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UMHVERFISÁBENDINGAR

Endurvinna þarf öll efni merkt tákninu  . Setjið umbúðirnar í viðeigandi sorpílát til
endurvinnslu.
Leggið ykkar að mörkum til verndar umhverfinu og heilsu manna og dýra og endurvinnið
rusl sem fylgir raftækjum og raftrænum búnaði. Hendið ekki heimilistækjum sem merkt
eru með tákninu  í venjulegt heimilisrusl. Farið með vöruna í næstu endurvinnslustöð
eða hafið samband við sveitarfélagið.

HEIMSÆKIÐ VEFSÍÐU OKKAR TIL AÐ FINNA:

- Vörur
- Bæklinga
- Notendahandbækur
- Bilanaleit
- Þjónustuupplýsingar

www.aeg.com

SKÝRINGARTEXTI
Aðvörun - mikilvægar upplýsingar um öryggismál.

Almennar upplýsingar og ábendingar

Umhverfisupplýsingar

Með fyrirvara á breytingum.
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SVO AÐ VARAN NÝTIST ÞÉR SEM BEST
Takk fyrir að velja þessa vöru frá AEG. Hún var hönnuð til þess að starfa
óaðfinnanlega í fjölda ára, með nýjustu tækni sem léttir þér lífið – tæknieiginleikum
sem þú finnur ef til vill ekki í venjulegum heimilistækjum. Vinsamlegast taktu þér
nokkrar mínútur í að lesa þessar upplýsingar svo að þú fáir sem mest út úr vörunni.

FYLGIHLUTIR OG REKSTRARVÖRUR

Í vefverslun AEG finnurðu allt sem þú þarft til að halda AEG-tækjum þínum
fullkomlega starfandi og útlítandi. Auk þess finnurðu mikið úrval fylgihluta sem eru
hannaðir og byggðir í samræmi við háar gæðakröfur AEG, frá sérhæfðum
eldunarvörum til hnífaparakarfa, frá flöskuhöldurum til poka fyrir viðkvæman þvott.

Heimsæktu vefverslunina á
www.aeg.com/shop

AÐSTOÐ OG ÞJÓNUSTA VIÐ VIÐSKIPTAVINI
Við mælum með að nota varahluti frá framleiðandanum.

Þegar hringt er í viðgerðarþjónustu þarf að hafa eftirfarandi upplýsingar tiltækar.
Upplýsingarnar er að finna á merkiplötunni.

Tegund

PNC

Raðnúmer
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 ÖRYGGISUPPLÝSINGAR

Lesið þessa notendahandbók vandlega
áður en heimilistækið er sett upp og
notað í fyrsta skipti, þar á meðal öll
heillaráð og aðvaranir, til að tryggja
öryggi og rétta notkun. Til að koma í
veg fyrir óþarfa mistök og slys er mikil-
vægt að tryggja að allir sem nota heim-
ilistækið hafi kynnt sér notkun og
öryggisatriði þess. Geymið þessar leið-
beiningar og tryggið að þær fylgi heim-
ilistækinu ef það er fært eða selt svo að
allir notendur þess geti kynnt sér not-
kun og öryggisatriði þess til fullnustu.

 - Lesið leiðbeiningahandbókina
áður en heimilistækið er notað.

ALMENNT ÖRYGGI
• Það er hættulegt að breyta eiginleikum

eða á annað borð reyna að breyta þess-
ari vöru á nokkurn hátt

• Þetta heimilistæki er ekki ætlað fólki (að
börnum meðtöldum) með skerta skynj-
un, skerta andlega getu eða litla reynslu
og þekkingu nema viðkomandi sé undir
eftirliti eða leiðsögn persónu, sem ber
ábyrgð á öryggi viðkomandi

• Tryggið að lítil börn og gæludýr klifri
ekki inn í tromluna. Skoðið inn í troml-
una fyrir notkun til að fyrirbyggja slíkt.

• Hlutir eins og smápeningar, nælur,
naglar, skrúfur, steinar eða aðrir harðir,
hvassir hlutir geta valdið miklu tjóni og
því má alls ekki setja þá í vélina.

• Hluti eins og svampgúmmí (latexkvoðu),
sturtuhettur, vatnsheldar textílvörur (ef
það er ekki til staðar neitt sérstakt
þurrkkerfi), efni með gúmmíundirlagi og
föt eða kodda með svampgúmmípúð-
um á ekki að setja í þurrkarann.

• Gætið þess að rafmagnsklóin sé að-
gengileg eftir uppsetningu.

• Takið heimilistækið alltaf úr sambandi
eftir notkun, þrif og viðhald.

• Reynið ekki undir neinum kringumstæð-
um að gera við vélina upp á eigin spýt-
ur. Ef óreyndir aðilar reyna að fram-
kvæma viðgerðir getur það valdið
meiðslum eða alvarlegri bilun. Hafið
samband við viðgerðaraðila á staðnum.
Farið alltaf fram á að upprunalegir vara-
hlutir frá framleiðanda séu notaðir.

• Hluti sem hafa fengið á sig bletti frá
matarolíu, asetóni, bensíni, steinolíu,
blettahreinsiefnum, terpentínu, vaxi og
vaxhreinsiefnum verður að þvo fyrst í
heitu vatni með aukaskammti af þvott-
aefni áður en þeir mega fara í þurrkara.

• Sprengihætta: Aldrei skal setja hluti í
þurrkarann sem hafa komist í snertingu
við eldfim leysiefni (bensín, spritt, fata-
hreinsunarvökva eða skyld efni). Þar
sem þessi efni eru rokgjörn geta þau
valdið sprengingu. Þurrkarinn er ein-
ungis fyrir vatnsþveginn þvott.

• Eldhætta: hlutir sem hafa fengið á sig
bletti frá jurta- eða matarolíu eru eld-
fimir og því skal ekki setja þá í þurrkar-
ann.

• Ef blettahreinsir var notaður á þvottinn
verður að framkvæma aukaskolun í
þvottavélinni áður en þvottur er settur í
þurrkarann.

• Tryggið að gaskveikjarar eða eldspýtur
gleymist ekki í vösum á þvotti þar sem
þau kynnu að vera sett inn í heimilistæk-
ið

• Vatn þéttisins er ekki hæft til drykkjar
eða til þess að laga mat. Það getur
valdið heilsufarsvandamálum hjá fólki
og gæludýrum.

• Ekki sitja eða halla þér að hleðsludyrun-
um. Tækið getur farið á hliðina.

AÐVÖRUN
• Eldhætta! Til að forðast sjálfs-

íkveikju skal ekki stöðva
þurrkarann áður en þurrk-
hringrás lýkur, nema öll föt
séu fjarlægð strax út úr þurrk-
aranum og þau viðruð þannig
að hitinn hverfi burt.

• Ekki má láta ló og skaf safnast
saman í kringum þurrkarann.

• Hætta á raflosti Ekki skal þvo heimilis-
tækið með því að sprauta á það vatni.

• Lokastigið í þurrkuninni er hitalaust
(kæling) til að tryggja að þvotturinn kól-
ni niður í rétt hitastig og skemmist ekki.

• Ekki skal nota þurrkarann ef iðnaðarefni
hafa verið notuð til hreinsunar - þ.e. ef
fötin hafa farið í hreinsun.
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• Tryggðu að góð loftræsting sé til staðar
í rýminu þar sem þurrkarinn er settur
upp, til að forðast bakflæði lofttegunda
inn í herbergið frá heimilistækjum sem
nota annað eldsneyti, þ.m.t. frá opnum
eldi.

UPPSETNING
• Þetta heimilistæki er þungt. Vertu varkár

þegar þú færir tækið.
• Þegar umbúðirnar eru fjarlægðar, gang-

ið úr skugga um að heimilistækið sé
ekki skemmt. Ef nokkur vafi leikur á því
skal ekki nota tækið heldur hafa sam-
band við viðgerðaraðila.

• Allar umbúðir verður að fjarlægja fyrir
notkun. Hættulegar skemmdir geta orð-
ið á eignum og vörunni sjálfri ef ekki er
farið eftir þessu. Sjá viðeigandi kafla í
notendahandbókinni.

• Hvers kyns rafmagnsvinna sem þarf við
uppsetningu þessa heimilistækis verður
að vera framkvæmd af rafvirkja með við-
eigandi réttindi eða öðrum aðila sem
hæfur er til verksins.

• Setja verður bakhlið tækisins upp við
vegginn

• Ef tækinu er stillt upp á teppi eða sam-
svarandi, skal stilla fæturna. Loft verður
að flæða frjálst undir tækið.

• Eftir uppsetningu tækisins, skal athuga
að það þrengi ekki að eða standi á raf-
magnstengikaplinum.

• Ef þurrkarinn stendur ofan á þvottavél
er nauðsynlegt að nota til þess gerðar
festingar (aukabúnaður) - sjá kafla:
"FYLGIHLUTIR").

NOTKUN
• Þetta heimilistæki er eingöngu ætlað til

heimilisnota. Það má ekki nota það í
öðrum tilgangi .

• Einungis skal þurrka dúka og efni sem
er leyfilegt að þurrka í þurrkara. Fylgið
leiðbeiningum á þvottamiða fatnaðar-
ins.

• Setjið ekki óþveginn þvott í þurrkarann.
• Hlaðið ekki meiri fötum í þurrkarann en

mælt er með. Fylgið leiðbeiningum um
hámarkshleðslu. Sjá viðeigandi kafla í
notendahandbókinni.

• Ekki skal setja rennandi blaut föt í þurrk-
arann.

• Flíkur sem hafa komist í snertingu við
rokgjarnar olíuvörur ættu ekki að fara í
þurrkara. Ef rokgjörn hreinsiefni eru not-
uð skal fjarlægja slík efni úr flíkinni áður
en hún fer í þurrkarann.

• Notið aldrei þurrkara ef rafmagnssnúr-
an, stjórnborðið, vinnuflöturinn eða
undirstaðan eru skemmd þannig að
greiður aðgangur sé að innra byrði
tækisins:

• Mýkingarefni eða samsvarandi vörur
verður að nota eins og er tilgreint af
framleiðanda mýkingarefnisins.

• Eldhætta! Ekki reyna að þurrka
skemmda hluti sem eru fóðraðir eða
fylltir (kodda, jakka, sængur, o.s.frv.).
Fóðringin eða fyllingin getur farið út og
valdið eldsvoða.

ÖRYGGI BARNA
• Ung börn og veikburða einstaklingar

mega ekki nota tækið án eftirlits.
• Börn bera oft ekki kennsl á hættuna

sem tengist rafmagnstækjum. Hafa skal
eftirlit með að börn leiki sér ekki með
þetta heimilistæki.

AÐVÖRUN
• Hætta á köfnun! Umbúðirnar (t.

d. plastfilma, einangrunarplast)
geta verið hættulegar börnum -
geyma skal þær þar sem börn
ná ekki til.

• Geymið öll þvottaefni á öruggum stað
þar sem börn ná ekki til.

• Tryggið að börn eða gæludýr klifri ekki
inn í tromluna.

FARGIÐ TÆKINU
• Aftengið klóna frá rafmagnsinnstung-

unni.
• Klippa rafmagnssnúruna af og fleygja

henni.
• Fleygja hurðarlokunni. Það kemur í veg

fyrir að börn eða gæludýr geti lokast
inni tækinu. Hætta er á köfnun.
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VÖRULÝSING

1 2

3

5

6

7

8

9

10

4

12

11

1 Stjórnborð

2 Hleðsluhurð (flytjanlegar hjarir)

3 Raufir fyrir loftflæði

4 Stillanlegir fætur

5 Dyr þéttis

6 Þekja þéttis

7 Læsingahnúðar

8 Tegundarspjald

9 Hnappur sem rennur til að opna dyr
þéttisins

10 Sía

11 Tromluljós

12 Vatnsílát
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FYLGIHLUTIR

HLEÐSLU HJÁLPARTÆKI

Vöruheiti: SKP11
Fáanlegir hjá næsta söluaðila. Hleðslu
hjálpartæki er einungis hægt að nota með
þeim þvottavélum sem eru tilgreindar í
bæklingnum. Sjá meðfylgjandi bækling.
Lesið vandlega leiðbeiningar með vör-
unni.

TÆMINGAR HJÁLPARTÆKI

Vöruheiti: DK11.
Fæst hjá löggiltum umboðsmanni (er
hægt að tengja við sumar tegundir þurrk-
ara)
Uppsetningartæki til að tæma ílát af þétt-
ivatni í bað, niðurfall o.s.frv. Eftir uppsetn-
ingu tæmist vatnsílátið alltaf sjálfkrafa.
Vatnsílátið verður þá að vera kyrrt í tæk-
inu.
Uppsett slanga verður að vera a.m.k. í 50
cm hæð upp í 1 m hæð yfir gólffletinum.
Ekki má setja slönguna í hring. Ef mögu-
legt er skal hafa slönguna eins stutta og
hægt er.

Lesið vandlega leiðbeiningar með vör-
unni.

STALLUR UNDIR TÆKIÐ MEÐ
SKÚFFUM

Vöruheiti: PDSTP10.
Fáanlegir hjá næsta söluaðila.
Til að setja tækið í hærri stöðu þannig að
auðvelt sé að hlaða þvottinum í tækið og
taka hann úr því.
Nota má skúffuna fyrir geymslu þvottar
þ.e. : fyrir handklæði, hreinsivörur og flei-
ra.
Lesið vandlega leiðbeiningar með fylgi-
hlutnum.

ÞURRKUNARGRIND

Fæst hjá löggiltum umboðsmanni (er
hægt að tengja við sumar tegundir þurrk-
ara)
Þurrkunargrind er fylgihlutur sem gerir
kleyft að þurrka eftirfarandi örugglega í
þurrkaranum:
• íþróttaskó
• ull
• mjúk leikföng
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• undirfatnað
Lesið vandlega leiðbeiningar með vör-
unni.
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STJÓRNBORÐ

1 10 122 4 5 6 7 8 9 113

1 Kerfisvalsskífan

2 Kveikt/Slökkt ýti-hnappurinn

3 Vísarnir sem sýna þurrkkerfin

4 Þurrkun+ ýti-hnappurinn

5 Viðkvæmt ýti-hnappurinn

6 Krumpuvörn ýti-hnappurinn

7 Hljóðmerki ýti-hnappurinn

8 Tími ýti-hnappurinn

9 Tímaval ýti-hnappurinn

10 Skjárinn

11 Start/Hlé ýti-hnappurinn

12 Ljósin sem gefa merki: losið vatnsílát-
ið, hreinsið síuna, hreinsið þéttinn

SKJÁR

Tákn Lýsing

Sjálfgefið stig
þurrkunar

miðlungs mjög
þurrt

hámarks mjög
þurrt

viðkvæmur fatn-
aður

Seinka ræsingu

  m /   m tími krumpuvarnar

Tákn Lýsing

gaumljós sem
sýnir fasa þurrk-
hringrásar

gaumljós sem
sýnir fasa kæling-
ar

gaumljós sem
sýnir fasa fituhr-
einsandi hring-
rásar

barnalæsing gerð
virk

   gaumljós sem
sýnir tíma hring-
rásar

   -    val á lengd
þurrkkerfis (10
mín. - 2klst.)

   -   val á seinkaðri
ræsingu (30 mín. -
20 klst)
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FYRIR FYRSTU NOTKUN
Hreinsið tromlu þurrkarans með rökum
klút eða keyrið stutt þurrkkerfi (þ.e. 30

mínútna þurrkkerfi) með nokkrum rökum
klútum í þurrkaranum.

ÞURRKKERFI

Þurrkkerfi
Hleðsla

1) Eiginleikar Tiltækar að-
gerðir

Verk-
smiðju-
merkt

Bómull

Mjög þurrt 8 kg Að þurrka bómullarföt Þurrkstig:
mjög þurrt.

allt nema
Tími

 

Meðal þurrt
2) 8 kg Að þurrka bómullarföt Þurrkstig:

meðal þurrt.
allt nema

Tími
 

Fyrir strau-
járn 2) 8 kg Að þurrka bómullarföt Þurrkstig:

tilbúið fyrir straujun.
allt nema

Tími
 

 

Gallabuxur 8 kg

Þegar þurrka þarf fatnað eins og
gallabuxur, íþróttapeysur o.s.frv.
þar sem efnið er af mismunandi
þykktum (til dæmis í kraga, erm-
um og saumum).

allt nema
Tími

 

Rúmföt 3 kg
Til að þurrka sængurföt eins og:
einföld eða tvöföld lök, kodda-
ver og sængurver.

allt nema
Tími

 

Sængur 3 kg

Til að þurrka staka eða tvöfalda
sæng og fiðurkodda (með fiðri,
æðardún eða fylllingu úr ger-
viefnum).

allt nema
Krumpuvörn

og Tími3)

 

Tími 8 kg

Að þurrka þvott á þeim tíma
sem er skilgreindur af notanda.
Tímagildið verður að vera í réttu
hlutfalli við magn/hleðslu. Til að
þurrka stök föt eða lítið magn
fatnaðar, mælum við með stutt-
um tímalengdum.

allt nema
Þurrkun+

 

Blandað-
Flýtikerfi 3 kg Til að þurrka bómull og ger-

viefni, þurrkar á lágum hita.

allt nema:
Viðkvæmt
og Tími

 

Gerviefni

Mjög þurrt 3,5 kg
Til að þurrka þykk eða margra
laga efni, til dæmis peysur, rúm-
fatnað, borðdúka.

allt nema
Tími
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Þurrkkerfi
Hleðsla

1) Eiginleikar Tiltækar að-
gerðir

Verk-
smiðju-
merkt

Meðal þurrt
2) 3,5 kg

Til að þurrka þunn efni sem á
ekki að strauja, til dæmis strau-
fríar skyrtur, borðdúka, barnaföt,
sokka, nærföt með spöng eða
vírum.

allt nema
Tími

 

Fyrir strau-
járn 3,5 kg

Til að þurrka þunn efni sem á að
strauja, til dæmis prjónafatnað,
og skyrtur.

allt nema
Tími

 

 

Straufrítt
1 kg

(eða 5
skyrtur)

Til að þurrka efni sem auðvelt er
að meðhöndla eins og skyrtur
og blússur; til þess að sem
minnst þurfi að strauja. Niður-
staðan getur verið önnur fyrir
mismunandi tegundir af efni og
lokaáferð þess. Setja skal fatnað
beint í þurrkarann. Eftir að þurrk-
kerfi lýkur, skal fjarlægja þurran
fatnað undir eins og setja á her-
ðatré.

allt nema
Tími 3)

 

Skjólfatnað-
ur 2 kg

Til að þurrka útivistarföt, tækni-
föt, íþróttafatnað, ofinn dúk,
vatnshelda jakka sem anda,
utanáliggjandi jakka með flís-
fóðri sem hægt er að fjarlægja
eða innri einangrun.

allt nema
Krumpuvörn

og Tími 3)

 

Sportklæði 2 kg

Til að þurrka íþróttafatnað,
þunnan og léttan fatnað, örtrefj-
ar, pólýester sem þarf ekki að
strauja.

allt nema
Tími

 

Viðkvæmt 3 kg Til að þurrka viðkvæman fatnað.
allt nema

Tími 3)
 

Ull/Viðrun 1 kg

Til að viðra ullarföt. Fötin verða
mjúk og þægileg. Við mælum
með því að ullarfötin séu fjar-
lægð strax og þurrkerfinu er lok-
ið.

Hljóðmerki
og Tími 4),
Tímaval 3)

 

1) hámarksþungi þurrs fatnaðar
2) Einungis fyrir prófanir:

Til að framkvæma frammistöðuprófun skal nota stöðluð þurrkerfi sem eru skilgreind í EN
61121 skjalinu. Ef það er nauðsynlegt að lækka enn frekar það rakastig sem er í þvottinum,
skal stilla þurrkkerfið með Þurrkun+ aðgerðinni .

3) Viðkvæmt er sett af stað sjálfkrafa
4) Einungis ásamt þurrkgrindinni - sjá kaflann FYLGIHLUTIR
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AÐ NOTA HEIMILISTÆKIÐ

AÐ UNDIRBÚA ÞVOTTINN
Einungis skal þurrka þvott sem er
leyfilegt að þurrka í þurrkara.
Gættu þess að þurrka megi þvott-
inn í þurrkara. Athugaðu verk-
smiðjumerkingu fatnaðarins.

Verk-
smiðju-
merkt

Eign

Má þurrka í þurrkara

Má þurrka í þurrkara við
hefðbundið staðlað hitastig

Má þurrka í þurrkara við
lækkað hitastig

Má ekki þurrka í þurrkara

Undirbúðu þvottinn á réttan hátt:
• Festið rennilása, lausa borða og bönd

(t.d. á svuntum) og hneppið koddaver-
um saman - þvotturinn getur flækst í
þurrkaranum

• gætið þess að allir vasar séu tómir - fjar-
lægið málmhluti (bréfaklemmur,
öryggisnælur, o.s.frv.).

• snúið fóðruðum fatnaði á rönguna (þ.e.
bómullarfóðraðir jakkar, þá verður bóm-
ullarhliðin að snúa út).

Eingöngu þurrkun:
• bómull og léreft með Bómullar kerfum
• gerviefni og blöndur með gerviefna

kerfum
• þurrka skal sterklituð klæði og létt lituð

klæði sitt í hvoru lagi - litir geta litað út
frá sér

• bómullarpeysur og prónaföt skal ein-
ungis þurrka með viðeigandi kerfum -
fötin geta hlaupið

Ekki setja inn meiri þvott en há-
markshleðslu sem er 8kg.

SETJIÐ ÞVOTTINN Í VÉLINA

1. Lokið hurð heimilistækisins.
2. Setjið þvottinn létt í vélina.
3. Lokið hurð heimilistækisins.

VARÚÐ
Látið þvott ekki festast milli dyra
tækisins og gúmmíþéttingarinnar

AÐ KVEIKJA Á
HEIMILISTÆKINU.
Ýttu á Kveikt/Slökkt hnappinn til að kveikja
eða slökkva á heimilistækinu. Þegar kveikt
er á tækinu, birtast gaumljós á skjánum.

SJÁLFVIRK Í BIÐ AÐGERÐ
Til að draga úr orkunotkun, þá er til staðar
sjálfvirk í bið aðgerð sem slekkur á tækinu.
• ef ekki hefur verið ýtt á Start/Hlé

hnappinn og fimm mínútur eru liðnar.
• eftir 5 mínútur eftir að þurrkkerfinu lýk-

ur.
Ýttu á Kveikt/Slökkt hnappinn til að kveikja
á heimilistækinu.
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AÐ STILLA Á KERFI

Notaðu kerfisvalsskífuna til að stilla á
þurrkkerfi. Mögulegur tími sem þarf til að
ljúka kerfinu birtist á skjánum.

Þurrktíminn sem þú sérð tengist 5
kg hleðslu fyrir bómullar- og gall-
abuxnakerfi. Fyrir önnur kerfi er
þurrktíminn tengdur beint við þá
hleðslu sem mælt er með. Þurrkt-
ími fyrir bómullar- og galla-
buxnakerfin sem eru með hleðslu
meira en 5 kg er lengri.

SÉRSTÖK KERFI
Ásamt því að velja þurrkkerfi getur þú val-
ið 1 eða fleiri sérstök kerfi.
Til að kveikja eða slökkva á aðgerðinni
skal ýtta á viðeigandi hnapp.

Þegar aðgerðin er virk þá birtist LED ljós
fyrir ofan hnappinn eða táknið á skjánum.

ÞURRKA+ AÐGERÐIN
Þessi aðgerð hjálpar til við að þurrka
þvottinn en frekar. Það eru 3 mögulegir
valkostir:

 - sjálfgefið gildi sem er tengt þurrk-
kerfinu.

 — valkostur sem þurrkar þvottinn
léttilega.

 — valkostur sem þurrkar þvottinn
enn frekar.

VIÐKVÆMT AÐGERÐ
Til að þurrka á léttari hátt efni sem eru við-
kvæm fyrir hita (þ.e. akrýlik og viskósa).
Fyrir efni þar sem tákniðl  er á verk-
smiðjumerkingunni. Kerfið starfar við lægri
hitta.

KRUMPUVÖRN AÐGERÐ
Lengir tíma fituhreinsunarfasans (30 mín-
útur) við lok þurrkhringrásarinnar upp í 90
mínútur. Þessi aðgerð kemur í veg fyrir að
þvotturinn fái í sig fitu. Hægt er að
fjarlægja þvott meðan á fituhreinsunar fas-
anum stendur.

HLJÓÐMERKI AÐGERÐ
Þegar hljóðmerkis-aðgerðin er virk getur
þú heyrt hljóðmerki við:
• í lok kerfis
• þegar fituhreinsunarfasinn hefst og

þegar honum lýkur
• þegar hringrás er trufluð
Fastastillingin er að kveikt er á hljóðmerkj-
um. Þú getur notað þessa aðgerð til að
kveikja á eða slökkva á hljóðinu.

ÞURRKTÍMI AÐGERÐIN
Vinnur einungis innan Tími kerfisins. Leyfir
notanda að ákvarða sérstakan tíma fyrir
þurrkkerfi frá lágmarki 10 mín. upp í há-
mark 2 klst. (í 10 mín. skrefum).

TÍMAVAL AÐGERÐIN
Leyfir seinkun á ræsingu þurrkkerf-
is frá að lágmarki 30 mínútum upp
í að hámarki 20 klst.

1. Að stilla þurrkerfi og aðgerðir.
2. Ýttu á Tímaval hnappinn aftur og aftur

þangað til hinn nauðsynlegi seinkun-
artími birtist á skjánum (t.d.    ef
kerfið á að fara af stað eftir 12 klst..)

3. Til að virkja Tímaval aðgerðina, ýttu á
Start/Hlé hnappinn. Tími til ræsingar
minnkar á skjánum.
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AÐGERÐIN BARNALÆSING
Hægt er að setja á barnalæsingu til að
koma í veg fyrir að börn leiki sér með
heimilistækið. Aðgerðin barnalæsing læsir
öllum hnöppum sem hægt er að ýta á og
kerfisvalsskífunni (þessi aðgerð læsir ekki
Kveikt/Slökkt hnappinum). Til að virkja að-
gerðina barnalæsing ýttu á Þurrkun+ og
Viðkvæmt hnappana á sama tíma þangað
til táknið  birtist á sama tíma á skjánum.
Til að slökkva á barnalæsingunni skaltu ýta
aftur á sömu hnappa þangað til að táknið
hverfur af skjánum.
Þú getur virkjað aðgerðina barnalæsingu:
• áður en þú ýtir á Start/Hlé hnappinn -

heimilistækið fer ekki af stað
• eftir að þú ýtir á Start/Hlé hnappinn -

eru allir hnappar og kerfisvalsskífan
gerð óvirk

AÐ SETJA AF STAÐ
ÞURRKKERFI

Til að setja kerfið af stað ýttu á Start/Hlé
hnappinn. LED ljósið fyrir ofan ýti-hnapp-
inn breytir um lit og verður rautt.

BREYTA UM ÞURRKKERFI
Til að breyta um þurrkkerfi, ýttu á Kveikt/
Slökkt hnappinn til að gera tækið óvirkt.
Ýttu á Kveikt/Slökkt til að virkja tækið og
stilltu síðan á nýtt þurrkerfi.

VIÐ LOK ÞVOTTAKERFIS

Þegar þurrkhringrásinni er lokið,  blikkar
tákn á skjánum. Ef Hljóðmerki aðgerin er
virk, heyrist hljóðmerki við og við í eina
mínútu.
Að fjarlægja þvottinn úr þurrkaranum:
1. Ýttu á Kveikt/Slökkt hnappinn í 2 sek-

úndur til að slökkva á heimilistækinu.
2. Opnið hurð heimilistækisins.
3. Takið þvottinn út.
4. Lokið hurð heimilistækisins.

Eftir hverja þurrkun:

• hreinsið síuna
• tæmið vatnsílátið
(Sjá kaflann MEÐFERÐ OG ÞRIF.)
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GÓÐ RÁÐ

VISTFRÆÐILEG HEILLARÁÐ
• Notið ekki mýkingarefni til að þvo og

síðan þurrka. fötin verða sjálfkrafa mjúk
í þurrkaranum.

• Nota skal þéttivatnið eins og annað
eimað vatn, t.d. til að strauja Ef nauðsyn
krefur skal sía vatnið fyrst (til dæmis
með kaffisíu) til að fjarlægja allar efna-
leifar og ló.

• Alltaf skal halda raufum fyrir loftflæði í
botni tækisins hreinum.

• Notið þau hleðslurúmmál sem eru til-
greind í kaflanum um þurrkkerfin.

• Gætið þess að loftflæði sé nægjanlegt í
uppsettri stöðu tækisins.

• Hreinsið síuna eftir hverja þurrkhringrás.
• Vinda skal þvottinn vel fyrir þurrkun.

MEÐALTALSÞUNGI ÞVOTTAR

baðsloppur 1200 g

púðaver 700 g

karlmannsvinnus-
kyrta 600 g

karlmannsnáttföt 500 g

lak 500 g

borðdúkur 250 g

karlmannsskyrta 200 g

náttkjóll 200 g

koddaver 200 g

þurrkunarhand-
klæði 200 g

blússa 100 g

kvennærbuxur 100 g

karlmannsnær-
buxur 100 g

servíetta 100 g

teklútur 100 g

HARKA VATNSINS OG LEIÐNI
ÞESS
Harka vatns getur verið mismunandi eftir
staðsetningu. Harka vatnsins hefur áhrif á

leiðni vatnsins og hefur áhrif á starfsemi
leiðniskynjarans í tækinu. Ef þú veist hver
vatnsleiðnin er á þínu svæði getur þú stillt
skynjarann til að fá betri niðurstöður.
Að breyta leiðni skynjarans:
1. Snúðu kerfisvalsskífunni á tiltækt kerfi.
2. Ýttu á sama tíma á Þurrkun+ og

Krumpuvörn hnappana. Haltu þeim
niðri þangað til eitt af táknunum birt-
ist á skjánum:
–  lítil leiðni <300 míkró S/cm
–  miðlungs mikil leiðni

300-600 míkró S/cm
–  mikil leiðni >600 míkró S/

cm
3. Ýttu á Start/Hlé hnappinn aftur og af-

tur þangað til þú hefur stillt inn á rétt
gildi.

4. Til að setja stillinguna í minnið, ýttu á
sama tíma á Þurrkun+ og Krumpuvörn
hnappana.

VATNSGEYMIR FULLUR -
VÍSBENDING
Það er sjálfgefið gildi að vísbendingar
LED ljósið er alltaf kveikt. Það birtist við
loka hringrásar eða þegar vatnsílátið er
orðið fullt. Þegar þú notar ytri búnað til að
tæma vatnsílátið, getur slokknað á LED
ljósinu.
Til að virkja eða gera vísbendinguna
óvirka:
1. Snúðu kerfisvalsskífunni á tiltækt kerfi.
2. Ýttu á sama tíma á Þurrkun+ og

Hljóðmerki hnappana og haltu þeim
niðri þangað til að þú sérð rétta still-
ingu:
– Það sloknar á LED ljósinu og tákniðl

 birtist - nú er stöðugt
slökkt á LED ljósinu

– Það kviknar á LED ljósinu og tákniðl
 birtist - nú er stöðugt

kveikt á LED ljósinu
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MEÐFERÐ OG ÞRIF

AÐ HREINSA SÍUNA
Við lok hverrar þurrkhringrásar er kveikt á
síu LED ljósinu til að minna þig á að
hreinsa þarf síuna.

Sían safnar í sig ló. Lóin myndast
um leið og fötin eru þurrkuð í
þurrkaranum.

Að hreinsa síuna:  

1. Opnið hurðina.

2. Takið út síuna.

3. Opnið síuna.

4. Notaðu raka hönd til að hreinsa af sí-
unni.
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5. Ef nauðsyn krefur skal hreinsa síuna
með heitu vatni og bursta.
Lokið síunni.

 6. Fjarlægið ló úr gróp síunnar. Það má
nota ryksugu til að gera þetta.

7. Togaðu síuna inn í gróp síunnar.

VARÚÐ
Ekki nota þurrkarann án síunnar
eða ef sían er skemmd eða full af
ló.

Hreinsið síuna eftir hverja þurrk-
hringrás. Stífluð sía eykur þurrk-
tíma og veldur meiri orkunotkun.

AÐ TÆMA VATNSÍLÁTIÐ
Tæmið vatnsílátið eftir hverja þurrkhring-
rás.

Ef vatnsílátið er fullt, stöðvast þurrkkerfið
sjálfkrafa og tæma vatnsílát LED ljósið er
kveikt. Til að halda áfram að keyra kerfið,
skal tæma vatnsílátið og ýta á ræsingar-
hnappinn.

Til að tæma vatnsílátið sjálkrafa
getur þú sett inn vatnstæmingar
fylgihlut (sjá kaflann: FYLGIHLUT-
IR)

Að tæma vatnsílátið:  

1. Dragið út vatnsílátið.

2. Setjið vatnsílátið í lárétta stöðu.
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3. Hreyfið plasttengið út og tæmið
vatnsílátið í vask eða samsvarandi
móttaka.

 4. Hreyfið plasttengið inn og setjið upp
vatnsílátið.

AÐVÖRUN
Hætta á eitrun. Samansafnað vatn-
ið er ekki hæft til drykkjar eða til
þess að búa til mat.

Hægt er að nota samansafnað
vatnið eins og annað eimað vatn,
t.d. til að strauja. Ef nauðsyn krefur
skal sía vatnið fyrst (til dæmis með
kaffisíu) til að fjarlægja allar efna-
leifar og ló.

AÐ HREINSA ÞÉTTINN
Ef þéttis LED ljósið er kveikt, þá þarf að
hreinsa þéttinn.

Að hreinsa þéttinn:  

1. Opnið hleðsludyrnar.

2. Færið losunarhnappinn neðst á dyra-
gáttinni og opnið dyr þéttisins.
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3. Snúið 2 fyrirstöðum til að opna lok
þéttisins.

4. Lækkið lok þéttisins.

5. Grípið handfangið og togið þéttinn út
úr botnrýminu. Hreyfið þéttinn lóðrétt
til að hella ekki því vatni sem eftir er á
gólfið.

6. Hreinsið þéttinn í lóðréttri stöðu fyrir
ofan bað eða samsvarandi. Skolið vel
með sturtuhausnum.
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7. Hreinsið síuna í þéttinum. Skolið vel
með sturtuhausnum.

 8. Setjið þéttinn aftur á sinn stað inni í
botnrýminu.

 9. Lokið loki þéttisins.

 10. Læsið fyrirstöðunum 2 þangað til
þær smella.

 11. Lokið dyrum þéttisins.

VARÚÐ
Notið ekki þurrkarann þegar þétt-
irinn er stíflaður af ló. Þetta gæti
valdið skaða á þurrkaranum. Slíkt
eykur einnig rafmagnseyðslu.
Ekki skal nota hvöss áhöld til að
hreinsa þéttinn. Skemmdur þéttir
getur valdið lekum.
Ekki nota þurrkarann án þess að
þéttirinn sé í honum.

TROMLAN HREINSUÐ
AÐVÖRUN
Aftengið heimilistækið áður en
það er hreinsað.

Notið staðlaðan hlutlausan sápulög til að
hreinsa innra byrði tromlunnar og rif
tromlunnar. Þurrkið hreinsaða fleti með
mjúkum klút.

VARÚÐ
Ekki nota slípiefni eða stálull til að
hreinsa tromluna

AÐ HREINSA STJÓRNBORÐIÐ
OG HLÍFINA
Notið staðlaðan hlutlausan sápulög til að
hreinsa stjórnborðið og hlífina.
Notið rakan klút til að hreinsa. Þurrkið
hreinsaða fleti með mjúkum klút.

VARÚÐ
Notið ekki húsgagnahreinsiefni
eða hreinsiefni sem geta valdið
tæringu til að hreinsa heimilistæk-
ið.
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BILANALEIT

AÐ LEYSA VANDAMÁL

Vandamál1) Möguleg orsök Úrlausn

Þurrkarinn
virkar ekki.

Þurrkarinn er ekki tengdur við
rafmagnsinntakið.

Stingið í samband við innstungu.
Athugið rafmagnstöflu (heimilis-
rafmagn).

Hleðsluhurð tækisins er opin. Lokið hleðsludyrum.

Ekki var ýtt á Kveikt/Slökkt
hnappinn. Ýtið á Kveikt/Slökkt hnappinn.

Ekki var ýtt á Start/Hlé hnapp-
inn. Ýttu á Start/Hlé hnappinn.

Heimilistækið er í biðham. Ýtið á Kveikt/Slökkt hnappinn.

Árangur
þurrkunar er
óásættan-
legur.

Rangt þurrkkerfi var valið. Veldu viðeigandi þurrkkerfi. 2)

Sían er stífluð. Hreinsið síuna. 3)

Þurrkun+ aðgerðin var í lág-
marksham.

Breytið Þurrkun+ aðgerðinni í
miðlungs- eða hámarksham.

Þéttirinn er stíflaður. Hreinsið þéttinn. 3)

Of miklu hefur verið hlaðið inn í
þurrkarann.

Farið eftir leiðbeiningum um há-
markshleðslu.

Loftflæðisgrillið er stíflað. Hreinsið loftflæðisgrillið í botni
tækisins.

Óhreinindi á innra byrði troml-
unnar. Hreinsið innra byrði tromlunnar.

Of mikil harka í vatninu. Stillið hörku vatnsins4).

Dyr lokast
ekki.

Sían er ekki læst í rétta stöðu. Setjið síuna í rétta stöðu.

Fatnaðurinn festist á milli dyra
og innsiglis.

Setjið fatnaðinn rétt inn í troml-
una.

Err (Villa)
birtist á
skjánum.

Þú hefur reynt að breyta um
þurrkkerfi eða aðgerð eftir að
þurrkhringrás var ræst.

Skal kveikja og slökkva á þurrk-
aranum til skiptis. Veljið nýtt
kerfi.

Aðgerðin sem þú hefur reynt að
virkja á ekki við um valið þurrk-
kerfi.

Skal kveikja og slökkva á þurrk-
aranum til skiptis. Veljið nýtt
kerfi.

Ekkert ljós er
í tromlunni
5)

Bilað tromluljós.
Hafið samband við þjónustumið-
stöð til að láta skipta um trom-
luljós.

Óeðlilega
langur tími
er liðinn skv.
skjánum.)

Lokatíminn er reiknaður út skv.
magni fatnaðar og rakastigi fatn-
aðarins.

Þetta er sjálfvirkt ferli - þetta er
ekki bilun í tækinu.
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Vandamál1) Möguleg orsök Úrlausn

Þurrkkerfi
virkar ekki. Vatnsílátið er fullt. Tæmið vatnsílátið3) , ýtið á

Start/Hlé hnappinn.

Þurrkhring-
rás er of
stutt.

Of lítið magn af þvotti.

Veldu viðeigandi tíma fyrir
þurrkkerfið. Tímagildið verður
að vera í réttu hlutfalli við magn/
hleðslu. Til að þurrka stök föt
eða lítið magn fatnaðar, mælum
við með stuttum tímalengdum.

Þvotturinn er of þurr.
Veldu tíma fyrir þurrkkerfi eða
hærra þurrkstig (þ.e. Mjög
þurrt )

Þurrkhring-
rás er of
löng 6)

Sían er stífluð. Hreinsið síuna.

Of miklu hefur verið hlaðið inn í
þurrkarann.

Farið eftir leiðbeiningum um há-
markshleðslu.

Þvotturinn hefur ekki fengið
næga vindingu. Vindið þvottinn á réttan hátt.

Hitastigið í rýminu er mjög hátt -
þetta er ekki bilun í tækinu.

Lækkið herbergishitann ef hægt
er.

1) Ef villuskilaboð koma upp á skjánum (þ.e. E51): Skal kveikja og slökkva á þurrkaranum til
skiptis. Veldu nýtt þurrkkerfi. Ýttu á Start/Hlé hnappinn. Fer þurrkarinn ekki af stað? - hafðu
samband við þjónustuaðila og gefðu upp villukóðann.

2) farið eftir lýsingu á þurrkkerfum — sjá ÞURRKKERFI kaflann
3) sjá kaflann MEÐFERÐ OG ÞRIF
4) sjá hlutann VATNSHARKA Í ÁBENDINGAR kaflanum
5) Á einungis við um þá þurrkara sem eru með tromluljós.
6) Athugasemd: Eftir 5 klukkustundir að hámarki endar þurrkunin sjálfkrafa (sjá

þurrkunarhringrás hlutann).

INNBYGGÐUR LAMPI
TROMLUNNAR
Þetta heimilistæki er með innbyggðan
lampa sem kviknar þegar þú opnar dyrnar
og slokknar þegar dyrunum er lokað.

AÐVÖRUN
Ekki horfa beint í ljósgeisla lamp-
ans.

Til þess að skipta um innbyggða
lampann, skal hafa samband við
þjónustuaðila.
Aftengið rafmagnstengið úr meg-
in innstungunni áður en skipt er
um innbyggða lampann.
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TÆKNILEGAR UPPLÝSINGAR

hæð x breidd x dýpt 850 x 600 x 600 mm (hámarks 640 mm)

rúmmál tromlu 108 l

hámarksdýpt með opnar hleðsludyr 1090 mm

hámarksvídd með opnar hleðsludyr 950 mm

stillanleg hæð 850 mm (+ 15 mm - stilling fóta)

þyngd heimilistækisins 43 kg

hámarks hleðslurúmmál 8 kg

straumur 230 V

tíðni 50 Hz

nauðsynlegt öryggi 16 A

aflþörf alls 2800 W

orkunýtingarflokkur B

orkunotkun kWst/hringrás1) 4,48 kWstund

árleg orkunotkun 268,8 kWstund

tegund notkunar Til heimilisnota

leyfilegur umhverfishiti + 5°C til + 35°C

1) 8 kg af bómull sem er undið með 1000 snúningum á mín. með tilvísan til EN 61121
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INNSETNING

STAÐSETNING TÆKIS
• Setja þarf þurrkarann upp á þurrum

stað þar sem óhreinindi safnast ekki
upp.

• Loft verður að flæða frjálst kringum
tækið. Gætið þess að raufarnar fyrir loft-
flæði neðst á tækinu séu ekki stíflaðar.

• Til að halda titringi og hávaða í lág-
marki, þegar þurrkarinn er í gangi, verð-
ur að setja hann á stöðugt og flatt yfir-
borð.

• Þegar tækið er sett á sinn endanlega
stað, skal athuga hvort að það sé alveg
lárétt með hjálp hallamælis. Ef svo er
ekki er, skal stilla fæturna þangað til
tækið er alveg lárétt.

• Ekki fjarlægja fæturna. Ekki takmarka bil
á milli gólfs og þurrkara með þykku
teppi, viðarbútum eða öðru samsvar-
andi. Þetta getur aukið hitann sem get-
ur valdið truflunum á starfsemi tækisins.

• Hitastig hins heita lofts sem er í
þurrkaranum getur farið upp í
60°C. Þannig má ekki setja upp
tækið á gólfi sem þolir ekki hátt
hitastig.

• Við notkun þurrkarans má um-
hverfishiti ekki fara niður fyrir +5
°C og ekki upp fyrir +35 °C, því
það getur haft óvænt áhrif á af-
köst tækisins.

• Ef nauðsynlegt reynist að hreyfa
tækið, skal hreyfa það lóðrétt.

• Ekki má setja upp tækið á bak-
við læsanlega hurð, rennihurð,
eða bakvið hurð með hjarir á
hinni hliðinni þannig að ekki sé
hægt að opna að fullu dyr
þurrkarans.

Það er hægt að stilla hæð þurrkarans. Til
þess þarf að stilla fæturna (sjá mynd).

15mm

UMBÚÐIR FJARLÆGÐAR
VARÚÐ

Fjarlægja þarf allar umbúðir og flutnings-
búnað fyrir notkun.
Til að fjarlægja polýstýren fyrirstöðurnar:
1. Opnið hleðsludyrnar.
2. Togið plastslöngu með pólýstýren

fyrirstöðunum út úr tromlunni.

UPPSETNING UNDIR
BORÐPLÖTU
Hægt er að setja upp tækið sem frístand-
andi eða undir eldhúsborðplötu sé rétt
rými til staðar (sjá mynd).

> 850 mm

600 mm

600 mm
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HLEÐSLUDYRUM SNÚIÐ VIÐ
Hleðsludyrnar má setja upp af notandan-
um á hinni hliðinni Það getur hjálpað við
að setja þvottinn í og taka hann úr tækinu
ef það er takmarkað rými. (sjá aðskilinn
bækling).

RAFMAGNSTENGING
• Tengið vélina við jarðtengda innstungu

í samræmi við gildandi reglur um raf-
lagnir

• Gætið þess að rafmagnsupplýsingarnar
á tegundarspjaldinu passi við aflgjaf-
ann.

• Alltaf nota rétt uppsetta innstungu sem
gefur ekki raflost.

• Ekki nota fjöltengi eða framlengingar-
snúrur. Það skapar eldhættu.

• Ef skipta þarf um rafmagnssnúru verður
þjónustuver okkar að sjá um það.

• Gætið þess að kremja hvorki né
skemma klóna eða rafmagnssnúruna á
bak við heimilistækið.

• Ekki toga í snúruna til að taka heimilis-
tækið úr sambandi. Togið alltaf í raf-
magnsklóna.

• Rafmangsklóin verður að vera þurr.
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ÁBYRGÐARSKILMÁLAR

Samkvæmt skilmálum Félags Raftækjas-
ala.
Seljandi veitir kaupanda TVEGGJA ÁRA
ÁBYRGÐ frá tilgreindum afgreiðslutíma
og er hún fólgin í viðgerð eða endurnýjun
á hverjum þeim hluta þess sem áfátt kann
að vera, enda bendi líkur til þess að um
framleiðslu- eða efnisgalla sé að ræða.
Ábyrgðin nær til efnis og vinnulauna veg-
na hugsanlegra viðgerða, auk ferðakostn-
aðar (laun og akstur) viðgerðarmanns, allt
að 15 km hvora leið, eða flutnings tækis
sömu vegalengd sé tækið fyrirferðarmeira
eða þyngra en að kaupandi geti auðveld-
lega komið því sjálfur á verkstæði seljanda
eða þess, sem hann vísar til.
Kaupandi ber sjálfur kostnað af tilkynn-
ingu um bilun svo sem símakostnað og
annan slíkan. Sé bilað tæki utan byggðar-
lags seljanda, skal það borið undir hann,
hvort senda skuli það til viðgerðar eða
kveðja til nærstaddan viðgerðarmann.
Skuli tækið sent, er minnt á nauðsyn þess
að nota góðar og vel merktar umbúðir,
fara að fyrirmælum leiðarvísis, þegar hann
kveður á um sérstakan flutningsbúnað og
möguleikana á að tryggja tækið gegn
flutningsskemmdum. Ennfremur skal fylgja
lýsing á bilun. Skuli kvaddur til viðgerðar-
maður, afgreiðir seljandi varahluti til við-
gerðarinnar á sinn kostnað gegn því að
honum séu endursendir hinir gölluðu hlut-
ir ef hann óskar.
Vinnulaun og ferðakostnað viðgerðar-
manns að ofangreindu marki (15 km)
greiðir seljandi eftir sundurliðuðum reikn-
ingi viðgerðamanns enda beri reikningur-
inn með sér eftirtalin atriði:
1. Heiti tækis, gerð, númer og afgreiðsl-

utíma, samkvæmt þessu skírteini.
2. Viðgerðardag og lýsingu á fram-

kvæmdri viðgerð.
3. Fullt nafn og heimilisfang viðgerðar-

manns eða fyrirtækis þess sem við-
gerðina annaðist.

Ábyrgðin nær ekki til bilana, sem framleið-
anda eða seljanda verður ekki um kennt,
svo sem bilana, sem stafa af flutningi, ran-
gri meðferð eða misnotkun, slælegu við-
haldi, slysni eða óhöppum, náttúruham-
förum, truflunum á rafkerfi hússins eða
veitunnar o.s.frv.
Ábyrgðin nær heldur ekki til óbeins tjóns
vegna hugsanlegra galla á tækinu, en

kaupanda er bent á möguleikana á að
tryggja sig gegn slíku hjá tryggingafélög-
um.
Skilyrði fyrir ábyrgðinni eru almenns eðlis,
svo sem að galli sé tilkynntur strax og
hans kann að verða vart og að ekki hafi
verið átt við tækið af aðilum óviðkomandi
seljanda, nema í samráði við hann.
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ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐVAR VIÐSKIPTAVINA
ÍSLAND
Þjónusta á AEG heimilistækjum fyrir höf-
uðborgarsvæðið er hjá Raftækjaþjónust-
unni Lágmúla 8, sími 553-7500 og raf-
magnsverkstæðum sem tengd eru um-
boðsmönnum Bræðranna Ormsson ehf.
um land allt.
Bræðurnir Ormsson ehf.
Lágmúla 8, pósthólf 8760
128 Reykjavík
Sími: 530-2800
Fax: 530-2806
www.ormsson.is
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