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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 tvättprogram 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



Innehåll

Er nya tvättmaskin StreamLine TM 7065
w Förpackningar 4
w Gamla maskiner 4

u Säkerhetsråd och varningar 4
uMiljö & Ekonomi 4
uMaskinbeskrivning 5
u Tvättmedelsfack 6

Läs detta innan du tvättar
u Tvättmedel & Sköljmedel 6/7
u Tvättinstruktioner 8
w Sortera tvätten 8
w Tvättips 8

w Fläckborttagning 8

När du använder maskinen första gången
u Första tvättcykeln (utan tvätt i) 8

Att tvätta med StreamLine
u Tvättprogram 9

w Konsumtionsvärden 10
w Reducerad nätspänning 10
w Varmvattenkoppling 10

u Att tvätta 10
w Förberedelse 10
w Öppna luckan 10
w Välj tvättprogram 10
w Välj tilläggsprogram 10
w Välj tilläggsfunktioner 10
w Lägg i tvätten 10
w Stäng luckan 10
w Lägg i tvättmedel 10
w Starta maskinen 10
w Programtid/status 11
w Ändra program innan start 11
w Avbryt programmet 11
w Avsluta programmet med sköljstopp 11
w Programslut 11
w Ta ur tvätten 11

u Tilläggsprogram 12
w Express 12
w Fintvätt 12
w Förtvätt 12
w Intensiv 12

u Tilläggsfunktioner 12
w Tidsfördröjd start 12
w Reducera temperaturen – spara energi 12
w Centrifugeringsvarv 12/13
w Sköljstopp – ingen centrifugering 13
w Snabbmatning 13

u Specialprogram «S» 13
w Välj specialprogram 13
w Välj tilläggsfunktioner 13
w Lägg i tvätt /Stäng luckan 13
w Handtvätt 20°C 13
w Silke 30°C 13
w Ytterkläder 30°C 13
w Sportkläder 30°C 14
w Impregnering 30°C 14
w Gardiner 40°C 14
w Jeans 40°C 14
w Skjortor/Blusar 14
w Centrifugering 14

Underhåll/Skötsel/Rengöring
w Gör rent maskinen 15
w Avkalkning av trumman 15
w Rengör trumman 15
w Vattenslangen 15
w Frostskydd 15
w Rengör tvättmedelsfacken 15
w Rengör behållaren 

för flytande tvättmedel 16
w Nödtömning 16
w Rengör filtret i inloppsventilen 17

Inställningar
u Basinställningar 17

w Extra sköljning 17
w Högre vattennivå vid tvätt 17
w Högre vattennivå vid sköljning 17
w Centrifugeringsreducering 17
w Ställ klockan 18
w Språk 18

u Utökade Basinställningar 18
w Allergitvätt 18
w Barnlås 18
w Sköljstopp - ej centrifugering 18
wMinnesfunktion 18
w Blötläggningsprogram 18
w Nedkylningsfunktion 18
w Avsluta med anti-skrynkel 18
w Tvättidsreducering 18
w LCD-ljusstyrka 18
w LCD-kontrast 19
w Ljudstyrka 19
w Nedsläckning display 19
w Optiskt interface 19
w Reducerad nätspänning 19

Problem
u Åtgärda mindre fel själv 19/20
u Felmeddelande 20

PODAB Auktoriserad service
u Produkt- och serienummer 21

Garantier 21



4

Er nya tvättmaskin 
StreamLine TM 7065

Förpackningar

Sortera well, plast mm och släng respektive fraktion av
maskinens förpackning i avsedd behållare. Wellförpack-
ningen är gjord av 80 - 100 % återanvänt papper. 

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återan-
vändas. Träet är inte kemiskt behandlat. Plastfilmen 
är tillverkad av polyetylen (PE), banden är tillverkade av
polypropylen (PP). Dessa material är en ren kolvätesam-
mansättning och återvinningsbara.

Tänk på att plast innebär kvävningsrisk, låt inte barn leka
med förpackningen.

PODAB är anslutet till REPA (kundnr 5564943487) vilket
är näringslivets system för återvinning av förpackningar. 

Gamla maskiner

Gamla och uttjänta maskiner skall göras oanvändbara:

Efter att ha tagit bort el-anslutningen eller efter det att
en elektriker har tagit bort anslutningen, klipp av och
ta bort huvudkabeln. Förstör eller ta bort lucklåset så att
barn inte kan bli inlåsta om de leker med maskinen.
Gamla maskiner innehåller värdefullt material och ska
omhändertas på ett för miljön riktigt sätt. PODAB har
avtal med Stena Gotthard avseende hantering av gamla
produkter. Läs mer om detta på vår hemsida
www.podab.se.

Säkerhetsråd & varningar

Den här maskinen lyder under relevanta säkerhetsregler
för elektriska apparater.

Innan maskinen används, tänk på följande:

Läs bifogade dokumentation noggrant innan du använder
tvättmaskinen. Den innehåller viktig information om
installation, användning och säkerhet.

Reparationer skall endast utföras av auktoriserad service-
tekniker. Felaktiga reparationer kan medföra allvarlig
skada och fara för användaren.

Förvara allt tryckt material på ett för alla användare bra
och lättillgängligt ställe.

Installera maskinen i enlighet med anvisningarna. Ta bort
transportsäkringarna och förvara dem på ett säkert ställe.

Använd inte tvättmaskinen förrän allt är på plats. 

Detta för att undvika ev krypström och lösa maskindelar.

Anslut inte en maskin som visar synlig skada. Ring PODAB
teknisk support om du är osäker 031 - 752 01 00.

När du använder maskinen, vänligen notera:

Den här tvättmaskinen är enbart avsedd för tvätt som
inte är förorenad av riskabelt eller eldfängt material. 
Maskinen får inte under några omständigheter användas
med lösningsmedel för kemtvätt. Majoriteten av lösnings-
medlen är potentiellt eldfängda och medför explo-
sionsrisk.
Förvara eller använd inte bensin, paraffin eller något annat
lättantändligt material i närheten av maskinen. 
Eld- och explosionsrisk!
Lämna inte barn ensamma i närheten av maskinen.
Håll husdjur borta från maskinen.
Maskinen är endast avsedd för att tvätt, sköljning och
centrifugering av plagg vars skötselråd anger att plagget
är lämplig för detta.
Vid tvätt i höga temperaturer, rör inte luckan 
(risk att man bränner sig).
Vid tvätt i höga temperaturer, kan het ånga komma ut
från ventilationen bakom maskinen.

För att förhindra skada på maskinen, tänk på:

Stå inte på maskinen.
Sitt eller stöd inte på luckan. Tipprisk!

När maskinen ska flyttas, notera följande:

Sätt fast transportskydden.
Var försiktig när maskinen flyttas. 
Lyft inte i utskjutande delar!
Läs också instruktionerna för installation. 

Miljö & Ekonomi

Maskinen är mest effektiv och mest miljövänlig om
trumman fylls med maximal kvantitet. 
Överskrid inte max last, se sid 10.

Spara energi:

Så ofta som möjligt välj ett program som har tilläggs-
funktionen «Reducerad vattentemperatur». Med dessa
program erhålls motsvarande tvättresultat genom en
förlängd tvättperiod men till betydligt lägre energiåtgång.

Spara vatten, energi och tvättmedel:

Avstå från förtvätt för normalt smutsad tvätt.

Spara energi och tid:

Tryck på «Express-knappen» för lätt smutsad tvätt.

Spara tvättmedel:

Dosera tvättmedel i enlighet med vattnets hårdhet, hur
smutsiga plaggen är och följ instruktionerna på tvätt-
medelsförpackning. Är du osäker på om det är mjukt eller
hårt vatten, kontakta kommunens miljökontor. 
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Maskinbeskrivning 

PPrrooggrraammttaabbllåå

Program (utan förtvätt)

1 Specialprogram
2 Ylle 30°C
3 Kulörtvätt 40°C
4 Kulörtvätt 60°C
5 Kulörtvätt 95°C 

Tilläggsfunktioner

6 Express/Snabbtvätt
7 Sänkt temperatur
8 Centrifugeringsvarvtal /sköljstopp
9 Tidsfördröjd start

10 Fin-/skontvätt
11 Intensiv
12 Förtvätt
13 Programstart
14 Öppna luckan
15 Snabbmatning

Display
16 Display

Interface
17 SCS (PC-Interface)

Display visar programstatus och tid

Tvättmedelsfack

Lucka

rr

Lucka för avloppsfilter

(gäller ej modeller 
med avloppsventil)
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Tvättmedelsfack

u Dra ut tvättmedelsfacket tills det tar stopp. 
Lägg i tvättmedel eller sköljmedel i fack I, II eller . 
Fack I: Tvättmedel för förtvätt och blötläggning.
Fack II: Tvättmedel för huvudtvätt, blekning, stärkning,
vattenmjukgörare för tvåltvättprogrammet.
Fack : Sköljmedel för sista sköljningen.

Avdelaren i fack II kan flyttas för olika typer och kvantite-
ter av tvättmedel. Om du använder små kvantiteter tvätt-
medel av s k kompakt tvättmedel:
u Dra avdelaren framåt (åt dig). Pilen på delaren ska peka
på symbolen .

Om du använder stora kvantiteter tvättmedel eller
tabletter:
u Tryck avdelaren längst in (inställd så här från fabrik).
Pilen på delaren pekar på symbolen .

Om du använder flytande tvättmedel:
u Dra avdelaren mot dig tills det tar stopp och tryck
sedan ner den. Pilen på avdelaren pekar på symbolen

. Skalan hjälper dig att mäta tvättmedlet.

Notera!
Använd en doseringsboll för flytande tvättmedel när du
väljer tvättprogram med förvald tidsinställning.

Tvätt & Sköljmedel

Använd ett miljömärkt tvättmedel. Alla på marknaden
förekommande tvättmedel för automatiska tvättmaskiner;
pulver, tabletter och flytande medel kan användas.

Använd rätt tvättmedel för typ och färg av kläder:
l Vittvätt för ljusa och vita plagg/ lakan.
l Kulörtvätt för färgade kläder.
l Ulltvättmedel för ull & silke.

Använd avdelaren för flytande tvättmedel i tvättmedels-
facket eller använd doseringshjälp som t ex en doserings-
boll som följer med tvättmedlet.

Använd under inga omständigheter rengöringsmedel 
som innehåller lösningsmedel. Det finns risk att delar av
maskinen kan skadas och giftig gas avges. Finns också 
risk för eld och explosion.

Kläder som blivit behandlade med rengöringsprodukter
innehållande lösningsmedel måste sköljas ordentligt i rent
vatten innan tvätt.
Använd endast vattenbaserade mjukmedel, färg- och
färgborttagning samt andra tillsatser där det klart framgår
att de är lämpliga för tvätt i automatiska tvättmaskiner.
Följ instruktionerna noga.
Tillsätt endast stärkningsmedel i sista sköljningen, det 
finns risk för explosion vid andra steg i tvättcykeln.
Håll tvättmedel och tillsatser borta från barn. 
Förvara tvätt- och sköljmedel på ett torrt och svalt ställe.
Om tvättmedlet klumpar sig kan det bli problem.
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Dosering av tvättmedel

Bra tvättresultat kan bara erhållas med korrekt dosering.
Följ doseringsrekommendationerna på tvättmedels-
paketet. Tänk på att doseringsråden gäller full trumma.
Reducera doseringen vid mindre tvätt.

Kvantiteten av tvättmedlet beror på:

l Vattnets hårdhet
Kontrollera med kommunens miljökontor. 
I Sverige har de flesta områden mjukt vatten. Gotland,
delar av Mälardalen samt delar av Skåne har hårt vatten. 
Justera tvättmedelsdoseringen enligt vattnets hårdhetsg-
rad.

l Grad av nedsmutsning

Lätt smutsad tvätt:
Inga synliga fläckar eller smuts, kläderna är enbart lite
svettiga. Reducera kvantiteten av tvättmedel i enlighet
med rekommendationen. Tvätta kläderna i Express-
programmet.

Normalt smutsad tvätt: 
Synlig smuts och några svaga fläckar. Normal dosering
enligt rekommendationer. Tvätta kläderna i ett standar-
dprogram.

Hårt smutsad tvätt:
Klart synliga fläckar och smuts. Öka doseringen enligt
rekommendationerna. Förbehandla eller blötlägg fläckar
om nödvändigt, använd förtvätt eller tvätta i intensiv-
programmet. 

l Kvantitet
Med en halvfull trumma, reducera kvantiteten tvättmedel
med en tredjedel.

OBS! 

l Otillräckligt med tvättmedel:
Detta märks först efter ett antal tvättar av upprepad
underdosering. Tvätten blir grå eller inte helt ren, tvätten
blir «hård» (kartongaktig). Kan orsaka att gråbruna
fläckar som uppkommer på tvätten och det kan leda till
att värmeelementen förkalkas. 

l Överdosering av tvättmedel:
Ger sämre tvättresultat, skumbildning, högre vatten-
konsumtion och kostnader. Ökar tvättprogrammens
längd och orsakar onödig miljöförstöring.

Flytande tvättmedel

Använd en doseringsboll när du väljer flytande tvättmedel
och förvald starttid. 
Glöm inte att ta bort doseringsbollen när du tar ur
tvätten. 
Max 300 ml flytande tvättmedel i tvättmedelsfack II,
annars blir det överfyllt.

Mjukmedel

Speciellt mjukmedel kan användas för vatten med hård-
het 2-4. Följ instruktionerna på paketet. Häll först i tvätt-
medlet, sedan mjukmedlet i samma tvättmedelsfack. 
På så sätt får du bättre resultat.

Blötläggningsmedel

Lägg det i tvättmedelsfack I.
Välj mjukmedelsprogram, se sid 19.

Sköljmedel

Häll i fack . Överskrid inte 200 ml, annars rinner det
över. Om det är trögflytande medel, rör ut med lite vatten
så att rinner ner lättare.

Blekmedel och fläckborttagningssalt

Blekmedel och fläckborttagningspulver kan också
användas för kläder med blekningsbara fläckar. 
Fyll tvättmedel och blekmedel/fläckborttagningsmedel 
i fack II. På så sätt arbetas medlet bättre in i tvätten 
och ger ett bättre resultat.
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Tvättinstruktioner

Sortera tvätten

Överskrid inte maximal tvättkvantitet.
Tvättresultatet blir lidande och kan ge skador på kläderna.
Följ skötselråden på plaggen.
Tvätt med följande symbol skall inte tvättas i maskinen:

l Ej vattentvätt 

Sortera tvätten efter material och hur smutsig den är.

Sortera efter färg. Tvätta kulörta och vita kläder separat. 

Var försiktig med nyinköpta kulörta kläder, tvätta första
gångerna med samma färg. Risk för att kläderna färgar av
sig.

Stickade plagg, helt eller delvis av ull måste vara märkta
med «Kan tvättas i maskin» annars finns risk för att
plagget «filtar» sig under tvätt.

Tvättips

u Töm fickorna, dra igen dragkedjor, kardborrband och
ta bort ev säkerhetsnålar, pins eller broscher som sitter på
kläderna.
u Töm ut sand ur fickor och uppvikta jeans.
u Knyt ihop lösa delar t ex förklädesband, bälten, lakan,
och kuddöverdrag med knappar.
u Vid gardintvätt; metall/plastclips ska ligga i en tvätt-
påse.
u Lägg små och ömtåliga plagg i en tvättpåse.
u Vräng byxor, stickade plagg så att det tvättas med
insidan ut.
u Kontrollera om BH:n är maskintvättbar.

Lägg alltid Bygel-BH i en separat tvättpåse. 

Gamla gardiner är ofta svårt blekta och försvagade av
solen. De kan lätt förstöras under maskintvätt.

Fläckborttagning

Om det är möjligt, behandla/ta bort fläcken när den är
färsk. Börja med att försöka med vatten och tvål. 
Gnugga inte utan klappa bara. Envisa och torkade fläckar
kan ibland försvinna med upprepad tvätt eller blötlägg-
ning.

Tvätta första gången

Installera maskinen enligt anvisningarna.

Första tvättcykeln (utan tvätt)

Kör först maskinen utan tvätt för att ta bort ev vatten från
tillverkningsprocessen.

1. Kontrollera att transportsäkringarna bak på maskinen har
blivit borttagna (se installationsanvisningarna).

2. Vrid på vattnet.

3. Dra ut tvättmedelsfacket tills det tar stopp.

4. Häll i en halv skopa tvättmedel i fack II. 
Använd inte ull-tvättmedel, det löddrar för mycket.

5. Välj Kulör 60 °-knappen .

6. Tryck in startknappen.

7. När programmet är färdigt är maskinen klar att använda.
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Tvättprogram

Ca vatten- Ca energi- 
Max förbruk- åtgång, 

Skötselråd tvätt i maskinen Material/tyg Programknapp Ca min ning, l. kWh
2,1 kg Ylle 30°C 38 / 25* 57 0,3

u Ullplagg märkt «maskintvättbar» helt eller delvis i ull

_ 2,6 kg Fintvätt 40°C + 56 / 36* 68 0,7
u Känsliga material av bomull eller blandade fibrer, syntet
u T ex gardiner, klänningar, blusar, skjortor

3,2 kg Skontvätt 60°C + 58 / 46* 69 1,0
u Fintvätt; bomull eller blandade fibrer som inte ska strykas
Skjortor, blusar

3,2 kg Skontvätt 95°C + 63 / 52* 79 1,8
u Bomull som kan tvättas i hög temperatur.

u Ömtåliga material av vit eller färgäkta bomull. 
u T ex tygblöjor, sängkläder/lakan, barnkläder.

6,5 kg Kulörtvätt 40°C 49 / 38* 64 0,6
u Kulört, icke-färgäkta färgad bomull
u T ex sportkläder, jeans, jumprar.

6,5 kg Kulörtvätt 60°C 56 / 45* 64 1,2
u Kulört bomull, linne
u Sängkläder, förkläden, jeans, handdukar, skjortor, underkläder

6,5 kg Vittvätt 95°C 67 / 54* 64 2,2
u Vit och färgäkta bomull och linne.
u Dukar, sängkläder, handdukar, underkläder

Specialprogram «S»

2,1 kg Handtvätt 20°C 1x 41 57 0,1
uMaterial av maskintvättbar ull eller en mix av ull

1,3 kg Silke 30°C 2x 44 57 0,3
u Handtvätt, material som inte innehåller ull

1,9 kg Ytterkläder 30°C 3x 36 59 0,2
u Tvättbara ytterkläder
u Byxor av ull, skjortor, jacka, kavaj

2,3 kg Sportkläder 30°C 4x 50 85 0,4
uMaterial med hög grad microfiber; GoreTex, SympaTex
u Sport- och fritidskläder, regn- och  skidkläder

1,8 kg Impregnering 30°C 5x 55 19 0,5
u Används för material med hög andel mikrofiber
GoreTex, SympaTex

3,2 kg Gardiner 40°C 6x 65 129 1,0
u Blandat material

3,2 kg Jeans 40°C 7x 57 65 0,5

u Jeans

3,2 kg Ytterskjort 40°C 8x 49 69 0,6
u Skjortor, blusar av bomull eller med blandade fibrer

6,5 kg Centrifugering 9x 9 0,1
u Enbart centrifugering

Separat sköljning

u Bomull, linne + + 35

u Fintvätt, blandade fibrer + + + 30

u Fintvätt + + + 27

Separat konditionering, stärkning

u Bomull, linne + + + 20

u Fintvätt, blandade fibrer + + + + 18

u Fintvätt + + + + 19

Kontrollera alltid skötselråden på kläderna

* Expressprogram. Tryck «Express» efter du valt tvättprogram. Reducerar tvättid såväl som el- och vattenförbrukning.
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Konsumtionsvärden

Angivna konsumtionsvärden och programtider är
riktlinjer, fastställda under standardvillkor. Variationer
upp till 10% kan förekomma.

Reducerad nätspänning

För maskiner med reducerad nätspänning, kommer
tvättprogrammens tider i motsvarande grad bli
förlängda. 

Varmvattenkoppling

För tvättmaskiner med varmvattenanslutning, ska följan-
de noteras:
Max tillåtna temperatur är 70°C. 
l Endast kallt vatten används vid Förtvätt och Ulltvätt.
l För temperaturer över 30°C, blandas automatiskt
vattnet för att erhålla programmets tvättemperatur.
l Program med förtvätt ska väljas för blod eller andra
proteinfläckar, så att fläckarna tvättas ur i en temperatur
under 30°C och inte fixeras i tyget vid en högre tempe-
ratur i huvudtvätten.

Att tvätta med StreamLine

Förberedelse

Kontrollera att:

u Arbetsbrytaren är påslagen.

u Vattentillförseln är på.

Maskinen är klar att använda när alla kontrollampor lyser
(avstängda om maskinen står i Stand-by läge).
Om en kontrollampa fortsätter att lysa så använd Snabb-
matningsknappen för att komma till programmets slut.
Vänta tills kontrollampan blinkar och tryck på lucköpp-
ningsknappen.

Öppna luckan

u Tryck in lucköppningsknappen.

l Luckan öppnas.

u OBS! Luckan öppnas enbart om strömmen är på.

Välj tvättprogram

u Tryck in vald programknapp.
l Kontrollampan för valt program tänds.
l Displayen visar tvättemperatur, valt program och
tvättid.

Välj tilläggsprogram

u Välj önskat program, se sid 13.

l Texten för valt extra program visas i displayen.

Välj tilläggsfunktioner

När programmet är valt, blinkar de alternativa funktioner
som kan väljas.
u Tryck vald funktion/er.

l Kontrollampan för valda funktioner tänds.

l De nya programvärdena (tid och centrifugeringsvarvtal)
visas i displayen.

Lägg i tvätten

Innan du lägger i tvätt i trumman, kontrollera att det inte
ligger något främmande föremål eller husdjur i trumman.

Se till att plagg som har blivit behandlade med lösnings-
medel får torka innan tvätt. Explosionsrisk.

u Lägg tvätten löst i trumman, mindre och större plagg
blandade tillsammans.

Stäng luckan

u Stäng luckan genom att trycka till den så att den
«klickar» till.

u Försäkra dig om att inga plagg fastnar mellan luckan
och gummipackningen.

Om inte luckan är helt stängd, förhindrar en säker-
hetsspärr maskinen från att starta.

Lägg i tvättmedel

Se sid 7.

Starta maskinen

u Tryck in Startknappen.

l Kontrollampan tänds och programmet startar auto-
matiskt.

Med Barnlåset aktiverat: 
u Håll inne Snabbmatningsknappen och Startknappen.

r
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Programtid/programstatus

De individuella programstegen och återstående tid visas
displayen under tvättprogrammens gång.

Ändra program innan start

u Tryck in önskad programknapp en gång till.

l Alla kontrollampor för valda tilläggsfunktioner blinkar
igen och inställningarna raderas.

u Välj vilken funktion du önskar.

Avbryt programmet

Ta bort valt program genom att upprepande trycka på
Snabbmatningsknappen till lucköppningsknappens lampa
blinkar.

Om barnlåset är aktiverat: 
u Håll in Startknappen medan du väljer ett nytt program.

Vid omstart: 
u häll i tvättmedel på nytt.

Avsluta programmet med sköljstopp

Du har valt tilläggsprogrammet Sköljstopp. 

Tvätten ligger kvar i det sista sköljvattnet. 
Displayen visar «Sköljstopp». 
Du har två val för att avsluta programmet:

Tvätten kan centrifugeras

u Om centrifugeringshastigheten inte ändrades när
programmet startade så kan detta göras nu genom att
trycka på knappen för «Reducera centrifugerings-
hastigheten» och välja lämplig centrifugerings-
hastighet.

u Tryck på startknappen.

l Vattnet pumpas ut och tvätten centrifugeras.

u Genom att trycka på «Snabbmatningsknappen» 
så kan centrifugeringen avbrytas tidigare för ömtålig
tvätt, t ex gardiner.

Tvätten kan tas ut våt

u Tryck på «Snabbmatningsknappen» två gånger.

l Vattnet pumpas ut.

Om barnlåset är aktiverat:
u Håll inne startknappen samtidigt.

Programslut

Programmet är slut när tiden 00:00 visas i displayen och
det står: «Öppna luckan».

Tumlingsfasen

Tumlingsfasen, varar i 5 minuter i slutet av programmet,
förhindrar att tvätten blir skrynklig (exkl ull-programmet).

Ta ur tvätten

l Under tumlingsfasen: 
Trumman snurrar fortfarande/tiden visar 00:00.

Tryck på «Snabbmatningsknappen» en gång. 
(stanna programmet)

Tryck på «Dörröppningsknappen» och 
u ta ur tvätten.

l I slutet av tumlingsfasen: 

Tryck på «Dörröppningsknappen» och
u ta ur tvätten.

Ta bort främmande föremål (t ex gem och hårspännen)
från trumman och gummipackningen. 
Annars finns det risk för att det rostar!

Lämna luckan öppen så att maskinen kan torka ut.
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Tilläggsprogram 

Jämte standardtvättprogrammen, finns möjlighet 
till att designa ett eget tvättprogram. Genom att välja 
en eller flera tilläggsfunktioner, kan du skräddarsy tvätt-
program för specifika ändamål. 

Express

Expressprogram för lätt smutsad tvätt. 
Reducerar tvättiden. 

När du har några enstaka plagg att tvätta eller bara har
lätt smutsad tvätt. Reducera mängden tvättmedel i enlig-
het med förpackningen.

Fintvätt

Skonsam hantering för ömtåliga plagg av bomull,
blandade fibrer, syntet.

Förtvätt

För speciellt smutsig tvätt, svåra fläckar och arbetskläder 
(t ex blod- eller oljefläckar, blöjor). 
Tvättemperaturen är 30° C. 
Häll i ¼ av tvättmedlet i fack I.
OBS! Det är inte möjligt att välja förtvätt för ullprogram-
met.

Intensiv (Svåra fläckar - förlängd tid)

Det här programmet är till för svårt smutsad tvätt;
speciellt med blekta fläckar (frukt, kaffe, te, rött vin).
Intensivprogrammet kan användas såväl för vittvätt och
kulörtvätt som för fintvätt. Tvättiden förlängs.

OBS!

lMan kan endast välja antingen intensiv-, express- och
förtvättsprogrammet som tillval. Man kan inte kombinera
t ex intensiv och express.

Tilläggsfunktioner   

Tidsfördröjd start 

Genom att trycka på knappen för «Tidsfördröjd start» en 
eller flera gånger, kan programmet skjutas upp med upp
till 23,5 timmar. 
Det gör det möjligt att dra fördel av billigare natt-taxa
för el t ex. Starttid och förväntad sluttid visas på displayen.
Den förvalda tiden startar när man trycker på Start-
knappen. 
När starttiden nås, startar valt program automatisk.
Pågående programtid visas på displayen. 
Tidsfördröjd start är blockerad från fabrik. Kontakta
PODAB Auktoriserad Service.

OBS!

lTidsfördröjd start fungerar endast om man inte valt
blötläggningsprogrammet (Se sid 19).

l Om strömmen bryts, så sparas tiden. Tiden för uppe-
hållet räknas inte med.

l Om du använder flytande tvättmede så använd en
doseringsboll när du väljer «Tidsfördröjd start». Om man
häller i tvättmedel i facket och det får stå en längre tid 
blir det trögt och rinner sakta. Händer det ofta så leder
det till blockering.

Ändra tidsfördröjd start

Man kan ändra starttiden när som helst genom att trycka
på knappen «Tidsfördröjd start». 

Lägg i tvätt i trumman
Tvätten kan läggas i trumman ända fram till dess
programmet startar:

u Tryck in «Lucköppningsknappen».
u Stäng luckan.

u Tryck in «Startknappen».

Om säkerhetsspärren är aktiverad:
u Tryck in «Snabbmatningsknappen» samtidigt.

Reducera temperaturen - spara energi:

Genom att trycka in «Tvätt-temperatursknappen» 
flera gånger, reduceras tvätt-temperaturen i 10°C steg
(15°C steg i temperaturer över 80°C).
Den nya temperaturen visas i displayen. Den kan även
ändras de två första minuterna av programmet. 
Den lägre temperaturen kompenseras genom en förläng-
ning av tvätt-tiden så att samma resultat nås till lägre
energiåtgång.

Centrifugeringsvarv

Funktionen används för att välja ett lägre centrifuger-
ingsvarvtal eller sköljstopp för en mer skonsam hantering
av tvätten, t ex för fintvätt. Max centrifugering kommer
att köras om inte centrifugsvarvtalet reduceras. 
Detta beror alltid på vilket program som är valt. 
Ett tryck på knappen gör så att varvtalet visas i displayen.
Genom att upprepande trycka på knappen så reduceras
hastigheten. Lägsta hastigheten är 200 varv/min. 
Centrifugeringshastigheten kan justeras under tvättpro-
grammet men inte under själva centrifugeringen.
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Spara pengar och energi

Om tvätten ska torkas i en torktumlare, välj så hög centri-
fugering som möjligt. Ju lägre restfuktighet kläderna har,
desto kortare tid tar det att torka dem och ju mindre
energi går det åt.

Sköljstopp - ingen centrifugering

Sköljstoppsfunktionen används för att undvika att skrynk-
la ömtåliga kläder. Tvätten ligger kvar i sista sköljvattnet.
Välj Sköljstopp genom att reducera centrifugeringsvarv-
talet tills du ser Sköljstopp på displayen. 
Du kan slutföra programmet genom att tömma maskinen
med eller utan centrifugering (se sid 12).

Snabbmatning

Ett tvättprogram kan förkortas eller avbrytas genom att
man trycker på Snabbmatningsknappen. 

u (Se Avbryt på sid 12) 
Den här knappen kan även användas för att välja special-
program. 
u (Se specialprogram, sid 10).

Specialprogram 

StreamLinemaskinerna TM 7065 har 10 specialprogram.

Välj specialprogram

u Ett av specialprogrammen kan väljas genom att trycka
på knappen.
l Kontrollampan lyser.
l Displayen visar tvättemperatur, specialprogram och
tvättid.

Välj tilläggsfunktion

u Det är samma procedur att välja tilläggsfunktioner som
för övriga program: 

l temperaturreducering
l centrifugeringshastighet
l tidsfördröjd start (ej aktiv från fabrik)
l sköljstopp

Lägg i tvätt/stäng luckan

u Samma som standardprogrammen.

Handtvätt 20° C

u Kläder i handtvättbar ull eller ullblandning. 

Silke 30° C

u Handtvätt som inte innehåller ull. 

Bygel-BH och tunna strumpor läggs i tvättpåse.

Ytterkläder 30° C

u Programmet kan användas för att tvätta speciellt
ömtåliga tvättbara kläder t ex ullbyxor, gabardin, kjolar,
blusar, jackor. Skrynklor och vridningar reduceras genom
en speciell process. 

Kläder med ilägg/stoppning bör inte tvättas, det finns risk
för att plaggen krymper.

Förbehandling - kraftiga fläckar, fett, solkräm, läppstift
eller kosmetika kräver lämplig förbehandling. 
Använd gärna ett spray för fläckar.

Stickade plagg måste tvättas i ull-programmet.

u Häll i ull-tvättmdel i tvättmedelsfack II eller i en
doseringsboll.
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Sportkläder 30° C

u Programmet är lämpligt för regnkläder, sport- och
fritidskläder samt moderna material helt eller delvis av
mikrofibrer t ex GoreTex eller SympaTex.

Förbehandling; kraftiga fläckar, fett, solkräm, läppstift
eller kosmetika kräver lämplig förbehandling. 
För oljiga fläckar, gnugga försiktigt flytande tvättmedel
direkt på fläcken. 
Skrubba inte, det kan förstöra tyget.
Låt det vara i ca 5 minuter och tvätta sedan kläderna i
maskinen.

Använd bara skonsamt tvättmedel för GoreTex och
SympaTex. 
u Om du använder flytande tvättmedel, häll det i fack II
eller använd en doseringsboll.

Använd inte mjukmedel! Blockerar «andas-funktionen»
(membranen) och försämrar impregneringen.

Impregnering 30° C

Programmet är lämpligt för enkel och effektiv impregner-
ing av sport- och fritidskläder, t ex träningsoveraller,
dunjackor och vinterkläder. 
Den speciella processen försäkrar en jämn och långvarig
impregnering.

GoreTex och SympaTex

Skall endast behandlas med specialimpregnering avsedda
för dessa material. Om man använder vanliga impregner-
ingsmedel finns risk att andas-membranen skadas och
blockeras. 

Förbehandling: kläderna skall tvättas noggrant först. 

u Dra ut tvättmedelsfackslådan tills det tar stopp. 
Lägg impregneringsmedlet i fack I och II.

u H<äll i flytande tvättmedel i fack I med 160 ml 
vinäger – vinägern är till för att förbereda plaggen för
impregnering.
u Häll i flytande impregneringsmedel i fack II, 320 ml
eller enligt tillverkarens rekommendationer.
u Stäng facket försiktigt. Om facket stängs för snabbt
finns risk att impregneringsmedlet skvimpar över och
blandar sig med vinägern och då fungerar inte impregner-
ingen.

Gardiner 40° C

uMaterial med blandade fibrer. Tvättprogram med hög
vattennivå för tvätt och skölj, låg centrifugering.

u Lägg gardiner med metallclips, ringar etc i en separat
tvättpåse.

OBS! Äldre gardiner är ofta mycket blekta av solen och
inte längre speciellt hållbara. Maskintvätt kan därför
skada äldre gardiner.

Förhindra att gardinerna blir skrynkliga genom att an-
vända Sköljstoppfunktionen se sid 14.

Jeans 40°C

u Förbehandla fläckar. Undvik skrynkliga jeans genom att
hänga upp dem direkt efter tvätt och lämna att torka,
alternativt torka i torktumlare (stryktorrt) och häng sedan
upp dem.

Ytterskjort 40°C

u Beroende på hur smutsiga de är; förbehandla kragar
och manschetter.

Centrifugering

u Centrifugera tvätt (utan sköljning).

u Inställningarna kan ändras. 
Välj Reducerad centrifugeringshastighet , se sid 14.

Notera centrifugeringshastigheten!
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Underhåll/Skötsel/Rengöring

Gör rent maskinen: 

Se till att strömmen är avslagen innan något arbete med
rengöring eller underhåll görs.

Spraya eller spola aldrig maskinen med vatten!
Använd inte lösningsmedel! Det kan allvarligt skada delar
av maskinen, producera giftig ånga och bli explosiv. 
Kabinett och andra ytor skall endast rengöras med tvål
eller andra rengöringsprodukter utan lösningsmedel eller
slipmedel.

Sidorna på maskinen (kromat stål) skall inte under några
omständigheter rengöras med krom-stål rengöring.

Avkalkning av trumman

Om man har använt rätt mängd tvättmedel är det inte
längre nödvändigt med avkalkning. 
Vissa avkalkningsmedel innehåller syra som kan påverka
maskinen och missfärga tvätten. 
Om man ändå behöver kalka av maskinen så följ tillver-
karens instruktioner.  
Bör kontrolleras av fackman efter ca 5 års felfritt tvättande
(oftare om man bor i områden med kalkhaltigt vatten).
Kör en tom maskin med 95 grader med 1-2 dl citronsyra
eller avkalkningsmedel. Då blir man av med gamla tvätt-
medelsrester och ev kalkavlagringar.

Rengör trumman

Rostmärken orsakade av metalldelar som legat där en
längre tid (clips, hårspännen, mynt) kan tas bort med en
klorinfri rengöringsprodukt.

Använd aldrig stål-ull!

Vattenslangen

För att undvika vattenskada, rekommenderar vi att
slangen kontrolleras av fackman efter ca 5 års felfritt
tvättande.

Frostskydd

Om maskinen står i ett rum där det finns risk för frost,
måste allt överblivet vatten pumpas ur/tömmas ur från
avloppspumpen/störtavloppet, likaså allt vatten i inlopps-
vattenslangen.

Töm avloppspumpen

Se sid 16 «Nödtömning».

Töm vattenslangen

l Stäng av vattentillförseln.

l Skruva ur slangen från kranen, häll i vattnet i en
behållare.

l Skruva fast slangen på kranen igen.

Rengör tvättmedelsfacken

1. Dra ut facken tills det tar stopp.
2. Tryck till i mitten på sköljmedelsfacket och dra facken hela

vägen ut.

3. Ta bort avdelaren.

4. Rengör facken under rinnande vatten.

5. Sätt tillbaka avdelaren.

6. Sätt tillbaka tvättmedelsfacket.
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Rengör behållaren för flytande tvättmedel

1. Dra ut tvättmedelsfacket tills det tar stopp.

2. Ta ur behållaren (B) för flytande tvättmedel ur
tvättmedelsfacket (C).

3. Dra upp sifonen (A) ur behållaren.

4. Rengör behållaren och sifonen under rinnande vatten.

5. Ta bort smuts och gammalt tvättmedel med t ex en
diskborste.

6. Sätt tillbaka sifonen och behållaren i tvättmedels-
facket. 

Nödtömning

Nödtömning är nödvändig om:
l Felmeddelandet: «Kontrollera avlopp och start» visas.
l Avloppspumpen är blockerad av främmande föremål
(knappar, gem, ludd mm) och vattnet inte kan pumpas 
ut.
l Upp till 20 liter kan samlas i maskinen. Ha en hink
tillhands!

OBS! Risk för skållning! 
Låt hett vatten/tvättmedel svalna.

Rengöring

1. Stäng av huvudströmmen.

2. Öppna underhållsluckan genom att pressa in
fördjupningen.

3. Ta ut avloppsslangen, dra ut pluggen och låt vattnet 
rinna ut i ett kärl. Om det är nödvändigt, upprepa
proceduren flera gånger.

4. Skruva bort pumpskyddet.

5. Ta bort främmande föremål och rester av ludd. 
Rengör pumpen på insidan. Det måste vara möjligt 
att rotera pumphjulen.

6. Skruva på pumpskyddet.

7. Stäng avloppslangen.

8. Stäng underhållsluckan.

9. Sätt på strömmen igen.

10. Välj ett tvättprogram och när inloppsventilen slutat ta in
vatten, avsluta programmet med snabbmatningsknappen.
Den här proceduren förhindrar tvättmedel att flöda 
oanvänt genom avloppsslangen vid nästa tvätt.
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Rengör filtret i inloppsvattnet 

Filtret måste rengöras om det inte rinner något vatten 
eller om det flödar otillräckligt med vatten när kranen är
påslagen. Felmeddelandet H-01 visas. 
Filtret sitter på baksidan av maskinen på den gängade
slangkopplingen.

Rengöringsprocedur

1. Stäng av vattenkranen.

2. Välj ett program, starta det och efter ca 20 sekunder, 
välj programslut med Snabbmatningsknappen. 
Resultatet blir att vattentrycket i inloppsslangen kan
reduceras. 

3. Skruva loss slangen från kranen och rensa filtret under
rinnande vatten.

4. Koppla ihop slangen igen.

5. Skruva ur slangen i änden av maskinen.

6. Dra ut filtret med en tång, gör rent och sätt tillbaka igen. 

7. Koppla ihop slangen igen.

8. Sätt på vattenkranen igen och försäkra dig om att inget
vatten läcker.

9. Stäng av vattenkranen.

Inställningar 

Basinställningar
Maskinen har basinställningar inställda från fabrik. 
Allt utom tid (klockan) och språk är blockerat från fabrik.
Kontakta PODAB Auktoriserad Service om ni önskar justera
något. 

OBS! 

Ändringar får bara göras av PODAB Auktoriserad Service.

Basinställningarna kan endast ändras när inget tvätt-
program pågår. För att ändra en basinställning så måste
man först hålla inne programknappen/arna och sedan
trycka på Snabbmatningsknappen. Funktionerna visas på
displayen. Displayens text ändras när man trycker fler
gånger på Snabbmatningsknappen. 

Basinställningarna kan vara blockerade men tidsinställning
och språk är alltid tillgängliga.

Exempel:

Funktionen är avstängd

Funktionen är påslagen

Extra sköljning (från fabrik  AV)

+
Förbättrar sköljresultatet för allergiker samt i områden där
man har mjukt vatten.

Högre vattennivå under tvätt (från fabrik  NORMAL)

+
Vattennivån höjs under tvättprogrammet.

Högre vattennivå under sköljning 
(från fabrik  NORMAL)

+
Vattennivån ökas under sköljprocessen.

Centrifugeringsreducering (från fabrik AV)

+

Tvättprogram Centrifugering i v/min

Nivå 1 Nivå 2
Av Reducering Reducering

Kulörtvätt 1400 1200 1000
Ömtåliga plagg 800 700 600
Fintvätt 600 600 400
Ull /handtvätt 800 600 400

ADDITIONAL RINSE

ON

ADDITIONAL RINSE

OFF
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Ställ klockan (klockan är inte inställd från fabrik)

+
Timmarna ställs in genom att trycka på  och minu-
terna med att använda .

Språk (från fabrik  SVENSKA)

+ ÷
Den här maskinmodellen innehåller ett flertal olika språk
som du kan ställa in enligt ovan.

Utökade basinställningar

+ +
u Genom att trycka på dessa tre knappar samtidigt så
visar displayen vilka utökade basinställningar som finns.

u Upprepa tryckningarna på 40-gradersknappen 
och möjliga inställningar visas.

u Tryck på 60-gradersknappen så ändras inställ-
ningarna.

u Tryck på och inställningarna avbryts.

Allergitvätt (från fabrik AV)

Välj «utökade basinställningar»!

Om allergifunktionen är påslagen, kommer två extra
sköljningar att läggas till varje tvättprogram. Dessa extra
sköljningar förhindrar eller minskar risken för hudallergier.

Barnlås (från fabrik  AV)

Välj «utökade basinställningar»!

Barnlåset är till för att förhindra att maskinen startar i
onödan, byte av program eller borttagning av program
sker av små barn .

Hantera maskinen med barnlås på enligt:

+

Sköljstopp - ej centrifugering 

(från fabrik  INDIVIDUELL)

Välj «utökade basinställningar»!

Om den här funktionen är på, så får alla Fintvättprogram
och Easy Care-program Sköljstopp och ej centrifugering.

Minnesfunktion (från fabrik  AV)
Välj «utökade basinställningar»!

Om minnesfunktionen är på så sparas valda tilläggs-
funktioner som temperatur och centrifugering för varje
program. Om samma program väljs igen så används auto-
matiskt de lagrade värdena. Värden kan sedan ändras. 

Blötläggningsprogram (från fabrik AV)

Välj «utökade basinställningar»!

När det här programmet är påslaget:
blötläggningstid upp till 12 timmar.

u När programmet är valt, sätt önskad blötläggningstid.
Tryck på Tidsfördröjd start.

l Önskad, eller kvarvarande, blötläggningstid visas på
displayen tills programmet startar (1-12 timmar).

u Blötläggningstiden startar när startknappen trycks in.

u Tiden kan avbrytas och tvättprogrammet startas genom
att trycka in Snabbmatningsknappen.

OBS!

u Häll i blötläggningsmedel i fack I och det vanliga
tvättmedlet i fack II.

u Blötläggningsprogrammet måste programmeras om för
varje tvätt.

u Pågående blötläggningstid sparas om strömmen bryts.
Tiden för el-avbrottet räknas inte in i tiden.

Nedkylningsfunktion (från fabrik AV)

Välj «utökade basinställningar»!

När nedkylningsfunktionen är på, blandas hett vatten
med kallt i slutet av tvättprocessen. Detta hjälper till att
förhindra skada på äldre avlopp.

Den här nedkylningsfunktionen är alltid inställd i Easy care
och Super Finish programmen, oavsett den här inställnin-
gen. Förhindra att kläderna blir skrynkliga.

Avsluta med anti-skrynkel (från fabrik PA)

Välj «utökade basinställningar»!

När den här funktionen är vald, tumlas tvätten i 5 minuter i
slutet av programmet.

Tvättidsreducering (från fabrik PA)

Välj «utökade basinställningar»!

När den här inställningen är av, är vittvätt, kulörtvätt och
Easy Care programmen längre.

LCD ljusstyrka (från fabrik 220)

Välj «utökade basinställningar»!

Med 60-gradersknappen kan man justera ljusstyrkan
eller texten på displayen.
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LCD kontrast (från fabrik 34)

Välj «utökade basinställningar»!

Med 60-gradersknappen kan man justera
kontrasten på displayen.

Ljudstyrka (från fabrik VOLYM 2)

Välj «utökade basinställningar»!

När ljudstyrkan är påsatt, låter en signal med regelbunden
intervall i slutet av programmet. Volymen kan justeras i tre
nivåer med 60-gradersknappen .

AV
Volym 1
Volym 2
Volym 3

Nedsläckning display (från fabrik PA)

Välj «utökade basinställningar»!

När den här funktionen är på, släcks lamporna när
tvättmaskinen går eller vägning utförs i energisparläge. 
Alla displayer är svarta.

Optiskt interface (från fabrik AV)

Välj «utökade basinställningar»!

Om det optiska interfacet (SCS) är påsatt, kan auktoriserad
service kommunicera med maskinen via PC.

Reducerad nätspänning (från fabrik AV)

Välj «utökade basinställningar»!

Om nätspänningen har reducerats, förlängs programtiden
motsvarande.

Av =   400 V,  3 N ~ 5,1 kW /10 A
På =   400 V,  2 N ~ 3,7 kW /10 A
Av =   230 V,  1 N ~ 2,3 kW /10 A
På =   230 V,  1 N ~ 3,7 kW /16 A

Tips!

Den här tvättmaskinen har erhållit toppnoteringen A 
i tvätteffektivitetskategorin i enlighet med EN 60456
Standardprogram. Från fabrik levereras dock maskinen
med de standardtvättprogram som utvecklats speciellt 
för att möta svenska konsumenters behov. Dagens mo-
derna material och livsstilar gör att de allra flesta plaggen
kan tvättas i kortare program. Standardprogrammen
(med tvätteffektivitet A) kan alltid ställas in genom att
använda de utökade basinställningarna. 
Välj Tvättidsreduktion AV.

lMaskinen är nu inställd på de längre tvättiderna i
enlighet med energi klassificeringen: 

EN 60456 Standardprogram:

Bomull 60°C: 111 Min / 50 l / 1,2 kWh

Problem 

Reparationer och justeringar av elektrisk utrustning
skall alltid utföras av fackman med behörighet. Annars
kan reparationerna utgöra en stor risk för användaren
och maskinen kan skadas.
Endast originaldelar skall användas.

Åtgärda mindre fel själv:

Maskinen startar inte när jag tryckt in
programknappen:
u Kontrollera om arbetsbrytaren är påslagen och att
ström finns fram till maskinen.
u Kontrollera om alla säkringar är hela eller om säker-
hetsbrytaren har slagit ifrån.

Maskinen startar inte:
u Glömt att trycka på Startknappen?
u Fördröjd starttid har valts. Startar då vid vald tid.

Tvättmedelsrester i tvättmedelsfacket:
u Fuktigt eller klumpigt tvättmedel. Torka tvättmedels-
behållaren innan du fyller den med tvättmedel (rengöring
se sid 16). Använd doseringshjälpmedel för kompakt
pulver eller flytande medel. Lägg medlet i en tvättboll
direkt i trumman.
u Avdelaren för flytande medel har tryckts ner. 
Flytta avdelaren i rätt position för pulvertvättmedel.

Vattnet syns inte under tvätt:
u Det är inte ett fel! Vattennivån kan understiga den
synliga nivån i maskinen.

Dåligt tvättresultat:
u Kläderna var smutsigare än vanligt.
u Ändrad mängd tvättmedel, nytt/annat tvättmedel.
u Välj max tillåten temperatur för kläderna.
u Välj ett kraftigare tvättprogram t ex Intensiv- eller
Förtvätt.

Tvättmedelsrester på kläderna:
u Det beror inte på dålig sköljning utan olösliga rester
som finns i en del fosfatfria tvättmedel, tenderar att ligga
kvar som bleka fläckar/prickar på tvätten.
u Åtgärd: Torka och borsta av eller repetera hela sköljpro-
cessen omedelbart. Byt ev tvättmedel.

Gråa fläckar på tvätten:
u Dessa fläckar kan orsakas av kosmetika eller mjuk-
medel och kan ha uppkommit på plaggen innan tvätt.
u Åtgärd: en del fläckar kan tvättas ur efter att blötlägg-
ning i flytande tvättmedel.
u Den normala mängden tvättmedel är inte alltid till-
räcklig för fläckar från salvor, fett eller olja, öka mängden
tvättmedel till nästa gång.
u Tänk också på att välja högsta möjliga tvättemperatur
för plaggen.

Skum syns i sista sköljningen:
u En del tvättmedel tenderar att producera mer skum än
andra, detta påverkar inte sköljresultatet.

Återkommande centrifugering:
u Obalanskontrollen upptäcker obalans och åtgärdar det
genom att centrifugera återkommande.
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Dåligt centrifugeringsresultat:
u Obalanskontrollsystemet har upptäckt en obalans som
maskinen inte kan rätta till själv. Med underlast eller
kritiska saker som tvättas; t ex badrumsmattor så fördelas
inte tvätten tillräckligt jämnt. Centrifugeringshastigheten
beror på last och obalans samt maskinens säkerhet.

Vibrationer vid tvätt och centrifugering:
u Transportsäkringarna har inte blivit borttagna. 
Se informationen i Installationsanvisningarna! 
u Fötterna låstes inte i våg i enlighet med instruktionerna
i Installationsanvisningarna. Korrigera fötterna så att
maskinen står i våg och lås enligt anvisningarna.

Förlängd programtid/extra centrifugering
u Om en svår obalans uppträder under centrifugering,
kan programtiden förlängas eftersom maskinen
upprepande försöker justera tvättgodset. 
u Åtgärd: tvätta stora och små plagg tillsammans för att
minimera risken för obalans.
u Nätbortfall (även planerade elavbrott från el-leverantö-
ren).

Luckan kan inte öppnas:
u Programmet har inte gått klart.
u Sköljstopp har valts.

Öppna dörren om ett el-avbrott sker eller om
maskinen är trasig:
u Stäng av vattenkranen och stäng av arbetsbrytaren 
vid väggen.
u Genomför nödvattentömning (se sid 16).

Maskin med avloppspump:

Maskin med störtavlopp:

l Dörren öppnas (se bild).

OBS! Kontrollera att trumman står still innan du öppnar
luckan.

Felmeddelande 
Om följande meddelanden visas, kan programmet
återstartas genom att trycka på Startknappen när felet
blivit åtgärdat.

«Barnlås aktiverat»
u Håll inne Snabbmatningsknappen och tryck på Start-
knappen.

«Kontrollera vattentillförseln»
u Sätt på kranen och starta igen.
u Filtret i vattentillförseln är blockerad, se Rengör filtret i
inloppsvattnet sid 17. 
u Avbrott i vattentillförseln.

«Kontrollera avloppet»
u Kontrollera om avloppsslangen är vikt/blockerad eller
om tvättstugans avlopp är blockerat.
u Genomför en nödtömningsprocedur. Se sid 16.

«Stäng luckan»
u Stäng luckan tills den fastnar ordentligt. Valt program
kommer att starta automatiskt.

«Obalans - ingen centrifugering»
u Tvätten är inte centrifugerad.
u Tryck på Startknappen och sedan på Snabbmatnings-
knappen för att avsluta programmet. Öppna dörren och
lasta om tvättgodset.
u Repetera centrifugeringscykeln genom att köra ett
separat centrifugeringsprogram.

«Ingen spänning»
uMaskinen står still p g a ingen spänning i nätet.
u När avbrottet är åtgärdat går maskinen som vanligt
igen.
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PODAB Auktoriserad service

Innan ni ringer service, kontrollera om ni kan åtgärda felet
själv (se «Åtgärda mindre fel själv» sid 19). 

Om ni inte kan åtgärda felet själva, stäng av strömmen
och kontakta PODAB Teknisk support 031 - 752 01 00.
Ha serienummer och typbeteckning redo. 

Serienummer 

Typbeteckning 

Garantier

Generellt gäller 2 års garanti på maskiner installerade i
tvättstugan. 
Läs mer om våra garantivillkor på www.podab.se.
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Anteckning





AB PODAB, Ekonomivägen 9, 436 33 Askim
Tel 031-752 01 00, Fax 031-752 01 50 E-post: sales@podab.se, www.podab.se

©PODAB 2007-05-15. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

Företagsfakta
AB PODAB är en svensk, rikstäckande och komplett leverantör av professionell tvätt och disk. Sedan 1945 har vi levererat tvätt- och 
torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg. PODAB är vårt eget varumärke.

SERVICE/SUPPORT
För information om närmast belägna servicestation kontakta PODAB och efterfråga teknisk support 
eller besök vår hemsida www.podab.se

Tel. 031-752 01 00
Fax  031-752 01 50
E-mail parts@podab.se
www.podab.se


