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Bästa Kund
Det glädjer oss mycket att Ni valt denna produkt från Podab.
Er nya torktumlare 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 torkprogrammen garanterar låg energiåtgång och
driftekonomi.
Läs gärna igenom denna bruksanvisning noggrant för att Ni skall kunna utnyttja
alla de olika användningsområden och fördelar torktumlaren har att erbjuda.
Vi önskar Er mycket glädje med denna Podab produkt .
Vänliga hälsningar
AB Podab
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Säkerhetsföreskrifter och varningar
TORKTUMLARE T 6140E / T 6140 K
Denna torktumlare lyder under de säkerhetsföreskrifter som hör till elektriska
produkter.

Före användning, observera följande:
 Läs noggrant igenom denna manual innan ni tar er torktumlare i bruk. Här
kommer du att finna viktig information för montering, användning och säkerhet av
produkten.
 Reparation av torktumlaren får endast utföras av auktoriserad servicepersonal.
Felaktig reparation kan medföra betydande materialskada och fara för
användaren.
 Förvara trycksaker på ett säkert ställe för andra användare eller senare ägare.
 Installera produkten i enlighet med installationsinstruktionerna.
 Anslut inte en produkt med en synlig skada. Vid minsta tvivel, kontakta
leverantören eller din närmsta återförsäljare/servisstation.

Vid torkning
 Lämna inte barn utan tillsyn med maskinerna.
 Använd tumlaren endast för torkning av textilier.
 Håll husdjur borta från maskinen.

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

Vid transport och installation
 Var försiktig vid förflyttning av maskinen! (Risk för skada!)
 Lyft ej tumlaren i de utskjutande komponenterna.
 Koppla inte ihop frånluftsledning med ett ventilationssystem som är ihopkopplad
med en gasugn, spis eller gasuppvärmt rum då det finns risk för gasförgiftning
genom baksug.
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Miljö- och energibesparingstips
På detta vis kan du spara elektricitet, tid och pengar
 Du torkar mest sparsamt och miljövänligt om du fyller med maximal tvättmängd
lämplig för torkprogrammet.
 Överskrid inte den fastställda maximala tvättmängden.
 Låt tvätten centrifugeras i tvättmaskinen eller i en centrifug innan den skall torkas.
Detta resulteras i kortare torktid och på så vis lägre elförbrukning.
 Se till att det är bra ventilation i rummet (öppna fönstret eller dörren)
 Rengör filtret efter varje torkning.
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Panelbeskrivning
Frontpanel
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Programval
1 Mangeltorrt
2 Stryktorrt
3 Skåptorrt (tunna plagg)
4 Skåptorrt (tjocka plagg)
5 Extra torrt

11

Övrigt
10 Programstart
11 Lucköppning
12 Snabbmatning
13 Display
14 Programsteg, torkning
15 Programsteg, nedkylning
16 Programslut / Anti-skrynkelprogram.

Programtid
6 Programmerbar torktid

Programavläsning
17 Avläsning programvara (service)

Tillvalsfunktioner
7 Strykfri
8 Tidsfördröjd start
9 Skonsam torkning

1

2
3

1 Kondenspaket (endast T 6140 K)
2 Frontpanel
3 Filter
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Torkråd
Tvättsortering
Var uppmärksam på torksymbolerna på tvättetiketten.

Torktumlare, normal temperatur

Torktumlare, låg temperatur

Ej torktumling

Torka inte följande textilier i tumlaren
 Textilier innehållande ylle, risk för förfiltning!
 Känsliga tyger (siden, syntet, gardiner etc.).
 Ej centifugerad tvätt: slöseri på el!
För att få ett jämnt torkresultat, sortera tvätten efter tyg och torkkrav.
Överskrid inte den maximala fyllnadsmängden för torktumlaren då detta påverkar
torktiden negativt och kan skada textilierna.

Torktips
 Stäng dragkedjor, hakar och öljetter. Knyt samman skärp, förklädesband etc.
 Vid torkning av strykfri tvätt välj "Skåptorr"
och om möjligt, ta ut tvätten ur
torktumlaren i ett lätt fuktat tillstånd och låt dem lufttorka. Vid "Extra torrt", finns
risk för att plaggen blir skrynkliga.
 För bästa strykresultat låt tvätten som skall strykas efter torkning ligga hopvikt
eller ihoprullad en stund så att resterande fukt kan fördelas jämt.
 Tvätt som är alldeles för fuktig efter torkning med varierande tygtyper kan torkas
senare med hjälp av programmerbar torktid.
 Stickade textilier, trikå, underkläder kan krympa lite vid torkning. Använd dig inte
av programmet “Extra torrt”
vid dessa textilier.
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Åtgärder före start
Installera tumlaren i enlighet med installationsanvisningarna.
Torka ur trumman med en lätt fuktig trasa innan tumlaren tas i bruk för första
gången.

Förberedelse
 Rengör filter noga.
 Se till att arbetsströmbrytaren är påslagen.
Produkten är redo för drift om alla kontrollampor blinkar eller står i standbyläge. Om en kontrollampa lyser oavbrutet, gå då vidare:
 Tryck in snabbmatningsknappen till slutet av programmet och ända tills
kontrollampan lyser . Vänta tills kontrollampan blinkar och tryck på
lucköppningsknappen. Vid behov avlägsna tvätten.

Lucköppning
 Tryck in lucköppningsknappen på kontrollpanelen..
 Luckan öppnar sig.
 OBS! Luckan öppnas endast om huvudströmbrytaren är påslagen. Om det inte
råder någon strömtillförsel innan lucköppning, kan man öppna luckan manuellt
genom att tillämpa ett lätt tryck vid låset.
 Lampan inne i trumman tänds när dörren öppnas.

Påfyllning av tvätt
 Innan du lägger i tvätten, var noga med att kontrollera att inga främmande
föremål eller djur är instängda i trumman.
 Endast textilier som varit vattentvättade skall torkas i maskinen.
 Torka inte textilier som innehåller skumgummi, spår av nagellacksborttagningsmedel eller liknande (brandrisk!)
 Lägg tvätten fritt i trumman, små och stora textilier blandade med varandra.
OBS! Tvätt som har varit behandlat med lösningsmedel t.ex. fläckborttagning
eller nyligen impregnerade plagg får ej torkas i tumlaren (fara!).

Luckstängning
 Stäng luckan genom ett lätt tryck vid låset tills du hör ett klick..
 Försäkra dig om att ingen tvätt kommer i kläm.
Om luckan inte är stängd kommer en säkerhetsbrytare att förhindra tumlaren från
att starta.
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Ta alltid hänsyn till textiliernas tvättsymboler
Symboler

Max
kapacitet

Typ av tvätt/textilier

6 kg

Bomull, vittvätt, kraftig tvättgods

3 kg

Torkprogram

Programval

Rekommenderad
centrifugeringshastighet i rpm

Energiförbrukning

Ungefärlig
torktid

Linnelakan, bordslinne, dukar och servetter i
linne mm

Kräver strykning

Mangeltorrt

1400
1200
1000

1,6
1,7
1,8

23
24
26

Linnelakan, dukar, T-shirts arbetskläder mm

Rekommenderad strykning

Stryktorrt

1400
1200
1000

2,4
2,5
2,6

33
34
35

T-shirts, vardagskläder, underkläder, byxor
mm

Rekommenderad lätt strykning eller ingen
strykning alls

Lätt torrt

1400
1200
1000

3,0
3,3
3,6

44
46
49

Frottéhanddukar/badrockar,
kökshanddukar, underkläder,
bumullsstrumpor

Ingen strykning rekommenderas

Skåpstorrt

1400
1200
1000

3,7
3,9
4,2

51
57
60

Frottéhanddukar/badrockar, sängkläder,
ej underkläder eller strumpor

Extra tjocka/kraftiga plagg

Extra torrt

1400
1200
1000

4,0
4,2
4,4

61
63
65

800
600

1
1,4

23
31

800
600

1,6
1,7

31
38

800
600

1,7
1,9

45
49

Lätthanterlig tvätt som inte kräver strykning efter torkning som t.ex. syntet,
viskos, polyester eller annat blandat material
För ömtålig tvätt som innehåller syntet, viskos, polyester eller annat konstgjort
material tryck in knappen för skonsam torkning
i samband med programval.

3 kg

Linnelakan, bordslinne, dukar och servetter i
linne mm

Kräver strykning

Mangeltorrt

Vardagskläder, byxor, klänningar, kjolar mm

Rekommenderad strykning

Stryktorrt

Vardagskläder, byxor, klänningar, kjolar mm

Rekommenderad lätt strykning eller ingen
strykning alls

Lätt torrt

Blusar, damunderkläder, strympbyxor,
träningskläder, syntetkläder

Ingen strykning rekommenderas

Skåpstorrt

Anorak/vindjackor, filtar, täcken

Extra tjocka/kraftiga plagg

Extra torrt

Enskilda plagg eller plagg som är något fuktiga och behöver extra torktid
För ömtålig tvätt tryck in knappen för skonsam torkning
programval

i samband med
10

10-90 min

+

800
600

+

800
600

+
+
+

Torkning
Programval
Det elektroniska avkänningssystemet med känsliga sensorer kontrollerar
torkgraden på tvätten konstant och avslutar programmet automatiskt när den
förinställda torktiden har uppnåtts.
Välj program för vita/ färgade eller för strykfria textilier i enlighet med
programtablån.

 Tryck in lämplig programknapp.
 Kontrollampan för valt program tänds.
 För strykfria textilier välj den tillagda funktionen “Strykfri”.

Programmerbar torktid
Programmerbar torktid är tillgänglig för att torka särskilda textilier eller för
textilier som delvis blivit torkade men har en kvarvarande fukt. Torktiden
beror på vilken typ och mängd av tvätt och även dess fuktinnehåll.
 Tryck in programknappen.
 Displayen tänds och minimum torktid på 10 min. visas.
 Välj torktid genom att vid upprepade gånger trycka in knappen upp till
max. 90 min.

Val av tillvalsfunktioner
Efter val av önskat torkprogram tänds kontrollamporna tillhörande
tillvalsfunktionerna.
 Tryck in önskad(e) funktionsknapp(ar).
 Kontrollamporna tillhörande tilläggsfunktionerna tänds.

Programstart
 Tryck in startknappen.
 Kontrollampan tänds och programmet körs igenom automatiskt.
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Display under programtid

 I de 5 elektroniska programmen kontrolleras fukten i tvätten ständigt
genom ett elektroniskt avkänningssystem.
 Det aktuella programmets torkstatus visas genom det blinkande
gradantalet.
 Vid nedkylningsfasen visas den resterande tiden i displayen.
 Vid val av "programmerbar torktid", visas den resterande tiden i displayen
tills programmet är slut.

Ändring av program innan start
 Tryck på önskat program.
 Kontrollamporna till tillvalsfunktionerna tänds och alla tidigare inställda
lägen avbryts.
 Välj tillvalsfunktion.
 Starta programmet.

Avsluta/avbryta ett program
 För att avsluta ett program, tryck in snabbmatningsknappen ett flertal
gånger tills kontrollampan för (Programslut) blinkar.

Påfyllning av tvätt under programgång
Det går att tillsätta tvätt när som helst under programmets gång.
 Tryck in dörröppningsknappen.
 Luckan öppnas och trumman stannar.
 Tillsätt tvätt.
 Stäng luckan.
 Tryck in startknappen.

Programslut
 Programslutet visas genom displayen 0h00 tillsammans med att
kontrollampan “Programslut och Anti-skrynkel” tänds följt av ljudsignal.
 Om tvätten inte avlägsnas fortsätter trumman att rotera med korta
intervaller för att tvätten inte skall bli skrynklig (30 minuter, vid fördröjd
starttid upp till 8 timmar).

Avlägsna tvätt
 Tryck in dörröppningsknappen.
 Luckan öppnas och trumman tänds invändigt.
 Avlägsna tvätten.
 Rengör filtret
 Stäng luckan.
Strömmen stängs av endast vid service- och underhållsarbeten via
arbetsbrytaren.
12
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Tilläggsfunktioner
Som tillägg till standardprogrammen erbjuder tumlaren möjligheten att göra
egna individuella torkprogram.
Genom valet av en eller fler tilläggsfunktioner kan du anpassa
torkprogrammet speciellt för att passa din tvätts särskilda krav.
Du har förmånen att anpassa din torktumlare till dina önskemål genom att
ändra de grundläggande inställningarna.

Strykfritt
För strykfria textilier och tyger som är av syntetisk blandning men även för
strykfri bomull.

Tidsfördröjd start
Genom att trycka in knappen för tidsfördröjd start en eller flera gånger kan
starttiden fördröjas upp till 20 timmar. Detta möjliggör ett utnyttjande av låga
eltaxor t.ex. nattetid. Att känna till början och slutet av ett program möjliggör
även ett anpassande till dina individuella boendevanor. I den digitala
displayen visas antal timmar och minuter kvar till programstart. Till sist, ett
tryck på startknappen och programmet startar automatiskt vid den
förbestämda starttiden.
OBS!
Vid ett eventuellt strömavbrott förblir den aktuella tiden lagrad.
Strömavbrottets varaktighet har ingen betydelse för detta.

Ändring av tidsfördröjd start
Den tidsfördröjda start tiden kan ändras när som helst genom att trycka in
knappen upprepade gånger för att få den tid som önskas..

Tillsättning av tvätt vid tidsfördröjd start
Vid tidsfördröjd torkning kan ytterligare tvätt läggas i.
1. Tryck in lucköppningsknappen.
2. Lägg i tvätten.
3. Stäng luckan.
4. Tryck in startknappen.

Skonsam torkning
Knappen för skonsam torkning måste vara intryckt vid torkning av syntetiskt
blandade tyger t.ex. akrylfiber, som är mycket temperaturkänsliga.
Temperaturen är då reducerad och torktiden är förlängd.

Snabbmatning
Programmet kan förkortas eller avslutas genom att trycka in
snabbmatningsknappen.
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Bruksanvisning
1. Öppna luckan
2. Fyll trumman med tvätt och stäng luckan
3. Välj program (blinkande lampor)

Mangeltorrt

Skåptorrt, tjocka plagg

Stryktorrt

Extra torrt, t.ex. frotté

Skåptorrt, tunna plagg

Programmerbar torktid

4. Tillval (blinkande lampor)
Strykfritt
Tidsinställd start 1-20 timmar
Skonsam torkning
5. Starta tumlaren
6. När programmet är slut öppna luckan
genom att trycka på
- Rengör alltid filtret efter användning -
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Löpande underhåll
Rengöring av tumlaren, utvändigt
 Innan rengöring och underhåll, måste säkerställas att all strömtillförsel till
tumlaren slås av.
 Spraya inte vatten på tumlaren.
 Använd inga rengöringsmedel! Dessa kan skada tumlaren och dess delar.
Rengöringsmedlen kan utveckla giftiga ångor och är en explosionsrisk!
 Rengör endast tumlaren och frontpanelen med en lätt fuktad trasa med
t.ex. tvålvatten (fritt från lösningsmedel och slipmedel).

Rengöring av filter

Vid användning har lösa fibrer nötts bort från tvätten (tvättludd) som har
lossnat under torkning och samlats in i filtret på insidan av luckan.
Följaktligen, måste luddfiltret rengöras efter varje torkningstillfälle.
1.
2.
3.
4.
5.

Tryck in dörröppningsknappen.
Tag ut filtret ur filterkasetten.
Stryk handen över filtret och avlägsna luddet.
Sätt tillbaka filtret i filterkasetten på rätt sätt.
Stäng luckan.

Rengöring av kondensenheten (endast kondenstumlare)
En gång i månaden måste kondensenheterna rengöras enligt följande
instruktioner.
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1. Lyft upp kondensenheterna i handtagen och få ut dem ur dess placering.

2. Rengör kondensenheten med vatten.

3. Låt vattnet rinna av.
4. När kondensenheterna är borttagna, rengör även behållarna med en lätt
fuktad trasa.
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5. Om behållarna är mycket smutsiga, gör då enligt följande:
Slå av arbetsbrytaren på väggen.

5.1 Avlägsna skruvarna på inspektionsluckan.
5.2 Rengör luftkanalerna.
5.3 Återmontera inspektionsluckan.
6. Återplacera kondensenheterna korrekt. Båda kondensenheterna är
identiska och kan därför oberoende varandra placeras i vänster
respektive höger behållare.

Rengöring av fuktkontrollsensorn

Efter lång tid bildas avlagringar som läggs på fuktkontrollsensorerna som är
placerade på insidan av trumman.
Vid elektroniska program kan detta leda till att det önskade torkresultatet inte
uppnås. Torka av avlagringarna med ett tygstycke dränkt i vinäger.
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Huvudinställningar
Produkten har huvudinställningar från fabrik.
OBS! Ändringar av huvudinställningar får endast göras av Auktoriserad
Service Personal, företrädesvis när produkten genomgår service.

Barnsäkert lås (från fabrik: kod E0-0)
+

Barnsäkert lås är till för att förhindra olyckor, ändring i torkningen eller
avstängning av produkten av små barn.
Produkthantering med barnsäkert lås aktiverat:
Program start:
+
Håll Snabbmatningsknappen intryckt och tryck in Startknappen.

Torkningstemperatur ( Från fabrik kod E1-0)
+

Med funktionen aktiverad blir torkningsgraden i de elektroniska programmen
en aning ökad och tvätten blir därmed lite torrare.

Anti-skrynklefunktion (från fabrik: kod E2-0)
+

Med denna funktionen aktiverad blir anti-skrynklefasen i slutet av
programmet förlängt från 30 till 60 minuter.

18

11-06

Summer (Från fabrik kod E3-1)
+
Med summern aktiverad får man ett signalljud med regelbundna mellanrum
vid programmets slut.
Ändra volymen
Ljudstyrka 0 Avstängd

E3-0

Ljudstyrka 1 Fabriks inställd

E3-1

Ljudstyrka 2 +

E3-2

Ljudstyrka 3 ++

E3-3

Reducering av anslutningseffekt (Från fabrik kod E4-0)
+

+

Med en reducerad ansluten spänning blir programtiderna förlängda enligt.
E4-0 = 400 V 3~N
5.0 kW / 10 ADA
E4-1 = 400 V 2~N
3.6 kW / 10 ADA
E4-1 = 230 V 1~N
2.2 kW / 10 ADA
E4-1 = 230 V 1~N
3.6 kW / 16 ADA
OBS! Får endast utföras av Auktoriserad Servicepersonal
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Driftsstörningar
Reparationer, byten eller annat arbete på tumlaren får endast utföras av
Auktoriserad servicepersonal. Betydande materialskada kan åstadkommas
och fara uppträda för användaren genom felaktig reparation.
Endast orginalreservdelar får användas vid reparation av produkten.
Åtgärder vid mindre driftstörningar (Innefattats ej av produktgaranti.)

Tumlaren startar ej efter att startknappen har blivit intryckt



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

Tumlaren går ej i drift
 Startknappen ej intryckt.
 Tidsfördröjd start. Vid den förinställda tiden, startar det utvalda
programmet automatiskt.

Ej uppnått torkresultat
 Rengör fuktsensorerna på insidan av trumman
 Strömavbrott

Tvätten blir inte torr, trots full programtid







Trumman är överlastad.
Tvätten är ej ordentligt centrifugerad.
Filtret på insidan av luckan är fullt av "tvättludd" (rengör filter).
Ventilationen i rummet är inte tillräcklig (öppna en dörr eller ett fönster).
Undersök om luftutdraget är blockerat någonstans i huset.
Undersök om ventilationsrörets längd och diameter överensstämmer med
installationsinstruktionerna.

Trummans belysning är ur funktion
 Fel på glödlampan. Byts endast av Auktoriserad Servicepersonal

Fukt i rummet ökar avsevärt
 Rummet är inte tillräckligt ventilerat. Se till att det finns tillräckligt med
ventilation.

Luckan öppnas inte
 Finns det inte någon strömtillförsel innan luckan öppnas, kan luckan
öppnas manuellt genom ett lätt tryck på låset.
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Felkoder
Felkoder H
Vid fel eller brister som visas nedan kan programmet åter startas genom att
trycka in startknappen.
H-00 Barnsäkert lås
Behåll snabbmatningsknappen intryckt och slå på startknappen.
H-03 Öppen lucka
Tryck in luckan tills låset stänger.
H-04 För högt luftmotstånd
Programmet var avbrutet och summern låter.
Filtret kan vara igensatt med "tvättludd". Rengör filter.
Undersök om luftutdraget är blockerat någonstans i huset.

Felkoder Er
Er.01
Er.05
Er.10
Er.14
Er.20
Er.51
Er.02
Er.03
Er.30

Följande felkoder gäller endast de produkter som är anslutna vid Kontantkort.
Gäller endast vid kontantkort
Gäller endast vid kontantkort
Gäller endast vid kontantkort
Gäller endast vid kontantkort
Gäller endast vid kontantkort
Gäller endast vid kontantkort

Gäller endast vid kontantkort

Om tumlaren visar ett funktionsfel F– –
 Avbryt programmet med hjälp av snabbmatningsknappen och välj sedan
ett nytt program.
Vid återkommande fel:
 Stäng av strömtillförseln i ungefär 1 minut. och slå på den igen.
 Tumlaren är klar att startas igen om programkontrollamporna blinkar.
 Välj ett nytt program.
Vid ytterligare fel:
 Skriv ner felmeddelandet.
 Slå av arbetsbrytaren. .
 Informera Auktoriserad Service.
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Installationsanvisning
TORKTUMLARE T 6140 K, KONDENS
Vid installation och inkoppling måste följande säkerhetsanvisningar,
varningar och allmänna instruktioner observeras.
Inkopplingen av torktumlaren utförs av Auktoriserad Servicepersonal.
Lyft inte produkten i de utskjutande komponenterna.
Behåll ytan runt torktumlaren fri från damm, ludd och annan smuts.
Vid installation, observera de obligatoriska måtten.

Fri yta behövs ovanför hela
kondenstumlarens bredd så att
kondensenheten kan tas ut för
rengöring och underhåll.

Montering av tvättmaskin/torktumlare mot stålfundament resp.
betonggolv
Som tillbehör finns det två storlekar av stålfundament:
höjd 60 mm
art.nr 10 20 04
höjd 300 mm
art.nr 10 20 02

Pelarmontering tvätt/tork
För att spara plats, (installationsyta), kan torktumlaren placeras ovanpå
tvättmaskinen, pelarmontage.
För denna typ av installation, måste torktumlaren sättas ihop med tvättmaskinen.
Detta monteringskit, art.nr 10 20 03, kan erhållas från AB Podab (tillbehör)
Om tvättpelaren blir nedmonterad måste originaltoppen till tvättmaskinen
återmonteras.
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Stålfundament för pelarmontage, 60 mm
Fundamentet justeras i höjdled med de ställbara fötterna till vågrätt läge.
Märk ut fötternas placering diagonalt alt. i bakkant (motverkar tipprisk) och
skruva fast medföljande spänngafflar i golv/betongfundament. Placera
stålfundamentet i läge och kontrollera att det står i våg. Dra fast
spänngafflarna. (se separat monteringsanvisning)
Montering tvättmaskin
 Placera tvättmaskinen på stålfundamentet
och ställ den i våg.
 Lås fast tvättmaskinen mot fundamentet med
4 st skruvar (4 st/ 2 st per sida)över fötterna.
 Montera frontplåten.
Torktumlare

Mellanskiva
Frontplåt
mellanskiva

Tvättmaskin

Fundament
60 mm

Frontplåt
fundament

VIKTIGT!
Lås alltid de justera fötterna
ordentligt med låsmuttrarna.

Montering mellanskiva, art.nr 102003
 Demontera toppskivan på tvättmaskinen.
 Lossa och demontera krysset som är
placerat over tvättmaskinen. Skruvarna skall
användas för att montera fast mellanskivan.
 Flytta de svarta kablagehållarna.
 Montera mellanskivan med de 4 st
skruvar mot tvättmaskinen
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Montering torktumlare
 Placera tumlaren på monteringsskivan.
 Justera med fötterna tills maskinen står i
våg och lås fast torktumlaren.
 Lås fast tumlaren i framkant mot
mellanskivan med de 2 befintliga
skruvarna som sitter i nedre kant.
 Lås fast tumlaren i bakkant med skruv
på var sida över fötterna från sida.

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

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

Stålfundament för singelmontage, 300 mm
 Placera stålfundamentet mot

golv, justera i våg med hjälp av fötterna.
 Märk ut placeringen av spänngafflarna,







diagonalt eller i bakkant (motverkar tipprisk).
Det går även att montera fundamentet
mot golv med hjälp av expander- eller
kemankarbultar.
Spänn fast stålfundamentet.
Montera tvättmaskinen/torktumlaren
på fundamentet och justera i våg
med hjälp av maskinens fötter.
Lås fast från sidan med medföljande
skruvar (4 st/ 2 st per sida)
Montera frontplåten på fundamentet
och skruva fast i sidorna
Tvättmaskin /
torktumlare

Fundament
300 mm

Frontplåt
fundament
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Montering av tvättmaskin/torktumlare direkt mot betonggolv för
singelmontage
 Märk ut placering för spänngafflarna.
 Återplacera tvättmaskinen / tumlaren

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

diagonalt eller i maskinens bakkant
(undviker tipprisk).
VIKTIGT!
Lås alltid de justera fötterna ordentligt med låsmuttrarna.

Nivåreglering
Tumlaren skall stå horisontellt med alla fyra fötterna stadigt på golvet. Den
får inte vingla. De justerbara fötterna får ej tas bort.
Nivåinställningen
görs med hjälp av ett
vattenpass.

Vid behov, justera höjden på fötterna.
1. Lossa låsmuttern.
2. Justera fötternas höjd.
3. Dra åt låsmuttern hårt så att den justerade
fothöjden behålls.

Installation
Kondenstumlaren är baserad på en teknologi som syftar på luftkondensering,
I grund och botten, suger tumlaren in frisk kall luft; luften värms upp under
torkningsproceduren och tumlaren blåser ut den uppvärmda luften igenom
kondensenheten.
För att garantera ett optimalt resultat måste tumlaren installeras i ett rum som
är tillräckligt ventilerat. Eftersom tumlaren behöver ett minimum luftflöde på
500 m3/h, installera inte tumlaren på en inhägnad yta utan fönster,
ventilation, luftkonditionering eller utan någon annan typ av frisk
luftcirkulation.
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Rummets temperatur får ej överstiga 30°C.Om inte tumlaren får tillräckligt
med ny, kall luft, utan börjar cirkulera varm luft , kommer dess effekt minska
märkbart.
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Placering av kondenstumlare.
Direkt frisk lufttillförsel

Lufttillförsel från närgränsande rum. Återvinning av varm utsugen luft.
Önskemål: Öppning(arna) måste totalt vara minst 500 cm². Den
sammansatta volymen av 150 m³.
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Direkt frisk lufttillförsel (eller ventil) och lufttillförsel från ett närgränsande rum.
Återvinning av varm utsugen luft på vintern.

Placering av tvätt/tork kombination i ett flerfamiljshus
Kondenstumlaren är inte lämpad att stapla enligt tvätt/tork kombinationen.
Lätt tillgång till kondensenheten för rengöring och underhåll måste
garanteras. Direkt frisk lufttillförsel, ingen återvinning av den utsugna varma
luften.
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Återvinning av utsugen varm luft för att torka eller värma upp närgränsande
rum.
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Kondensvattenanslutning
TORKTUMLARE T 6140 K, KONDENS
Tumlaren levereras med en kondensvattenslang redan ansluten på baksidan. Slangen
kan installeras till en rörledning, antingen om vänster eller höger sida.
Tumlaren producerar kondensvatten som samlas upp i en behållare. Med
jämna mellanrum töms behållaren med en pump genom att pumpa
kondensvattnet genom kondensvattenslangen och in i ett avloppsrör.
OBS!
Kontrollera att slangen är noggrant installerad utan några som helst veck. Om slangen
är installerad för tight och blir sträckt kan det uppstå knutar eller skarpa veck och
pumpen kommer inte att kunna pumpa ut vattnet genom slangen och in i avloppsröret.

Max 120 cm
Min 80 cm

Kondensvattenslangen kan antingen bli placerad och säkrad i en närliggande
diskbänk, avlopp eller bli permanent installerad i ett befintligt avloppsrör av
behörig personal. Oavsett vilken avledningsmetod som används får inte
kondens-vattenslangen vara installerad mer än 120 cm över golv.
Kondensvattnet kan annars flyta tillbaka in i tumlaren och orsaka skada.

Min 25 cm
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Elanslutning
TORKTUMLARE T 6140 K, KONDENS
Elanslutning av torktumlaren måste föregås av en auktoriserad elektriker.
Tumlaren är försedd med en 5 ledad elkabel och ansluts till 3 fas växelström
med nolla. (400 V 3~ N, totaleffekt 5100 W, säkring 10A).
Tumlaren kan anslutas till reducerad effekt. (se «Installations schema»).

Elinstallation
Anslut tumlaren på befintlig arbetsbrytare enligt kopplingsschemat och de
nationella regler som gäller. Säkringar och arbetsbrytare ingår ej.
Elanslutningen skall alltid anslutas på en allpolig arbetsbrytare och utföras av
en auktoriserad elektriker..

OBS! Vid efterjustering av tumlarens elanslutning till en lägre spänning (230V istället
för 400V) måste några inställningar ändras, (se kod E4 i bruksanvisningen).

400 V 3 N ~ (Par. E04=0)

uppvärmning
motor
pump
säkring

400 V 2 N ~ (Par. E04=1)

4.8kW
0.4 kW
0.1 kW
10 A

uppvärmning
motor
pump
säkring
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Kondenstumlare (Alternativ U)
400 V 3 N ~ (Par. E04=0)

uppvärmning
motor
pump
säkring

400 V 2 N ~ (Par. E04=1)

4.6 kW
0.4 kW
0.1 kW
10 A

uppvärmning
motor
pump
säkring

230 V 1 N ~ (Par. E04=1)

uppvärmning
motor
pump
säkring

3.2 kW
0.4 kW
0.1 kW
10 A

230 V 1 N ~ (Par. E04=1)

1.8 kW
0.4 kW
0.1 kW
10 A

uppvärmning
motor
pump
säkring
32
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Installationsanvisning
TORKTUMLARE T 6140 E, EVAKUERING
 Vid installation och inkoppling måste följande säkerhetsanvisningar,
varningar och allmänna instruktioner observeras.
 Inkopplingen av torktumlaren utförs av Auktoriserad Servicepersonal
 Lyft inte produkten i de utskjutande komponenterna.
 Denna torktumlare fungerar enligt frånluftsprincipen.
 Rekommenderas att frånluften evakueras via fastighetens
ventilationssystem eller direkt genom vägg mot fasad.
 Under torkprocessen, var noga med att rummet är bra ventilerat (öppet
fönster eller dörr, öppen ventilation i vägg eller dörr). Vid otillräcklig
rumsventilation, kommer torktumlaren att suga tillbaka den fuktiga varma
luften vilket förlänger torkningen och ökar energiåtgången.

Montering av tvättmaskin/torktumlare mot stålfundament resp.
betonggolv
Som tillbehör finns det två storlekar av stålfundament:
höjd 60 mm
art.nr 10 20 04
höjd 300 mm
art.nr 10 20 02

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

Stålfundament för pelarmontage, 60 mm
Fundamentet justeras i höjdled med de ställbara fötterna till vågrätt läge.
Märk ut fötternas placering diagonalt alt. i bakkant (motverkar tipprisk) och
skruva fast medföljande spänngafflar i golv/betongfundament. Det går även
att montera fundamentet mot golv med hjälp av expander- eller
kemankarbultar. Placera stålfundamentet i läge och kontrollera att det står i
våg. Dra fast spänngafflarna. (se separat monteringsanvisning)
Montering tvättmaskin
 Placera tvättmaskinen på stålfundamentet
och ställ den i våg.
 Lås fast tvättmaskinen mot fundamentet med
4 st skruvar (4 st/ 2 st per sida)över fötterna.
 Montera frontplåten.
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Montering mellanskiva, art.nr 102003
 Demontera toppskivan på tvättmaskinen.
 Lossa och demontera krysset som är
placerat over tvättmaskinen. Skruvarna skall
användas för att montera fast mellanskivan.
 Flytta de svarta kablagehållarna.
 Montera mellanskivan med de 4 st
skruvar mot tvättmaskinen.

VIKTIGT!
Lås alltid de justera
fötterna ordentligt
med låsmuttrarna.

Torktumlare

Mellanskiva

Frontplåt mellanskiva
Tvättmaskin

Fundament
60 mm

Frontplåt fundament

Montering torktumlare
 Placera tumlaren på monteringsskivan.
 Justera med fötterna tills maskinen står i
våg och lås fast torktumlaren.
 Lås fast tumlaren i framkant mot
mellanskivan med de 2 befintliga
skruvarna som sitter i nedre kant.
 Lås fast tumlaren i bakkant med skruv
på var sida över fötterna från sida.
OBS!!! Tumlaren skall alltid placeras
ovanpå tvättmaskinen och ej tvärtom.
60 mm fundamentet kan ej användas
på enbart tumlare.

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

34

11-06

Stålfundament för singelmontage, 300 mm
 Placera stålfundamentet mot







golv, justera i våg med hjälp av fötterna.
Märk ut placeringen av spänngafflarna,
diagonalt eller i bakkant (motverkar tipprisk).
Spänn fast stålfundamentet.
Montera tvättmaskinen/torktumlaren
på fundamentet och justera i våg
med hjälp av maskinens fötter.
Lås fast från sidan med medföljande
skruvar (4 st/ 2 st per sida)
Montera frontplåten på fundamentet
och skruva fast i sidorna.

VIKTIGT!
Lås alltid de justera
fötterna ordentligt med
låsmuttrarna.

Tvättmaskin /
torktumlare

Fundament
300 mm

Frontplåt
fundament

Montering av tvättmaskin/torktumlare direkt mot betonggolv för
singelmontage
 Märk ut placering för spänngafflarna.
 Återplacera tvättmaskinen / tumlaren

och justera i våg med hjälp av fötterna.
 Drag fast spänngafflarna.
 Spänngafflarna kan antingen placeras
diagonalt eller i maskinens bakkant (undviker tipprisk).

VIKTIGT!
Lås alltid de justera fötterna
ordentligt med låsmuttrarna.
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Installationsytan
Behåll ytan runt torktumlaren fri från damm, ludd och annan smuts.
Vid installationen, observera produktens omfång och utrymmeskravet för
inkoppling av frånluftsventilation.

Nivåreglering
Tumlaren måste stå horisontellt med alla fötterna stadigt mot golvet, den får
inte vingla.
De justerbara fötterna får ej tas bort.
Nivåinställningen görs med hjälp av ett vattenpass.

Vid behov, justera höjden på fötterna.

1. Lossa låsmuttern.
2. Justera fötternas höjd.
3. Dra åt låsmuttern hårt så att den
justerade fothöjden behålls.
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Ventilationsanslutning
Tumlarens anslutningsmöjligheter för evakuering
Ventilationsanslutningen bak är anslutningsbar direkt vid leverans.
1. Önskas installationen på höger sida, avlägsna täckplåten.

2. Stäng ventilationsöppningen bak på tumlaren med sidotäckplåten.

3. Vid anslutningen av ventilationsröret, för klämman över det 90°
övergångsstycket och sätt fast dem i varandra med fyra skruvar i
ventilationsöppningen.
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Vid ventilationsanslutning används alla godkända produkter så som t.ex.
 Plaströr
 Flexibla ventilationsrör eller rör av stål eller metall
 Galvaniserad metallanslutning
Materialet måste klara minimum 80 °C och vara fukttåligt.

Dålig ventilationsgenomströmning
Längden av ventilationsröret och dess 90° vinklar med liten radie försämrar
luftgenomströmningen. Sträva efter att maximera lufttrycket vid varje
installation.
Följande exempel på åtgärder l kan ge minskat luftmotstånd:
 Kortast möjliga ventilationsrör med minimalt antal av 900 vinklar.
 Samma diameter i vägg som ventilationsrör.
Dålig ventilationsgenomströmning p.g.a. olika hinder.
Frånluften möter ytterligare motstånd inuti rörledningarna, genom tex. avfalls
artiklar, veck, vinklar, igensatta luddfällor och backspjäll.
För optimal funktion överväg ovanstående vid installation av
frånluftsventilationen.
Undvik om möjligt:
 Lång frånluftsventilation
 Frånluftsventilation med liten diameter
 Frånluftsventilation med många veck och vinklar
Beräkning av frånluftsförlust ( T 6140 E )
Röranslutningens inre diameter ø 100 mm.
För att säkerställa ett nödvändigt luftflöde, får en viss försämrad
ventilationsgenomströmning inte överstigas. Den tillåtna försämrade
ventilationsgenomströmningen i frånluftsventilationen får inte överstiga en
viss siffra. Värdet är framtaget av summan av alla individuella försämrade
ventilationsgenomströmningars värde i frånluftsventilationen.
Det maximala tillåtliga talet för försämrad genomströmning i
frånluftsventilationen är 50.
För kalkylering av försämrad genomströmning i frånluftsventilationen, ta
gärna del av följande tabell.
På sidan 34, exempel 1 och 2. Här finner du exempel på hur man fastställer
ventilationsförlusterna.
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Tabell 1
Individuellt luftflödesförlust
Jämn

Räfflat
aluminiumrör

Räfflad
slang

4

6

12

R = 300mm

3

5

7

R = 200mm

4

7

8

R = 100mm

5

9

10

vinkel

10

16

17

knärör

19

22

24

 Väggdosa med filter

14

14

14

 Väggdosa med backventil

6

6

6

Innervägg

Strukturform
 Rakt stycke / 1 m längd

Vinkeltyp

Kurva

Röranslutningens inre diameter ø 100 mm.
Vid en röranslutning med en inre diameter på 100 mm, får man räkna med en
försämrad ventilationsgenomströmning på 50. Det finns en möjlighet att
säkerställa minimumkravet av luftflöde genom en utvidgning av
röranslutningens diameter. Du finner värdena för röranslutningens önskvärda
inre diameter i tabell 2.
Tabell 2
Total luftförlust
0– 50
0– 80

Röranslutningens diameter ø mm.
100
110

Avledning kondensvatten
Vid lägsta punkt i frånluftsventilationen, rekommenderas att använda en
kondensvattenbehållare eller en kondensvatten avledare på ø 3mm.
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Vid installation av frånluftsventilation finns 3 möjligheter:
1.

Genom en filterkasset och ut ur fasaden.

2.

Direkt ut igenom fasaden.
Finns det ett fönster i närheten kan frånluften ledas genom fönstret i en
frånluftsslang och ut.
Placera frånluftsrörledningen så att tumlaren inte kan suga tillbaka den
redan utblåsta fuktiga, varma luften.
Frånluftsanslutningen måste placeras i ett läge där inget ytterligare
mottryck, så som ex. direktinblås av vind kan åstadkommas.

3.

Genom väggstos mot ventilationsschakt.

Exempel på fastställande av den försämrade ventilationsgenomströmningen
Exempel 1

Röranslutningens inre diameter ø 100 mm, jämn
A =rörvinkel
B =rakt stycke (2m)
C =rör kurva
D =väggdosa med filter
Total försämrad ventilationsgenomströmning
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Exempel 2

Röranslutningens inre diameter ø 100 mm, korrugerad slang
Om torktumlaren inte kan anslutas till en permanent installerad
frånluftsventilation finns en möjlighet att släppa ut frånluftsventilationen
genom en korrugerad slang.
A =rör vinkel
10
B =rakt stycke (1.5m)
18
C =rör kurva (r = 100mm)
10
D =rakt stycke (0.5m)
6
Total försämrad ventilationsgenomströmning
44
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Elanslutning
TORKTUMLARE T 6140 E, EVAKUERING
Elanslutning av torktumlaren måste föregås av en auktoriserad elektriker.
Tumlaren är försedd med en 5 ledad elkabel och ansluts till 3 fas växelström
med nolla. (400 V 3~ N, totaleffekt 5000 W, säkring 10A).
Tumlaren kan anslutas till reducerad effekt. (se «Installations schema»).

Elinstallation
Anslut tumlaren på befintlig arbetsbrytare enligt kopplingsschemat och de
nationella regler som gäller. Säkringar och arbetsbrytare ingår ej.
Elanslutningen skall alltid anslutas på en allpolig arbetsbrytare och utföras av
en auktoriserad elektriker..

OBS! Vid efterjustering av tumlarens elanslutning till en lägre spänning (230V istället
för 400V) måste några inställningar ändras, (se kod E4 i bruksanvisningen).

400 V 3 N ~ (Par. E04=0)

uppvärmning
motor
säkring

400 V 2 N ~ (Par. E04=1)

4.6 kW
0.4 kW
10 A

uppvärmning
motor
säkring
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3.2kW
0.4 kW
10 A
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230 V 1 N ~ (Par. E04=1)

uppvärmning
motor
säkring

230 V 1 N ~ (Par. E04=1)

1.8 kW
0.4 kW
10 A

uppvärmning
motor
säkring
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3.2 kW
0.4 kW
16 A
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Teknisk information

Trumvolym
Kapacitet
Torkkapacitet bomull/timme
Evakueringsanslutning
Evakuerad luftmängd
Luftomsättning i rummet, minimum/h
Värmeeffekt
Totaleffekt
Elanslutning
Säkring
Bredd
Djup
Höjd
Höjd till påfyllningslucka utan fundament
Vikt

T 6140 E

T 6140 K

140 l
6,5 kg

140 l
6,5 kg

Ø100 mm
180 m3
4,6 kW
5,0 kW

500m3
4,6 kW
5,1 kW

3 N, 400 V, 50 Hz 3 N, 400 V, 50 Hz
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10 A
630 mm
790 mm
900 mm

10 A
630 mm
860 mm
900 mm

86 kg

94 kg
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Rekommenderade tillbehör till Streamline-serien
TORKTUMLARE T 6140 E / T 6140 K, TVÄTTMASKIN TM 6055 / 6065
Art nr
102002

Benämning
Stålfundament för 6055, 6065 / T 6140, rostfritt/ grå, höjd 300 mm
Rekommenderas för maskiner i singelmontage.

102004

Stålfundament för 6055, 6065 / T 6140, rostfritt/ grå, höjd 60 mm
Rekommenderas för pelarmontering av tvättmaskin/torktumlare.

102003

Monteringssats mellanskiva för 6055, 6065 / T 6140, pelarmontage, rostfri,
grå sockel
Rekommenderas för pelarmontering tvättmaskin/torktumlare (Fixerar
produkterna)

102005

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

101032

Uppsamlingsränna, rostfri 24 l
Obs! Ej vid pelarmontage.
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Garantibestämmelser
Garantin är heltäckande och innefattar
samtliga delar i våra produkter inklusive
frakt, arbets- och materialkostnader.
Garantitillägget debiteras separat vid varje
försäljningstillfälle.

HW/PR-serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår alltid
2+3 års garanti. De två första åren ansvarar
PODAB för fabrikationsfel som kan
uppkomma och ersätter arbete, frakt och
material. Följande tre år ersätts
strukturdelar, enbart material.

Garantin kan endast tecknas i samband
med maskinköp. Vi förbehåller oss rätten att
avgöra om fel uppstått på grund av
vanskötsel eller vandalisering. Detaljerade
villkor för 5 års garanti kan beställas
separat.

Strukturdelar
 Hög- resp normalcentrifugerande
tvättmaskiner med trumvolym från
55 l; yttertrumma, innertrumma,
lagerhus, stativ samt kabinett.
 Centrifug med trumvolym från 35 l:
svängskål och mantel.
 Torktumlare med trumvolym från
200 l: trumma och ramstativ.

Disk
Våra diskmaskiner har ett års full garanti.
Generella villkor
Garantiarbeten får endast utföras av AB
PODAB Auktoriserad servicepartner. Se
www.podab.se för närmaste servicestation
eller ring oss 031 - 752 01 00.

Streamline-serien
Vid installation i flerfamiljshus ingår 2 års
garanti. De två åren ansvarar PODAB för
fabrikationsfel som kan uppkomma och
ersätter arbete, frakt och material.
Uppgraderingsgarantin gäller ej för
Streamline-serien. OBS!
Garantireparationer skall alltid utföras av
PODAB Auktoriserad servicepartner. Se
www.podab.se.

Garantin gäller från det att varan lämnar AB
PODAB efter godkänt ordermottagande.
Förlängd garanti på grund av att produkten
mellanlagrats externt innan installation, kan
ej godkännas.
AB PODAB ansvarar inte för fel som
uppkommit under transport eller på grund
av felaktig installation och montering av
godset, om detta har utförts av annan än av
oss anvisad servicestation.

Uppgraderingsgaranti
Kontinuerlig uppgradering av tvättmaskiner i
HW/PR-serien, när nya tvättprogram
utvecklas. Gäller maskinens livslängd och
tvättmaskiner med en trumvolym från 55 l,
levererade efter 1999-04-01 och
installerade i flerfamiljshus. Garantin ingår i
maskinpriset men installationskostnaden
ingår ej. Streamlinesortimentet omfattas ej
av Uppgraderingsgarantin.

Våra garantier gäller enbart maskiner som
är installerade i Sverige. Maskiner
levererade till utlandet omfattas ej av
garanti.
För tvätt, tork och mangelprodukter,
installerade i professionell miljö, gäller 1 års
garanti.

Fem års heltäckande garanti
Vi erbjuder fem års heltäckande garanti mot
tillägg. Gäller vårt sortiment av fastighetsoch mopptvätt enligt följande:

Till professionell miljö räknas tvätterier,
hotell, konferens & spa-anläggningar,
industrier mm.

Tvättmaskiner med trumvolym från 55 l
(undantag Streamline-serien).
Centrifuger med trumvolym från 35 l.
Torktumlare med trumvolym från 160 l.
Torkskåp med kapacitet från 6 kg.

Fastighetstvättstugan och moppmaskiner
för städsektorn räknas ej som professionella
miljöer.

Se aktuell prislista.

Denna utgåva ersätter tidigare
Garantibestämmelser.
Gäller från 2003-05-01
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Villkor för 2 års garanti
Garanti gäller endast vid fabrikationsfel och den aktuella delen som avses. Garantin gäller
ej vid skada som uppkommit p g a yttre påverkan eller fel som uppstår p g a undermålig
rengöring och rensning av slangar och ventiler, felaktig installation etc.

Undantaget garanti:
Tvättmaskin

Rengöring avlopp, avloppsventil, rengöring inloppsventil.
Luckhandtag (lucklås) uppackningsgaranti.
Sidoplåtar med defekter p g a felaktig installation.
Trasiga vred, knappar, paneler.

Torktumlare

Defekta filter.
Lampbyte.
Rengöring.
Trasiga vred.

Centrifug

Lucklås, uppackningsgaranti.
Luckan, justering.

Torkskåp

2 timmar standard, gångtid.
Ev. justering av tiden, utöver denna.
Rengöring.
Lampbyte.
Justering dörrar.

Manglar

Mangeldukar.
Lampbyte.
Mikrobrytare.
Demontering av mangeln på grund av fastkört tvättgods.

Avfuktare

Rengörning filter, förångare och kondensator.

Ovan garanti gäller endast produkter installerade i fastighetstvättstugor, ej produkter
installerade för kommersiell drift, hotell eller institutioner. Samt mopptvätt. Se separata
villkor.
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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

AB PODAB
www.podab.se
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Ekonomivägen 9, SE-436 33 ASKIM, SWEDEN
Phone +46 31 752 01 00, fax +46 31 752 01 50
E-mail sales@podab.se
Org nr 556494-3487

