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Bästa kund

Det glädjer oss mycket att Ni valt StreamLine™ T 7156 VP från 
PODAB.

Er nya torktumlare är skapad under många års utveckling. Den 
är tillverkad med material av högsta kvalitet vilket garanterar 
mycket god hållbarhet. Tanken med torktumlaren är att den ska 
uppfylla alla nutida och kommande krav på torkutrustning. Den 
tillåter dessutom många varierande och individuella program-
val. De mycket effektiva torkprogrammen ger låg energiåtgång 
och god driftekonomi.

Läs gärna igenom noggrant för att Ni ska kunna utnyttja alla 
användningsområden torktumlaren har.

Vänliga hälsningar
AB PODAB
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Förpackning
Sortera well, plast mm och släng respektive del av maskinens
förpackning i avsedd behållare.

Wellförpackningen är gjord av 80-100 % återanvänt papper.

Allt förpackningsmaterial är miljövänligt och kan återanvändas.
Träet är inte kemiskt behandlat. Plastfilmen är tillverkad av 
polyetylen (PE), banden är tillverkade av polypropylen (PP). 
Materialen är en ren kolvätesammansättning och är återvinn-
ingsbara.

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

Gamla maskiner
Gamla och uttjänta maskiner skall göras oanvändbara.

Efter att ha tagit bort elanslutningar eller efter det att en elektrik-
er 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 omhän-
dertas på ett för miljön riktigt sätt. Släng under inga omstän-
digheter din gamla maskin bland ditt vanliga avfall.

För mer information om vart du lämnar din gamla tvättmaskin
kontakta din kommun eller PODAB. PODAB har ett avtal med 
Stena Gotthart.

Säkerhet

Avfallshantering

Torktumlaren lyder under de säkerhetsregler som gäller för ele-
ktroniska apparater. 

Maskinen ska inte användas av barn eller personer som inte 
har kunskap eller erfarenhet av maskinen sedan tidigare. Läs 
instruktionerna som finns i denna manual innan användning.

Allmän säkerhetsinformation
•	 Stå inte på maskinen.
•	 Sitt eller stöd inte på luckan. Tipprisk!
•	 Spraya inte maskinen med vatten eller rengör den med ång-

rengörare.
•	 Om maskinen inte ska användas under en längre tid stäng av 

och slå av strömmen.
•	 Rör aldrig stickproppen med blöta händer. Dra endast i stick-

proppen och aldrig i sladden.
•	 Reparationer och justeringar av elektrisk utrustning skall 

alltid utföras av fackman med behörighet. Annars kan repa-
rationerna utgöra en stor risk för användaren och maskinen 
kan skadas. Modifiering av tumlaren kan endast godkännas 
efter att ha konsulterat tillverkaren.

•	 Skadade delar ska återställas med originaldelar från PODAB.
•	 Om du är tveksam kontakta PODAB.
•	 Ludd får inte samlas runt torktumlaren.

 
Att tänka på innan användning
•	 Läs bifogad dokumentation noggrant innan du använder tum-

laren. Den innehåller viktig information om installation, använ-
dning och säkerhet. Förvara allt tryckt material på ett för alla 
användare bra och lättillgängligt ställe. Installera maskinen 
enligt instruktionerna, gärna av kvalificerad personal.

•	 Om maskinen ska monteras på fundament måste monter-
ingsinstruktioner följas noggrant för att undvika tipprisk.

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

Att tänka på vid användning
•	 Maskinen är endast avsedd för torkning av plagg vars skötsel-

råd anger att plagget är lämplig för detta.
•	 Lämna inte barn ensamma i närhet av maskinen.
•	 Vid behov, aktivera barnlåset.
•	 Håll husdjur borta från maskinen.
•	 Placera inga objekt på maskinen. De kan ramla ner och gå 

sönder.
•	 Maskinen får inte under några omständigheter användas med 

lösningsmedel för kemtvätt. Majoriteten av lösningsmedlen 
är potentiellt eldfängda och medför explosionsrisk.

•	 Kläder som har blivit behandlade med rengöringsmedel och 
innehåller lösningsmedel måste sköljas ordentligt i vatten  
innan tvätt och torkning.

•	 Innan du startar torkprogrammet kontrollera noggrant att 
det inte ligger föremål i trumman, som kan skada maskinen 
(mynt, spikar, gem etc.).

•	 Akta fingrarna vid stängning av luckan.
•	 Observera att efter ett avbrutet torkprogram kan tvätten fort-

farande vara varm. Brännrisk!
•	 Hantera endast tvätt som har svalnat.
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Transport

Se till att maskinen inte faller ner eller välter vid transport. Det 
kan leda till personskada eller maskinskada. 
 
Maskinen är väldigt tung. När maskinen lyfts finns skaderisk.  

Lyft inte produkten i de utskjutande delarna.

  Luta maskinen till höger: Max 45   
  graders lutning. 

  Luta maskinen till vänster: Maskinen kan  
  läggas ner försiktigt på vänster sida. 

 Luta maskinen framåt: Max 45 graders 
 lutning.

Efter varje transport måste maskinen gå på tomgång i 10 minuter 
innan den sätts på. 

Släng förpackningsmaterialet. Spara det inte då barn kan få tag 
på det och riskera att råka i fara (ex. risk för kvävning)

Installation

God ventilation måste säkerställas i rummet under torkning, 
t.ex. genom att öppna ett fönster eller dörr, eller genom stän-
digt öppna ventilationsöppningar i väggar eller dörrar. För att 
torktumlaren skall fungera korrekt skall den installeras i ett ven-
tilerat rum på minst 50m³. 

Vid installation och inkoppling måste följande, säkerhetanvis-
ningar, varningar och allmänna instruktioner observeras.

Maskinens arbetstemperatur är 5 till 35°C.

Installation skall utföras av auktoriserad servicepersonal.

Installera inte maskinen om synlig skada uppmärksammats.

Placera sladdar och kablar på så sätt att snubbelrisk minimeras. 

Maskinen får inte installeras och användas utomhus (exempel-
vis balkong). Risk för kortslutning och brandrisk.

Temperaturen får inte understiga ett minimum av 5°C. Om så är 
fallet kommer felmeddelandet F11 visas i displayen.

Installationsutrymme
Maskinen måste placeras stabilt på en stadig och jämn yta. 
Mjukt golv med exempelvis heltäckningsmattor är inte lämpligt. 

Se till att ytan runt torktumlaren är fri från damm, ludd och annan 
smuts.

Blockera inte ventilationsgallret längst ner på maskinens 
framsida. Risk för att maskinen blir överhettad.

God ventilation måste säkerställas i rummet under torkning, 
t.ex. genom att öppna ett fönster eller dörr, eller genom ständigt 
öppna ventilationsöppningar i väggar eller dörrar.
 
Om torktumlaren inte får tillräckligt med ny, kall luft och istället 
börjar cirkulera varm luft, kan utförandet försämras markant. 

Det minsta möjliga avståndet mellan maskinen, vägg eller annan 
maskin är 1 cm.

Vid installation observera produktens dimensioner och utrym-
meskrav.

Maskinen måste placeras med baksidan mot en vägg.



6©PODAB 2016

Kondensvattenanslutning
Tumlaren levereras med en kondensvattenslang redan ansluten 
på baksidan. Slangen kan installeras till en rörledning, antingen 
på vänster eller höger sida om tumlaren.

Tumlaren producerar kondensvatten som samlas upp i en be-
hållare. Med jämna mellanrum töms behållaren av en pump som 
pumpar kondensvattnet genom en slang till avloppsstammen.

NOTERA: Kontrollera att slangen är noggrant installerad 
utan några veck. Om slangen inte sträcks kan det uppstå 
knutar eller böjar som kan leda till att vattnet inte pumpas 
ut ordentligt. Kondensvattenslangen kan antingen ledas till 
en närliggande tvättho, ett avlopp eller installeras i ett be-
fintligt avloppsrör. Oavsett vilken avledningsmetod som an-
vänds får inte kondensvattenslangen vara installerad mer 
än 120 cm över golvet. Kondensvattnet kan annars flyta 
tillbaka in i tumlaren och orsaka skada. 

Mått för kondensvattenslang ø 10/15 x1900 mm

Om avståndet till avloppet är för stort kan en avloppsförläng-
ning införskaffas hos din återförsäljare:

Avloppsförlängning, 2 m:  ordernummer: 51023

Montera slangen i slangfästet

Fixera kondensslangen i det medföljande slangfästet med 2 st 
buntband.

Fastsättning
Vid installation i flerfamiljshus skall StreamLine™ tvättmaskiner 
och torktumlare av säkerhetsskäl alltid förankras i golvet eller 
på ett betongfundament. PODAB rekommenderar att förank-
ring sker med två stycken diagonalt placerade gafflar. Mon-
teras maskinen på ett stålfundament skall detta förankras med 
samma princip.

Du kan beställa fästanordningar genom att kontakta PODAB 
031-752 01 00

Tvättpelare
För att spara utrymme (installationsutrymme) är det möjligt att 
placera en torktumlare ovanpå tvättmaskinen. Placera aldrig en 
tvättmaskin på en torktumlare, tipprisk. För att pelarmontera 
maskiner måste torktumlaren fästas vid tvättmaskinen med en 
särskild fästanordning, mellanskiva/monteringsskiva.

Kontakta PODAB för mer information, 031-752 01 00.

Ställa maskinen i våg
Maskinen måste placeras horisontellt med alla fyra fötterna sta-
digt mot golvet. Maskinen ska inte gå att rucka på. 

Maskinen ställs i våg med hjälp av ett vattenpass.

Vid behov, justera höjden på fötterna.
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Anslutningsmöjligheter
För ner kondensslangen i ett avloppsrör

Installera torktumlare bredvid tvättmaskin

För att ansluta till ett gemensamt avloppsrör kan en envägs-
koppling användas. Installeras på baksidan av torktumlaren.

För att ansluta till en vanlig hävert måste en backventil mon-
teras på baksidan av torktumlaren.  
Backventilen kan beställas på ordernummer: E 631 944. 

Installera torktumlaren ovanpå en tvättmaskin

För en tvätt- och torkpelare som delar ett slutet avlopp, är det 
nödvändigt att slangen för kondensvattnet läggs i den medföl-
jande vaggan.

Fixera kondensslangen i slangfästet.

Andra anslutningsmöjligheter

1. Placera kondensslangen direkt i en tvättho. Om nödvän-
digt, fäst en backventil. Ordernummer E 631 944

2. Montera slangen i ett avloppsrör

3. Placera slangen direkt i en avloppsbrunn
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Elanslutning
Elanslutningen och ändringar på maskinen måste utföras av en 
auktoriserad elektriker. 

Förbered elanslutningen enligt kopplingsschemat och de na-
tionella regleringar som gäller.  I rum med jordfelsbrytare ställs 
brytaren in på 30 mA.

Tumlaren skall anslutas mot en arbetsbrytare med ett brytläge 
på minst 3mm.

Använd inte under några omständigheter flera kontakter, kopp-
lingar eller förlängningskablar. Risk för elchock och brand.

•	 Tumlaren är försedd med en 4 ledad elkabel (längd:150 cm) 
och ansluts till 2 fas växelström med nolla. 

•	 Säkringar och strömavbrytare  ingår inte i leveransen.
•	 Maskinen levereras med en kabel utan stickpropp. 
 
Maskinen kan anslutas till reducerad effekt (se kopplings-
schema). Tumlarens grundinställningar måste då anpassas (se 
Utökade basinställningar).

Övergången måste göras av auktoriserad personal i enlighet 
med instruktionerna. Övergången är markerad på huvudkabeln 
som sitter på baksidan av maskinen.

400 V 2 N ~

Huvudström reducerad 
«AV» 

Värmepump 0,7 kW
Elementeffekt 2,0 kW
Övrigt 0,7 kW
Säkring 10 A

L1 = brun
L2 = svart
L3 = grå
N = ljusblå
PE = gul/grön

Vid efterjustering av maskinens elanslutning till en lägre spänn-
ing måste inställningar ändras (se Basinställningar).

230 V 1N ~ (10A)

Huvudström reducerad 

«PÅ»  

Värmepump 0,7 kW
Övrigt 0,7 kW
Säkring 10A

230 V 1 N ~ (16A)

Huvudström reducerad 
«PÅ»  

Värmepump 0,7kW
Elementeffekt 2,0 kW
Övrigt 0,7 kW
Säkring 16A
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Basinställningar (låst från  
fabrik)
Maskinen har basinställningar inställda från fabrik. Allt utom tid 
(klockan) och språk är blockerat från fabrik. 

NOTERA! Ändringar får bara göras av PODAB auktoriserad 
servicepersonal. 

Basinställningarna kan endast ändras när inget torkprogram 
pågår. För att ändra en basinställning måste man först hålla 
inne programknappen/arna och sedan trycka på snabbmat-
ningsknappen . Funktionerna visas på displayen. Displayens 
text ändras när man trycker flera gånger på snabbmatnings-
knappen .

Torknivå (från fabrik NORMAL) 

När den här funktionen är på ökar torknivån något för de au-
tomatiska programmen (skåptorrt och extra torrt), tvätten blir 
lite torrare.

Antiskrynkel (från fabrik 30 MIN)

När den här funktionen är på börjar skrynkelskyddsfasen
vid slutet av programmet.

Ställ klockan (klockan är inte inställd från fabrik)

Timmar kan ställas in genom att använda  -knappen och min-
uterna genom att använda -knappen.

Språk (från fabrik SVENSKA)
Inställningen är tillfällig för det valda programmet och ändras 
tillbaka till svenska några minuter efter programmets slut.

För att ändra språk tryck upprepade gånger på språkknappen 
 .

Utökade basinställningar 
(låst från fabrik)

Genom att trycka på de tre knapparna samtidigt visas menyn 
för utökade basinställningar. Denna meny är låst från fabrik. 

Tryck på  för att bläddra bland möjliga inställningar.
Tryck på  för att ändra inställningarna.
Tryck på  för att avbryta.

Barnlås (från fabrik AV)
Gå in i menyn för utökade basinställningar.

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

För att starta en maskin med barnlåset aktiverat:

Håll nere startknappen tryck på snabbmatningsknappen.

Knappminne (från fabrik AV)
Gå in i menyn för utökade basinställningar.

När knappminnet är aktiverat kommer det senast körda special-
progammet upp som första val när man trycker på  -knappen. 
Fortsätt trycka på knappen och de andra programmen kommer 
fram.

Funktionen gör att man kan få fram de mest använda program-
men genom en knapptryckning. När denna funktion är avstängd 
kommer «Sängkläder» att visas som första val.

Reducerad nätström (från fabrik AV)
Gå in i menyn för utökade basinställningar.

Om nätströmmen är reducerad, kommer programtiden att för-
längas.

AV = 400V 3N ~ 5,3kW / 10A
PÅ = 400V 2N ~ 3,7kW / 10A

LCD ljusstyrka (från fabrik 150)
Gå in i menyn för utökade basinställningar.

- knappen kan användas för att förändra ljusstyrkan eller 
texten på displayen.

LCD kontrast (från fabrik 26)
Gå in i menyn för utökade basinställningar.

- knappen kan användas för att förändra ljusstyrkan eller 
texten på displayen.

TORKNINGSGRAD
NORMAL

TORKNINGSGRAD
FÖRHÖJD

Funktionen är avstängd

Funktionen är påslagen
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Ljudstyrka (från fabrik VOLYM 2)
Gå in i menyn för utökade basinställningar.

När alarminställningen är påslagen, ljuder en signal med regel-
bunden intervall i slutet av programmet. Volymen kan ställas in 
i tre nivåer.

Av
Volym 1
Volym 2
Volym 3

Stand-by funktion (från fabrik PÅ)
Gå in i menyn för utökade basinställningar.

När stand-by funktionen är aktiverad, stängs kontrollerna av 
när inget torkprogram går, för att spara energi. Alla displayer 
är släckta.

Optiskt interface (från fabrik AV)
Gå in i menyn för utökade basinställningar.

Om optiskt interface (SCS) är aktiverat, kan maskinen kommu-
nicera med en PC.

Förvalt språk  (från fabrik SVENSKA)
Språket kan ändras temporärt med -knappen. Språket 
återgår till Svenska (förvalt språk) fyra minuter efter program-
slut i standby läge eller när maskinen inte har använts under 
en längre tid.

För att välja det förvalda språket, gå in i menyn för utökade bas- 
inställningar. På inställningen av förvalt språk tryck på -knap-
pen tills önskat språk visas.
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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 2016-11-29. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

Företagsfakta
PODAB jobbar med professionell tvättstugeutrustning. Inget annat. Det är det som gör oss till specialister. Våra produkter finns i 
flerbostadshus, på hotell och restauranger, på brandstationer, sjukhem och ridhus, för att bara nämna några. Sedan 1945 har vi levererat 
tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg. 

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


