
WAH 3116



Læ s denne vejledning 

Læ s alle instruktioner og forklaringer af 

maskinens installation, før maskinen tages i 

brug. Følg anvisningerne nøje. Gem 

brugervejledningen til senere brug. Hvis 

maskinen sæ lges eller videregives, sørg da 

for, at den nye ejer altid får 

brugervejledningen med. 
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SIKKERHEDSANVISNINGER 

  Sikkerhedsanvisninger 

Af hensyn til sikkerheden skal oplysningerne i denne vejledning altid 

fø lges for at minimere risikoen for brand eller eksplosion samt 

elektrisk stø d og for at forhindre materiel skade, personskade eller 

dø dsfald. 

Forklaring af symbolerne: 

 

 Advarsel! 

Denne kombination af symbol og signalord angiver en potentielt 

farlig situation, som kan medfø re dø d eller alvorlige personskader, 

medmindre den forhindres. 

 

 Forsigtig! 

Denne kombination af symbol og signalord angiver en potentielt 

farlig situation, som kan medfø re mindre personskade eller skade 

på  materiel eller miljø . 

 

Bemærk! 

Denne kombination af symbol og signalord angiver en potentielt 

farlig situation, som kan medfø re mindre personskade. 

 

 Advarsel! 

Elektrisk stød! 

 

Hvis forsyningskablet beskadiges, skal det udskiftes af producenten, 

dennes serviceagent eller tilsvarende kvalificerede personer, så  

farlige situationer undgå s. 
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Sikkerhedsanvisninger 

 Anvend de nye slangesæ t, som leveres med maskinen. 

Genbrug ikke de gamle slangesæ t. 

 Tag maskinens stik ud af stikkontakten fø r 

vedligeholdelse. 

 Tag altid maskinens stik ud af stikkontakten, og luk for 

vandforsyningen efter brug. Maks. tilladte tillø bsvandtryk 

i pascal. Min. tilladte tillø bsvandtryk i pascal. 

 Af hensyn til sikkerheden skal strø mforsyningsstikket tilsluttes 

en tre-polet jordet stikkontakt. Sø rg for, at stikkontakten er 

jordet korrekt. 

 Sø rg for, at vandforsyning og elektriske apparater tilsluttes af 

en faguddannet tekniker i henhold til producentens 

anvisninger og lokale sikkerhedsregulativer. 

Fare for bø rn! 

 EU-lande: Maskinen må  anvendes af bø rn i alderen fra 8 å r og 

derover samt af personer med nedsatte fysiske, sanse- eller 

mentale evner eller med manglende erfaring og viden, hvis de er 

under opsyn eller har få et den nø dvendige instruktion i forsvarlig 

brug af maskinen og forstå r de farlige situationer, der kan opstå . 

Bø rn må  ikke lege med maskinen. Rengø ring og 

egevedligeholdelse må  ikke foretages af bø rn uden opsyn. 

 Bø rn under 3 å r skal væ re under opsyn for at sikre, at de 

ikke leger med maskinen. 

 Dyr og bø rn kan finde på  at kravle ind i maskinen. Kontrollé r 

derfor, at maskinen er tom fø r hver vask. 

 Hold ø je med, at bø rn ikke leger med maskinen.
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SIKKERHEDSANVISNINGER 

 Glaslågen kan blive meget varm, når maskinen kører. 

Sørg for at holde børn og kæ ledyr væ k fra maskinen 

under drift i meget våde rum samt i rum med 

eksplosiv eller æ tsende gas. 

 Fjern alt emballage og alle transportbolte, før 

maskinen tages i brug. Hvis dette undlades, kan det 

medføre alvorlig skade. 

 Stikket skal væ re tilgæ ngeligt efter installationen. 

Risiko for eksplosion! 

 Vask eller tør ikke genstande, der er blevet rengjort, vasket 

eller har væ ret lagt i blød i eller er blevet duppet med 

bræ ndbare eller eksplosive stoffer (såsom voks, olie, maling, 

benzin, affedtningsmidler, opløsningsmidler fra kemisk 

rensning, petroleum etc.). Dette kan medføre brand eller 

eksplosion. 

 Skyl de genstande, der skal vaskes, grundigt med vand. 

F o r s i g t i g !  

Installation af produktet!  

 

 Denne vaskemaskine er kun til indendørs brug. 

 Den er ikke beregnet til indbygning. 

 Åbningerne må ikke væ re dæ kket til af et tæ ppe. 

 Vaskemaskinen må ikke installeres på badevæ relser 

eller i meget våde rum samt i rum med eksplosive 

eller æ tsende gasser. 

 Er vaskemaskinen udstyret med en enkelt 

indløbsventil, kan den kun forbindes til den kolde 
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vandforsyning. Er vaskemaskinen udstyret med to 

indløbsventiler, skal den forbindes korrekt til 

henholdsvis den varme og den kolde vandforsyning. 

 Stikket skal væ re tilgæ ngeligt efter installationen. 

 Fjern alt emballage og alle transportbolte, før 

maskinen tages i brug. Hvis dette undlades, kan det 

medføre alvorlig skade. 

Risiko for beskadigelse af maskinen! 

 Maskinen er kun til brug i hjemmet og er kun beregnet 

til tekstiler, der må maskinvaskes. 

 Kravl ikke op på maskinens topplade. 

 Hæ ng ikke på maskinens låge. 

 Væ r opmæ rksom på følgende ved flytning af maskinen: 

1. Transportboltene skal genmonteres på maskinen 

af en fagperson. 

2. Tøm maskinen for vand. 

3. Håndter maskinen med omtanke. Løft ikke maskinen i 

de dele, der stikker ud. Maskinens låge må ikke 

bruges som håndtag ved flytning af maskinen.  

4. Maskinen er tung. Transportér maskinen med 

omtanke. 

 Tving ikke lågen i med stor kraft. Hvis det er svæ rt 

at lukke lågen, tjek da, om der sidder tøj i klemme, 

og om tøjet er jæ vnt fordelt i maskinen. 

 Vask ikke tæ pper i maskinen. 

 

Betjening af maskinen!  

 Før maskinen tages i brug første gang, skal den køre et 

helt vaskeprogram uden tøj. 
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■ 

 Det er forbudt at anvende brandfarlige og eksplosive 

eller giftige opløsningsmidler. Benzin og alkohol etc. må 

ikke bruges som vaskemiddel. Anvend kun vaskemidler, 

som er egnet til maskinvask. 

 

SIKKERHEDSANVISNINGER 

 Sø rg for, at alle lommer er tø mt. Skarpe og stive genstande 

så som mø nter, smykker, sø m, skruer eller sten kan forå rsage 

alvorlige skader på  maskinen. 

 Kontrollé r, at tromlen er tø mt for vand, fø r lå gen å bnes. Å bn ikke 

lå gen, hvis der er vand i tromlen. 

 Pas på  ikke at blive skoldet, nå r maskinen pumper varmt 

vaskevand ud. 

 Fyld aldrig vand på  manuelt, nå r maskinen vasker.  

 Nå r programmet er afsluttet, gå r der to minutter, 

fø r lå gen kan å bnes. 

Emballage/Udtjente produkter 

Dette symbol angiver, at produktet inden for EU ikke må  

bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. For at 

undgå  skadelige miljø - eller sundhedspå virkninger som fø lge af 

ukontrolleret bortskaffelse af affald skal produktet genanvendes på  en 

ansvarlig må de til fremme for bæ redygtig materialegenvinding. Aflevé r 

det udtjente produkt på  en genbrugsstation, eller kontakt den 

forhandler, som produktet er kø bt hos. Forhandleren sø rger herefter 

for, at produktet genanvendes på  en miljø rigtig må de. 
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Strømforsyningsledning Skuffe til 
vaskemiddel 

Topplade 

Tromle 

Låge 
Servicefilter 

Afløbsslange 

Tilløbsslange 

Betjeningspanel 

  

 

INSTALLATION 

Produktbeskrivelse 

Bemæ rk! 

Programoversigten er kun vejledende. Tjek altid tøjets 

vaskeanvisning. 

Tilbehør 

 
Bruger-

vejledning 

 

Holder til 
afløbsslange 
(tilvalg) 

 

Plasthæ tter 
Tilløbsslange 
til koldt vand 

Tilløbsslange til 
varmt vand 
(tilvalg) 
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 Emballage (som f.eks. film og flamingo) kan væ re 

farlig for børn. 

 Der er fare for kvæ lning! Sørg for at holde alle 

emballagedele væ k fra børn. 

 Fjern transportboltene fra maskinens bagside før brug. 

 Transportboltene skal genmonteres ved flytning af maskinen, så sørg 

for at opbevare dem på et sikkert sted. 

 INSTALLATION 

 Installation 

Installationssted 

Advarsel! 
Væ lg en placering af maskinen, som opfylder følgende: 

1. Fast, tør og jæ vn overflade 

2. Ingen direkte sollys 

3. Tilstræ kkelig ventilation 

4. Rumtemperatur over 0 °C 

5. Ikke i næ rheden af varmekilder, der bruger f.eks. kul eller gas. 

Udpakning af vaskemaskinen 

Advarsel! 
1. Fjern papkassen og flamingoemballagen. 

2. Løft vaskemaskinen, og fjern emballagen fra bunden. Sørg for, at den lille 

skumtrekant fjernes fra bunden af maskinen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, 

læ g da maskinen ned på siden, og fjern det lille stykke skum fra maskinens bund 

manuelt. 

3. Fjern den tape, som fastgør ledningen og afløbsslangen. 

4. Fjern tilløbsslangen fra tromlen. 

Fjern transportboltene  

Advarsel! 

 Det er vigtigt, at vaskemaskinen står stabilt, 

så den ikke "vandrer"! 

 Sørg for, at maskinen ikke står på ledningen. 
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Låsemøt

rik fod 

 Kontramøtrikkerne på alle fire fødder skal væ re skruet godt fast 

op mod maskinens kabinet. 

 Følg nedenstående anvisninger for at forhindre læ kage eller vandskade!  

 Tilløbsslangen må ikke knæ kkes, klemmes, æ ndres eller skæ res over. 

 Hvis modellen er udstyret med en varmtvandsventil, tilslut da varmtvandsventilen til 

en varmtvandshane. Energiforbruget vil automatisk falde for nogle programmer. 

Fjern boltene på følgende måde:  

1. Løsn de fire bolte med en skruenøgle, og fjern dem.  

2. Dæ k hullerne med de medfølgende plasthæ tter. 

3. Opbevar transportboltene på et sikkert sted til fremtidig brug. 

INSTALLATION 

Opretning af vaskemaskinen  
Advarsel! 

1. 

Tjek, at benene er skruet godt fast op mod maskinens kabinet. Hvis dette ikke er 

tilfæ ldet, drejes de til deres oprindelige position ved at stramme møtrikkerne. 

2. Løsn låsemøtrikken, og drej på foden, til den slutter til ned mod gulvet.  

3. Justér benene, og skru dem fast med en skruenøgle. Sørg for, at maskinen 

står stabilt.  

Tilslutning af tillø bsslangen 
Advarsel! 

Tilslut tilløbsslangen som angivet. Tilløbsslangen kan tilsluttes på to måder.  

1. Tilslutning mellem almindelig hane og tilløbsslange. 

 

 

 

 

2. Tilslutning mellem skruehane og tilløbsslange.  
 

  

Fastspæ nd 
møtrikken. 

Tryk på glidebøsningen,  
og sæ t tilløbsslangen 
ind i tilslutningsdelen. 

 

Tilslutning udført 

 

Hane med gevind og tilløbsslange Speciel hane til vaskemaskine 
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 Afløbsslangen må ikke knæ kkes eller stræ kkes. 

 Placér afløbsslangen korrekt, da der ellers kan opstå vandskade. 

Installér en eventuel holder til afløbsslangen som vist nedenfor. 

INSTALLATION 

Tilslut den anden ende af tilløbsslangen til indløbsventilen på bagsiden af 

maskinen, og spæ nd den fast med uret. 

Afløbsslange 
Advarsel! 

Afløbsslangens ende kan placeres på to måder: 

 

 
 
 
 
 
 

Bemærk!  

1. Placér den i gulvafløbet. 2. Tilslut den til vandlåsen på en 
håndvask. 

- Fastgør afløbsslangen med et stykke kraftigt snor. 

- Tving ikke afløbsslangen ind i vaskemaskinen, hvis den er for lang, 

da der derved vil opstå unormal støj. 

Advarsel! 
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 Sørg for, at maskinen er installeret korrekt, før den tages i brug. 

 Før maskinen tages i brug første gang, skal den køre et helt vaskeprogram 

uden tøj som beskrevet nedenfor. 

 Hvis standardindstilling er valgt, kan trin 3 springes over. 

 

Tæ nd for 
maskinen 

Væ lg program Væ lg funktion 
eller standard 

Start 

 
BETJENING  
Hurtigstart 

Forsigtig! 

1. Fø r vask 

 

 

 

 

 

Bemæ rk!  

2. Vask 

 

 

 
 
 
 
 
Bemæ rk! 

3. Efter vask 
Summeren bipper, eller "End" vises på displayet. 

  

Luk lågen Læ g vasketøjet 
ind i tromlen 

Åbn hanen Sæ t stikket i Tilsæ t vaskemiddel 

 Påfyld kun vaskemiddel i "rum I", hvis der er valgt forvask. 
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 Vask af et enkelt stykke tøj kan skabe ubalance i maskinen. Det anbefales derfor 

at vaske to eller tre stykker tøj sammen, så vandet pumpes mere jæ vnt ud af 

maskinen.  

 Vask ikke tøj, der er behandlet med petroleum, benzin, alkohol og andre 

bræ ndbare væ sker. 

BETJENING 

 Fø r hver vask 
 Maskinen bør køre ved en rumtemperatur på 0-40 °C. Hvis maskinen 

anvendes ved en rumtemperatur under 0 °C, kan indløbsventilen og 

afløbssystemet blive beskadiget. Hvis maskinen er placeret i et rum med en 

rumtemperatur på 0 °C eller mindre, bør den flyttes til et rum med en 

højere omgivende temperatur, før den tages i brug, for at sikre at 

tilløbsslangen og afløbsslangen ikke fryser til. 

 Tjek tøjets vaskeanvisning før vask. Brug vaskemidler, der ikke skummer, eller 

der skummer meget lidt, og som er egnet til maskinvask. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advarsel!

Tjek tøjets 

vaskeanvisning 

Tøm lommerne Bind bæ ndler sammen. Luk 

lynlåse, og knap knapper. 

Vask små stykker tøj i 
et pudebetræ k 

Vend tøj, der fnugger 
let, og loddent tøj på 
vrangen. 

Sorter tøjet efter 

stoftype 
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BETJENING 

 Skuffe til vaskemiddel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsigtig!  

 

 

 

Program ӏ  ӏ

ӏ  

  Program ӏ  ӏ

ӏ  

 

Bomuld     Kun tømning    

Bomuld 60 °C     Uld    

Bomuld 40 °C     Skåne    

Lynvask 15’     Blandet    

Hurtigvask 45’     Syntetisk    

ØKO 60’     Sport    

Skyl&Centrifugering     Baby Care    

Kun centrifugering         

 

 Obligatorisk   Valgfrit 

 

Bemæ rk!   

Flydende vaskemiddel Pulvervaskemiddel 

Vaskemiddel til forvask 
Vaskemiddel til hovedvask 
Skyllemiddel 

Træ k skuffen ud 

Påfyld kun vaskemiddel i "rum I", hvis der er valgt forvask. 

 Anvendes der klumpet eller tyktflydende vaske- eller tilsæ tningsmidler, 
anbefales det at tilsæ tte lidt vand før ifyldning i skuffen for at forhindre, at 
skuffen stopper til og flyder over, når maskinen tager vand ind. 

 Sørg for at væ lge et vaskemiddel, der passer til de forskellige 

vasketemperaturer for at opnå det bedste vaskeresultat med mindre vand og 
energi. 
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BETJENING 

 Betjeningspanel 

Bemæ rk! 

 Tænd/Sluk   Start/Pause 

 Tæ nd/sluk-knappen.   Tryk på knappen for at starte 
eller holde pause i programmet. 

 Tilvalg   Programmer 

 Mulighed for at væ lge en ekstra 
funktion, som vil lyse, når den 
væ lges. 

  Væ lges efter vasketøjstype. 

 Display    
 Displayet viser indstillinger, anslået resterende tid, tilvalg og statusmeddelelser 

for maskinen. Displayet er tæ ndt gennem hele programmet. 

 

BETJENING 

 Programoversigten er kun vejledende. Tjek altid tøjets vaskeanvisning. 
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Tæ nd Væ lg program Indstil tidspunkt Start 

 Tilvalg 
Forvask 

Forvask er en ekstra vask før hovedvasken. Den er beregnet til vask af meget 

snavset tøj. Ved valg af forvask fyldes vaskemiddel i rum I. 

Ekstra skyl 

Ved valg af ekstra skyl skylles tøjet en ekstra gang. 

Udskudt start 

Indstilling af udskudt start: 

1. Væ lg et program 

2. Tryk på knappen Udskudt start for at indstille tidspunkt (0-24 timer) 

3. Tryk på Start/Pause-knappen for at aktivere funktionen

Annullering af Udskudt start: 

Tryk på knappen Udskudt start, indtil displayet viser 0H. Der bør trykkes på 

knappen, før programmet starter. Hvis programmet allerede er startet, tryk 

da på tæ nd/sluk-knappen for at nulstille programmet. 

Forsigtig! 

 
 

 

Program Tilvalg  Program Tilvalg 

 
Udskudt 

start 

Ekstra 

skyl 

Forvask 
  

Udskudt 

start 

Ekstra 

skyl 

Forvask 

Bomuld     Kun tømning    

Bomuld 60 °C     Uld    

Bomuld 40 °C     Skåne    

Lynvask 15’     Blandet    

Hurtigvask 45’     Syntetisk    

ØKO 60’     Sport    

Skyl&Centri-

fugering 

    Baby Care    

Kun 

centrifugering 

        

 Obligatorisk   Valgfrit 

BETJENING 

 Andre funktioner 

 I tilfæ lde af strø mafbrydelse nå r maskinen kø rer, gemmes det valgte 

program i maskinens hukommelse. Nå r strø mmen vender tilbage, 

trykkes på  Start/Pause-knappen, og programmet vil fortsæ tte fra 

det sted, hvor det blev afbrudt.  
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Temp.  

Tryk på knappen for at justere temperaturen (Kold, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C) 

 

Hastighed  
Tryk på knappen for at æ ndre hastigheden. 

1200: 0-400-600-800-1000-1200 1400: 0-600-800-1200-1400 

1600: 0-400-800-1200-1400-1600 

 

Program Standardhastighed 

(o/min) 

 Program Standardhastighed (o/min) 

 1200 1400 1600   1200 1400 1600 

Bomuld 800 800 800  Kun tømning - - - 

Bomuld 60 °C 1200 1400 1400  Uld 400 400 400 

Bomuld 40 °C 1200 1400 1400  Skåne 600 600 800 

Lynvask 15’ 800 800 800  Blandet 1000 1000 800 

Hurtigvask 45’ 800 800 800  Syntetisk 800 800 800 

ØKO 60’ 800 800 800  Sport 800 800 800 

Skyl&Centrifu-

gering 

1000 1000 800  Baby Care 1000 1000 1000 

Kun 

centrifugering 

1000 1000 800      

 

Børnesikring 

For at undgå at maskinen fejlbetjenes af børn 

 

 

 

 

 

 

 Forsigtig! 

Tæ nd/Sluk Start Hold knapperne [Temp.] og [Hastighed] 
inde i 3 sekunder, til summeren bipper. 

 Hold også  de to knapper inde i 3 sekunder for at deaktivere bø rnesikringen. 

 Bø rnesikringen lå ser alle knapper med undtagelse af Tæ nd/Sluk-knappen. 

 Hvis strø mmen afbrydes, deaktiveres bø rnesikringen også . 

 På  nogle modeller er bø rnesikringen dog stadig aktiveret, nå r strø mmen vender 

tilbage. 
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BETJENING 
Slå summeren fra 

 

 

 

 

Hold knappen inde i 3 sekunder for at slå summeren til igen. Denne 

indstilling bevares indtil næ ste nulstilling. 

 

 Forsigtig! 

 
M

e

mory-program 

Af hensyn til brugervenligheden husker Memory-programmet det 

vaskeprogram og den funktion, som brugeren anvendte sidst. Når brugeren 

næ ste gang væ lger Memory-programmet, starter maskinen automatisk det 

program, som er gemt i hukommelsen. 

 

Mit program 

Anvendes til at gemme de hyppigst anvendte programmer i maskinens 

hukommelse. 

Hold knappen [Hastighed] inde i 3 sekunder for at gemme det kørende 

program i hukommelsen. Bomuld er standardprogrammet. 

  

Tæ nd/
Sluk 

Start Hold knappen [Temp.] inde i 3 sekunder. Summeren er 
nu slået fra.  

 Nå r summeren er slå et fra, vil lydsignaler ikke læ ngere blive aktiveret.  
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BETJENING 

 Programmer 
Programmerne væ lges efter vasketøjstype. 

Programmer  

Bomuld Slidstæ rke tekstiler, varmebestandige tekstiler lavet af bomuld eller 

læ rred. 

Syntetisk Vask af syntetiske tekstiler såsom skjorter, jakker og lign. Ved vask af 

strikkede tekstiler skal mæ ngden af vaskemiddel reduceres på grund af 

tøjets løse struktur, og fordi det nemt skummer. 

Baby Care Effektiv vask af babytøj. Tøjet skylles grundigt for at beskytte babyens 

hud. 

Hurtigvask 45’ Hurtig vask af få og ikke sæ rligt snavsede tekstiler. 

Blandet 
Vask af blandede bomulds- og syntetiske tekstiler. 

ØKO 60’ 
Vask af få lettere snavsede tekstiler. Maks. vasketemperatur er 
begræ nset til 30 °C for at spare energi.  

Bomuld 

40/60 °C 

Til daglig tøjvask. Vasketiden er ganske lang med intensive 
vaskebevæ gelser. 
Standardtemperaturen er 60 °C/40 °C. 

Sport Vask af sportstøj. 

Lynvask 15’ 
Ekstra kort program velegnet til vask af let snavset tøj i små mæ ngder. 

Skåne Til vask af sarte, vaskbare tekstiler, som f.eks. er lavet af silke, satin, 

syntetiske fibre eller blandet stof. 

Uld Vask af uldtekstiler, som er egnet til hånd- eller maskinvask. Sæ rligt 

skånsomt vaskeprogram, som hindrer krympning. Læ ngere 

programpauser (tøjet hviler i vaskevandet). 

Kun centrifugering Ekstra centrifugering med valg af hastighed. 

Skyl&Centrifugering Ekstra skyl med centrifugering. 

Kun tømning Maskinen tømmes for vand. 

 

 

  



20 

BETJENING 

 Oversigt over vaskeprogrammer 
 

Program Tøjmæ ngde (kg) Temp. (°C) Standardtid 

 
6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Standardindstilling 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 

1200 1200 1400 1200 1400 1400 1600 

Bomuld 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 40 2:40 

Bomuld 60 °C 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 60 3:26 3:34 3:27 3:30 3:25 3:35 1:47 

Bomuld 40 °C 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 40 3:20 3:32 3:25 3:30 3:25 3:31 1:32 

Lynvask 15’ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kold 0:15 

Hurtigvask 45’ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 40 0:45 

Ø KO 60’ 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Kold 1:00 

Skyl&Centrifugering 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 - 0:31 

Kun centrifugering 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 - 0:14 

Kun tømning - - - - - - 0:01 

Uld 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 40 1:06 

Skåne 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 30 1:00 

Blandet 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 40 1:13 

Syntetisk 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 40 1:40 

Sport 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 40 1:19 

Baby Care 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 60 1:39 

 EU's energiklasse: A+++  
Energitestprogram: Bomuld 60/40 °C. 
Hastighed: den højeste hastighed; Andre som standard. 
Halv mæ ngde for 6,0/7,0/8,0/9,0/10,0 kg maskine: 3,0/3,5/4,0/4,5/5,0 kg.  

 "Bomuld 60/40 °C" er de standardvaskeprogrammer, som oplysningerne i 
energimæ rket og databladet henviser til. Disse programmer er egnet til vask af 
normalt snavsede bomuldstekstiler, og når det gæ lder vask af denne type 
tekstiler, er de så effektive med hensyn til kombineret energi- og vandforbrug, 
at den faktiske vandtemperatur kan afvige fra den angivne cyklustemperatur.  

 
 

BEMÆ RK!  

 Parametrene i ovenstående tabel er kun vejledende. De faktiske parametre kan 
væ re forskellige fra parametrene i tabellen. 
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VEDLIGEHOLDELSE 
 

 Rengø ring og pleje 

Advarsel! 

Rengø ring af kabinettet 

Korrekt rengøring af vaskemaskinen kan forlæ nge dens 

levetid. Overfladen kan rengøres med fortyndet ikke-

slibende neutrale rengøringsmidler, når det er nødvendigt. 

Hvis der kommer vand på kabinettet, så tør det omgående 

af med en fugtig klud. Brug ikke skarpe genstande. 

Bemæ rk! 

Rengø ring af tromlen  

Eventuel rust fra metalgenstande indvendigt i tromlen skal fjernes omgående med et 

klorfrit rengøringsmiddel.   
Brug aldrig ståluld. 

Bemæ rk! 

Rengø ring af lå gepakning og -glas 
Tør glasset og pakningen af efter hver vask for at 

fjerne fnug og pletter. Hvis der samler sig fnug, 

kan det forårsage utæ theder.  

Fjern eventuelle mønter, knapper og andre 

genstande fra pakningen efter hver vask. 

  

 Tag stikket ud stikkontakten, og luk for hanen, før vedligeholdelse påbegyndes. 

 Myresyre og fortyndede syreopløsninger eller lignende såsom alkohol, 

opløsningsmidler eller kemiske produkter etc. må ikke anvendes. 

  

 Læ g ikke tøj i vaskemaskinen, når tromlen rengøres. 
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VEDLIGEHOLDELSE  

Rengø ring af indgangsfilter 

Bemæ rk! 

Rengøring af filteret i hanen 

1. Luk for hanen.  
2. Skru tilløbsslangen af hanen. 

3. Rengør filteret. 

4. Skru tilløbsslangen på igen. 

Rengøring af filteret i vaskemaskinen  

1. Skru tilløbsslangen af bag på maskinen. 

2. Træ k filteret ud med en lang spidstang. Rengør 

filteret, og sæ t det på plads igen.   

3. Brug børsten til at rengøre filteret med.  

4. Skru tilløbsslangen på igen. 

Bemæ rk! 

Rengø ring af skuffe til vaskemiddel 

1. Tryk ned, hvor pilen viser, på dæ kslet til skyllemiddelrummet inde i skuffen.  

2. Løft tappen op, og tag dæ kslet til skyllemiddelrummet ud. Vask og skyl alle rum 

med vand.  

3. Sæ t dæ kslet til skyllemiddelrummet på igen, og skub skuffen på plads.

 
 
 
 
 
 
Bemæ rk! 

 Indgangsfilteret skal rengøres, hvis der er utilstræ kkelig vandtilførsel. 

 Hvis børsten ikke er ren, træ k da filteret ud, og rengør det separat. 

 Geninstallér filteret, og åbn for hanen igen. 

Træ k skuffen ud ved at 
trykke på A 

Rengør skuffen 
under vand 

Rengør det tomme rum 

med en gammel 
tandbørste 

Sæ t skuffen på plads 
igen 

 Brug ikke alkohol, opløsningsmidler eller kemiske 

produkter til rengøring af maskinen. 
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VEDLIGEHOLDELSE  
Rengø ring af filteret i aflø bspumpen 
Advarsel!  

 

 

 

 

Fo rs i g t i g !  
 

  

 Pas på , hvis vandet er varmt!  
 Lad vaskemiddeloplø sningen kø le af.  
 Tag stikket ud af stikkontakten for at undgå  elektrisk stø d fø r vask.  
 Aflø bspumpens filter fanger trå de og små  fremmedlegemer under vask.  
 Rengø r filteret regelmæ ssigt for at sikre, at maskinen fungerer, som den skal . 

Åbn det nederste 

dæ ksel 

Rotér 90°, træ k nødslangen til 
tømning ud, og tag slangens 
prop af 

Når vandet er løbet ud, 
skub da slangen på plads 
igen 

Tag filteret ud ved at dreje 
mod uret 

Fjern fremmedlegemer Sæ t filteret på plads, og 
luk det nederste dæ ksel 

 Sø rg for, at proppen og nø dslangen til tø mning geninstalleres korrekt, så  

der ikke opstå r utæ theder. 

 Nogle maskiner har ikke en nø dslange til tø mning, og trin 2 og 3 kan derfor 

springes over. 

 Nå r maskinen kø rer, kan der væ re varmt vand i pumpen afhæ ngigt af det 

valgte program. Fjern aldrig pumpedæ kslet, nå r maskinen vasker. Vent til 

maskinen er fæ rdig med at vaske og er tom. Sø rg for at efterspæ nde 

dæ kslet, nå r det sæ ttes på  igen. 
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Åbn det nederste dæ ksel Rotér 90°, træ k nødslangen 
til tømning ud, og tag 

slangens prop af 

Når vandet er løbet ud, 
skub da slangen på plads 
igen 

Tag filteret ud ved at dreje 
mod uret 

Fjern fremmedlegemer Sæ t filteret på plads, og 

luk det nederste dæ ksel 

VEDLIGEHOLDELSE   
 

Rengø ring af filteret i aflø bspumpen 
Advarsel!  

Fo rs i g t i g !  

 Pas på , hvis vandet er varmt! 

 Lad vaskemiddeloplø sningen kø le af.  

 Tag stikket ud af stikkontakten for at undgå  elektrisk stø d fø r vask. 

 Aflø bspumpens filter fanger trå de og små  fremmedlegemer under vask. 

 Rengø r filteret regelmæ ssigt for at sikre, at maskinen fungerer, som den skal . 

 Sø rg for, at proppen og nø dslangen til tø mning geninstalleres korrekt, så  der 

ikke opstå r utæ theder. 

 Nogle maskiner har ikke en nø dslange til tø mning, og trin 2 og 3 kan derfor 

springes over. 

 Nå r maskinen kø rer, kan der væ re varmt vand i pumpen afhæ ngigt af det 

valgte program. Fjern aldrig pumpedæ kslet, nå r maskinen vasker. Vent til 

maskinen er fæ rdig med at vaske og er tom. Sø rg for at efterspæ nde 

dæ kslet, nå r det sæ ttes på  igen. 

  



WAH 3116 10,0 kg 72 kg 1950 W



WAH 3116
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