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Säkerhetsinformation
Torksymboler
Innan du använder torktumlaren, kontrollera att materialet i kläderna tål
torktumling och var uppmärksam på följande symboler:

Torkning

Tål torktumling

Tål ej torktumling

Torkas ej

Hängtorkning

Dropptorkning

Plantorkning

Torka i skuggan

A
Kemtvätt

Ej kemtvätt

Tål alla vätskor vid
kemtvätt

F

Tål inte kemtvätt med
starkare vätskor än
perkloretylen

!

För att förhindra personskador på dig själv och
andra samt egendomsskador krävs det att du följer
säkerhetsanvisningarna.
•

•
•
•
•

Denna produkt tillhör kategori för elektriska apparater
och får endast användas för torkning av textilier som
har tvättats med vatten i hushållet. Iaktta nödvändig
elsäkerhet vid användning!
Får endast anslutas till ett korrekt jordat vägguttag.
Avsäkrad för 10 amp belastning.
Torktumlaren har en maxkapacitet, överträd inte denna.
Torka inte smutsiga kläder i torktumlaren.
Kläder med fläckar av matolja, aceton, alkohol, bensin,
fotogen, fläckborttagningsmedel, terpentin, vax och
vaxborttagningsmedel ska tvättas i varmt vatten med
extra mycket tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
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Säkerhetsinformation
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Den sista delen av torkprogrammet sker utan värme
(nedkylningsfas), för att den torkade tvätten ska lämnas
i en temperatur som säkerställer att den inte skadas.
Se till att ventilationen i rummet är god
Utblåsningsluften får inte ledas in i ett utsug som
används för enheter som förbränner gas eller andra
bränslen.
Håll husdjur borta från enheten.
Klädesplagg med oljefläckar får EJ torktumlas
Enheten måste stå upprätt vid normal användning eller
underhåll.
Avlägsna alla föremål från klädernas fickor, t.ex.
tändare och tändstickor.
Denna enhet 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 enheten
används på ett säkert sätt och de förstår alla risker som
föreligger. Barn får inte leka med enheten. Rengöring
och underhåll får utföras av barn endast under
överinseende av vuxen person.
Om strömkabeln är skadad ska den ersättas av
tillverkaren, tillverkarens servicerepresentant eller
annan behörig person för att undvika fara.
Denna enhet får endast användas inomhus.
Barn under 3 år får endast vistas i närheten av enheten
om de hålls under ständig uppsikt.

SE

Säkerhetsinformation
Risk för elektrisk stöt

1. Dra inte ut stickkontakten genom att dra i sladden.
2. Håll inte i stickkontakten med blöta händer.
3. Skada inte strömkabeln eller stickkontakten.
Risk för personskada

1. Torktumlaren får inte demonteras.
2. Ställ inte torktumlaren ovanpå en tvättmaskin utan
monteringsbeslag.
3. Luta dig inte mot torktumlarens öppna lucka.
4. Placera inte några föremål på torktumlaren som kan
orsaka brand, t.ex. stearinljus eller kokplattor.
Risk för egendomsskada

1. Torktumlarens angivna kapacitet får inte överskridas.
2. Använd inte torktumlaren utan filterlucka eller
bottenfilter.
3. Torka inte kläder som inte har centrifugerats.
4. Installera inte torktumlaren i fuktiga eller våta
utrymmen där den kan utsättas för vattenstänk.
5. Koppla från strömmen vid rengöring och underhåll
och undvik att spruta vatten direkt på maskinen.
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.
5
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Installation
Transport
Transportera torktumlaren med försiktighet. Lyft inte i några framskjutande delar på
maskinen. Maskinens lucka får inte användas som handtag. Om torktumlaren inte
kan transporteras stående måste lutningsvinkeln åt höger vara mindre än 30°.

Placering
Av bekvämlighetsskäl rekommenderar vi att torktumlaren placeras nära
tvättmaskinen.
1.
2.
3.

Torktumlaren måste installeras på ett rent ställe, där det inte samlas smuts.
Luft måste kunna cirkulera fritt runt hela enheten. Täck inte för luftintaget på
framsidan eller luftgallren på baksidan av maskinen.
Placera torktumlaren på ett plant och hårt underlag för att minimera vibrationer
och buller när den är igång.
Torktumlarens fötter får aldrig monteras av. Ställ inte torktumlaren på tjocka
mattor, trälister eller dylikt så att det fria avståndet mellan torktumlaren och
golvet minskar. Detta kan orsaka överhettning, vilket i sin tur kan påverka
enhetens funktion negativt

Nivåinställning
När torktumlaren står på rätt ställe,använd ett vattenpass
för att kontrollera att den står helt plant. Om den inte gör det
måste fötterna justeras.

Strömförsörjning
1.
2.

6

Kontrollera att strömförsörjningen motsvarar spänningen på torktumlarens
typskylt.
Anslut inte torktumlaren via förlängningskablar eller adaptrar.
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Instruktioner och råd

Instruktioner
Låt torktumlaren stå i 2 timmar efter transporten. Innan den används första gången
måste trummans insida rengöras med en mjuk trasa.
1.
2.
3.
4.

Lägg några rena trasor i trumman.
Slå på strömmen och tryck på <På/Av>.
Välj programmet <Luftning> och tryck på <Start/Paus>.
När programmet har avslutats, följ anvisningarna i kapitlet “Rengöring och
underhåll” för att rengöra luckfiltret.
Under torkningsprocessen hörs ljud från kompressorn och vattenpumpen, vilket
är helt normalt.

Råd
1. Centrifugera tvätten innan torktumling. Det minskar torktiden och sparar energi.
2. Sortera tvätten efter material och torkprogram för att uppnå bästa möjliga
torkresultat.
3. Stäng blixtlås, spännen, knappar och bälten innan torktumling.
4. Övertorka inte tvätten, eftersom det leder till skrynkligare kläder.
5. Torka inte plagg som innehåller gummi eller liknande elastiskt material, t.ex.
regnkläder, sadelskydd etc.
6. Luckan får endast öppnas när torkprogrammet har avslutats. Öppna inte luckan i
förtid, eftersom du då riskerar att skållas av ånga eller värme från torktumlaren.
7. Rengör luddfiltret och töm vattenbehållaren efter varje användning, för att spara
energi och undvika förlängning av torktiden.
8. Genom att välja det speciella ullprogrammet för att torka ylleplagg bevarar du
plaggens mjuka kvalitet och fluffighet.
9. Klädernas ungefärliga vikt:

Kavaj,
blandmaterial
(ca 800 g)

Jacka, bomull
(ca 800 g)

Jeans
(ca 800 g)

Handdukar,
bomull (ca
900 g)

Lakan,
bomull (ca
600 g)

Arbetskläder,
bomull, över-/
underdel
(ca 1 120 g)

Pyjamas
(ca 200 g)

Skjorta,
bomull
(ca 300 g)

T-shirt, bomull
(ca 180 g)

Kalsonger,
bomull
(ca 70 g)

Strumpor,
blandmaterial
(ca 30 g)
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Översikt
Beskrivning
av delar

Kontrollpanel

Vattenbehållare
Frontlucka

Strömkabel
Trumma
Övre luddfilter

Luftintag
Nedre luddfilter
Filterlucka

Extern dränering av kondensvatten
Med denna produkt har en extern
dräneringslang samt upphängningsbygel
bipackats. Dessa delar används med fördel då
tillgång till externt avlopp finns i närheten.

Montering av extern dräneringslang:
Ta av befintlig dräneringsslang från
slangkopplingen med en tång.

2.

Montera den externa dräneringsslangen.

3.

Fäst upphängningsbygeln i ett handfat
eller en diskho.

200c m

8

Max 120c m

1.

Upphängningsbygel
Dräneringsslang
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Använda
Kontrollpanelen

1

1.
2.
3.
4.
5.

2

3

4

5

Programväljare
Display
Funktionsknappar (Fördröjd start, Tid, Intensitet, Mitt val, Belysning, Signal,
Strykfritt, Barnlås)
Start/Paus-knapp
På/Av-knapp
Fördröjd start
Barnlås
Tid
Mitt val
Rengör filter
Full vattentank
Torkningsgrad
Belysning
Strykfritt
Signal

9
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Använda
Programväljaren
•

Tryck på <På/Av>-knappen när displayen tänds och vrid programväljaren för att
välja önskat program.
Välj bland funktionerna <Fördröjd start>,<Tid>,<Intensitet>,<Signal> eller
<Strykfritt> som extra tillval.
Tryck på <Start/Paus>-knappen.

•
•

Vid programstart
• När programmet startar börjar trumman rotera och på displayen blinkar
statuslampan. Den återstående tiden räknas ner automatiskt.
OBS!
Ibland stannar trumman i 40 sekunder under torkningen, men inget avvikande visas
på displayen. Under den här tiden justerar torktumlaren sig, och därefter fortsätter
programmet automatiskt.
Vid programavslut
• Trumman stannar när programmet är klart. Displayen visar ”0:00” och lampan
för den sista programfasen blinkar. Torktumlaren kommer att starta funktionen
<Strykfritt> om kläderna inte tas ut. Stäng av torktumlaren genom att trycka på
<På/av>-knappen.

<Signal>
Signalfunktionen kan aktiveras eller avaktiveras. Normalt sett är den aktiverad. Tryck
på knappen om du vill ändra inställningen. När ljudsignalen är aktiverad:
(1) Signal hörs när du trycker på knapparna för extrafunktioner.
(2) Om du vrider på programväljaren när ett program redan är igång påminner
ljudsignalen om att det inte går att välja ett annat program.
(3) Signal hörs när torkprogrammet är avslutat.

<Strykfritt>
Detta är en funktion som förhindrar att tvätten blir skrynklig. Under den här
programfasen kan tvätten tas ut ur torktumlaren. Alla program utom <Kalluft>,
<Uppfräschning> och <Ylle> har denna funktion.

<Barnlås>
1.
2.

10

Maskinen har en barnlåsfunktion som förhindrar att barn oavsiktligt stör
maskinens funktion genom att trycka på knapparna.
För att aktivera barnlåset, tryck samtidigt på knapparna <Antiskrynkel> och
<Signal> i mer än 3 sekunder när maskinen är igång. När funktionen har
aktiverats tänds ikonen “
” på displayen, och då fungerar bara <På/Av>knappen. För att avbryta barnlåsfunktionen trycker du samtidigt på knapparna
<Antiskrynkel> och <Signal> i mer än 3 sekunder.
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Använda
Funktionsknappar
<Fördröjd start>
•

Används för att skjuta upp torkprogrammet i upp till 24 timmar. Fördröjningstiden
innebär att programmet startar efter x timmar. Vid start av programmet börjar
tiden att räknas ner och symbolen <Fördröjd start> blinkar på displayen.
Stegen i detalj
1. Lägg i tvätten och se till att luckan är stängd.
2. Tryck på <På/Av>-knappen och vrid sedan programväljaren för att ställa in
önskat program.
3. Funktionen <Strykfritt> kan väljas vid behov.
4. Tryck på knappen <Fördröjd start>.
5. Håll knappen intryckt för att välja fördröjningstiden.
6. När du sedan trycker på <Start/Paus>-knappen är maskinen redo att starta.
Torkprogrammet kommer att starta automatiskt när fördröjningstiden har
passerat.
7. Om du trycker på <Start/Paus>-knappen igen pausas fördröjningstiden.
8. Om du vill avbryta funktionen “Fördröjd start” trycker du på <På/Av>-knappen.

<Tid>
•

I tidsprogrammet kan knappen <Tid> användas för att ställa in torktiden i
10-minuterssteg. Maximal torktid är 150 minuter.

<Intensitet>
Används för att ställa in torkningsgraden. Det finns fyra olika nivåer
Torktiden ökar med 3 minuter för varje grad.
1. Intensitetsfunktionen kan endast aktiveras innan programmet startar.
2. Tryck upprepade gånger på knappen <Intensitet> för att välja torktid.
3. Intensitetsfunktionen kan användas för alla program utom <Bomull stryktorrt>,
<Fintvätt>, <Syntet stryktorrt>, <Ylle> och <Tid>.
<Mitt val>
Med den här funktionen kan du skapa och spara dina favoritprogram.
1. Vrid på programväljaren för att välja program och andra torkfunktioner.
2. För att spara programmet, tryck och håll inne knappen <Intensitet> i 3 sekunder
tills du hör ett pip.
3. Ställ programväljaren på <Mitt val> för att starta dina favoritprogram. Om du vill
ändra inställningarna för <Mitt val>, upprepa steg (1) och (2).
<Belysning>
•

Lampan inuti trumman tänds i ca 3 minuter när du trycker på knappen eller 1
minut när luckan öppnas.
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Programtabell vikt/funktioner
Program

Vikt
(max)

Fördröjd
start

Tid

J

N

För bomullskläder. Torkningsgrad: stryktorrt.

J

N

För tjocka/flerlagers syntetmaterial. Torkningsgrad: extra torrt.

J

N

J

N

J

N

J

N

-

-

J

J

Förklaring/Egenskaper

För vit- och kulörtvätt av bomull eller linne.
Extra
torrt
Bomull

Normaltorrt

För bomullskläder. Torkningsgrad: extra torrt.
8,0 kg

Stryktorrt
Fintvätt

Fintvätt

1,0 kg

För bomullskläder. Torkningsgrad: skåptorrt.

För syntet- och blandmaterial samt bomull som inte ska strykas.
Extra
torrt
Syntetmaterial

Normaltorrt

För tjocka/flerlagers syntetmaterial. Torkningsgrad:
extra torrt.
3,5 kg

För tunna syntetmaterial som ska strykas, t.ex.
stickade plagg och skjortor.

Stryktorrt

Ylle

För tunna syntetmaterial som inte ska strykas,
t.ex. strykfria skjortor, bordsdukar, babykläder och
strumpor.

Ylle

1,0 kg

För mjuka och fluffiga ylleplagg. När programmet är
avslutat, ta genast ut kläderna och låt dem lufttorka.

Jeans

8,0 kg

För jeans eller fritidskläder som har centrifugerats i
tvättmaskinen.

Blandmaterial

3,5 kg

Om du inte vet vad kläderna är gjorda av kan du välja
Blandmaterial.

Special
Sportkläder

För sportkläder och tunna polyestermaterial som inte
ska strykas.
3,0 kg

Skjortor
Mitt Val

Tid

För skjortor och blusar i lättskötta material som kräver
minimal strykning. Torka inte för många plagg åt
gången. Häng upp kläderna på galgar när de är torra.

My Cycle

-

Skapa och spara ditt eget torkprogram.

Varmluft

-

För att värma upp kläderna i 10–120 minuter (i
10-minuterssteg).

Kalluft

-

För att lufta kläderna utan varmluft i 10–30 minuter (i
10-minuterssteg).

Uppfräschning

1,0 kg

För att fräscha upp kläder som har förvarats i
garderoben under en längre tid, i 20–150 minuter (i
10-minuterssteg).

OBS! 1. Den här symbolen anger det ”standardprogram för bomull”, som ur energieffektivitetssynpunkt är bäst lämpat för
torktumling av normal bomullstvätt vid angiven lastkapacitet.
2. Programmen ovan är endast rekommendationer. Användaren kan välja program efter önskemål. Tjocka tyger och
material i flera lager, som sängkläder, jeans, jackor och liknande, är inte lätta att torka. Använd programmet för jeans och
12 torkningsgrad.
maximal
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Rengöring och regelbundet underhåll
Tömma vattenbehållaren
1.
2.
3.

Fatta tag i vattenbehållaren med båda händerna och
dra ut den.
Töm ut kondensvattnet i ett handfat eller i en diskho.
Sätt tillbaka vattenbehållaren.

VARNING!
•
Töm vattenbehållaren efter varje användning. Om vattenbehållaren är full stannar
programmet och ikonen “ ” blinkar på displayen. Efter tömning trycker du på <Start/
Paus>-knappen för att fortsätta programmet.
•
Drick inte kondensvattnet.
•
Använd inte torktumlaren utan vattenbehållaren.

Rengöra övre luddfiltret
1.
2.
3.
4.

Öppna frontluckan.
Lyft upp luddfiltret.
Rengör filtret genom att ta bort luddet som har
samlats på det.
Sätt tillbaka luddfiltret.

Rengöra nedre luddfiltret
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Öppna filterluckan.
Vrid de båda låsspakarna så att de pekar mot
varandra.
Rengör nedre luddfiltret ordentligt.
Sätt tillbaka filtret.
Vrid tillbaka låsspakarna.
Stäng filterluckan så att den snäpper fast.

OBS!
Ludd som samlas på filtret blockerar luftcirkulationen, vilket leder till längre torktid och ökad
energiförbrukning.
•
Dra ur strömkabeln innan rengöring!
•
Använd inte torktumlaren utan filter!
•
Rengör filtret efter varje användning för att förhindra ansamling av ludd inuti torktumlaren.

Rengöra värmeväxlaren (bakom nedre luddfiltret)
Rengör värmeväxlaren vid behov, ca varannan månad,
genom att ta bort ludd med en svamp eller mjuk borste.
Använd handskar.
OBS! Luddet är enklare att ta bort om det fuktas först, t.ex. med en
sprayflaska med vatten.
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Felsökning
Display

“

Orsak

Åtgärd

Vattenbehållaren är full

Töm vattenbehållaren

” blinkar
Fel på vattenpumpen eller
vattennivågivaren

“

14

“E32”

Fel på fuktgivaren

“E33”

Fel på temperaturgivaren

” blinkar

Filtret är igensatt eller
omgivningstemperaturen är
för hög

Kontakta ditt lokala servicecenter
om problemet kvarstår

Rengör filtret och kontrollera
omgivningstemperaturen
Kontakta ditt lokala servicecenter
om problemet kvarstår
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Felsökning
Endast auktoriserade servicetekniker får utföra reparationer.
Innan du kontaktar kundservice, kontrollera om du själv kan lösa problemet genom
att följa instruktionerna nedan.

Problem

Åtgärd

Displayen lyser inte

•
•

Kontrollera om stickkontakten är isatt
Kontrollera om strömmen är på

•

Kontrollera att du har tryckt på
startknappen
Kontrollera att luckan är helt stängd

Torktumlaren startar inte

•
•

Luckan öppnas av sig själv
Kläderna blir inte tillräckligt torra
eller torkningstiden är för lång

•
•
•

Tryck på luckan tills den stängs med ett
“klick”
Kontrollera att det inte är för mycket
kläder i torktumlaren
Rengör samtliga filter i enhten
Ändra programinställning.

Om du inte kan lösa problemet själv och behöver hjälp:
1. Tryck på <På/Av>-knappen.
2. Dra ut stickkontakten och ring service.

Tekniska specifikationer
Strömförsörjning

220–240 V ~50 Hz

Ingående effekt

650 W

Köldmedium

R134a

Omgivningstemperatur

5–35 °C

Dimensioner (LxBxH)

622 x 595 x 845 (mm)

Torkningskapacitet

8,0 kg

Nettovikt

52 kg

Innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyoto-protokollet. Hermetiskt slutet system
OBS!
•
Den angivna torkningskapaciteten är maskinens maximala kapacitet och får inte överskridas.
•
Installera inte torktumlaren i ett rum där det finns risk för frost. Vid temperaturer nära fryspunkten finns det risk
för att torktumlaren inte fungerar.
•
Maskinen skadas om kondensvattnet i pumpen, slangarna och/eller vattenbehållaren fryser.

15
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Tekniska data
Märke: Elvita
Modell: CTT3801V
Kapacitet: 8 kg
Torktumlartyp: Kondens
Energiklass: A++
Energiförbrukning 236 kWh per år, baserat på 160 torkcykler med
standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin samt användning av
energisparlägen. Den faktiska energiförbrukningen per cykel beror på hur enheten
används.
Automatisk eller icke-automatisk: Automatisk
EU-miljömärke: Information saknas
Energiförbrukning vid standardprogram för bomull vid full maskin: 1,98 kWh
Energiförbrukning vid standardprogram för bomull vid halvfull maskin: 1,08 kWh
Strömförbrukning i avstängt läge (Po): 0,01 W
Strömförbrukning i viloläge (Pl): 0,8 W Varaktighet för viloläge: 10 min
”Standardprogrammet för bomull” är det standardmässiga torkprogram som
används vid full och halvfull maskin och som enligt informationen på etiketten och
specifikationen är lämpligt för torkning av normalvåt bomullstvätt och det effektivaste
programmet för bomullstvätt när det gäller energiförbrukning.
Viktad programtid för standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin: 150
min. Programtid för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 198 min
Programtid för standardprogrammet för bomull vid halvfull maskin: 115 min
Kondensationseffektivitetsklass B på en skala från G (minst effektiv) till A (mest
effektiv).
Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet för bomull vid full
maskin: 80,1 % Genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogrammet
för bomull vid halvfull maskin: 80,1 % Viktad kondensationseffektivitet för
standardprogrammet för bomull vid full och halvfull maskin: 80,1 %
Ljudeffektnivå för standardprogrammet för bomull vid full maskin: 69 dB
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Kvalitetsgaranti gäller för konsument

Kvalitetsgaranti gjelder for forbrukere

Quality warranty applies to consumer

Kvalitetsgarantien gælder for forbrugere

Laatutakuu koskee kuluttajia.
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