
Bruksanvisning Torkskåp TS 62

Välj själv önskad temperatur och tid.

Tid och temperatur kan justeras under torkning.

Manuell inställning 

Start- och stoppknapp

Tryck på            för att ändra temperatur.

Tryck på            för att ändra tid.

Torkskåpet anpassar automatiskt temperatur och tid.
Automatiska program

Tryck på            för att byta program.

För att pausa skåpet under gång, öppna dörrarna. 
Torkningen startar igen när dörrarna stängs.

Skåptorrt - PR1
För tvätt som inte ska strykas eller manglas efteråt.

Stryktorrt - PR2
För tvätt som skall strykas eller manglas efteråt.

Bruksanvisning Torkskåp TS 62

Välj själv önskad temperatur och tid.

Tid och temperatur kan justeras under torkning.

Manuell inställning 

Start- och stoppknapp

Tryck            för att ändra temperatur.

Tryck           för att aktivera manuell inställning. 

Tryck            för att ändra tid.

Torkskåpet anpassar automatiskt temperatur och tid.
Automatiska program

Växla mellan program med           .

För att pausa skåpet under gång, öppna dörrarna. 
Torkningen startar igen när dörrarna stängs.

Skåptorrt - PR1
För tvätt som inte ska strykas eller manglas efteråt.

Stryktorrt - PR2
För tvätt som skall strykas eller manglas efteråt.

Tryck           för att aktivera automatiska program.

Bruksanvisning Torkskåp TS 62

Välj själv önskad temperatur och tid.

Tid och temperatur kan justeras under torkning.

Manuell inställning 

Start- och stoppknapp

Tryck            för att ändra temperatur.

Tryck            för att ändra tid.

Torkskåpet anpassar automatiskt temperatur och tid.
Automatiska program

Växla mellan program med           .

För att pausa skåpet under gång, öppna dörrarna. 
Torkningen startar igen när dörrarna stängs.

Skåptorrt - PR1
För tvätt som inte ska strykas eller manglas efteråt.

Stryktorrt - PR2
För tvätt som skall strykas eller manglas efteråt.

Bruksanvisning Torkskåp TS 62

Välj själv önskad temperatur och tid.

Tid och temperatur kan justeras under torkning.

Manuell inställning 

Start- och stoppknapp

Tryck            för att ändra temperatur.

Tryck            för att ändra tid.

Torkskåpet anpassar automatiskt temperatur och tid.
Automatiska program

Växla mellan program med           .

För att pausa skåpet under gång, öppna dörrarna. 
Torkningen startar igen när dörrarna stängs.

Skåptorrt - PR1
För tvätt som inte ska strykas eller manglas efteråt.

Stryktorrt - PR2
För tvätt som skall strykas eller manglas efteråt.

Bruksanvisning Torkskåp TS 62

Välj själv önskad temperatur och tid.

Tid och temperatur kan justeras under torkning.

Manuell inställning 

Start- och stoppknapp

Tryck            för att ändra temperatur.

Tryck            för att ändra tid.

Torkskåpet anpassar automatiskt temperatur och tid.
Automatiska program

Växla mellan program med           .

För att pausa skåpet under gång, öppna dörrarna. 
Torkningen startar igen när dörrarna stängs.

Skåptorrt - PR1
För tvätt som inte ska strykas eller manglas efteråt.

Stryktorrt - PR2
För tvätt som skall strykas eller manglas efteråt.

Bruksanvisning Torkskåp TS 62

Välj själv önskad temperatur och tid, kan justeras 
under torkning.

Manuell inställning 

Start- och stoppknapp

Tryck            för att ändra temperatur.

Tryck            för att ändra tid.

Torkskåpet anpassar automatiskt temperatur och tid.

Automatiska program

För att pausa skåpet under gång, öppna dörrarna. 
Torkningen startar igen när dörrarna stängs.

Skåptorrt - PR1
För tvätt som inte ska strykas eller manglas efteråt.

Stryktorrt - PR2
För tvätt som skall strykas eller manglas efteråt.

Växla program med           .

Torkskåp TS 62/TS 92

Välj själv önskad temperatur och tid, kan justeras 
under torkning.

Manuella program

Start- och stoppknapp

Tryck            för att ändra tid.

Tryck            för att ändra temperatur.

Automatiska program

För att pausa skåpet under gång, öppna dörrarna. 
Stäng dörrarna och tryck start för att fortsätta.

Skåptorrt
Programmet går tills tvätten är torr.

Stryktorrt 
För tvätt som skall strykas eller manglas. 
Ca 15 % restfukt kvar vid programslut.

Temperatur* och tid anpassas automatiskt. Tryck
          eller            för att ändra program.     

*Maxtemp. Önskas lägre temperatur använd manuella program.         
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