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Bästa Kund 
 

 Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab. 
 
Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. Den är tillverkad 
med material av högsta kvalitet och kan därför garanteras mycket god 
hållbarhet. 
 
Tanken med denna produkt är att den skall uppfylla alla nutida och kommande 
krav på modern tvätt. Den tillåter dessutom många varierande och individuella 
programval. 
 
De mycket effektiva tvättprogrammen garanterar låg energiåtgång och 
driftekonomi. 
 
Läs gärna igenom denna bruksanvisning noggrant för att Ni skall kunna utnyttja 
alla de olika användningsområden och fördelar tvättmaskinen har att erbjuda. 
 
Vi önskar Er mycket glädje med denna Podab produkt . 
 
Vänliga hälsningar 
AB Podab 
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Säkerhetsföreskrifter och varningar 
 
 Denna produkt lyder under de säkerhetsföreskrifter som hör till elektriska 

produkter. 
 
Före användning, observera följande 

 Läs noggrant igenom denna manual innan ni tar er tvättmaskin i bruk. Här 
kommer Du att finna viktig information för montering, användning och 
säkerhet av produkten. 
 Reparation av maskinen får endast utföras av auktoriserad servicepersonal. 

Felaktig reparation kan medföra betydande materialskada och fara för 
användaren.  
 Förvara trycksaker på ett säkert ställe för andra användare eller senare 

ägare. 
 Installera produkten i enlighet med installationsinstruktionerna. 
 Anslut inte en produkt med en synlig skada. Vid minsta tvivel, kontakta 

leverantören eller din närmsta återförsäljare/servicestation. 
 

Vid tvätt 
 Lämna inte barn utan tillsyn med maskinen. 
 Använd maskinen endast för tvätt av textilier som är anpassade för tvätt i 

tvålliknande vatten. 
 Vid tvätt i höga temperaturer, rör inte luckan. 

 
Efter programslut 

 Sträck inte in armen i trumman om den fortfarande roterar. 
 Om strömtillförseln blir avstängd innan vattenkranen stängs av fungerar inte 

översvämningsskyddet. 
 
För maskinens säkerhet 

 Sitt inte, luta, vila eller häng inte mot luckan då den kan välta! 
 

Vid transport 
 Montera transportsäkringen. 
 Var försiktig vid förflyttning av maskinen! (Risk för skada)! 
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Miljö och energibesparingstips 
 
 På detta vis kan du spara elektricitet, tid och pengar. 
 

Du tvättar mest sparsamt och miljövänligt om du fyller med maximal tvättmängd 
lämplig för tvättprogrammet. Överskrid inte den fastställda maximala tvättmängden.  

 
Hur du sparar energi: 
Välj program med den tillagda funktionen «Minskning av tvätt temperatur» oftare. 
Med de program, uppnås ett likvärdigt tvättresultat pga. förlängd tvätt tid med 
avsevärd minskning av energi konsumtion. 
 
Hur du sparar vatten, energi och tvättmedel: 
Vid normalt smutsad tvätt, använd inte förtvätten. 
 
Hur du sparar energi och tid: 
Vid lätt smutsad tvätt, tryck in Express-knappen. 
 
Hur du sparar tvättmedel: 
Måtta mängden tvättmedel i enlighet med vattenhårdheten, graden av smuts och 
mängden tvätt. Följ även instruktionerna på tvättmedelsförpackningen. 
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Panelbeskrivning 
 
Frontpanel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14

17 21 16 1918 20 6 8 7 9 10 11

12 134 5 3 2 1 

15 

Program (utan förtvätt)  Övrigt 
 1 Ylle 30°C / handtvätt 12 Programstart  
 2 Fintvätt 40°C 13 Lucköppning 
 3 Kulörtvätt 60°C 14 Snabbmatning 
 4 Vittvätt 95°C 15 Digital display 
    16  Programsteg förtvätt/huvudtvätt 

Tillvalsfunktioner 17 Programsteg sköljning 
 5 Snabb tvätt 18 Programsteg slutsköljning 
 6 Skontvätt /påfyllnad sköljmedel 
 7 Förtvätt 19 Programsteg centrifugering 
 8 Intensiv program/hög vatten nivå 20 Display programslut 
 9 Tidsfördröjd start 
 10 Reducering av  tvätt-temperatur Programavläsning  

11 Reducering av centrifugering 21 Infraläsare, programmering 
 /Sköljstopp 
         
    
    

1   
   2 
  
  

  
  
  3 

1 Tvättmedelsfack 
2 Frontpanel 
3 Lucka 

 

 7 04-04



Tvätt- och sköljmedelsfack 
 
 

 
 Dra ut tvättmedelsfacket tills det tar stop.  
 Fyll med tvättmedel eller sköljmedel i facken I, II eller  

 
 Fack I Tvättmedel till förtvätt, blötläggning eller blekning. 
 Fack II  Tvättmedel till huvudtvätten. 
 Fack     Sköljmedel till slutsköljningen. 

 
Insatsen till fack II kan anpassas efter olika typer och mängder av tvättmedel.  
 
Vid användande av små mängder tvättmedel tex. kompakta tvättmedel: 
 Dra facket framåt. Pilen på insatsen pekar på symbolen. 

 
Vid användande av stora mängder tvättmedel: 
 Tryck insatsen hela vägen bak. Pilen på insatsen pekar på symbolen. 
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Vid användande av flytande tvättmedel: 
 Dra insatsen framåt tills det tar stop och tryck den nedåt. Pilen på insatsen 

pekar på symbolen  Skalan på insatsen gör det lättare att mäta ut 
den rätta mängden flytande tvättmedel. 

 
OBS!  
Vid tvättprogram med tidsfördröjd start använd en tvättboll för flytande 
tvättmedel och lägg den i trumman ihop med tvätten. 
 

Minnesmarkering av vattnets dH-värde (hårdhetsgrad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dosering av tvättmedel är beroende av vattnets dH-värde. Vid frågor angående 
vattnets hårdhet, kontakta din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. 
Vattnets dH-skala kan ställas in i tvättmedelsfacket, t.ex. 3. 

 
Detaljer om vattnets hårdhet 

 
Hårdhets skala Kvalité °dH °dH 
1  mjuk 0-7 0-12 
2  medium 8-14 13-25 
3  hård 15-21 25-37 
4 mycket hård >21 >37 
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Tvätt- och sköljmedel 
 

 Alla patentskyddade vanliga eller flytande tvättmedel går att använda i 
tvättmaskinen. 

 På inga villkor skall tvättmedel med lösningsmedel användas. Det finns risk att 
delar av maskinen blir förstörda och att giftiga ångor kan bildas. (explosionsrisk)! 

 Textilier som har blivit behandlade med tvättmedel innehållande lösningsmedel 
måste bli noggrant utsköljda för hand med rent vatten före tvätt.  

 Använd endast sköljmedel, färg och blekmedel och andra tillsatser vilka av 
tillverkarna är godkända. 

 Vänligen följ instruktionerna noggrant. 
 Tillsätt endast stärkelse i den sista sköljningen då det annars blir explosionsrisk. 
 Förvara tvättmedel och andra tillsatser oåtkomligt för barn. 
 Förvara tvättmedel och andra tillsatser på en torr och sval plats. Annars kan 

klumpar i tvättmedlet leda till funktionsstörning. 
 
Tvättmedelsmängd 

Endast rätt mängd tvättmedel ger bra tvättresultat. Följ rekommendationerna på 
tvättmedelsförpackningen. Använd insatsen för flytande tvättmedel i 
tvättmedelsfacket eller använd andra doseringsmått t.ex. tvättmedelsbollar eller 
mått som kommer med tvättmedlet. 

 
Mängden tvättmedel är beroende av: 
 Vattnets hårdhet 
 Tvättens smutshetsgrad 
 Mängden tvätt 
 Tvättmedlets beskaffenhet 

Tvättmedelsmängden på förpackningen hänvisar till full laddning i trumman. Vid 
mindre tvättmängd eller med lätt smutsad tvätt minska tvättmedelsmängden. 

 
För lite tvättmedel blir endast märkbart efter flera tvättar av underdosering: 
 Tvätten blir grå eller inte ren. 
 Gråbruna prickar av fett kan bildas på tvätten. 
 Förkalkning av värmeelementet. 

 
För mycket tvättmedel leder till: 
 Onödig miljöförstöring 
 Minskad tvättrörelse p.g.a. för mycket skum i trumman och därför försämrade 

tvättresultat. 
 Missfärgning av textilier.  

 
Tvålflingor 

För tvätt med tvålflingor, erbjuder tvättmaskinen speciella tvåltvättprogram som kan 
ställas in med huvudinställningarna. 
Då tvål inte har någon kalkbindande egenskap, skall det enbart användas vid mjukt 
eller mellanhårt vatten och tillsammans med separat mjukmedel. 
Annars kommer en kalktvål bildas i maskinen som ger uttryck i form av feta fläckar i 
tyget eller så kalkas värmeelementet igen. 
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Flytande tvättmedel och tidsfördröjd start 
Vid användande av tidsfördröjd start, använd en tvättmedelsboll, annars rinner det 
flytande tvättmedlet ut ur tvättmedelsfacket långsamt och tjocknar. Om detta händer 
vid upprepade gånger leder detta till blockering i tvättmedelsfacket. 
Ta ur tvättmedelsbollen ur trumman efter avslutat program. 
 

Sköljmedel 
Fyll i fack. Överskrid inte max markeringen då sköljmedlet annars blir utsköljt 
tillsammans med tvättmedlet i början av programmet och inte enbart i sköljdelen av 
programmet. Vid trögflytande sköljmedel, rör ut klumparna med lite vatten innan 
påfyllning för att förhindra blockering och översvämning. 
 

Blekning och fläckborttagning 
Blekmedel pulverform och fläckborttagare kan användas som tillsats för textilier 
med fläckar som lätt blir blekta. Fyll först på tvättmedlet och sedan blekmedlet i  
fack II. På detta sätt sköljs medlen ner samtidigt. 
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Tvättråd 
 
Tvättsortering 

 Var uppmärksam på tvättsymbolerna på tvättetiketterna. 
 Sortera tvätten efter tyg, färg och smutsgrad. 
 Stickade ylleplagg eller plagg innehållande ylle måste vara märkta med 

“maskintvätt tillåten", annars riskeras att plagget filtar sig! 
 Tvätt som är markerad med följande symbol skall inte tvättas i maskin   
 Tvätta aldrig nyfärgad textil med annan tvätt. Risk för missfärgning! 
 Sortera tvätten efter färg. Tvätta vitt och färgat separat, annars missfärgas 

den vita tvätten och blir grå. Överskrid inte den maximala tillåtna tvättmängd 
då tvättresultatet försämras. 

Tvättips 
 Avlägsna alla främmande föremål t.ex. säkerhetsnålar, gem, mynt m.m. från 

tvättgodset. 
 Borsta bort all eventuell sand ur fickor och veck. 
 Knäpp knappar. Stäng dragkedjor, hakar och öljetter. Knyt samman skärp, 

förklädesband etc. 
 Tvätta ömtåliga eller små plagg i särskilda tvättpåsar. 
 Vid tvätt av byxor, t-shirtar m. m i t trikå, vänd dem ut och in. 
 Var observant m mässingsdetaljer och kontrollera att de är tvättbara. 
 Vid tvätt av gamla gardiner som är mycket solblekta och därmed mycket 

känsliga, kan de eventuellt gå sönder under tvätt. Detta bör kännas till då det 
inte är maskinens fel. 

 
OBS!!! Bygel-BH tvättas alltid för hand eller i tvättpåse!!!! 

 
Fläckborttagning 

Fläckar bör tas bort eller bearbetas så snart som möjligt efter uppkomsten. 
Försök först med tvål och vatten. Gnid inte tyget utan fukta lätt. Envisa och 
intorkade fläckar kan ibland enbart försvinna efter upprepade tvättar. 
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Åtgärder före start 
 
Installera maskinen i enlighet med instruktionerna.  

 
Första tvätten (utan tvättgods) 

Tvätta första tvätten utan tvättgods så att eventuellt testvatten från 
produktionen sköljs bort. 
 
1. Kontrollera att transportsäkringen på baksidan av produkten har tagits bort. 
2. Sätt på vattentillförseln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
3. Dra ut tvättmedelsfacket tills det tar stop. 
4. Fyll till hälften med tvättmedel i fack II. 

Använd inte ylle-tvättmedel eller liknande eftersom det då bildas för mycket 
skum. 

5. Välj kulörtvätt 60°. 
6. Tryck in Start-knappen. Programmet startar. 
7. Efter programslut är maskinen klar för användning. 
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Tvättschema 
 

Vänligen följ alltid skötselråden 
Skötsel 
symboler 

Max tvättmängd 
TM 6055 

Max tvättmängd 
TM 6065 Olika typer av  textilier      Program vals knapp 

 

1,5  kg 1,8 kg 
Handtvätt 
Textilier av ylle eller ylleblandning för handtvätt så 
som angora, mohair, alpacka, cashmir och silke 

  

 

1,5 kg 1,8 kg 
Ylle 30°C  
Ylleplagg med etikett "maskintvätt tillåten" eller 
liknande(risk för att plagget filtar sig) 

 

  

2,75 kg 2,5 kg 

Ömtåliga plagg 40°C 
Delvis ömtåliga plagg, speciellt plagg utav bomull, 
blandmaterial, syntet, silke, gardiner, blusar och 
kjolar 

  

 

2,75 kg 3,25 kg 
Lättskötta plagg 40°C  
Lättskött bomull eller plagg som inte kräver 
strykning mm 

 

 
2,75 kg 3,25 kg 

Lättskötta plagg 60°C  
Lättskött bomull eller plagg som inte kräver 
strykning mm 

 

 

2,75 kg 3,25 kg 
Lättskötta plagg 95°C  
Textilier som tål kokning, babykläder, sängkläder, vit 
och färgfast bomull 

 

 
  5,5 kg 6,5 kg 

Kulörtvätt 40°C  
Färgat bomull, plagg som färgar av sig p.g.a. 
temperatur, träningskläder, jeans, tröjor 

  

 
 
  5,5 kg 6,5 kg 

Kulörtvätt 60°C  
Färgat bomull, linne, sänglinne, förkläden,  jeans, 
handdukar, skjortor, underkläder 

 

 

5,5 kg 6,5 kg 
Kokbar tvätt 95°C  
Vita och färgfast bomull och sänglinne,  dukar , 
underkläder, kökshanddukar mm.  

 

Förbrukningsvärden och programtid är ungefärliga värden mätta under normala förhållanden (+/- 10 %).  På maskiner som är 
nedtagna i effekt förlängs tvättiden.  

SPECIALPROGRAM 

Typ  av tvätt/textilier  Tryckfunktioner för program  Tidsåtgång ca min. 

Separat sköljning 
          

 Bomull, linne         
 Lättskötta 
blandade textilier  

 
24 
24 

Separat sköljmedel, 
stärkelse, impregnering 
 

 Bomull, linne 
 Lättskötta 
blandade textilier 

 
10 
10 

Separat centrifugering 

 Bomull, linne 

 Lättskött tvätt 

 Syntetmaterial, ylle    

 

 5 
 5 
 3 

/ 

/ 

+ + ++

+ ++

+ +
+ ++

+ + ++
+ + ++ +

+ + ++

+

+

+

+

+
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Tvättning 
 
Förberedelse 

Kontrollera om: 
 arbetsbrytaren är påslagen 
 vattenkranen är öppen 

 
Maskinen är redo att tas i bruk när alla kontrollampor blinkar eller står i standby 
läge. Om en kontrollampa lyser med stadigt sken, fortsätt som följer:  
Tryck på snabbmatningsknappen       till programslut då lamporna tänds. Vänta 
tills kontrollampan blinkar och tryck sedan in           (töm eventuell tvätt). 
 

Lucköppning 
 Tryck in   
 Luckan öppnar sig. 
 OBS! Luckan öppnas endast om arbetsbrytaren är påslagen. 

 
Påfyllning av tvätt 

 Innan påfyllning av tvätt, kontrollera att inga främmande föremål finns i 
trumman. 
 Låt tvättgodset som har blivit behandlat med rengöringsprodukter 

innehållande lösningsmedel t.ex. fläckborttagningsmedel, att få torka innan 
tvätt. Explosions risk! 

Lägg i tvätten luftigt i trumman, blanda stora och små  plagg. 
 
Påfyllning av tvättmedel 

 Se till att inga främmande föremål finns i tvättmedelsfacket. 
 Efter påfyllning av tvättmedel, stäng tvättmedelsfacket försiktigt tills det 

klickar.  
 
Luckstängning 

 Stäng luckan genom ett lätt  tryck tills det att det hörs ett klick.. 
 Se till att ingen tvätt fastnar mellan luckan och gummilisten. 

Om luckan inte är stängd, kommer en säkertsbrytare att förhindra att maskinen 
startar.>H-02< 
 

Val av tvättprogram 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tryck in programknappen. (Handtvättprogram: Tryck in knapp 2 gånger) 
 Kontrollampa för valt program tänds. 
 Först visas tvättemperaturen och sedan tvättiden. Vid handtvätt visas  

först  (efter andra tryckningen) och sedan tvättiden i den digitala 
disp nstlaye . 
 Om 

Script 
D_'6O'.e blinkar först i den digitala displayen, så är hygienfunktionen 

aktiverad. (Endast hygientvättmaskiner.) 
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Val av tillvalsfunktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Efter programval kommer tillvalsfunktionerna att blinka. 
 Tryck in önskad(e) tillvalsknapp(ar)    
 Kontrollampor för valda funktioner lyser konstant. 
 Förändringar i programmet såsom tid, centrifugeringshastighet, temperatur 

etc. visas på displayen. 
 
Programstart 

 Tryck in startknappen.  
 Kontroll lamporna tänds och programmet startar automatiskt. 

 
 

Display under programmets gång 

Under programmets gång visas de olika sektionerna i programmet och den 
återstående tiden i displayen. 
(se sidan 5) 
 
 
 
 

Byte av program innan programstart 
 Tryck återigen in önskad programknapp. 
 Alla kontrollampor tillhörande de utvalda tillvalsfunktionerna blinkar och alla 

inställningar blir avbrutna. 
 Välj nya tillvalsfunktioner. 
 Starta programmet  
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Att avbryta ett pågående program Att avbryta ett pågående program 
  

Avbryt programmet genom att trycka in snabbmatningsknappen åtskilliga 
gånger tills det att kontrollampan  «Program slut» blinkar. 
Avbryt programmet genom att trycka in snabbmatningsknappen åtskilliga 
gånger tills det att kontrollampan  «Program slut» blinkar. 
  
  

Att avbryta ett pågående program med sköljstop Att avbryta ett pågående program med sköljstop 
Tillvalsfunktionen sköljstop är vald. Tillvalsfunktionen sköljstop är vald. 
Tvätten ligger i det sista sköljvattnet. Kontrollampan till sköljmedlet blinkar på 
programdisplayen.  
Tvätten ligger i det sista sköljvattnet. Kontrollampan till sköljmedlet blinkar på 
programdisplayen.  
  
Det finns två möjligheter att avsluta programmet: Det finns två möjligheter att avsluta programmet: 
  
1. Tvätten blir centrifugerad 1. Tvätten blir centrifugerad 
 Centrifugeringshastigheten kan sänkas ytterligare med hjälp av 

centrifughastighets-knappen. 
 Centrifugeringshastigheten kan sänkas ytterligare med hjälp av 

centrifughastighets-knappen. 
 Aktivera startknappen.  Aktivera startknappen. 
 Vattnet släpps ut  Vattnet släpps ut 

  
2. Tvätten tas ut ocentrifugerad 2. Tvätten tas ut ocentrifugerad 
 Tryck in snabbmatningsknappen två ggr.  Tryck in snabbmatningsknappen två ggr. 
 Sköljvattnet släpps ut  Sköljvattnet släpps ut 

  
Programslut Programslut 

Programslutet visas i displayen och även med den blinkande kontroll lampan 
«Program slut». 
Programslutet visas i displayen och även med den blinkande kontroll lampan 
«Program slut». 
  
Avlägsna tvätt Avlägsna tvätt 
 Vid avlägsnande av tvätt under sista fasen i programmet (trumman rör sig 

och display 0h00), tryck in snabbmatningsknappen en gång. (Programmet 
avslutas) 

 Vid avlägsnande av tvätt under sista fasen i programmet (trumman rör sig 
och display 0h00), tryck in snabbmatningsknappen en gång. (Programmet 
avslutas) 
 Vänta till trumman har stannat.  Vänta till trumman har stannat. 
 Tryck in dörröppningsknappen och avlägsna tvätten.  Tryck in dörröppningsknappen och avlägsna tvätten. 

  
Avlägsna främmande föremål från gummibälgen och trumman! Avlägsna främmande föremål från gummibälgen och trumman! 
  
  
  
  
  
  
  
  
Låt luckan stå på glänt så att maskinen kan torka. 
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Tillvalsfunktioner 
 
Som tillägg till de olika standardtvättprogrammen, så erbjuder tvättmaskinen 
olika möjligheter att skapa individuella program. Vid val av en eller flera 
tillvalsfunktioner kan man anpassa tvättprogrammen efter specifika önskemål. 
 
Dessutom finns möjligheten att anpassa maskinen efter speciella önskemål 
genom att förändra huvudinställningarna. 

  
Snabbtvätt  

Förkortar tvättiden och reducerar sköljningarna från 3 till 2. Vid mindre mängder 
av tvätt eller lätt smutsig tvätt använd mindre mängd tvättmedel. 

 
Skontvätt 

För strykfri tvätt och särskilt ömtåliga textilier av bomull, blandade tyger, syntet 
och silke. 
 

Förtvätt 
För särskilt smutsad tvätt, svåra fläckar eller arbetskläder. 
Tvätt temperaturen är 30°C. 
Fyll 1/4 av tvättmedlet i fack I. 
OBS! Vid ylle program finns inte förtvätt för att skona fibrerna. 
 

Intensivtvätt  
Detta program är till för mycket smutsad tvätt, speciellt med blekbara fläckar 
(t.ex. frukt, kaffe, te, rött vin). Intensivprogrammet kan användas som tillägg till 
vit och färgad tvätt, liksom för strykfria textilier.  
Vattennivån höjs och tvätt tiden förlängs. 
 
OBS! Endast ett av dessa program ( intensiv, snabb och förtvättsprogrammet) 
kan användas åt gången som tillval till huvudprogrammet. 
 

Tidsfördröjd start  
Vid tryck på knappen för tidsfördröjd start kan det valda programmet fördröjas 
med upp till 20 timmar. På detta sätt kan man t.ex. utnyttja natt taxan på 
elektriciteten. 
 
I den digitala displayen syns tidsinställningen och den återstående tiden tills 
programmet startar. Nedräkningen indikeras genom en blinkande punkt i 
displayen. Efter att den förinställda tiden har upphört startar det inställda 
programmet automatiskt. 
 
OBS!  
 Tidsfördröjd start fungerar enbart om inget blötläggnings program blivit valt.  
 Vid strömavbrott lagras den kvarvarande tidsinformationen. Längden av 

strömavbrottet tas ej med i beräkningen. 
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Ändring av tidsfördröjd start 
Ändring av den tidsfördröjda starten kan ändras när som helst genom att 
återigen aktivera den tillhörande knappen enligt ovan. 
 

Påfyllning av tvätt under aktiverad tidsfördröjd start  
 
Det är möjligt att när som helst under fördröjningsperioden, genom att: 
 Trycka in lucköppningsknappen. 
 Stänga luckan. 
 Trycka på start. 

  
Tvättemperatur 

Genom att trycka på denna knapp en gång, kommer den förinställda tvätt-
temperaturen att visas. 
 
Genom upprepade tryck, kan tvätt temperaturen bli reducerad i intervaller om 
10°C (över 80°C genom intervall om 15°C). Den nya temperaturen visas.   
 
OBS! Genom att trycka på knappen under programmets gång, kommer aktuell 
temperatur att visas i °C. 
 

Centrifugeringshastighet 
Denna funktion används för att välja en lägre centrifugerings hastighet eller 
sköljstop (se Sköljstopp) för varsam hantering av tvätten t.ex. vid känsliga tyger. 
Utan reduktion i centrifugeringshastigheten, kommer centrifugeringen ske i 
maximalt varvtal (rpm). 
Genom att trycka på denna knapp en gång, kommer det förprogrammerade 
centrifugeringsvarvtalet visas i den digitala displayen. Genom upprepade tryck 
kan hastigheten reduceras i intervaller om 200 rpm. Den lägsta möjliga 
centrifugeringshastigheten är 400 rpm. 
 
Centrifugeringshastigheten kan även ändras under programmets gång, dock ej 
under själva centrifugeringen. 
 
Ekonomiska tips 
Om tvätten skall torkas i torktumlare, välj då en hög centrifugeringshastighet då 
tvätt som är väl centrifugerad kräver markant mindre energi och tid i 
torktumlaren för att bli torr. 
 

Sköljstop 
«Skölj stop» funktionen används för att undvika uppkomsten av veck och 
skrynklor med känsliga tyger. Tvätten stannar då kvar i det sista sköljvattnet. 
Välj Skölj stop genom att reducera centrifugeringshastigheten tills det att 
displayen visar STOP. 
Programmet kan avslutas genom att tömma ut vattnet utan centrifugering eller 
med centrifugering. 
 

Snabbmatning 
Programmet kan förkortas eller avbrytas genom att trycka in snabbmatnings-
knappen upprepade gånger. 
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Löpande underhåll och rengöring 
 

Hygienprogram (ej från fabrik) 
Denna tvättmaskin är utrustad med en hygiendisplay och ett hygienprogram. 
Detta program möjliggör att utföra en hygienisk rengöringsprocess på 
maskinen. Detta rekommenderas särskilt om grannarna har tvättat i lägre 
temperatur än 60°C. 
 
Produkten visar detta när ett program under 60°C väljs. Displayen blinkar under 
2 sekunder innan tvätt temperaturen och tvättiden på det valda programmet 
visas. Om så är fallet börja tvättdagen med en 60°C eller 95°C tvätt eller välj 
hygienprogrammet. 

stScript 
D_'6O'.e

 
OBS! Om man önskar klara sig utan hygienprogram går det bra att trycka 
direkt på start. 
 

Start av hygienprogram 
Mät upp ca 1/4 dl av starkt tvättmedel i fack I. 
      
 
 

+

Hygienprogrammet startas om knappen Kulörtvätt 60° hålls nedtryckt samtidigt 
som Startknappen trycks in. 
Kör aldrig hygienprogrammet med tvätt! 
 

Rengöring av maskinen  
 Före rengöring och underhållsarbete, se noga till att elektriciteten har blivit 

ordentligt frånkopplad. 
 Spola inte vatten över tvättmaskinen. 
 Använd inga lösningsmedel! Dessa medel kan förstöra tvättmaskinen och 

framkalla giftiga ångor som kan orsaka en explosion! 
 Rengör maskinen endast med tvålvatten eller med lösningsfritt och slipfritt 

rengöringsmedel. 
 

Avkalkning 
Vid användning av rätt tvättmedelsmängd, så behövs generellt ingen 
avkalkning. Avkalkningsmedel innehåller syra, och kan fräta sönder delar av 
maskinen och medföra missfärgning av tvätt. 
 
Önskas ändå avkalkning, följ noggrant tillverkarens rekommendationer på 
förpackningen. 
 

Rengöring av trumman 
Avlägsna rostfläckar som har bildats av metallbitar efterlämnade i maskinen, 
genom att använda en klorfri rengöringsprodukt (observera innehållet på 
förpackningen).  
 
Använd aldrig stålull! 
 

Vattenslangen 
För att undvika vattenskador, rekommenderar vi att slangen kontrolleras efter 
ungefär 5 år för att säkerställa att den är väl fungerande. 
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Frostskydd 
Om tvättmaskinen står i ett rum som kan utsättas för frostrisk, måste alla 
kvarvarande vattenrester avlägsnas från in- och utgående vattenslangar. 
 

Rengöring av tvättmedelsfack 
 
1. Dra tvättmedelsinsatsen till stopp. 
 
2. Tryck in sköljmedelsinsatsens lock i mitten baktill. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
3. Tag ur insatsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Rengör insatserna under rinnande vatten. 
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5. Sätt tillbaka insatserna på sin plats i tvättmedelsfacket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
6. För in tvättmedelsfacket i maskinen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Rengöring av filter vid vatteninlopp 
Filtret i inloppsventilen måste rengöras om inget eller otillräckligt med vatten 
kommer in i maskinen när kranen är påvriden. Felkden H-01 visas. Filtret är 
placerat i den gängade slangkopplingen. 
 
Rengöring 
1. Stäng av vattentillförseln. 
 
2. Välj ett program, starta och efter ca 20 sekunder välj Programslut med 

snabbmatningsknappen. 
 Resultatet blir att vattentrycket i inloppsslangen kan bli reducerad. 
 
3. Skruva loss slangen från vattenkranen och rensa ut filtret under rinnande 

vatten. 
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4. Anslut åter slangen. 
 
5. Skruva loss slangen på baksidan av maskinen. 
 
6. Drag ut filtret med hjälp av en tång, rengör det under rinnande vatten och sätt 

tillbaka det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
7. Anslut åter slangen. 
 
8. Sätt på vattenkranen för att säkerställa att inget vatten läcker ut. 
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Huvudinställningar 
 
Maskinen är fabriksinställd. 
 
OBS! Ändringar av fabriksinställningar får endast göras av Auktoriserad 
Service, företrädesvis när maskinen genomgår service. 
 
Exempel: 
  
  Funktionen avstängd. 
 
  Funktionen på. 
 
 
 

Barnsäkert lås (från fabrik E0-0)  
 

+  
 
 
Barnsäkert lås är till för att förhindra olyckor, ändring eller avstängning av 
program, av små barn. 
 
Produkthantering med barnsäkert lås aktiverat 
 
Program start: 
   

+  
 
 
Håll snabbmatningsknappen intryckt och tryck start. 
 

Sköljstop (från fabrik E1-0) 
 

+  
 
Med funktionen aktiverad så blir det automatiskt sköljstop vid all strykfri och 
skontvätt program. 
 

Extra sköljning (från fabrik E2-0)  
 

+  
 
För att förbättra sköljresultaten i områden med mjukt vatten eller för allergiker, 

tillsätt en extra sköljning till programmet. 
 

Ökad vattenmängd (från fabrik E3-0) 
  

+     
 
Vatten mängden ökas i vid tvätt och skölj. 
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Reducering av centrifugeringshastigheten (från fabrik E4-1) 
 
 

+  
 
 
 

Tvättprogram Centrifugerings-  
hastighet i rpm 

  E4-0 E4-1 E4-2 
 Vit/Kulör 1400 1200 1000 

 Strykfritt 800 800 600 

 Fintvätt 600 600 400 

 Ylle/handtvätt 800 800 600 
 
 

Förkortning av tvättprogrammet (från fabrik E5-0) 
  
 

+  
 
När denna funktion är aktiverad är programmen för vit, kulör och strykfritt 
förkortat. 

 
Blötläggningsprogram (från fabrik E6-0) 

 
    + 
 
 
 När denna funktion är avstängd är normal förinställd starttid upp till max 20 

timmar.  
 Med funktionen aktiverad, blötläggningstid max 12 timmar. 

 
Programval med blötläggningsfunktion aktiverad: 
 Efter val av program, välj tidsfördröjd start och ställ in önskad 

blötläggningstid. 
 Den inställda blötläggningstiden och återstående tid visas båda i displayen 

fram till programstart. (E 1h–E 12h). 
 Efter programstart, kan man genom upprepade tryck på Tidsfördröjd start-

knappen förkorta blötläggningstiden och starta programmet. 
 
OBS! 
 Fyll tvättmedel i fack I i tvättmedelsbehållaren. 
 Blötläggningsprogrammet måste omprogrammeras inför varje tvättcykel. 
 Vid ett eventuellt strömavbrott sparas den kvarvarande blötläggningstiden. 

Längden av elavbrottet tas ej i beräkning. 
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Pulverdosering (från fabrik  E7-0)   
 
 

 26 04-04

 
 

+ 

För tvätt med tvättpulver skall funktionen vara E7-0 ( från fabrik). 
 
För dosering med enbart flytande tvättmedel måste parametern ändras till E7-1 
 

Minnesfunktioner (från fabrik E8-0) 
 
 
 
 

+ 

När minnesfunktionen är på (E8-1), lagras den valda temperaturen och 
centrifugeringshastigheten för varje program. Om samma program väljs igen, 
väljs de lagrade värdena automatiskt. Värdena kan ändras efteråt. 

 
Reducering av anslutningseffekten (från fabrik E9-0) 

    
 
 
 

+ + 

 
Med en reducerad ansluten spänning, blir programtiderna förlängda enligt 
följande. 
 
TM 6065 E9 – 0 = 400V 3~  N  5.1 kW 10A 
TM 6055 E9 – 1 = 400V 2~  N  4.2 kW 10A 
 
OBS! Får endas utföras av auktoriserad servicepersonal. 

 
Hygienprogram - rengöring av maskin (från fabrik E10.0) 

 
 + + 
 
 

När funktionen är aktiverad (E10.1) är det möjligt att använda sig av "Hygien 
programmet"    + 

OBS! Detta program används inte för tvätt av textilier! 



Driftsstörning  
 
 Reparationer, byten eller annat arbete på tvättmaskinen får endast utföras av 

auktoriserad servicepersonal. Felaktig reparation kan medföra betydande 
materialskada och fara för användaren.  
 Endast orginalreservdelar får användas vid reparation av maskinen. 
 Åtgärd vid mindre driftstörningar (Innefattats ej av produktgaranti.) 

 
Maskinen startar ej efter programval 

 Kontrollera om arbetsbrytaren blivit påslagen. 
 Kontrollera om alla säkringar är hela. 

 
Maskinen startar ej 

 Startknappen ej intryckt. 
 Tidsfördröjd start är aktiverad. Startar enbart efter upphörande av förinställd 

tid.  
 

Tvättmedel från tvättmedelsfack I  spolas ej ner i maskinen 
 Förtvätt-knappen är ej intryckt. 

 
Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket 

 Torka ur tvättmedelsfacket innan tvättmedlet hälls i. 
 Vid tvätt med flytande eller kompakt tvättmedel, använd tvättboll eller special 

påse för kompakta medel. Placera den, med rätt mängd tvättmedel, i 
trumman tillsammans med tvätten. 
 Insatsen för flytande tvättmedel skall vara nedtryckt. Ställ in insatsen i rätt 

läge för pulver tvättmedel. 
 
Vattnet ej synligt under tvättning 

 Ej ett fel: Vattnet ligger i maskinen under den synliga delen av trumman. 
 
Tvättresultatet är ej godkänt 

 Tvätten är smutsigare än vanligt. 
 Byt tvättmedel och tvättmedelsdosering. 
 Välj max tillåtna temperatur för textilierna. 
 Välj ett mer kraftfullt tvättprogram. 
 Tvättmedelsrester kvar på tvätten: 

Avhjälps genom att torka och borsta bort eller upprepa hela 
sköljningsproceduren direkt. Möjligen byt tvättmedel. 
 Överdosera inte varken tvättmedel eller tvätt. 

 
Skumrester efter sista sköljning 

 Vissa tvättmedel skummar mer än vanligt, men detta påverkar inte 
sköljresultatet. 

 
Upprepad centrifugering 

Kontrollsystemet för tvättmaskinens obalans har uppmärksammat ett fel som 
den avhjälpt genom att starta upp centrifugering ett flertal gånger. 
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Underkänt centrifugeringsresultat: 
 Kontrollsystemet för tvättmaskinens obalans har uppmärksammat ett fel som 

den inte har kunnat avhjälpa. När man har för lite tvätt i maskinen eller om 
man har svårtvättad tvätt, så som badrumsmattor, fördelas ej tvätten 
tillräckligt i trumman. Centrifugeringshastigheten minskas beroende på 
laddning och obalans för att skydda maskinen från onormalt slitage. 

 
Vibrationer vid tvätt och centrifugering 

 Transportsäkringen har inte avlägsnats. Observera råden i 
Installationsinstruktionen! 

 
 Fötterna på maskinen har inte blivit ordentligt fastsatta vid installationen. 

Efterjustera med hjälp av ett vattenpass, sätt fast fötterna på maskinen i 
enlighet med installationsinstruktionen. 

 
Förlängning av programtiden 

 Vid för mycket skum i maskinen aktiveras skumdetektorn och ger en extra 
skölj- och centrifugeringscykel för att tillse gott sköljresultat. 

 
 Vi kraftig obalans under centrifugering kommer förlängning av programtiden 

att ske genom upprepad fördelning av tvätten.  
Åtgärd: Tvätta stora och små textilier tillsammans för att undvika obalans. 

 
Luckan går inte att öppna 

 Programmet är ej avslutat 
 «Skölj stop» är aktiverat  

 
Öppning av luckan vid strömavbrott eller maskinfel 

 Stäng av vattenkranen och slå av arbetsbrytaren. 
 Maskinen tömmer sig själv när eltillförseln bryts. 
 Dra i lucköppnaren. 
 Luckan öppnas. Kontrollera att trumman står still. 
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Felkoder 
 
Felkoder H 

Felkoder 
 
Felkoder H 

Vid händelse av felkoder i displayen, se nedan, kan programmet startas igen 
efter att ha avhjälps genom att trycka på startknappen. 
Vid händelse av felkoder i displayen, se nedan, kan programmet startas igen 
efter att ha avhjälps genom att trycka på startknappen. 

  
H-00  Barnsäkert lås H-00  Barnsäkert lås 
 Behåll snabbmatningsknappen nedtryckt och tryck på startknappen.  Behåll snabbmatningsknappen nedtryckt och tryck på startknappen. 
  
H-01 För lite vatten H-01 För lite vatten 

 Sätt på vattenkranen och starta om.  Sätt på vattenkranen och starta om. 
 Filtret i vatteninloppet är blockerat,   Filtret i vatteninloppet är blockerat,  

se «Rengöring av filter i vatteninlopp»  se «Rengöring av filter i vatteninlopp»  
 Avbruten vattentillförsel.  Avbruten vattentillförsel. 

      
H-02 Trumman överfylls H-02 Trumman överfylls 

 Kontrollera om utgående avloppsröret är böjt eller om avloppsbrunnen är 
igensatt.  
 Kontrollera om utgående avloppsröret är böjt eller om avloppsbrunnen är 

igensatt.  
  
H-03 Öppen lucka H-03 Öppen lucka 

 Tryck till luckan tills det knäpper till.  Tryck till luckan tills det knäpper till. 
  
H-04 Identifikation av obalans H-04 Identifikation av obalans 

 Tvätten är inte centrifugerad.  Tvätten är inte centrifugerad. 
 Undvik att fylla trumman med enstaka tunga textilier.  Undvik att fylla trumman med enstaka tunga textilier. 
 Lös upp tvätten genom att centrifugera ytterligare en gång med ett separat 

centrifugeringsprogram.  
 Lös upp tvätten genom att centrifugera ytterligare en gång med ett separat 

centrifugeringsprogram.  
  
Om maskinen visar felkod  F – –  Om maskinen visar felkod  F – –  
 Avbryt programmet med snabbmatningsknappen och välj ett nytt program.  Avbryt programmet med snabbmatningsknappen och välj ett nytt program. 
  
Vid upprepade felkoder i displayen Vid upprepade felkoder i displayen 

 Avbryt strömtillförseln under ca 1 minut och sätt på igen.  Avbryt strömtillförseln under ca 1 minut och sätt på igen. 
 Tvättmaskinen är redo för programstart igen då kontroll lamporna blinkar.  Tvättmaskinen är redo för programstart igen då kontroll lamporna blinkar. 
 Välj ett nytt program.  Välj ett nytt program. 

  
Om felkoden upprepas igen Om felkoden upprepas igen 

 Notera felkoden.  Notera felkoden. 
 Stäng av vattenkranen och stäng av arbetsbrytaren.  Stäng av vattenkranen och stäng av arbetsbrytaren. 
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Installationsanvisning 
 
TVÄTTMASKIN TM 6055, TM 6065 
 
Montering av tvättmaskin/torktumlare mot stålfundament resp. 
betonggolv 
 

Som tillbehör finns det två storlekar av stålfundament: 
höjd 60 mm  art.nr 10 20 04 
höjd 300 mm  art.nr 10 20 02 

 

Pelarmontering tvätt/tork 
För att spara plats, (installationsyta), kan torktumlaren placeras ovanpå 
tvättmaskinen, pelarmontage. För denna typ av installation, måste torktumlaren 
sättas ihop med tvättmaskinen Detta monteringskit, art.nr 10 20 03, kan erhållas 
från AB Podab (tillbehör). Om tvättpelaren blir nedmonterad måste 
originaltoppen till tvättmaskinen återmonteras. 

 

Stålfundament för pelarmontage, 60 mm  
Fundamentet justeras i höjdled med de ställbara fötterna till vågrätt läge. Märk 
ut fötternas placering diagonalt alt. i bakkant (motverkar tipprisk) och skruva fast 
medföljande spänngafflar i golv/betongfundament. Det går även att montera 
fundamentet mot golv med hjälp av expander- eller kemankarbultar.  Placera 
stålfundamentet i läge och kontrollera att det står i våg. Dra fast spänngafflarna. 
(se separat monteringsanvisning) 
 

Montering tvättmaskin 
Torktumlare  

 Placera tvättmaskinen på stålfundamentet  
och ställ den i våg.  
 Lås fast tvättmaskinen mot fundamentet med  

4 st skruvar (4 st/ 2 st per sida)över fötterna. 
 Montera frontplåten. 

 

Montering mellanskiva, art.nr 102003 Mellanskiva   

 Demontera toppskivan på tvättmaskinen.  
Frontplåt 
mellanskiva  Lossa och demontera krysset som är  

placerat over tvättmaskinen. Skruvarna skall  
användas för att montera fast mellanskivan.  Tvättmaskin  

 Flytta de svarta kablagehållarna.  
 Montera mellanskivan med de 4 st 

skruvar mot tvättmaskinen 
Fundament 
60 mm 

 

Montering torktumlare 
 Placera tumlaren på monteringsskivan.  
 Justera med fötterna tills maskinen står i 

 våg och lås fast torktumlaren. 
Frontplåt 
fundament 

 Lås fast tumlaren i framkant mot  
mellanskivan med de 2 befintliga  
skruvarna som sitter i nedre kant. 
 Lås fast tumlaren i bakkant med skruv  

på var sida över fötterna från sida. 
 
 
 
 

OBS!!! Tumlaren skall alltid placeras  
ovanpå tvättmaskinen och ej tvärtom. 
60 mm fundamentet kan ej användas  

på enbart tumlare. 

OBS! Takhöjden  vid pelarmontage med 
torktumlare T 6140 K (Kondens) skall 
vara minst 2500 mm. 
 

 30 04-04



Stålfundament för singelmontage, 300 mm  
 Placera stålfundamentet mot  

golv, justera i våg med hjälp av fötterna.  Tvättmaskin /  
torktumlare 

 Märk ut placeringen av spänngafflarna,  
diagonalt eller i bakkant (motverkar tipprisk). 
Det går även att montera fundamentet 
mot golv med hjälp av expander- eller  
kemankarbultar.  
 Spänn fast stålfundamentet.  

Fundament 
300 mm  Montera tvättmaskinen/torktumlaren  

på fundamentet och justera i våg  
med hjälp av maskinens fötter.  
 Lås fast från sidan med medföljande  

skruvar (4 st/ 2 st per sida) 
 Montera frontplåten på fundamentet  

och skruva fast i sidorna. Frontplåt 
fundament 

 
 
 
Montering av tvättmaskin/torktumlare direkt mot betonggolv för 
singelmontage 

 Märk ut placering för spänngafflarna.  
 Återplacera tvättmaskinen / tumlaren  

och justera i våg med hjälp av fötterna. 
 Drag fast spänngafflarna.  
 Spänngafflarna kan antingen placeras  

diagonalt eller i maskinens bakkant  
(undviker tipprisk).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIKTIGT! 
Lås alltid de justera fötterna ordentligt med låsmuttrarna. 
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Avlägsna transportsäkring 
 
Innan tvättmaskinen tas i bruk för första gången skall transportsäkringen på 
maskinens baksida avlägsnas. Behåll transportsäkringen på ett säkert ställe för 
framtida bruk. Förflytta maskinen endast med transportsäkringen monterad. 
 
1. Avlägsna slangar och kablar från fästanordningarna på baksidan av 
maskinen. 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
2. Lossa de sexkantiga bultarna A, B och C med hjälp av en hylsnyckel storlek 
13 ända tills skruvarna är lösa. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
3. Avlägsna de sexkantiga bultarna A, B och C med hylsor. 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
4. Stäng öppningarna med de inbyggda skydden. 
 

32
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Installation 
 Vid installation och inkoppling måste nedanstående säkerhetsanvisningar, 

varningar, allmänna instruktioner följas.  
 Lyft inte produkten i de utskjutande komponenterna. 
 Inkopplingen skall utföras av auktoriserad personal. 

  
Installationsunderlag 

För att garantera stabiliteten under centrifugering måste underlaget vara hårt 
och jämnt. Mjuka golvunderlag så som t.ex. mattor eller underlag av 
skummaterial är inte att rekommendera som lämpligt installationsunderlag. 
För att undvika att maskinen glider under centrifugering måste den fästas i de 
främre fötterna med hjälp av en fastsättnings anordning. 
 
Vid installation, observera: 
 Maskinens omfång. 
 Slangarna och kablarnas längd vid anslutning på vänster eller höger sida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktinställning 

För att garantera stabiliteten under centrifugeringen måste maskinen stå 
horisontellt med alla fötterna stadigt mot golvet. Maskinen får inte skaka mot 
underlaget. 
 
Maskininställningen görs med hjälp av ett vattenpass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 Vid behov, justera höjden på fötterna. 
 1. Lossa låsmuttern. 
 2. Justera fötternas höjd. 
 3. Dra åt låsmuttern hårt så att den justerade höjden behålls. 
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Vattenanslutning 
Vid vattenanslutning är normalt vattentryck minst 1 bar. När vattentillförseln är 
tillslagen måste tillflödet vara mer än 8 liter vatten/minut. Om vattentrycket är 
mer än 10 bar, måste en tryckventil tillsättas av auktoriserad personal. 
 
Anslut inkopplingen till vattenanslutningen 3/4" 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avloppsanslutning 

Maskinen är utrustad med avloppsventil. 
Avloppsanslutningen är placerad nertill till vänster om produktens baksida mot 
bottenplattan.(plaströr Ø 50 mm) 
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Elanslutning 
 

Elanslutningen och ändringar på maskinen måste föregås av en auktoriserad 
elektriker. 
 
6055 
Maskinen är försedd med en 4-ledad elkabel och anslutes till 2 fas växelström 
med nolla. (400 V 2 N ~, installationseffekt 4200 W, säkring 10 A). 
 
6065 
Maskinen är försedd med en 5-ledad elkabel och anslutes till 3 fas växelström 
med nolla. (400 V 3 N ~, installationseffekt 5100 W, säkring 10 A). 
 
Maskinen kan anslutas till reducerad effekt. (se” installationsschema”). 
 

Elinstallation 
Förbered den elanslutningen (i byggnaden) enligt anslutningsdiagrammet och 
de nationella regleringar som gäller. Säkringar och arbetsbrytare ingår ej.   
 
Elinstallation måste alltid föregås med godkänd arbetsbrytare. 
 
Observera när huvudströmmen är reducerad måste parametern ändras. 
 
Anslutnings diagram (typ 6 kg Q) 
 
400V   3 N ~ (Par. E09=0)  400V   2 N ~ (Par. E09=1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uppvärmning 4.7 kW  uppvärmning 3.3 kW 
motor 0.4 kW  motor  0.4 kW 
säkring 10 A  säkring  10 A 
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230V   1 N ~ (Par. E09=1)  230V   1 N ~ (Par. E09=1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uppvärmning 1.4 kW  uppvärmning 2.8 kW 
motor 0.4 kW  motor  0.4 kW 
säkring 10 A  säkring  13 A 
 
230V   1 N ~ (Par. E09=1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uppvärmning 3.3 kW 
motor 0.4 kW 
säkring max. 16 A 
 
Anslutnings diagram (typ 5 kg) 
 
400V   2 N ~ (Par. E09=0)  230V   1 N ~ (Par. E09=1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uppvärmning 3.8 kW  uppvärmning 1.9 kW 
motor 0.4 kW  motor  0.4 kW 
säkring 10 A  säkring  10 A 
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Anslutnings schema (typ 5 kg Q) 
 
400V   2 N ~ (Par. E09=0)   230V   1 N ~ (Par. E09=1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uppvärmning 3,3 kW  uppvärmning 1,9 kW 
motor 0.4 kW  motor  0.4 kW 
säkring 10 A  säkring  10 A 
 
230V   1 N ~ (Par. E09=0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uppvärmning 3.3 kW 
motor 0.4 kW 
säkring 16 A 
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Teknisk information 
 

 TM 6055 TM 6065 
Trumvolym 55 l 65 l 
Kapacitet  1:10 5,5 kg 6,5 kg 
                  1:13 4,2 kg 5,0 kg 
Centrifug, max varvtal 1400 rpm 1400 rpm 
G-kraft 410 kp/kg 410 kp/kg 
Vattenanslutning  1 x 3/4" 1 x 3/4" 
Avloppsanslutning Ø50 mm Ø50 mm 
Värmeeffekt  3,3 kW 4,7 kW 
Totaleffekt  4,2 kW 5,1 kW 
Elanslutning 2 N, 400 V, 50 Hz 3 N, 400 V, 50 Hz 
Säkring 10 A 10 A 
Bredd 630 mm 630 mm 
Djup  740 mm 740 mm 
Höjd 900 mm 900 mm 
Vikt  121 kg 125 kg 
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Bruksanvisning  

 39

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

 
Öppna luckan 

Fyll trumman med tvätt och stäng luckan 

Välj program (blinkande lampor) 
 

  300C / Handtvätt   Ett tryck, 300C 

       Två tryck, handtvätt 

  400C 

  600C 

  950C 
 

Tillval (blinkande lampor) 

  Snabbtvätt EXPRESS 

  Skongång 

  Förtvätt 

  "Intensivtvätt" för hårt smutsat tvätt 

  Tidsinställd start 1-20 timmar 

  Temperatursänkning  

  Inställning av centrifueringsvarv 

Starta maskinen  

När tvätten är klar öppna luckan genom att trycka på  



Rekommenderade tillbehör till Streamline-serien 
 
TVÄTTMASKIN TM 6055 / 6065, TORKTUMLARE T 6140 E / T 6140 K 
 
Art nr Benämning  
102002 Stålfundament för 6055, 6065 / T 6140, rostfritt/ grå, höjd 300 mm 
 Rekommenderas för maskiner i singelmontage. 
 
102004  Stålfundament för 6055, 6065 / T 6140, rostfritt/ grå, höjd 60 mm 
 Rekommenderas för pelarmontering av tvättmaskin/torktumlare. 
 
102003  Monteringssats mellanskiva för 6055, 6065 / T 6140, pelarmontage, rostfri, 

grå sockel 
 Rekommenderas för pelarmontering tvättmaskin/torktumlare (Fixerar 

produkterna) 
  

102005  Monteringssats spänngafflar för 6055, 6065 / T 6140, mot golv/ fundament 
1 par/produkt 
Rekommenderas för fastsättning av tvättmaskin alt. torktumlare mot golv 
eller befintligt betongfundament. Antingen i singelmontage eller vid 
pelarmontering. (Erfordras ej om Podab stålfundament används vid 
montering.) 

 
101032 Uppsamlingsränna, rostfri 24 l 
 Obs! Ej vid pelarmontage.
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Garantibestämmelser 
 
HW/PR-serien 
Vid installation i flerfamiljshus ingår alltid 
2+3 års garanti.  De två första åren ansvarar 
PODAB för fabrikationsfel som kan 
uppkomma och ersätter arbete, frakt och 
material. Följande tre år ersätts 
strukturdelar, enbart material.  
 
Strukturdelar 

 Hög- resp normalcentrifugerande 
tvättmaskiner med trumvolym från 
55 l; yttertrumma, innertrumma, 
lagerhus, stativ samt kabinett. 

 Centrifug med trumvolym från 35 l: 
svängskål och mantel. 

 Torktumlare med trumvolym från 
200 l: trumma och ramstativ. 

 
Streamline-serien 
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års 
garanti. De två åren ansvarar PODAB för 
fabrikationsfel som kan uppkomma och 
ersätter arbete, frakt och material. 
Uppgraderingsgarantin gäller ej för 
Streamline-serien. OBS! 
Garantireparationer skall alltid utföras av 
PODAB Auktoriserad servicepartner. Se 
www.podab.se. 
 
Uppgraderingsgaranti 
Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i 
HW/PR-serien, när nya tvättprogram 
utvecklas. Gäller maskinens livslängd och 
tvättmaskiner med en trumvolym från 55 l, 
levererade efter 1999-04-01 och 
installerade i flerfamiljshus. Garantin ingår i 
maskinpriset men installationskostnaden 
ingår ej. Streamlinesortimentet omfattas ej 
av Uppgraderingsgarantin. 
 
Fem års heltäckande garanti 
Vi erbjuder fem års heltäckande garanti mot 
tillägg. Gäller vårt sortiment av fastighets- 
och mopptvätt enligt följande: 
 
Tvättmaskiner med trumvolym från 55 l 
(undantag Streamline-serien). 
Centrifuger med trumvolym från 35 l. 
Torktumlare med trumvolym från 160 l. 
Torkskåp med kapacitet från 6 kg. 
 
Se aktuell prislista. 
 

Garantin är heltäckande och innefattar 
samtliga delar i våra produkter inklusive 
frakt, arbets- och materialkostnader. 
Garantitillägget debiteras separat vid varje 
försäljningstillfälle. 
 
Garantin kan endast tecknas i samband 
med maskinköp. Vi förbehåller oss rätten att 
avgöra om fel uppstått på grund av 
vanskötsel eller vandalisering. Detaljerade 
villkor för 5 års garanti kan beställas 
separat. 
 
Disk 
Våra diskmaskiner har ett års full garanti. 
 
Generella villkor 
Garantiarbeten får endast utföras av AB 
PODAB Auktoriserad servicepartner. Se 
www.podab.se för närmaste servicestation 
eller ring oss 031 - 752 01 00.  
 
Garantin gäller från det att varan lämnar AB 
PODAB efter godkänt ordermottagande. 
Förlängd garanti på grund av att produkten 
mellanlagrats externt innan installation, kan 
ej godkännas. 
 
AB PODAB ansvarar inte för fel som 
uppkommit under transport eller på grund 
av felaktig installation och montering av 
godset, om detta har utförts av annan än av 
oss anvisad servicestation. 
 
Våra garantier gäller enbart maskiner som 
är installerade i Sverige. Maskiner 
levererade till utlandet omfattas ej av 
garanti. 
 
För tvätt, tork och mangelprodukter, 
installerade i professionell miljö, gäller 1 års 
garanti.  
 
Till professionell miljö räknas tvätterier, 
hotell, konferens & spa-anläggningar, 
industrier mm.  
 
Fastighetstvättstugan och moppmaskiner 
för städsektorn räknas ej som professionella 
miljöer. 
 
Denna utgåva ersätter tidigare 
Garantibestämmelser.  
Gäller från 2003-05-01
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Villkor för 2 års garanti, Fastighetstvätt 
 
Garanti gäller endast vid fabrikationsfel och den aktuella delen som avses. Garantin 
gäller ej vid skada som uppkommit p.g.a. yttre påverkan eller fel som uppstår p.g.a. 
undermålig rengöring och rensning av slangar och ventiler, felaktig installation etc.  
 
Undantaget garanti: 
 
Tvättmaskin Rengöring avlopp, avloppsventil, rengöring inloppsventil. 

Lucklås ,uppackningsgaranti. 
Trasiga vred, knappar, paneler. 

 
Torktumlare Defekta filter. 

Lampbyte. 
Rengöring. 
Trasiga vred, knappar, paneler. 

 
Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighetstvättstugor, ej produkter 
installerade för kommersiell drift, hotell eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata 
villkor. 
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 SUPPORT 
 
 närmast belägna 
takta PODAB och 
isk Support eller 
r hemsida 
odab.se 
 
 
1-752 01 00 
1-752 01 50 
rts@podab.se 
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AB PODAB 
Ekonomivägen 9, SE-436 33 ASKIM, SWEDEN 
Phone +46 31 752 01 00,  fax +46 31 752 01 50 
E-mail sales@podab.se      Org nr 556494-3487   
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