagg går bra att torktumla idag.
Torktumlarna har nya skonsamma trummor och anpassade torkprogram
med lägre temperaturer för olika typer av tyger, som t ex bomull, polyester
eller ull. Det ﬁnns några saker att tänka på när du torktumlar dina plagg.
• Tvätta det som tar längst tid att torka först, t e x jeans och handdukar.
• Tumla inte enstaka plagg. Men proppa inte heller tumlaren för full.
Ju ﬂer kläder du stoppar i torktumlaren, desto längre tid tar det att torka
kläderna. Det är också anledningen till varför torktumlare har så mycket
större trumma än en tvättmaskin.
• Välj torkprogram utifrån hur torr tvätten ska bli. Du kan minska strykningen genom att inte torktumla helt torrt och sedan hänga tvätten.
SNABBVAL TORKPROGRAM
Tryck 1 och start för bomull skåptorrt
Tryck 2 och start för vit/kulörtvätt stryktorrt en droppe
Välj torkprogram utifrån hur torr tvätten ska bli. Minska strykningen genom att inte torktumla helt torrt och sedan hänga tvätten.
Tryck 3 och start för varmluft, välj tid 20 – 60 min
Tryck 4 och start för vit/kulörtvätt extratorrt
• Om torkprogrammet ”Extra torrt” har avslutats och du ej är nöjd, välj
”Varmluft” och den tid 20-60 minuter som du önskar torka plagget.
• Följ plaggets symboler för torktumling:
Torktumling

Fakta tvättmedel
• Allergi- och parfymfritt

• Sköljmedel med lite doft

Torktumling (lägre temperatur)

• 6 ml per kilo tvätt för en minskad miljöpåverkan

Torktumling (normal temperatur)

• Eget flytande tvättmedel i tvättboll kan
användas. OBS! Ej pulvertvättmedel.

Ej torktumling

• Välj vittvättmedel för att få fläckiga vita
kläder rena.

011-21 16 00 • hyresbostader.se
facebook.se/hyresbostader

TORKTUMLARE
PT 7137 WP Vario
Grundprogram

Textilier

Anvisning

Kapacitet

Vit-/Kulörtvätt
Extratorrt,
Skåptorrt+,
Skåptorrt,
Stryktorrt,
Stryktorrt,
Varmmangeltorrt

–
–
–

En- och flerlagriga textilier av bomull.
Frottéhanddukar/badlakan/morgonrockar, T-shirtar, underkläder och babykläder.
Yrkeskläder, jackor, täcken, förkläden, frottéoch linnetrasor, sängkläder, handdukar, badlakan och bordsdukar.

–
–
–
–

Välj Skongång+.
Välj Extratorrt för olika tjocka textilier med flera
lager och för särskilt tjocka textilier.
Torka inte T-shirtar, underkläder och babykläder med Extratorrt - de kan krympa.
Tvätten bör rullas ihop tills den manglas så att
den förblir fuktig.

max 6,5 kg*

Strykfri tvätt
Skåptorrt+,
Skåptorrt,
Stryktorrt

–
–

max 3,5 kg*

Strykfria textilier av syntet, bomull och blandma- Välj Skongång+.
terial.
Yrkeskläder, tröjor, klänningar, byxor och bordsdukar.

Ylle
Ylletextilier och textilier av ylleblandningar som till exempel tröjor, koftor och sockor.

Låt lufttorka efter torktumlingen.

max 2,5 kg*

Låt lufttorka efter torktumlingen.

max 3,0 kg*

Superkort

–
–

Bomulls- eller linnetextilier.
Strykfria textilier av bomull, blandmaterial eller syntet, till exempel bomullsbyxor,
anoraks, skjortor.

Kalluft
max 6,5 kg*

Alla typer av textilier som ska vädras.
Varmluft

–
–

Välj Skongång+.

max 6,5 kg*

Jeanstyg som byxor, jackor, kjolar eller skjortor.

Välj Skongång+.

max 3,5 kg*

Skjortor och skjortblusar.

Välj Skongång+.

max 2,5 kg*

Eftertorkning av flerlagriga textilier som torkar ojämnt på grund av sin beskaffenhet
eller torkning av enstaka plagg och textilier.
Enstaka textilier eller plagg som jackor, kuddar och textilier med volym.

Jeans
Skåptorrt och Stryktorrt
Skjortor
Skåptorrt och Stryktorrt
Outdoor
Skåptorrt och Stryktorrt

max 3,5 kg

Outdoor-kläder av material som kan torkas i torktumlare.

Fintvätt
Skåptorrt+,
Skåptorrt,
Stryktorrt

–
–
–

max 4,0 kg*

Ömtåliga textilier av syntet, bomull eller blandmaterial.
Tröjor, klänningar, byxor, städrockar, bordsdukar, skjortor och blusar.
Underkläder och plagg med applikationer.

Frotté

–
–

max 6,5 kg*

Större mängder enkel- och flerlagrig frotté.
Handdukar, badlakan, morgonrockar, tvättlappar och sängkläder av frotté.

Siden
Textilier av siden, till exempel blusar och skjortor.

max 1,5 kg*

Låt lufttorka efter torktumlingen.

Huvudkuddar
max 2,5 kg*

Fjäder-, syntet- eller dunkuddar (2 styckern upp till max 80x80 cm)
Korg

–
–

max 3,0 kg*

Använd endast detta program tillsammans med torkningskorgen.
Beakta torkningskorgens bruksanvisning.

Hushållsbruk

Textilier

Anvisning

Blandade textilier för programmen Vit-/Kulörtvätt
och Strykfri tvätt

Det här programmet måste frikopplas.

Kapacitet

Automatic
Skåptorrt+,
Skåptorrt,
Stryktorrt

max 3,5 kg*

*

Med reservation för ändringar / 4513

(2/2)

vikt torra produkter.
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Bruksanvisning för
torkskåp med avfuktare
 Bomullsplagg skall tvättas med kulör/vittvätt-program.
Fin/syntet-tvättprogram har lägre centrifugeringsvarv
vilket ger längre torkning.
 Häng tvätten glest och jämt fördelat.
 Undvik att hänga tvätten dubbelvikt.
 Vid torkning av jackor och dylikt bör dessa vändas och
torkas igen.
 Påslakan hängs med öppningen mot luftströmmen.
 Om skåpet öppnas under pågående torkning och våt tvätt
hängs in, räknas torktiden från denna inhängning.
 OBS! Fläkten fortsätter att gå för att kyla kompressorn
även när den röda stoppknappen trycks in.
Bryt inte strömmen med huvudströmbrytaren.
 Om huvudströmbrytaren på väggen varit bruten
startar kylfläkten när strömbrytaren slås på.
För att starta torkprocessen måste Start-knappen tryckas in!

BRUKSANVISNING
Torkskåp ECO Dryer 2.0 HP

err 4

1

Fördela tvätten jämnt på hängarna.
Häng inte tvätten för tätt, det förlänger torktiden.
Undvik att blockera hålen i skostället.
Dörren ska ej öppnas under torkprocessen.

2

Välj torkprogram
Extra Torrt
används för torkning av tjockare plagg,
djuptorkning.
Normal Torrt används för torkning av normala plagg.

3

Med Start/Stopp knappen startar och stoppas torkprocessen.
OBS torkprocessen avbryts automatiskt då tvätten är torr.

4

Avlägsna ludd på luddfiltret efter avslutad torkning.
Töm kondensvattentanken och se till att skjuta in
tanken ordentligt när den återmonteras.

5

Om displayen visar ett larm tex. ERR 4, prova
då först att nollställs larmet genom att hålla
inne Start/Stopp knappen under 5 sekunder.
Kvarstår fellarmet efter detta ska servicetekniker tillkallas.

err 4

OBS

Ett avfuktningsskåp arbetar med låga temperaturer.

Torkskåpet är endast avsett för
textilier tvättade i vatten
SE

Får ej överspolas med
vatten

Får ej användas av
minderåriga
427000881/1

Turbo emulsion
future M
BASTVÄTTMEDEL
Turbo emulsion future M är lämpligt
för alla typer av textilier och tvättmaskiner.




Hög vithetsgrad
Utan fosfat, optiskt vitt och
parfym
Produkten är allergitestad

BRUKSANVISNING
Löser smuts redan vid 40 oC.
Kan användas till alla typer av textilier
avsedda att tvättas i tvättmaskin (se
tvättråd i textilierna)
Det är särskilt viktigt att ull och andra
känsliga textilier tvättas på anpassade
tvättprogram.
Textilier som ska tvättas i kemtvätt
bör ej tvättas i tvättmaskinen.
DOSERING
2 - 15 g per kg torrt gods beroende
på smutsgrad.
FYSISK OCH KEMISK DATA
Densitet: 1,16 - 1,23
pH-värde: 13,5
LAGRING
Förvaras svalt och frostfritt.

Turbo emulsion future M
BASTVÄTTMEDEL
ANVÄNDNING
Turbo emulsion future M är lämpligt för alla typer av textilier och tvättmaskiner.
 Hög vithetsgrad
 Utan fosfat, optiskt vitt och parfym
 Produkten är allergitestad
BRUKSANVISNING
Löser smuts redan vid 40 oC.
Kan användas till alla typer av textilier avsedda att tvättas i tvättmaskin (se tvättråd i
textilierna)
Det är särskilt viktigt att ull och andra känsliga textilier tvättas på anpassade tvättprogram.
Textilier som ska tvättas i kemtvätt bör ej tvättas i tvättmaskinen.
DOSERING
2 - 15 g per kg torrt gods beroende på smutsgrad.
FYSISK OCH KEMISK DATA
Densitet: 1,16 - 1,23
pH-värde: 13,5
LAGRING
Förvaras svalt och frostfritt.

Ecolab AB
Box 164
125 24 Älvsjö
Tel. 08-603 22 00
www.se.ecolab.eu

Turbo oxysan
SKONSAMT FLÄCKBORT MED
DESINFICERANDE VERKAN
Turbo Oxysan är ett mycket skonsamt
fläckborttagare.
Turbo Oxysan bleker fläckarna på alla
tvätt och blekbara textilier redan från
30 oC.
Kan även användas till blekning av
klorkänsliga textilier.
 Lämplig för alla typer av
textilier
 Godkänd process med
Emultionsprodukter
BRUKSANVISNING
Tillsätts i huvudtvätt.
DOSERING
1-5 ml/kg torrt tvättgods.
FYSISK OCH KEMISK DATA
Densitet: 1.350 g/cm3
pH-värde: 0,8
LAGRING
Förvaras svalt i stängt
originalemballage.

Turbo oxysan
SKONSAMT FLÄCKBORT MED DESINFICERANDE VERKAN
ANVÄNDNING
Turbo Oxysan är ett mycket skonsamt fläckborttagare.Turbo Oxysan bleker fläckarna på alla tvätt och
blekbara textilier redan från 30 oC.
Kan användas till blekning av klorkänsliga textilier.
 Lämplig för alla typer av textilier - även för ull och silke
 För mild blekning och desinfektion av textilier, som kan tvättas från 30 oC
 Godkänd process med Emultionsprodukter
BRUKSANVISNING
Tillsätts i huvudtvätt.
DOSERING
1-5 ml/kg torrt tvättgods.
FYSISK OCH KEMISK DATA
Densitet: 1.350 g/cm3
pH-värde: 0,8
LAGRING
Förvaras svalt i stängt originalemballage.

Ecolab AB
Box 164
125 24 Älvsjö
Tel. 08-603 22 00
www.se.ecolab.eu

Softenit® dual
EXXcellence
HÖGEFFEKTIVT SKÖLJMEDEL
Softenit® dual EXXcellence tillför
textilierna en fantastisk mjukhet och
en frisk doft
 Förebygger statisk elektricitet
 Underlättar strykning
 Allergivänligt
ANVÄNDING
Lämpligt till alla typer av textilier och
tvättmaskiner.
DOSERING
3 - 5 ml tvättmedel per kg torrt gods
FYSISK OCH KEMISK DATA
Densitet: 1.000 g/l
pH-värde: 4,3
LAGRING
Förvaras svalt i stängt
originalemballage.
Förvaras torrt och kallt.
Skyddas mot frost.

Softenit dual EXXcellence
®

HÖGEFFEKTIVT SKÖLJMEDEL
ANVÄNDNING
Softenit® dual EXXcellence textilierna en fantastisk mjukhet och en frisk doft.




Förebygger statisk elektricitet
Underlättar strykning
Allergivänligt

BRUKSANVISNING
Lämpligt till alla typer av textilier och tvättmaskiner
DOSERING
3 - 5 ml tvättmedel per kg torrt gods.
FYSISK OCH KEMISK DATA
Densitet: 1.000 g/l
pH-värde: 4,3
LAGRING
Skall förvaras i originalemballage.
Förvaras torrt och kallt.
Skyddas mot frost.

Ecolab AB
Box 164
125 24 Älvsjö
Tel. 08-603 22 00
www.se.ecolab.eu

Fel på maskinen?

- kontakta vår kundtjänst
Kontakta vår kundtjänst på Botorget om maskinen inte fungerar eller
om du vill prata med vår personal.
Under kvällar och helger ringer du samma nummer, så kopplas du
vidare till jouren.

011-21 16 00

Öppet mån–tor kl 8-16, fre kl 8-15

kundtjanst@hyresbostader.se
hyresbostader.ser/tvattstuga
facebook.com/hyresbostader

