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• Om nätsladden är skadad ska denna ersättas av tillver-
karen, tillverkarens servicerepresentant eller annan be-
hörig person (skadad nätsladd kan vara mycket farlig).

• Slangsatsen som medföljer apparaten ska användas 
(återanvänd inte den gamla slangsatsen).

• Tvättmaskinen är avsedd endast för inomhusbruk.
• Denna apparat får användas av barn från 8 år och äldre 

samt av personer med nedsatt fysisk förmåga, nedsatt 
hörsel/syn, nedsatt mental förmåga eller som saknar  
erfarenhet endast under överinseende av behörig  
person eller om de ges anvisningar om hur den  
används på ett säkert sätt och de förstår alla risker  
som föreligger. Barn får inte leka med apparaten.  
Rengöring och underhåll får utföras av barn endast 
under överinseende av vuxen person.

• Dra ut stickkontakten från vägguttaget innan du  
påbörjar rengöring eller underhåll.

• 
hårda föremål som till exempel mynt, smycken, spikar, 
skruvar eller stenar kan skada denna maskin allvarligt). 

• 
innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om du ser 
vatten inuti trumman.

• Kontrollera att djur eller barn inte har klättrat in i tvätt-
maskinen. Kontrollera tvättmaskinen innan varje an-
vändning.

• Luckans glasruta kan bli mycket varm under tvättning. 
Försäkra dig om att barn och djur inte kan komma i  
närheten av tvättmaskinen när tvättprogram körs.

• Försäkra dig om att nätspänningen och frekvensen 
överensstämmer med angivelser på tvättmaskinen 
märkskylt.

Säkerhetsanvisningar
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• Använd inte säkringar med lägre märkström än vad 
som anges på tvättmaskinens märkskylt. Dra inte ut 
stickkontakten om du är våt om händerna.

• Nätsladden får användas endast i jordat vägguttag  
(annars riskerar du din egen och andra personers  
säkerhet). Försäkra dig om att vägguttaget är korrekt 
och tillförlitligt jordat.

• Förpackningsmaterial kan vara farligt för barn. Försäkra 
dig därför om att barn inte kommer i kontakt med något 
förpackningsmaterial (till exempel plastpåsar, skumma-
terial etc.).

• Var försiktig så att du inte bränner dig när tvättmaskinen 
tömmer varmt tvättvatten.

• Installera inte tvättmaskinen i fuktiga eller våta utrym-
men där den kan utsättas för vattenstänk.

• Försäkra dig om att anslutning till vatten och elektricitet 
utförs av behörig tekniker enligt tillverkarens anvisning-
ar och lokala säkerhetsföreskrifter.

• Avlägsna alla förpackningar och transportskruvar innan 
du använder tvättmaskinen. Om du inte gör det kan 
tvättmaskinen skadas allvarligt under användning.

• Kör ett komplett tvättprogram med tom tvättmaskin 
innan du tvättar den första tvätten.

• Tvättmaskinen är avsedd endast för hemmabruk och 
för textilier som är avsedda för maskintvätt.

• Det är inte tillåtet att tvätta mattor i maskinen.
• Fyll inte på vatten manuellt under tvättning.
• Vänta i 2 minuter efter att tvättprogrammet är avslutat 

innan du öppnar luckan.

Säkerhetsanvisningar
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• Klättra inte på maskinen och sitt inte på den. 
• Luta dig inte mot luckan.
• Stäng luckan med lagom kraft (ta inte i för hårt).  

Om det är svårt att stänga luckan kan det bero  

• Denna tvättmaskin är inte avsedd att byggas in.
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Flytta tvättmaskinen
• Transportskruvarna ska monteras tillbaka på tvättmaskinen av 

kunnig tekniker vid ev flytt av enheten.

• Töm ur allt vatten ur tvättmaskinen innan flytt.

• Hantera tvättmaskinen med försiktighet. Håll inte i 

tvättmaskinens utstickande delar när du lyfter den.

Avfallshantering av produkt
Enligt lag måste elektriska och elektroniska anordningar 
avfallshanteras på återvinningsstation (vissa delar 
måste återvinnas). Elektriska och elektroniska 
anordningar som är märkta med en återvinningssymbol 
måste fraktas till återvinningsstation när de ska 
avfallshanteras.

Tänka på
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Översikt

Bipackade tillbehör

Tvättmedelsfack

Lucka

Servicepanel

Tvättmedelsfack 
(Fack 1 används EJ på denna modell)

Kontrollpanel

Stickkontakt

Dränerings-
slang

Täcklock Inloppsslang Upphängningsbygel 
för dräneringsslang 
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Packa upp tvättmaskinen
Packa upp tvättmaskinen och försäkra dig om att den inte har skadats under  

medpackade. Kontakta återförsäljaren omedelbart om tvättmaskinen har skadats 
under transport eller om någon komponent saknas.

Avfallshantera förpackningsmaterialet
Förpackningsmaterialet till denna tvättmaskin kan vara farligt för barn. Avfallshantera  
det på korrekt sätt och försäkra dig om att barn inte kan komma i kontakt med det.  
Avfallshantera förpackningsmaterialet enligt lokala förordningar. Släng inte förpacknings-
materialet som hushållsavfall.

Avlägsna transportskruvar
Avlägsna transportskruvarna på tvättmaskinens baksida 
innan du använder tvättmaskinen. 

1. Lossa alla transportskruvar med en blocknyckel och 
skruva ur dem (spara dem för framtida bruk)
2. Täck kvarvarande hål med de bipackade täcklocken.

Välja installationsplats
Innan du installerar tvättmaskinen måste du välja ut en installationsplats som har följande 
egenskaper:
•  

ben om underlaget inte är plant).
• Försäkra dig om att ventilationen är tillräcklig.
• Rummets temperatur skall överstiga 0 °C.

Injustering
1. Lossa muttrarna på fötterna för hand.
2. Justera fötterna tills produkten står plant och  

balanserat.
3. Dra åt alla låsmuttrar.

Elektrisk anslutning
• Försäkra dig om att husets elanläggning (strömstyrka, nätspänning och ledningar) 

klarar av att strömförsörja apparaten , se märkskylt
• Anslut stickkontakten till ett korrekt installerat och jordat vägguttag.
• Använd inte stickkontakt eller förlängningssladd som är avsedd för olika typer av 

internationella kontakter.
• Ta inte i stickkontakten om du är våt om händerna.
• Håll hårt i stickkontakten när du ansluter eller kopplar ur den. Dra inte i nätsladden.
• Om nätsladden är skadad eller visar tecken på att vara trasig måste den omedelbart 

ersättas (kontakta tillverkaren eller servicecenter).

Installation
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Vattenanslutningen
Använd med fördel auktoriserad installatör för  
vattenanslutning

Anslut inloppsslangen enligt anvisningar på bilden. 

1. Anslut rörböjen till vattenkranen och dra åt den 
medurs.

2. Anslut den andra änden av inloppsslangen till  
inloppsventilen på baksidan av tvättmaskinen  
och dra åt det ordentligt (medurs).

Obs! Om det läcker från slangen efter anslutning upprepar du alla steg för anslutning  
av inloppsrör. Använd kran av standardtyp för vattentillförsel. Om kranen är fyrkantig  
eller har för stor diameter byter du till standardkran.

Dräneringssslang

Alternativ 1: Anslut den till avloppsrör. Används när för ändamålet lämplig anslutning  

Dräneringsslangen skall installeras 
högst 100 cm ovanför golvet.

Alternativ 2: Anslut till vattenho / öppet avlopp.

• Förankra dräneringsslangen vid installation.
• Positionera dräneringsslangen så att det inte 

läcker ut vatten på golvet.

Installation
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Upphängningsbygel för
dräneringsslang

Uppfästning
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Använda
Checklista och förberedelser före tvätt av kläder

Läs detta avsnitt noggrant för att undvika problem med tvättmaskinen och skada på 
kläder.

• Kläder som tvättas för första gången kan färga av sig. Doppa en vit handduk i  
tvättmedel och gnugga lätt med den  på insidan eller andra dolda delar av  
klädesplaggen för att kontrollera om kläderna färgar av sig på handduken.

• Tvätta kläder som lätt missfärgas (till exempel sjalar) separat de första tvättarna.
• 

• Se tvättråden på kläderna innan du tvättar dem (följ anvisningar om temperatur och 
tvättmetod). Kläder som tvättas på fel temperatur eller med fel metod kan missfärgas 
eller skadas.

Kom ihåg!
Låt inte blöta kläder ligga länge i tvättmaskinen i väntan på att de ska tvättas.

Kläder som inte kan tvättas i tvättmaskin
• Vissa kläder kan tappa formen om de blötläggs 

i vatten:(slipsar, västar, vissa ytterplagg etc. kan 
krympa avsevärt om de blötläggs i vatten). 

• Rynkade kläder, stärkta kläder och kläder med 
upphöjt tryck etc. kan tappa formen när de blötläggs 
i vatten. 

• Vissa kläder av bomull och ylle kan lätt tappa formen
• Kläder med dekorationer och folkdräkter är exempel 

på produkter som lätt blir missfärgade.
• Maskintvätta inte kläder som saknar materialetikett och tvättråd.
•  

thinner eller alkohol.
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Hårda föremål som smycken eller mynt kan skada  
tvättmaskinen.

Dela in kläderna i följande kategorier
• 

• Separera kulörta och vita klädesplagg. Nya kulörta kläder ska alltid tvättas separat 
första tvätten för att inte färga av sig.

• Tvättresultatet blir bättre om klädesplaggen som tvättas har olika storlek. 
• Tvätta känsliga klädesplagg separat. Välj tvättprogram för ömtålig tvätt när du tvättar 

textilier av rent ylle, gardiner och silke. Läs tvättråden i alla plagg.
• Sortera kläderna innan du lägger in dem i tvättmaskinen. Avlägsna eventuella krokar 

från gardiner.
• Dekorationer på kläder kan skada tvättmaskinen. Vräng kläder som har knappar eller 

broderier innan du lägger in dem i tvättmaskinen.
• Dra upp alla dragkedjor och knäpp alla knappar. Knyt ihop lösa band.
• Tvätt med metalltillbehör, såsom bh, bälten och metall- 

knappar kan skada maskinen. Lägg denna typ av tvätt i  
tvättpåse avsedd för ändamålet.

Använd lämpligt tvättmedel
• Använd tvättmedel avsett för tvättmaskin med trumma anpassat för de textilier  

• Anpassa mängden tvättmedel efter färg, tvättemperatur, smutsighetsgrad och  
typ av smuts.

• Om för mycket tvättmedel används eller om vattentemperaturen är för låg kan  
följden bli att allt tvättmedel inte löses upp. Resterna kan bli kvar i kläder, rör och  
tvättmaskinen och påverka kommande tvättar.

• Blekmedel är alkaliska och kan skada kläderna använd därför blekmedel med  
sparsamhet

Viktigt!
Förvara tvättmedel och andra tillsatser på en säker och torr plats oåtkomligt för barn.

Använda
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Fyllnadsmängd

Om du lägger in för mycket tvätt i tvättmaskinen kan tvättresultatet försämras. Se tabellen 
nedan för information om tvättmängd.

Fibertyp Max. tvättkapacitet: 7 kg
Bomull 7,0 kg
Syntet 3,5 kg
Ylle 2,0 kg
Ömtåliga textiler 2,5 kg

Tänk på! 
Kläder som luddar mycket ska tvättas separat (annars kan de ludda av sig på andra klä-
der). Svarta kläder och bomullskläder är exempel på kläder som lätt drar åt sig ludd och 
bör därmed också tvättas separat. 

Använda
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1 Programratt
• Ställ in önskat tvättprogram. Se avsnitt ”Välja tvättprogram” längre fram i bruksan-

visningen

2 LED-display

3 AV/PÅ-knapp
• Används för att slå på och av tvättmaskinen

4 Fördröjd start / Delay
Med denna knapp ställer du in fördröjd start (0–24 timmar). Ställ in funktionen enligt 
följande anvisningar:

• Välj tvättprogram.
• Tryck på Delay (fördröjd start) för att välja tid.
• Tryck på START/PAUS för att aktivera fördröjd start.

Stäng av funktionen enligt följande anvisningar: Tryck på Delay (fördröjd start) tills 
displayen visar 0H. Funktionen kan endast stängas av innan tvättprogram har startats. 
Om du redan har startat tvättprogrammet avbryter du detta genom att trycka på AV/PÅ-
knappen (ON/OFF).

Anmärkningar: Om strömförsörjningen bryts medan tvättmaskinen kör ett tvättprogram lagras 
pågående tvättprogram i minnet. När strömförsörjningen är återupprättad trycker du på START/
PAUS (tvättprogrammet återupptas där det stoppades).

5 Centrifugering / Speed
• Ställ in varvtalet på centrifugeringen, max 1400 varv/minut

6 Temperatur / Temp
• Ställ in temperatur, max 90°C

7 START/PAUS
• Används för att starta och pausa tvättprogram

21

3 74 65

6

Använda
Kontrollpanel
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• Barnlås 
Använd denna funktion för att spärra maskinen så att barn inte kan starta den.
Tryck samtidigt på "Fördröjd start" och "Centrifugering" under pågående tvättprogram 
(lampan tänds och "START/PAUS" samt programratten är låsta). Den enda knapp som 
inte är låst är "AV/PÅ".
Tryck på samma knappar samtidigt igen för att låsa upp barnlåset (symbolen slocknar).
Om strömförsörjningen till tvättmaskinen bryts slutar även barnlåset att fungera. OBS! 
Barnlåset är fortfarande aktivt efter tvättprogrammets slut.

• Avaktivera ljudsignaler 
Detta är en extra summerfunktion som tvättmaskinen är utrustad med. Håll inne  
"Temperatur" i 3 sekunder för att avaktivera summern (ett pip indikerar att summern är 
avaktiverad). För att återaktivera summern håller du inne samma knapp i 3 sekunder.

• Lödderdämpning
När för mycket tvättmedel används ökar mängden lödder som påverkar tvättresultatet 
negativt. Tvättmaskinen har en automatiskt funktion som kontrollerar löddermängden  
och sätter igång en funktion som reducerar mängden lödder

Använda
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Använda

Tvätt-
kapa-
citet

Tvättmedelsfack Förvald 
tempe-
ratur

Förvald tid Förvalt centrifuge-
ringsvarvtal 

(kg) Fack I* Fack II °C tim Varv/min

Bomull Intensiv 7,0 X O 40 1:58 1000
Bomull 60 °C 7,0 X O 60 3:39 1400
Bomull 40 °C 7,0 X O 40 3:35 1400
Bomull 20 °C 7,0 X O 20 1:13 1000
Snabbtvätt 15’ 2,0 X O KALL 0:15 800
Eco Tvätt 2,0 X O 30 1:06 800

Sköljprogram 7,0 X X O - 0:31 1000
Babykläder 7,0 X O 60 1:39 1000
Sportkläder 3,5 X O 40 1:19 800
Syntet 3,5 X O 40 1:33 1200
Mixade material 7,0 X O 40 1:13 1000
Fintvätt 2,5 X O 30 1:00 600
Ylle 2,0 X O 40 1:06 400
Tömning - X X - 0:01 0
Centrifugering 7,0 X X - 0:12 1000

*Förtvättsprogram är ej möjlig på denna modell

Tvättprogram
Beskrivning

Energimärkning: A+++
Energitestprogram: Cotton 60 °C/40 °C (bomull), centrifugering: max. varvtal (alla andra  
inställningar på standardinställning).
Halv last för maskinen (7,0 kg): 3,5 kg.
Cotton 60 °C/40 °C är standardprogram för bomull (60 °C/40 °C) (se tvättråd). 
Dessa tvättprogram är lämpliga för tvätt av normalsmutsig bomullstvätt. De är också det  

 
typen av bomullstvätt.

X Ej möjligt

Anmärkningar: Parametrarna i denna tabell är avsedda endast som referens.  
Faktiska parametrar kan avvika något från angivelser i ovan nämnda tabell.

Tabell över tvättprogram
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Första användning av tvättmaskinen
Kör ett komplett tvättprogram med tom tvättmaskin innan du tvättar den första tvätten 
.
1. Fyll på tvättmedel i tvättmedelsfacket och stäng det. 
2. Tryck på AV/PÅ-knappen.
3. Tryck på START/PAUS-knappen. 

Tvättmedelsfacket är indelat i följande fack: 
I: Används EJ på denna modell.
II: Huvudtvätt

 Tillsatsmedel som mjukmedel eller stärkelse.

Fylla på tvättmedel i tvättmaskinen
1. Dra ut tvättmedelsluckan.
2. Fyll på tvättmedel i fack II 
3. Fyll på mjukmedel i facket  (om mjukmedel ska användas). 

Anmärkningar:
• 

med lite vatten innan du häller dem i tvättmedelsfacket för att förhindra att det täpps 
igen och svämmar över när vatten fylls på.

• Välj tvättmedel som är lämpligt för de olika tvättemperaturerna (det ger bäst resultat 
och lägst energiförbrukning).

Starta tvättmaskinen
• Lägg i kläder och fyll på med tvättmedel och sköljmedel. 
• Tryck på PÅ/AV-knappen 
• Välj tvättprogram och eventuellt tillval
• START/PAUS-knappen.

Välja tvättprogram
Välj ett tvättprogram som är lämpligt för klädtypen, tvättmängden och klädernas smutsig-
het (se tabellen med tvättemperaturer).

1. Ställ in tvättprogram med programratten.
2. Ställ in temperatur. Generellt ökar energiförbrukningen med temperaturen.
3. Ställ in centrifugeringsvarvtal. Ju högre centrifugeringsvarvtal desto torrare blir tvätten 

vid centrifugering. 

OBS! Välj lågt centrifugeringsvarvtal när du tvättar ömtåliga textilier. Vilket tvättprogram 
som ska väljas för huvudtvätt varierar beroende på vilka kläder som ska tvättas enligt 
följande anvisningar.

Använda
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• Baby kläder / Baby Care 
I detta tvättprogram sköljs kläderna en extra gång.

• Sportkläder / Sports 
Detta tvättprogram är lämpligt för fritidskläder.

• Syntet / Synthetic
Detta tvättprogram är lämpligt för ganska ömtåliga textilier. Tvättprogrammet är  
kortare än bomullsprogrammen och tvättintensiteten är låg. Rekommenderat för tvätt  
av syntetiska plagg (som till exempel skjortor och jackor). Minska mängden tvättmedel  

• Mixade material / Mixed
 

exempel lakan, örngott, badrockar och underkläder).

• Fintvätt / Delicate
Detta tvättprogram är lämpligt för ömtåliga textilier. Tvättintensiteten och centrifuge-
ringsvarvtalet är lägre än i tvättprogrammet Syntet / Synthetic. Vi rekommenderar detta 
tvättprogram för plagg som ska tvättas försiktigt.

• Ylle / Wool
Detta tvättprogram är lämpligt för yllekläder för vilka maskintvätt rekommenderas.  
Ställ in tvättemperaturen (se tvättråden på klädesplaggen). Välj tvättmedel som är  
lämpligt för ylle.

• Tömmning / Drain Only
Separat tvättprogram för tömning.

• Centrifugering / Spin Only
Separat centrifugeringsprogram. Allt vatten ska tömmas ur maskinen innan centrifugering.

• Sköljprogram / Rinse&Spin
Separat tvättprogram för sköljning och centrifugering.

• Eco tvätt / Eco Wash
Energisnålt tvättprogram för lätt smutsiga kläder (temperaturen är begränsad till 40 °C).

• Snabbtvätt 15´ / Quick 15´
Detta tvättprogram är lämpligt för snabb tvätt av ett fåtal normalsmutsiga klädesplagg.

• Bomull / Cotton
Detta tvättprogram är lämpligt för kläder som används dagligen. Tvättiden är lite längre 

 
exempel underlakan, påslakan, örngott, morgonrockar och underkläder).

• Bomull intensiv / Cotton Intensiv
Tvättresultatet kan förbättras genom att öka tvättiden.

Använda
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Underhåll
Utför följande innan du påbörjar underhåll: Dra ut stickkontakten (eller bryt nätspänningen) 
och stäng vattenkranen.

• Det är förbjudet att använda lösningsmedel i tvättmaskinen (tvättmaskinen  
kan skadas, giftiga gaser kan genereras eller explodera).

• Spola inte vatten direkt på tvättmaskinen.
• Det är förbjudet att använda rengöringsmedel som innehåller kloroxylenol för  

att rengöra tvättmaskinen.

Rengöring och underhåll av tvättmaskinens hölje.
Med korrekt underhåll förlängs tvättmaskinens livslängd. Tvättmaskinens ytor kan vid 
behov rengöras med utspätt, neutralt rengöringsmedel (utan slipmedel). Torka omedelbart 
bort eventuellt utspillt vatten. Höljet kan skadas av vassa föremål.

Rengöra trumma
Avlägsna omedelbart rost inuti trumman som kan uppstå av ej bortagna metallföremål  
från tvätten med klorfritt lösningsmedel. Använd inte stålull.

Frysskydd
Om tvättmaskinen är installerad i ett rum där det kan bli minusgrader måste du tappa ur 
allt vatten i tömningsröret och inloppsröret efter användning.
Avlägsna kvarvarande vatten i inloppsröret: 

1. Se till att enheten pumpat ur allt vatten
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva av inloppsslangen från vattenkranen samt dräneringslangen och stoppa dess 

ändar i en behållare, detta för att eventuellt vatten i slangarna skall dräneras.  
4. 

Samla upp vattnet i ett lågt uppsamlingskärl. Gör enligt nedan bilder.

    

:
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Rengöra tvättmedelsfack och spår
1. Tryck ned spärren på mjukmedelsfacket inuti tvättmedels-

luckan.
2. Lyft upp spärren och ta ut mjukmedelsfacket.  

Tvätta alla fack med mjuk borste och vatten.
3. Sätt tillbaka mjukmedelsfacket och skjut in luckan på 

plats.

Om det inte kommer något eller endast lite vatten när du 

1. Stäng vattenkranen.
2. Skruva av inloppsslangen från vattenkranen. 
3. 
4. Anslut inloppsslangen igen.

1. Skruva av inloppsslangen från tvättmaskinens baksida.
2.  

tillbaka det.
3. Anslut inloppsslangen igen.
4. Öppna vattenkranen och försäkra dig om att det  

inte läcker vatten.

                  

Underhåll
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Underhåll

Tömningspumpen
 

 
du tvättar ofta). Inspektera pumpen om tvättmaskinen inte töms och/eller kör  
centrifugering. Tvättmaskinen kan låta ovanligt mycket vid tömning på grund av  
att föremål blockerar pumpen.

Utför följande på servicepanelen:

 

:

 Öppna servicepanelen Skruva loss 
pumplocket

Avlägsna pumplocket
och ta bort ev smuts

Sätt tillbaka pump-
locket och stäng 
servicepanelen.

Varning!

varmt vatten i pumpen. Avlägsna inte pumplocket under pågående tvättprogram  
(vänta tills tvättmaskinen har avslutat tvättprogrammet och allt vatten är tömt).  
Försäkra dig om att du skruvar åt locket ordentligt när du sätter tillbaka det.
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Felsökning

Problem Orsak Åtgärd

Tvättmaskin startar inte

Kontrollera att luckan är ordentligt stängd. 
Kontrollera att stickkontakten är korrekt 
isatt. Kontrollera att vattenkranen är 
öppnad.
Kontrollera om START/PAUS-knappen är 
nedtryckt. Kontrollera om AV/PÅ-knappen  
är nedtryckt.

Luckan går inte att öppna Tvättmaskinens säker-
hetsfunktion fungerar inte Koppla bort maskinen från nätspänning.

Vattenläckage
Vatten droppar från 
inloppslang och/eller 
dräneringslang.

Kontrollera och dra åt inloppslangen eller 
dräneringsslangen. Rengör slangen och 
se till att dräneringslangen inte är veckad.

-
skinen.

Inloppsröret är inte kor-
rekt anslutet.
Dräneringsslangen läcker 
vatten.

Sätt fast inloppsröret. Byt dränerings-
slangen.

Indikator eller display lyser inte.

Strömförsörjningen är 
bruten. Problem med 
kretskort. Anslutningspro-
blem för kablage.

Kontrollera om strömförsörjningen är 
bruten och om stickkontakten är korrekt 
ansluten. Kontakta servicetekniker om så 
inte är fallet.

Dåligt tvättresultat
Kläderna är för smutsiga. 
Inte tillräckligt mycket 
tvättmedel.

Välj lämpligt tvättprogram.
Fyll på korrekt mängd tvättmedel (se  
anvisningar i tvättmedelsförpackningen).

Onormal ljudnivå och stora 
vibrationer

Kontrollera om fästskruvarna har lossnat. 
Kontrollera om tvättmaskinen är installerad 
på stabilt och plant golv.

eller andra metallföremål i maskinen.
Kontrollera om tvättmaskinens ben är  
korrekt justerade.
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Felsökning

LED-display Beskrivning Orsak Åtgärd

E30 Problem med lås-
ning av lucka

Luckan är inte ordent-
ligt stängd.

Starta om när luckan är 
stängd.

Kontakta servicetekniker om problem kvarstår.

E10
Problem med vat-
tenfyllning under 
tvättning.

Vattenkranen är inte 
öppnad eller så är 
vattentrycket lågt.
Inloppsventilens 

Inloppsröret är vridet.

Öppna vattenkranen eller 
vänta tills vattentillförseln 
är normal. Kontrollera 

Räta ut vattenledningen 
och kontrollera de andra 
vattenkranarna i rummet.

Kontakta servicetekniker om problem kvarstår.

E21
Problem med 
tömning under 
tvättning

Dräneringsslangen är 
igensatt eller vriden 
eller så är tömnings-
pumpen igensatt

Tvätta och räta ut 
dräneringsslangen. Tvätta 

Kontakta servicetekniker om problem kvarstår.
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Produktspecifikationer
Tvättmängd 7,0 kg
Mått (B x D x H) 595 x 495 x 850

Vikt 61 kg
2050 W

Strömförsörjning 220–240 V~50 Hz

Märkström 10 A
Standard vattentryck 0,05 MPa~1 MPa

Tekniska data
Elvita
CTM2714V

7 kg
 A+++ 

 –
175 kWh/år (baserat på 220 standardtvättcykler för bomull på 60 

Faktisk energiförbrukning varierar beroende på hur tvättmaskinen används.
Vattenförbrukning: 10 000 l/år (baserat på 220 standardtvättcykler för bomull på 
60 °C/40 °C med full och halv last). Faktisk vattenförbrukning varierar beroende på hur 
tvättmaskinen används.

Max. centrifugeringsvarvtal: 1400 varv/min

Standardprogram Tvätt-
kapaci-
tet

Energiförbrukning Vattenför-
brukning

Återstående 
fuktinnehåll

Programtid

Cotton 60 °C 
(bomull)

7 kg 0,92 kwh 50 L 48 % 219 min

Cotton 60 °C 
(bomull)

3,5 kg 0,68 kwh 42 L 53 % 205 min

Cotton 40 °C 
(bomull)

3,5 kg 0,64 kwh 42 L 53 % 199 min

Anmärkningar:
1. Programinställning för test enligt tillämplig standard EN-60456-2011.
2. 
3. Faktiska parametrar varierar beroende på hur tvättmaskinen används och kan avvika från para-

metrar i ovan nämnda tabell.
Strömförbrukning avstängd: 0,5 W
Strömförbrukning standby-läge: 1 W
Luftburet akustiskt buller (tvättning): 58 
Luftburet akustiskt buller (centrifugering): 78
Anmärkningar: Luftburet akustiskt buller under tvättning/centrifugering för standardprogram (60 °C)  
för bomull vid full last.



46

GB

Contents

Safety instructions 47
Remember 50
 Moving the washing machine 50
 Disposing of your appliance 50
Overview 51
Installation 52
 Unpacking the washing machine 52
 Disposing of packaging 52
 Removing transit bolts 52
 Choose the location 52
 Levelling 52
 Electrical supply 52
 Water supply 53
 Drain hose 53
Using the appliance 54
 Checklist and preparations before washing clothes 54
 Garments that are unsuitable for machine
 washing 54
 Empty all pockets 55
 Divide clothing into the following groups 55
 Use a suitable detergent 55
 Load size 56
 Control panel 57
 Table of wash programmes 59

 Adding detergent to the washing machine 60
 Starting the washing machine 60
 Choosing the wash programme 60
Maintenance 62
 Cleaning and maintaining the exterior of the machine 62
 Cleaning the drum 62
 Protecting from frost 62
 Cleaning the detergent drawer and guides 63

 Drain pump 64
Troubleshooting 65
Product specifications 67
Technical data 67



47

GB

• If the power cord is damaged it must be replaced by the 
manufacturer, the manufacturer’s representative or an 
authorised person (a damaged power cord can be very 
dangerous).

• Use the hose kit that is supplied with the appliance (do 
not reuse an old hose kit).

• The washing machine is intended for indoor use.
• This appliance can be used by children from the age 

of 8 and by individuals with reduced physical, sensory 
or mental capacities, or who lack experience, provided 
they are supervised by a responsible person or instruc-
ted in the safe use of the appliance and understand the 
risks involved in its use. Do not let children play with 
the appliance. Children may only carry out cleaning and 
maintenance if they are supervised by an adult.

• Unplug the appliance from the wall socket before you 
start cleaning or maintenance.

• Make sure that all pockets are emptied (hard or sharp 
items such as coins, jewellery, nails, screws or stones 
could seriously damage the appliance).

• Check that there is no water left in the drum before you 
open the door. Do not open the door if you see water 
inside the drum.

• Check that pets or children have not climbed into the 
washing machine. Always check the washing machine 
before you use it.

• The glass door can get very hot during washing. Make 
sure that children and pets cannot get near the washing 
machine when a wash programme is running.

• Check that the mains voltage and frequency match the 

Safety instructions
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• Do not use fuses with a lower current rating than shown 
on the washing machine’s rating plate. Do not unplug 
the machine when your hands are wet.

• Only plug the power cord into an earthed wall socket 
(otherwise there is a risk to your safety and that of 
others). Make sure that the wall socket is correctly and 
reliably earthed.

• Packaging materials can be dangerous to children. 
Make sure that children cannot play with any packaging 
material (such as plastic bags, foam, etc.).

• Take care to avoid scalding yourself when hot water is 
pumped out of the washing machine 

• Do not install the appliance in a damp or wet area 
where it could be exposed to water spray.

• Make sure that connections to water and electrical 
systems are made by authorised technicians ac-
cording to the manufacturer’s instructions and local 
safety precautions.

• Remove all packaging and transit bolts before  
using the washing machine. If this is not done  
the washing machine could be seriously damaged 
during use.

• Run a complete wash programme with the washing 

• This washing machine is only intended for domestic 
use and for fabrics that are intended for machine 
washing.

• Do not attempt to wash rugs in the machine.
• Do not add water manually during washing.

Safety instructions
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• Wait 2 minutes after the wash programme is  

• Do not climb on to the machine or sit on it. 
• Do not lean against the door.
• Close the door with just enough force (do not  

 
be obstructed by clothing.

• This washing machine is not intended to be built in.

Safety instructions
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Moving the washing machine
• If you need to move the appliance, the transit bolts must first be 

refitted by a qualified technician.

• Empty all the water out of the machine before moving it.

• Handle the washing machine with care. Do not hold on to the 

projecting parts of the washing machine when you lift it. 

Disposing of your appliance
All electrical and electronic appliances must be dis-
posed of by law at a recycling station (and some parts 
must be recycled). Electrical and electronic appliances 
that are marked with the recycling symbol must be tak-
en to a recycling station for disposal.

Remember
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Overview

Enclosed accessories

Detergent drawer

Door

Service panel

Detergent drawer 
(Tray I is not used on this model)

Control panel

Plug

Drain hose

Cover Supply hose Support for drain 
hose 
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Unpacking the washing machine
Unpack the washing machine and make sure that it has not been damaged during trans-
port. Also make sure that all the components shown in the “Overview” section are present.
Contact the retailer immediately if the washing machine has been damaged during trans-
port or if any components are missing.

Disposing of packaging
The packaging materials used on this washing machine can be harmful to children. 
Dispose of packaging correctly and make sure that children cannot play with it. Dispose 
of packaging according to local regulations. Do not dispose of packaging material with 
regular household waste.

Removing transit bolts
Remove the transit bolts from the rear of the washing machine before you use it. 

1. Undo all the transit bolts with a ring spanner and  
remove them (saving them for future use).
2. Cover the holes that remain with the caps provided.

Choose the location
Before installing the washing machine, you need to choose a location that meets the fol-
lowing requirements:
• 
• Make sure there is adequate ventilation.
• The room temperature must exceed 0°C.

Levelling
1. Undo the nuts on the feet by hand.
2. Adjust the feet until the appliance is level and steady.
3. Tighten all the lock nuts.

Electrical supply
• Make sure that the available electrical system capable of powering the appliance (cur-

rent, voltage and wiring), see the rating plate.
• Plug in the appliance to a correctly installed and earthed wall socket.
• Do not use a plug or extension cord that are intended for other types of international 

plugs.
• Do not touch the plug if you have wet hands.
• 
• If the power cord is damaged or shows signs of being defective, it must be replaced 

immediately (contact the manufacturer or service centre).

Installation
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Water supply
We recommend that you use an authorised installer to 
connect to the water supply.

Connect the supply hose as shown in the diagram. 

1. Connect the elbow to the water tap and turn clock-
wise to tighten.

2. Connect the other end of the supply hose to the inlet 
valve at the rear of the washing machine and tighten 
it securely (clockwise).

Note! If there is any leakage from the hose after connection, repeat all the steps for con-
necting the supply hose. Use a conventionally designed tap to supply the water. If the tap 
has a square spout or is too large in diameter you should replace it with a standard tap.

Drain hose
There are two ways to connect the drain hose: 

Alternative 1: Connect it to a waste pipe. This method is suitable if there is a suitable 
coupling accessible.

The drain hose should run no higher  

Alternative 2: Connect to a sink or open drain.

• Secure the drain hose once it has been installed.
• Position the drain hose so that water cannot leak 

Installation
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Using the appliance
Checklist and preparations before washing clothes

Read this section carefully to avoid problems with the washing machine or damage to 
clothes.

• 
detergent and rub it lightly on the inside of a garment or some other hidden part of the 
garment to test whether the colour transfers to the towel.

• -
hes.

• -
gent. Then wash them in the washing machine.

• Check the care labels on garments before you wash them (follow instructions re-
garding temperature and washing method). Garments that are washed at the wrong 
temperature or using the wrong method may discolour or be damaged.

Remember!
Do not leave wet clothes lying in the washing machine for a long time waiting to be was-
hed.

Garments that are unsuitable for ma-
chine washing
• Some garments may lose their shape if they are so-

aked in water: ties, waistcoats, some outerwear etc. 
can shrink considerably if they are soaked in water. 

• Items such as ruched, starched or embroidered gar-
ments can lose their shape when they are soaked in water. 

• Some garments made from cotton or wool can easily lose their shape.
• Decorative clothing and folk dress are examples of items that easily become disco-

loured.
• Do not machine wash garments that do not have a material label or care label.
• Do not machine wash garments that are stained with solvents such as petrol, naphtha, 

benzene, thinners or alcohol.
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Empty all pockets 
Hard items such as jewellery or coins may damage the washing 
machine.

Divide clothing into the following groups
• -

• Separate coloured and white garments. You should always wash new coloured gar-

• 
• Wash delicate garments separately. Choose a delicates programme when you wash 

pure wool items, curtains or silk. Read the care label on all garments.
• Sort clothing before placing it in the washing machine. Remove any hooks from cur-

tains.
• Decorative items on clothing can damage the washing machine. Turn garments that 

have buttons or embroidery inside out before placing them in the washing machine.
• Fasten all zips and buttons. Tie the ends of any loose cords together.
• 

washing machine. Place garments like this in a washing bag 
designed for this purpose.

Use a suitable detergent
• Use a machine washing detergent that is suitable for the fabrics you intend to wash 

(cotton, synthetics, delicates and wool). 
• Adjust the amount of detergent to suit the colour, wash temperature, degree and type 

of soiling.
• If you use too much detergent or if the wash temperature is too low, the detergent may 

not dissolve. This can leave residue on clothing, pipes and the washing machine that 

• Bleaches are alkaline and may damage clothing, so use them sparingly.

Important!
Keep detergents and other additives in a safe, dry place where children cannot reach 
them.

Using the appliance
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Load size

If you put too much clothing in the washing machine it may give poorer results. See the 
table below for recommended wash loads.

Fibre type Wash capacity: 7 kg
Cotton 7.0 kg
Synthetics 3.5 kg
Wool 2.0 kg
Delicates 2.5 kg

Remember! 
Garments that produce a lot of lint should be washed separately (otherwise the lint can 
transfer to other garments). Black garments and cotton clothing easily attract lint, so they 
should also be washed separately. 

Using the appliance
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1. Programme selector
• Choose your desired wash programme. See the section on “Choosing the wash 

programme” later in the user manual.

2 LED display

3 ON/OFF button
• 

4 Delay
This button lets you set a delayed start (0–24 hours). You can use this feature as follows:

• Choose the wash programme.
• Press Delay to set a delayed start time.
• Press START/PAUSE to activate delayed start.

You can cancel this feature as follows: Press Delay until the display shows 0H. This  
 

already started the wash programme you can interrupt it by pressing the ON/OFF button.

Notes: If the power is cut while the machine is running a wash programme, the current 
wash programme will be stored in memory. When the power is restored, press START/
PAUSE (the wash programme will resume at the point it was interrupted).

5 Speed
• Select the spin speed, max, 1400 rpm.

6 Temp
• Set the wash temperature, max. 90°C.

7 START/PAUSE
• This is used to start or pause the wash programme.

21

3 74 65

6

Using the appliance
Control panel



58

GB

• Child Lock 
You can use this feature to lock the washing machine so that children cannot start it.
Press “Delay” and “Speed” simultaneously while a wash programme is running (the icon 
will light up, and “START/PAUSE” and the programme selector will both be locked). The 
only button that is not locked is “ON/OFF”.
Press the same two buttons simultaneously again to unlock the child lock (the icon light 
will go out).
If the power to the washing machine is cut, the child lock will also be deactivated. NOTE! 

• 

deactivated). To turn the buzzer back on, press the same button again for 3 seconds.

• Reducing foam
If too much detergent is used it increases the degree of foaming, which has a negative ef-
fect on washing results. The washing machine automatically monitors the amount of foam 
and can trigger a feature that reduces the degree of foaming.

Using the appliance
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Using the appliance

Wash 
load

Detergent drawer Default 
temp.

Default 
time

Default spin speed 

(kg) Tray I* Tray II °C hours rpm

Cotton intensive 7.0 X O 40 1:58 1000
Cotton 60°C 7.0 X O 60 3:39 1400
Cotton 40°C 7.0 X O 40 3:35 1400
Cotton 20°C 7.0 X O 20 1:13 1000
Quick 15´ 2.0 X O COOL 0:15 800
Eco Wash 2.0 X O 30 1:06 800

Rinse & Spin 7.0 X X O - 0:31 1000
Baby Care 7.0 X O 60 1:39 1000
Sports 3.5 X O 40 1:19 800
Synthetic 3.5 X O 40 1:33 1200
Mixed 7.0 X O 40 1:13 1000
Delicate 2.5 X O 30 1:00 600
Wool 2.0 X O 40 1:06 400
Drain Only - X X - 0:01 0
Spin Only 7.0 X X - 0:12 1000

*Pre-wash programme is not available on this model

Wash programme
Description

Energy rating: A+++
Energy test programme: Cotton 60°C/40°C (cotton), spin: max. speed (all other settings 
are defaults).
Half load for machine (7.0) kg: 3.5 kg.
Cotton 60°C/40°C is the standard programme for cotton (60°C/40°C) (see care label). 
These wash programmes are suitable for washing normally soiled cotton laundry. They 

laundry.

X Not available

Notes: The parameters given in this table are only provided for reference. Actual  

Table of wash programmes
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Using the washing machine for the first time

.
1. Pour the detergent into the detergent drawer and close it. 
2. Press the ON/OFF button.
3. Press the START/PAUSE button. 

The detergent drawer is divided into the following trays: 
I: NOT used on this model.
II: Main wash

 Additives such as softener or starch.

Adding detergent to the washing machine
1. Open the detergent drawer.
2. Pour detergent into tray II. 
3. Pour softener into tray  (if desired). 

Notes:
• We recommend that you dilute thick or viscous detergents or additives with a little 

water before pouring them into the detergent tray, to prevent the tray from becoming 

• Choose a detergent that is suitable for the wash temperatures you intend to use (to 
give the best results and lowest energy consumption).

Starting the washing machine
• Put the clothing in the drum and add detergent and softener. 
• Press the ON/OFF button. 
• Select the wash programme and any options.
• Press the START/PAUSE button.

Choosing the wash programme
Choose a wash program to suit the type of clothing, wash load and the degree of soiling 
(see table of wash temperatures).

1. Select the wash programme using the programme selector.
2. Set the temperature. As a rule of thumb the energy consumption increases with tem-

perature. 
3. Set the spin speed. The higher the spin speed, the drier the clothing will be after  

spinning. 

NOTE! Choose a low spin speed if you are washing delicates. The wash programme you 
should choose for the main wash depends on the type of clothing you intend to wash, as 
explained below.

Using the appliance
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• Baby Care 
This wash programme gives the clothing a second rinse.

• Sports 
This wash programme is suitable for sportswear.

• Synthetic
This wash programme is suitable for relatively delicate fabrics. This is shorter than the  
cotton programmes and is gentle on fabrics. It is recommended for washing synthetic  
garments (such as shirts and jackets). Reduce the amount of detergent when washing 
knitted fabrics (otherwise it can cause excessive foaming).

• Mixed
Choose this programme for garments that require longer and more intensive washing.

• Delicate
This wash programme is suitable for delicate fabrics. It provides a gentler wash and lower 
spin speed than the Synthetic programme. We recommend this wash programme for 
garments that need to be washed gently.

• Wool
This wash programme is suitable for woollens that can be machine washed. Set the wash 
temperature according to the care labels on the garments. Choose a detergent that is 
suitable for wool.

• Drain Only
Separate programme for draining the machine.

• Spin Only
Separate programme for spin drying. The water must be drained from the machine before 
spinning.

• Rinse & Spin
Separate programme for rinsing and spin drying.

• Eco Wash
Energy-saving programme for lightly soiled clothing (temperature is limited to 40°C).

• Quick 15´
This wash programme is suitable for washing a few normally soiled garments.

• Cotton
This wash programme is suitable for clothing that is used daily. The wash cycle is a little 
longer and more intense. It is recommended for cotton fabrics that are used daily, such as 
sheets, duvet covers, pillow cases, dressing gowns and underwear. 

• Cotton Intensive
Washing results can be improved by increasing the wash time.

Using the appliance
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Maintenance
Do the following before you carry out maintenance: Unplug the washing machine (or turn 

• Never use any solvents inside the washing machine (they may damage the machine, 
produce toxic gases or cause an explosion).

• Do not spray the washing machine directly with water.
• Never use cleaning products that contain chloroxylenol to clean the washing machine.

Cleaning and maintaining the exterior of the machine.
Correct maintenance can extend the working life of the washing machine. If required, the 
exterior of the washing machine can be cleaned with a dilute neutral detergent (that does 
not contain abrasives). Wipe up any water spills immediately. The exterior of the machine 
may be damaged by sharp objects.

Cleaning the drum
Any rust that forms inside the drum due to contact with metal objects that have been left 
in laundry should be removed immediately with chlorine-free detergent. Do not use steel 
wool.

Protecting from frost
If the washing machine is installed in a room where the temperature could drop below 
zero you should drain all the water from the drain hose and supply hose after use.
Removing remaining water from the supply hose: 

1. Make sure all the water has been pumped out of the appliance.
2. 
3. Unscrew the supply hose from the water tap, disconnect the drain hose and place 

both hose ends in a container so that any water in the hoses can drain out.  
4. Also drain out any water remaining in the drainage pump compartment. Collect the 

water in a shallow container. This process is illustrated in the diagrams below.
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Cleaning the detergent drawer and guides
1. Press down the clip in the softener tray inside the  

detergent tray.
2. Lift up the clip to remove the softener tray. Wash all  

the trays with a soft brush and water.
3. 

back into place.

 

1. 
2. Unscrew the supply hose from the water tap. 
3. 
4. Reconnect the supply hose.

1. Unscrew the supply hose from the rear of the machine.
2.  

3. Reconnect the supply hose.
4. Turn on the water tap and make sure there are no  

water leaks.

                  

Maintenance
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Maintenance

Drain pump

wash frequently). Inspect the pump if the washing machine does not empty or 
keeps on spinning. The washing machine may make an unusual noise during 
emptying if an object is blocking the pump.

Follow the steps below at the service panel:

 
Open the service panel Unscrew the pump 

cover
Remove the pump 
cover

Close the service panel

Warning!
The water in the pump may get hot when the washing machine is in use 
(depending on which wash programme is selected). Do not remove the pump 
cover during a wash programme (wait until the wash programme has ended and 
the water has been drained). Make sure you tighten the cover securely when you 
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Troubleshooting

Problem Cause Action

Washing machine does not 
start.

Check that the door is properly closed. 
Check that the machine is plugged in cor-
rectly. Check that the water tap is turned 
on.
Check that the START/PAUSE button is 
pressed in. Check that the ON/OFF button 
is pressed in.

Door does not open. Fault in door safety 
interlock. Unplug the machine.

Water leak.
Water dripping from the 
supply hose and/or drain 
hose.

Check and tighten the supply hose 
or drain hose connections. Clean 
the hose and make sure the drain 
hose is not kinked.

the machine.

Supply hose is not se-
curely connected.
Drain hose is leaking 
water.

Connect the supply hose correctly. Re-
place the drain hose.

Status light or display does not 
light up.

No power. Fault in circuit 
board. Fault in harness 
connection.

Check that there is power at the socket 
and the plug is properly plugged in. If 
this is not the problem, contact a service 
technician.

Poor washing results. Laundry is too dirty. Insuf- Choose a suitable wash programme.
Fill with the correct amount of detergent 
(see advice on detergent packaging).

Abnormal noise and excessive 
vibration.

Check that washing machine is installed 

Check whether there are any hair clips or 
other metal items inside the machine.
Check that the washing machine’s feet are 
correctly adjusted.
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Troubleshooting

LED display Description Cause Action

E30 Problem locking 
door.

Door is not closed 
properly.

Restart when the door is 
closed.

Contact a service technician if the problem 
persists.

E10 with water during 
washing.

Water tap is not tur-
ned on or the water 
pressure is low.

blocked. Supply hose 
is kinked.

Turn on the water tap or 
wait until water pressure 
returns to normal. Check 

Straighten the supply 
hose and check the other 
water taps in the room.

Contact a service technician if the problem 
persists.

E21
Problem empty-
ing water during 
washing.

The drain hose is 
blocked or kinked, 
or the drain pump is 
blocked.

Wash and straighten out 
the drain hose. Wash the 

Contact a service technician if the problem 
persists.



67

GB

Product specifications
Wash load 7.0 kg

Dimensions (W x D x H) 595 x 495 x 850

Weight 61 kg

Rated power 2050 W

Power supply 220–240 V ~50 Hz

Rated current 10 A
Standard water pressure 0.05 MPa~1 MPa

Technical data
Elvita

 CTM2714V
7 kg

 A+++ 
 –

175 kWh per year (based on 220 standard wash cycles for cotton 
at 60°C/40°C at full and partial load, and consumption in low-power modes).
Actual energy consumption will depend on how the washing machine is used.
Water consumption: 10,000 litres per year (based on 220 standard wash cycles for cotton 
at 60°C/40°C at full and partial load). Actual water consumption will depend on how the 
washing machine is used.

Max. spin sped: 1400 rpm

Standard programme Wash 
load

Energy consump-
tion

Water con-
sumption

Remaining 
water content

Programme 
duration

Cotton 60°C 7 kg 0.92 kWh 50 litres 48% 219 min
Cotton 60°C 3.5 kg 0.68 kWh 42 litres 53% 205 min
Cotton 40°C 3.5 kg 0.64 kWh 42 litres 53% 199 min

Notes:
1. Programme setting for testing in accordance with applicable standard EN60456-2011.
2. 

speed.
3. 

Power consumption on standby: 1 W
Airborne acoustic noise (washing): 58 
Airborne acoustic noise (spinning): 78
Notes: Airborne acoustic noise emissions during washing/spinning for the standard 60°C 
cotton programme at full load.
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GARANTI
WARRANTY

Kvalitetsgaranti gäller för konsument

Quality warranty applies to consumer

Marknadsförs av EEL AB. +46 (0) 501-39 90 00.


