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Bästa kund

Det glädjer oss mycket att Ni valt StreamLine™ TM 7056/7066 
från PODAB.

Er nya tvättmaskin är skapad under många års utveckling. 
Den är tillverkad med material av högsta kvalitet vilket garan-
terar mycket god hållbarhet. Tanken med tvättmaskinen är att 
den ska uppfylla alla nutida och kommande krav på modern 
tvätt. Den tillåter dessutom många varierande och individuella 
programval. De mycket effektiva tvättprogrammen ger låg en-
ergiåtgång och god driftekonomi.

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

Vänliga hälsningar
AB PODAB
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Tvättmaskinen lyder under de säkerhetsregler 
som gäller för elektroniska apparater. 

Maskinen ska inte användas av barn eller per-
soner 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 ångrengörare.
•	 Om maskinen inte ska användas under en  

längre tid stäng av vattnet och slå av ström-
men.

•	 Rör aldrig stickproppen med blöta händer. 
Dra endast i stickproppen och aldrig i slad-
den.

•	 Reparationer och justeringar av elektrisk ut-
rustning skall alltid utföras av fackman med 
behörighet. Annars kan reparationerna utgö-
ra en stor risk för användaren och maskinen 
kan skadas. Modifiering av tvättmaskin kan 
endast godkännas efter att ha konsulterat till-
verkaren.

•	 Skadade delar ska återställas med original-
delar från PODAB.

•	 Håll tvättmedel och tillsatser borta från barn. 
Förvara tvätt- och sköljmedel på ett torrt och 
svalt ställe.

•	 Om tvättmedlet klumpar sig kan det medföra 
problem.

•	 Om du är tveksam kontakta PODAB.

Att tänka på innan användning

•	 Läs bifogad dokumentation noggrant innan 
du använder tvättmaskinen. Den innehåller 
viktig information om installation, användning 
och säkerhet. Förvara allt tryckt material på 
ett för alla användare bra och lättillgängligt 
ställe. Installera maskinen enligt instruktio-
nerna, gärna av kvalificerad personal.

•	 Ta bort transportsäkringarna och förvara dem 
på ett säkert ställe.

•	 Om maskinen ska monteras på fundament 
måste monteringsinstruktioner följas nog-
grant för att undvika tipprisk.

•	 Anslut inte en maskin som visar synlig skada. 
Ring PODAB teknisk support om du är osä-
ker 031 - 752 01 70.

•	 Kontrollera att pumpskyddet är fastsatt or-
dentligt. Om inte kan vatten läcka ut och orsa- 
ka halkrisk och brännskador.

Att tänka på vid användning

•	 Maskinen är endast avsedd för tvätt, skölj-
ning och centrifugering av plagg vars sköt-
selråd anger att plagget är lämplig för detta.

•	 Lämna inte barn ensamma i närhet av maskinen.
•	 Vid behov, aktivera barnlåset.
•	 Håll husdjur borta från maskinen.
•	 Om det har bildats en vattenpöl vid maskinen, 

torka upp vattnet för att eliminera halkrisk.
•	 Placera inga objekt på maskinen. De kan  

ramla ner och gå sönder.
•	 Maskinen får inte under några omständighe-

ter användas med lösningsmedel för kem-
tvätt. Majoriteten av lösningsmedlen är po-
tentiellt eldfängda och medför explosionsrisk.

•	 Kläder som har blivit behandlade med ren-
göringsmedel och innehåller lösningsmedel 
måste sköljas ordentligt i vatten innan tvätt.

•	 Innan du startar tvättprogrammet kontrollera 
noggrant att det inte ligger föremål i trumman 
och i tvättmedelsfacket, som kan skada ma-
skinen (mynt, spikar, gem etc.).

•	 Vid tvätt i höga temperaturer, rör inte luckan 
(brännrisk).

•	 Ta inte bort pumpskyddet eller nödöppna 
luckan under tvätt det kan leda till brännska-
dor p.g.a. det varma vattnet eller personska-
dor p.g.a. den roterande trumman.

•	 Akta fingrarna vid stängning av luckan.
•	 Observera att efter ett avbrutet tvättprogram 

kan tvätten fortfarande vara varm. Brännrisk!
•	 Hantera endast tvätt som har svalnat.

Att tänka på i slutet av tvättprogrammet :
•	 För inte in handen i trumman när den roterar.
•	 Stäng av vatten och ström.
•	 Om strömbrytaren i byggnaden är avstängd 

fungerar inte översvämningsskyddet.

När maskinen ska flyttas, notera följande:
•	 Sätt fast transportskydden.
•	 Var försiktig vid transport. Skaderisk!
•	 Lyft inte i utskjutande delar.

Säkerhet
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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 poly-
etylen (PE), banden är tillverkade av polypropylen (PP). Materi-
alen är en ren kolvätesammansättning och är återvinningsbara.

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 el-anslutningar eller efter det att en elek-
triker har tagit bort anslutningen, klipp av och ta bort huvudka-
beln. 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.

Avfallshantering



6©PODAB 2016

Installation

Avlägsna maskinens transportsäkring
Innan tvättmaskinen tas i bruk för första gången skall trans-
portsäkringen 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 bak-
sidan av maskinen.

Varning: ifall ni slinter med verktygen finns risk för skador.

2. Lossa bultarna A, B och C med hjälp av en hylsnyckel  
 storlek 13.

3. Avlägsna bultarna A, B och C tillsammans med hylsorna.

4. Sätt för öppningarna med bifogade skydd.
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Vid installation, observera:
•	 maskinens dimensioner
•	 slangarna och kablarnas längd vid anslutning på vänster eller 

höger sida.

Det minsta möjliga avståndet mellan maskinen, vägg eller an-
nan maskin är 5 cm. PODAB rekommenderar att det är minst  
50 cm mellan maskinen och bakre väggen ur servicesynpunkt. 

Installera maskinen
Vid installation och inkoppling måste nedanstående säkerhet-
sanvisningar, varningar och allmänna instruktioner följas.

Installation skall utföras av auktoriserad service.

Varje del är noggrant kontrollerad innan den lämnar vår farbrik. 
Att det finns vatten i maskinen är helt normalt, då den har tes-
tats innan leverans

Maskinen är tung. Var försiktigt när du lyfter maskinen (ska-
derisk).

Lyft inte produkten i de utskjutande delarna.

Maskinens arbetstemperatur är 5 till 35 °C.

Om maskinen ska placeras på trägolv ska det finnas minst 
en 40 mm tjock vattentätt monteringsskiva under maskinen. 
Maskinen bör installeras i ett hörn. Fäst maskinen i fötterna 
med hjälp av fastsättningsanordningen.

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

Tvättpelare

För att kunna spara utrymme (installationsutrymme) är det 
möjligt att placera en torktumlare ovanför tvättmaskinen. Plac-
era aldrig en tvättmaskin på en torktumlare, tipprisk. För att 
placera maskinerna på ett sådant sätt måste torktumlaren fäs-
tas vid tvättmaskinen med en särskild fastsättningsanordning, 
mellanskiva/monteringsskiva.
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Ställa maskinen i våg
För att garantera stabiliteten under centrifugeringen måste 
maskinen stå horisontellt med alla fötterna stadigt mot golvet. 
Maskinen ska inte gå att rucka på.

Maskinen ställs i våg med hjälp av ett vattenpass.

Vid behov, justera höjden på maskinensfötter.

1. Lossa låsmuttern.

2. Justera fötternas höjd.

3. Dra åt låsmuttern hårt så att den justerade höjden behålls.

För att undvika att maskinen glider under centrifugering måste 
den fästas säkert med hjälp av fastsättningsanordningen.

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

Fastsättning
Vid installation i flerfamiljshus skall StreamLine™ tvättmaskiner 
och torktumlare av säkerhetsskäl alltid förankras i golvet eller 
på ett betongfundament. 

PODAB rekommenderar att förankring sker med två stycken 
diagonalt placerade gafflar. Monteras maskinen på ett stålfun-
dament skall detta förankras med samma princip.
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Varmvattenanslutning
Varmvattensventilen är markerad med en röd linje vid öppnin-
gen och den andra för kallvatten. 

Anslut slangarna för varm - och kallvatten till respektive kran.

Varmvattentemperaturen får inte överstiga 70°C. Om så är fallet 
måste temperaturen reduceras till max 70°C med hjälp av en 
blandare. Se sidan 19.

NOTERA: Om maskinen ska kopplas till varmvatten måste 
paratmetrar i programeringen uppdateras.

Anslutning till avlopp 
Med avloppspump

Försök inte att dra i, eller böja slangen under installation.

Om vattenslangen ska ledas till en sifon (inbyggd eller under ett 
tvättställ) ska slangen vara säkrad med en slangklämma. An-
nars risk för översvämmning.

Vattenanslutning
Vid vattenanslutning är normalt vattentryck minst 0,1 MPa 
(1bar). När vattentillförseln är tillslagen måste tillflödet vara 
mer än 8 liter vatten/minut. Om vattentrycket är mer än 1MPa 
/10bar) måste en tryckventil tillsättas av auktoriserad personal. 

NOTERA: Anslutningarna på inloppsventilen är under fullt 
vattentryck. Vrid på vattnet och kontrollera att det inte läcker. 

Vid anslutning till enbart kallt vatten skall endast slangen 
som leder till kallvattenventilen användas. Avlägsna slan-
gen som leder till varmvattenventilen och spara denna på ett 
lämpligt ställe.

•	 Anslut medföljande slang till en kran.
•	 Vrid på vattnet och kontrollera att det inte läcker vatten.
•	 Stäng sedan av vattenkranen.

ELLER

Vid rengöring, avlägsna smutsventilen vid inloppet till slangen 
och ventilen. 
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ELLER

ELLER

ELLER

Med störtavlopp

Uttaget är placerat i markhöjd, baksidan av maskinen till vän-
ster (plaströr Ø 50 mm)

PODAB rekommenderar att ett uppsamlingskärl placeras mel-
lan tvättmaskinen och avloppsbrunnen för att förhindra att av-
loppet sätts igen med ludd och smuts.
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230 V 3 ~

Huvudström reducerad  
«AV» 

Elementeffekt 4,2 kW 
Motor 0,2 kW  
Säkring 16 A

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

230 V 1 N ~  230 V 1 N ~

Huvudström reducerad  Huvudström reducerad
«PÅ»  «PÅ»

Elementeffekt 1,9 kW  Elementeffekt 2,3 kW
Motor 0,2 kW  Motor 0,2 kW
Säkring 10 A  Säkring 13 el. 16 A

Anslut L1 
med L3
Klipp av L2

Anslut L1 
med L2
Klipp av L3

400 V 3 N ~  400 V 2 N ~

Huvudström reducerad  Huvudström reducerad
«AV»  «PÅ»

Elementeffekt 4,2 kW  Elementeffekt 4,2 kW
Motor 0,2 kW  Motor 0,2 kW
Säkring 10 A Säkring 10 A

Anslut L1 
med L3

230 V 1 N ~

Huvudström reducerad  
«AV» 

Elementeffekt 3,3 kW 
Motor 0,2 kW  
Säkring 16 A

Anslut L1 
med L2

400 V 2 N ~  230 V 1 N ~

Huvudström reducerad  Huvudström reducerad
«AV»  «PÅ»

14
00

W

19
00

W

Elementeffekt 3,3 kW  Elementeffekt 1,9 kW
Motor 0,2 kW  Motor 0,2 kW
Säkring 10 A Fuse 10 A

Klipp av L2

Elanslutning
Elanslutning och ändringar på maskinen måste utföras av en 
auktoriserad elektriker.

Elanslutningar ska göras i enlighet med de regler som finns. 
Kontakta auktoriserad elektriker.

Maskinen kan anslutas till reducerad effekt (se installationss-
chema). Tvättmaskinens grundinställningar måste då anpas-
sas, se Utökade basinställningar samt parameterinställningar 
sid 19)

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

Säkringar och arbetsbrytare ingår inte. I rum med jordfelsbrytare 
ställs brytaren in på 30 mA. 

Använd en godkänd allpolig arbetsbrytare med symbol .

TM 7056

TM 7066
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Vid efterjustering av maskinens elanslutning till en lägre spän-
ning måste inställningar ändras (se kapitel Basinställningar).

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

Basinställningar (låst från  
fabrik)
Maskinen har basinställningar inställda från fabrik. Allt utom tid 
(klockan) och språk är blockerat från fabrik. (Se Ändra paramer-
tar sid 19)

NOTERA! Ändringar får bara göras av PODAB Auktoriserad 
Service. 

Basinställningarna kan endast ändras när inget tvättprogram 
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 snabbmatning-
sknappen.

Exempel:

Extra sköljtid (från fabrik AV)

 (TM 7056)

 (TM 7066)

Förbättrar sköljresultatet för allergiker 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 höjs under sköljprocessen.

Centrifugeringsreducering (från fabrik AV)

Tvättprogram Centrifugeringshastighet i v/min

AV Nivå 1 Reducering Nivå 2 Reducering

Vittvätt / Kulörtvätt 1500 1200 1000 

Skontvätt 800 800 600 

Fintvätt 600 600 400 

Specialprogram 800 600 400 

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

EXTRA SKÖLJNING
AV

EXTRA SKÖLJNING
PÅ

Funktionen är avstängd

Funktionen är påslagen
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Ställ klockan (klockan är inte inställd från 
fabrik)

Timmarna ställs in genom att trycka på  och minuterna 
genom att trycka på .

Språk (från fabriken SVENSKA)

Inställningen är tillfällig för det valda programmet och ändras 
tillbaka några minuter efter programmets slut till svenska.

Utökade basinställningar 
(låst från fabrik)

Genom att trycka på de tre knapparna samtidigt visas menyn 
för utökade basinställningar. Denna meny är låst från fabrik. För 
att låsa upp se sid 19.

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

Allergitvätt (från fabrik AV)
Om allergiprogrammet är påslagen, kommer två extra sköljn-
ingar att läggas till varje tvättprogram. Dessa extra sköljningar 
förhindrar eller minskar risken för hudallergier.

Barnlås (från fabrik AV)
Barnlåset är till för att förhindra att maskinen startar i onödan eller 
att byte av program eller borttagning av program sker av små barn. 

Hantera maskinen med barnlås enligt:

Håll nere startknappen tryck på snabbmatningsknappen.

Sköljstopp (från fabrik INDIVIDUELL)
Om den här funktionen är på får alla skon-, fin- och skjorttvättpro-
gram Sköljstopp och centrifugeras inte.

Viktmätning (från fabrik PÅ)
Denna funktion aktiverar viktmätning av tvätt innan program-
start.

Minnesfunktion (från fabrik AV)
Om minnesfunktionen är på, sparas valda tilläggsfunktioner 
som temperatur och centrifugering för varje program. Om sam-
ma program väljs igen används de lagrade värdena automa-
tiskt. Värdena kan sedan ändras.

När minnesfunktionen är aktiv sparas det sist använda pro-
grammet och kommer upp som första alternativ nästa gång. 
Resterande program nås genom upprepande knapptryckningar 
på  (TM 7056) eller  (TM 7066).
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Tvåltvättprogram (från fabrik AV)
Under detta program sköljs kläderna en extra gång.

Blötläggningsprogram (från fabrik AV)
När det här programmet är påslaget:
blötläggningstid upp till 12 timmar.
•	 Välj önskad blötläggningstid genom att trycka på  en eller 

flera gånger.

OBS!
•	 Häll i blötläggningsmedel i fack I och tvättmedel i fack II.
•	 Blötläggningsprogrammet måste programmeras om för varje 

tvätt.
•	 Blötläggning kan avbrytas och tvättprogram påbörjas genom 

att trycka på snabbmatningsknappen.
•	 Pågående blötläggningstid sparas om strömmen bryts.
•	 Tiden för elavbrottet räknas inte in i tiden.

Nedkylningsfunktion (från fabrik AV)
När nedkylningsfunktionen är på, kyls det heta tvättvattnet ner 
med kallt vatten i slutet av tvättprocessen. Detta för att förhin-
dra skador på äldre avlopp.

Nedkylningsfunktionen är alltid aktiverad för Skontvättprogram, 
oavsett inställning. Förhindrar att kläderna blir skrynkliga.

Avsluta med anti-skrynkel (från fabrik PÅ)
När den här funktionen är vald, tumlas tvätten i 5 minuter i slutet 
av programmet.

Tvättidsreducering (från fabrik PÅ)
När den här inställningen är AV, är vittvätt-, kulörtvätt- och 
skontvättprogrammen längre.

LCD ljusstyrka (från fabrik 220)
Med  knappen går det att justera ljusstyrkan eller text på 
displayen.

LCD kontrast (från fabrik 26)
Med  knappen går det att justera kontrasten på displayen.

Ljudstyrka (från fabrik VOLYM 2)
När ljudstyrkan är påslagen, låter en signal med regelbunden in-
tervall i slutet av programmet. Volymen kan justeras i tre nivåer 
med  knappen.

AV
Volym 1
Volym 2
Volym 3

Nedsläckning display (från fabrik PÅ)
När den här funktionen är på, är kontrollamporna nedsläckta 
under tvättprogrammets gång och vägning görs i energispar-
läge. Alla displayer är mörka.

Optiskt interface (från fabrik AV)
Om optiskt interface (SCS) är på, kan auktoriserad service kom-
municera med maskinen via en dator.

Reducerad strömtillförsel (från fabrik AV)
Om nätspänningen har reducerats, förlängs programtiden 
motsvarande

AV = 400 V 2N ~ 4,2 kW / 10 AT
AV = 400 V 1N ~ 4,2 kW / 16 AT
PÅ = 230 V 1N ~ 2,3 kW / 10 AT

Standardprogram (från fabrik UTAN)
Använd knappen  för att välja vilket tvättprogram som ska 
visas när knappen  (TM 7056) eller  (TM 7066) 
används.

Specialprogram (standardprogram)

Om den valda inställning är >UTAN< är standardprogrammen  
aktiverade.

ProfiClean-program

•	 Hotell och restaurang
•	 Vård och omsorg
•	 Industriföretag
•	 Städsektorn

NOTERA! ProfiClean-programmen ersätter standardpro-
grammen. För att återgå till standardprogrammen ändra 
tvättprogramsinställningen till >UTAN<. 
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Förvalt språk  (från fabrik SVENSKA)
Språket kan ändras temporärt med  knappen. Språket 
återgår till Svenska (förvalt språk) fyra minuter efter programslut 
i standby läge eller när maskinen inte har använts under en län-
gre tid.

Med hjälp av förvalt språk kan inställningen göras permanent. 
Bläddra med  för att välja det förvalda språket.

Dörröppning vid programslut (från fabrik 
AV)
När denna funktionen är aktiverad öppnas dörren automatiskt 
efter programmet är slut.

Tidsfördröjd start (från fabrik 24 h)
Me denna funktion kan du ställa in max tidsintervall när tids-
fördröjd start används. Inställbart värde mellan 24-10 timmar.

Information för testinstitutioner och 
användare
Den här tvättmaskinen har erhållit toppnoteringen A i tvätteffek-
tivitetskategorin i enlighet med EN 60456 Standardprogram. 
Från fabrik levereras maskinen med de standardtvättprogram 
som utvecklats speciellt för att möta svenska konsumenters 
behov. Dagens moderna material och livsstilar gör att de allra 
flesta plaggen kan tvättas i kortare program.

Standardprogrammen kan alltid ställas in genom att använda
de utökade basinställningarna. 

Välj Tvättidsreduktion AV: Maskinen är nu inställd på de längre 
tvättiderna i enlighet med energiklassificeringen.

Standardprogram: EN 60456
Bomull 60°C: 136 Min / 49 l / 1,19 kWh

ProfiClean-program  
(specialprogram)
Maskinen har ytterligare 40 program. Programen är delade i fyra 
kategorier med 10 program i varje.

•	 Hotell och Restaurang
•	 Vård och omsorg
•	 Industriföretag
•	 Städsektorn

För att aktivera ProfiClean-program se sid 13.

Välja profiClean-program
Tryck på  (TM 7056) eller  (TM 7066) uppre-
pande gånger för att välja profiClean-program. Kontrollampan 
lyser. Displayen visar tvätttemperatur, de olika programen och 
tvättid.

Välja tillvalsfunktioner
Inställningar för tillvalsfunktionerna temperaturminskning, 
centrifugeringsvarvtal och sköljstopp är detsamma som för 
övriga program. Se Tillvalsfunktioner i användarmanualen.

Lägga i tvätt/ Stänga luckan
Funktionerna är detsamma som för standarsprogramen. Se att 
tvätta rätt och miljövänligt i användarmanualen.

Desinfektion
Desinfektionsprogrammen och automatisk dosering av desin-
fektionsmedel underlättar att rätt temperatur uppnås för des-
inficering.

Desinfektionsmedel i pulverform ska hällas i tvättmedelsfack II 
innan programstart.

Desinfektionsprogrammen fungerar enligt följande:

Desinfektionstid, min Vattennivå, l

40°C Kulör
Termokemiskt

20 42

60°C Kulör
Termokemiskt

20 42

95°C Intentisivt
Termisk

15 (>85 C) 40

40°C Skontvätt
Termokemiskt

20 20

60°C Skontvätt
Termokemiskt

20 20

95°C Skontvätt
Termiskt

15 (> 85 C) 18

70°C Mopp
Termokemiskt

10 (> 70 C) 18
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Programtablå ProfiClean TM 7056

Program Vård och omsorg TM 7056

Skötselråd max.  
tvätt i 

maskinen

Följ alltid plaggens skötselråd
Material/tyg

Programknapp Ca min Ca vatten-
förbrukn-

ing l.

Ca energi 
kWh 

1,8 kg Täcken, kuddar 60°C med försköljning
Tillägg för förtvätt. För täcken och kuddar med fjäder, dun eller syntet

1 x 81
93

71 
77 

0,69 
0,86 

2,2 kg Filtar 40°C med förtvätt
För yllfiltar och sängöverkast

2 x 68 64 0,94 

6,5 kg Mopp 60°C med försköljning
Moppar av bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer

3 x 71 93 1,8 

6,5 kg Inkontinens 70°C med förtvätt och försköljning
Material av bomull eller blandade fibrer

4 x 113 135 2,06 

3 kg Desinfektion ytterkläder 40°C med förtvätt
Plaggen är kemotermiskt desinficerade. Huvudtvätten hålls i 20 min i 40°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

5 x 80 81 0,94 

6,5 kg Desinfektion kulörtvätt 60°C med förtvätt
Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*)

6 x 108 115 2,66 

6,5 kg Desinfektion Mopp 60°C med försköljning
Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

7 x 103 111 2,49 

6,5 kg Desinfektion Intensiv 95°C med förtvätt
Tvätten är termiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 15 min i 85°C med 
en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

8 x 121 111 3,77 

6,5 kg Desinfektion kulörtvätt 60°C
Tvätten är termiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C med 
en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

9 x 92 85 2,23 

6,5 kg Desinfektion vittvätt 95°C
Tvätten är termiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 15 min i 85°C med 
en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

10x 106 85 3,34

Program Hotell och Restaurang TM 7056

Skötselråd max.  
tvätt i 

maskinen

Följ alltid plaggens skötselråd
Material/tyg

Programknapp Ca min Ca vatten-
förbrukn-

ing l.

Ca energi 
kWh 

3 kg Dukar 60°C med förtvätt.
Dukar och tygservetter av bomull, linne eller blandade fibrer

1 x 59
72

35 
51

0,77 
1,03

6,5 kg Sänglinne 60°C 
Sängkläder av bomull eller blandade fibrer

2 x 66 54 1,11 

6,5 kg Frotté 60°C
Handdukar av bomull

3 x 73 80 1,37 

6,5 kg Kökslinne 95°C med förtvätt 
Blandade fibrer

4 x 95 93 2,57 

6,5 kg Kökslinne Intensiv 95°C med försköljning och förtvätt 
Blandade fibrer

5 x 112 119 2,57 

6,5 kg Mjölfläckad linne 40°C med försköljning
Kökshanddukar av bomull eller blandade fibrer

6 x 69 81 0,6 

6,5 kg Sköljning, kall
För konditionering, stärkning eller impregnering

7 x 17 15 0,03 

6,5 kg Desinfektion för kulörtvätt 60°C med förtvätt
Tvätten blir kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

8 x 108 115 2,66 

1,8 kg Täcken, kuddar 60°C med försköljning
Tillägg för förtvätt 
För täcken och kuddar med fjädrar, dun eller syntet

9 x 81
93

71 
77 

0,69 
0,86 

6,5 kg Mopp 60°C med försköljning
Moppar av bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer

10x 71 93 1,8 

*Använd rekommenderat desinfektionsmedel. 

*Använd rekommenderat desinfektionsmedel. 
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Program Industriföretag TM 7056

Skötselråd max.  
tvätt i 

maskinen

Följ alltid plaggens skötselråd
Material/tyg

Programknapp Ca min Ca vatten-
förbrukn-

ing l.

Ca energi 
kWh 

6,5 kg Overaller 95°C med försköljning och förtvätt
För overaller av bomull eller blandade fibrer
Tvättmedel för förtvätt hälls i fack I efter försköljning

1 x 131 131 3,26 

6,5 kg Sjalar 30°C
Lätt smutsade sjalar av syntet eller blandade fibrer

2 x 36 42 0,26 

6,5 kg Desinfektion Kulörtvätt 60°C med försköljning
Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

3 x 108 115 2,66 

6,5 kg Handdukar Express 40°C
För lättsmutsade handdukar

4 x 47 66 0,69 

6,5 kg Handdukar 60°C
För svårt smutsade handdukar

5 x 73 80 1,37 

3 kg Arbetskläder 60°C med förtvätt
För arbetskläder av bomull eller blandade fibrer

6 x 68 61 0,86 

6,5 kg Slakteritvätt 95°C med två försköljningar och förtvätt
Material av bomull eller blandade fibrer.
Tvättmedel för förtvätt hälls i fack I efter försköljning

7 x 121 130 2,66 

6,5 kg Mopp 60°C med försköljning
Moppar av bomull, blandade material och mikofibrer

8 x 71 93 1,8 

6,5 kg Mjölfläckade textilier 95°C med försköljning
För bomull eller blandade textilier med mjöl- eller fettfläckar
Tvättmedel hälls i fack I efter försköljning

9 x 104 107 2,57 

2 kg Impregnering 40°C
För efterbehandling av fritidskläder och dukar för att uppnå en fläck- och 
vattenavisande yta. För doseringsråd se specialprogram i användarmanualen.

10x 60 19 0,43 

Program Städsektorn TM 7056

Skötselråd max.  
tvätt i 

maskinen

Följ alltid plaggens skötselråd
Material/tyg

Programknapp Ca min Ca vatten-
förbrukn-

ing l.

Ca energi 
kWh 

6,5 kg Mopp 60°C med försköljning
Moppar av bomull, blandade material och mikrofibrer

1 x 71 93 1,8 

6,5 kg Desinfektion mopp 40°C med försköljning
Mopparna är kemotermiskt desinficerade. Huvudtvätten hålls i 20 min i 
40°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

2 x 85 111 1,46 

6,5 kg Desinfektion Mopp 60°C med försköljning
Tvätten är kemotermiskt desinficerade. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

3 x 103 111 2,49 

6,5 kg Desfinfektion Mopp 70°C med försköljning
Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 10 min i 70°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

4 x 98 111 2,83 

6,5 kg Desinfektion Mopp 95°C med försköljning
Tvätten är termiskt desinficerat. Huvudtvätten hålls i 15 min i 85°C med 
en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

5 x 118 111 3,6 

3 kg Microdukar 60°C med försköljning
Microdukar av bomull, blandade textiler eller mikrofibrer

6 x 71 76 1,63

3 kg Hård rondell 30°C med förskölj
För hårda rondeller med låg vattenabsorption

7 x 52 76 0,51

3 kg Mjuka rondeller 60°C med försköljning
För golvpoleringspads eller poleringsrondeller av mikofibrer

8 x 69 76 1,54

2,4 kg Gardiner 40°C med försköljning
För gardiner märkta med maskintvätt

9 x 63 81 0,86

utan tvätt Automatisk rengöring 70°C
Rengör trumman och tvättmedelsfack. Utan tvätt och tvättmedel

x 10 28 41 0,94

*Använd rekommenderat desinfektionsmedel. 

*Använd rekommenderat desinfektionsmedel. 
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Programtablå ProfiClean TM 7066

Program Vård och omsorg TM 7066

Skötselråd max.  
tvätt i 

maskinen

Följ alltid plaggens skötselråd
Material/tyg

Programknapp Ca min Ca vatten-
förbrukn-

ing l.

Ca energi 
kWh 

2,1 kg Täcken, kuddar 60°C med försköljning
Tillägg för förtvätt. För täcken och kuddar med fjäder, dun eller syntet

1 x 79 
90 

83 
90 

0,8 
1,0 

2,5 kg Filtar 40°C med förtvätt
För yllfiltar och sängöverkast

2 x 66 75 1,1 

7,5 kg Mopp 60°C med försköljning
Moppar av bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer

3 x 70 109 2,1 

7,5 kg Inkontinens 70°C med förtvätt och försköljning
Material av bomull eller blandade fibrer

4 x 110 158 2,4 

3,5 kg Desinfektion ytterkläder 40°C med förtvätt
Plaggen är kemotermiskt desinficerade. Huvudtvätten hålls i 20 min i 40°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

5 x 82 94 1,1 

7,5 kg Desinfektion kulörtvätt 60°C med förtvätt
Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*)

6 x 103 134 3,1 

7,5 kg Desinfektion Mopp 60°C med försköljning
Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

7 x 98 130 2,9 

7,5 kg Desinfektion Intensiv 95°C med förtvätt
Tvätten är termiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 15 min i 85°C med 
en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

8 x 117 130 4,4 

7,5 kg Desinfektion kulörtvätt 60°C
Tvätten är termiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C med 
en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

9 x 87 99 2,6 

7,5 kg Desinfektion vittvätt 95°C
Tvätten är termiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 15 min i 85°C med 
en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

10x 103 99 3,9 

Program Hotell och Restaurang TM 7066

Skötselråd max.  
tvätt i 

maskinen

Följ alltid plaggens skötselråd
Material/tyg

Programknapp Ca min Ca vatten-
förbrukn-

ing l.

Ca energi 
kWh 

3,5 kg Dukar 60°C med förtvätt.
Dukar och tygservetter av bomull, linne eller blandade fibrer

1 x 57 
73

41 
59

0,9 
1,2

7,5 kg Sänglinne 60°C 
Sängkläder av bomull eller blandade fibrer

2 x 63 63 1,3 

7,5 kg Frotté 60°C
Handdukar av bomull

3 x 68 93 1,6 

7,5 kg Kökslinne 95°C med förtvätt 
Blandade fibrer

4 x 93 109 3 

7,5 kg Kökslinne Intensiv 95°C med försköljning och förtvätt 
Blandade fibrer

5 x 106 139 3 

7,5 kg Mjölfläckad linne 40°C med försköljning
Kökshanddukar av bomull eller blandade fibrer

6 x 68 95 0,7 

7,5 kg Sköljning, kall
För konditionering, stärkning eller impregnering

7 x 17 18 0,03 

7,5 kg Desinfektion för kulörtvätt 60°C med förtvätt
Tvätten blir kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

8 x 103 134 3,1

2,1 kg Täcken, kuddar 60°C med försköljning
Tillägg för förtvätt 
För täcken och kuddar med fjädrar, dun eller syntet

9 x 79
90

83
90

0,8
1,0

7,5 kg Mopp 60°C med försköljning
Moppar av bomull, blandade fibrer eller mikrofibrer

10 x 70 109 2,1

*Använd rekommenderat desinfektionsmedel. 

*Använd rekommenderat desinfektionsmedel. 



19 ©PODAB 2016

Program Industriföretag TM 7066

Skötselråd max.  
tvätt i 

maskinen

Följ alltid plaggens skötselråd
Material/tyg

Programknapp Ca min Ca vatten-
förbrukn-

ing l.

Ca energi 
kWh 

7,5 kg Overaller 95°C med försköljning och förtvätt
För overaller av bomull eller blandade fibrer
Tvättmedel för förtvätt hälls i fack I efter försköljning

1 x 120 153 3,8 

3,5 kg Sjalar 30°C
Lätt smutsade sjalar av syntet eller blandade fibrer

2 x 37 49 0,3 

7,5 kg Desinfektion Kulörtvätt 60°C med försköljning
Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

3 x 103 134 3,1 

7,5 kg Handdukar Express 40°C
För lättsmutsade handdukar

4 x 47 77 0,8 

7,5 kg Handdukar 60°C
För svårt smutsade handdukar

5 x 68 93 1,6 

3,5 kg Arbetskläder 60°C med förtvätt
För arbetskläder av bomull eller blandade fibrer

6 x 63 71 1,0 

7,5 kg Slakteritvätt 95°C med två försköljningar och förtvätt
Material av bomull eller blandade fibrer.
Tvättmedel för förtvätt hälls i fack I efter försköljning

7 x 117 152 3,1 

7,5 kg Mopp 60°C med försköljning
Moppar av bomull, blandade material och mikofibrer

8 x 70 109 2,1 

7,5 kg Mjölfläckade textilier 95°C med försköljning
För bomull eller blandade textilier med mjöl- eller fettfläckar
Tvättmedel hälls i fack I efter försköljning

9 x 98 125 3,0 

2 kg Impregnering 40°C
För efterbehandling av fritidskläder och dukar för att uppnå en fläck- och 
vattenavisande yta. För doseringsråd se specialprogram i användarmanualen.

10x 60 22 0,5 

Program Städsäktorn TM 7066

Skötselråd max.  
tvätt i 

maskinen

Följ alltid plaggens skötselråd
Material/tyg

Programknapp Ca min Ca vatten-
förbrukn-

ing l.

Ca energi 
kWh 

7,5 kg Mopp 60°C med försköljning
Moppar av bomull, blandade material och mikrofibrer

1 x 70 109 2,1 

7,5 kg Desinfektion mopp 40°C med försköljning
Mopparna är kemotermiskt desinficerade. Huvudtvätten hålls i 20 min i 
40°C med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

2 x 83 130 1,7 

7,5 kg Desinfektion Mopp 60°C med försköljning
Tvätten är kemotermiskt desinficerade. Huvudtvätten hålls i 20 min i 60°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

3 x 98 130 2,9 

7,5 kg Desfinfektion Mopp 70°C med försköljning
Tvätten är kemotermiskt desinficerad. Huvudtvätten hålls i 10 min i 70°C 
med en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

4 x 95 130 3,3 

7,5 kg Desinfektion Mopp 95°C med försköljning
Tvätten är termiskt desinficerat. Huvudtvätten hålls i 15 min i 85°C med 
en vattennivå som är 5:1 av den rekommenderade maxlasten.*

5 x 110 130 4,2 

3,5 kg Microdukar 60°C med försköljning
Microdukar av bomull, blandade textiler eller mikrofibrer

6 x 69 89 1,9 

3,5 kg Hård rondell 30°C med förskölj
För hårda rondeller med låg vattenabsorption

7 x 52 89 0,6 

3,5 kg Mjuka rondeller 60°C med försköljning
För golvpoleringspads eller poleringsrondeller av mikofibrer

8 x 70 89 1,8 

2,8 kg Gardiner 40°C med försköljning
För gardiner märkta med maskintvätt

9 x 62 95 1,0 

utan tvätt Automatisk rengöring 70°C
Rengör trumman och tvättmedelsfack. Utan tvätt och tvättmedel

10x 26 48 1,1 

*Använd rekommenderat desinfektionsmedel. 

*Använd rekommenderat desinfektionsmedel. 
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Ändring av parametrar 

Gå in i programmeringsläget genom att hålla knapp ”1” och 
knapp ”4” intryckta och därefter trycka på knapp ”15” två 
gånger. Knappsats nedan visar knappsymboler för TM 7056.

Bläddra mellan parametrarna med hjälp av knapp “1”

Ändra parametern med hjälp av knapp “2”

Avsluta och spara programmeringsläget med knapp ”15”

Programmeringsläget avslutas automatiskt om ingen knapp 
trycks in på 2 minuter.

Tryck 2 gånger 
efter 5 sekunder

Maskinparametrar

Håll intryckt

StreamLine™ TM 7056 StreamLine™ TM 7066

Maskintyp WA08 MHF 70 WA08 MHF 80

Användningskoncept  UI tabell 26 UI tabell 26

Välkomsttext Podab Podab

Blötläggning/ Hygien Utan Utan

Nom.Centrifugeringshastighet 1500 1500

Temperaturbegränsning Utan Utan

Alternativ vattenanslutning Utan Utan

CS- Myntfunktion Utan Utan

Blockera funktioner (E) Med Med

Avloppsalternativ Avloppspump/Ventil Avloppspump/Ventil 

Uppvärmningsalternativ El El

Dosera tvättmedel Tvättmedelstillförsel Tvättmedelstillförsel

Vattenstopp funktion Utan Utan

Smutssensor Utan Utan

Spärra knappar Knapp 9 spärrad Knapp 9 spärrad

Viktsensor Med Med

Stopp efter elavbrott Utan Utan

Parameterlista 

1

9
16

17

12 15

8 11 14

7 10

2 3 4 5 6 13
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Egna anteckningar
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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 2016-12-30. Vi förbehåller oss rätten till ändringar och reserverar oss för feltryck.

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

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 platser. Sedan 1945 har 
vi levererat tvätt- och torkutrustning till den svenska marknaden. Huvudkontor, lager och utveckling ligger i Göteborg.


