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Ez a termék a legújabb technológiával, környezetbarát körülmények között készült.

1 A biztonságra és a környezetre vonatkozó fontos utasítások
Ez a fejezet olyan biztonsági utasításokat tartalmaz, melyek segítenek elkerülni a 
személyi sérüléseket és az anyagi károkat. Ezen utasítások figyelmen kívül hagyása 
garanciavesztést von maga után.
1.1 Általános biztonsági utasítások
•	A	terméket	csak	abban	az	esetben	használhatják	8	évesnél	idősebb	gyermekek	és	

olyan személyek, akiknél érzékszervi vagy mentális képességek nem teljes mértékben 
fejlődtek	ki	vagy	nem	ismerik	a	terméket,	ha	felügyelet	alatt	vannak,	mely	megfelelő	
képzésben	részeülnek	a	termék	biztonságos	használatát	illetően.	A	gyermekek	nem	
játszhatnak	a	termékkel.	A	tisztítási	és	karbantartási	feladatokat	a	gyermekek	csak	
felügyelet	mellett	végezhetik	el.	3	év	alatti	gyermekek	kizárólag	felnőtt	felügyelete	
mellett	tartózkodhatnak	a	közelben.

•	Soha	ne	helyezze	a	terméket	szőnyegre.	Ellenkező	esetben	a	gép	alja	nem	fog	
megfelelően	szellőzni,	melynek	hatására	az	elektromos	részek	túlmelegedhetnek.	
Mindez	problémákat	okoz	a	termékben.

•	Amennyiben	a	termék	hibásan	működik,	ne	használja	addig,	amíg	egy	Szakképzett	
Szakember meg nem vizsgálta azt. Ezzel áramütésnek teszi ki magát!

•	A	terméket	úgy	tervezték,	hogy	az	áramszünetet	követően	ne	kapcsoljon	vissza	
automatikusan.	Amennyiben	meg	szeretne	szakítani	egy	programot,	tekintse	meg	a	
"Program	megszakítása"	című	fejezetet.

•	A	terméket	egy	16A-es	biztosítékkal	védett,	földelt	konnektorhoz	csatlakoztassa.	Ne	
feledkezzen	el	a	megfelelő	földelésről	sem.	Cégünk	nem	vállal	felelősséget	a	termék	
(az	országában	érvényes	jogszabályoknak	megfelelő)	földelés	nélkül	használatából	
eredő	károkért.

•	A	vízforrásokat	és	a	leeresztő	tömlőket	biztosan	kell	rögzíteni.	Ellenkező	esetben	
szivárgás	jöhet	létre.

•	A	betöltőajtót	soha	ne	nyissa	ki,	illetve	ne	vegye	ki	a	szűrőt,	ha	a	dob	belsejében	még	
víz	van.	Ellenkező	esetben	a	víz	kifolyhat	és	a	forró	víz	megégetheti.

•	A	lezárt	betöltőajtót	soha	ne	próbálja	meg	erővel	kinyitni.	A	betöltőajtó	pár	perccel	a	
mosási	program	végét	követően	kinyílik.	A	betöltőajtó	erőszakkal	történő	kinyitásakor	
az ajtó és a zárszerkezet megsérülhet.

•	Ha	nem	használja,	húzza	ki	a	készülék	dugaszát	az	aljzatból.
•	Soha	ne	mossa	úgy	a	terméket,	hogy	vizet	önt	a	felületére	vagy	a	belsejébe!	Ezzel	

áramütésnek teszi ki magát!
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Ez a termék a legújabb technológiával, környezetbarát körülmények között készült.

•	Nedves	kézzel	soha	ne	érintse	meg	a	csatlakozót!	Az	áramtalanítást	soha	ne	a	zsinór	
húzásával	végezze,	mindig	csak	a	csatlakozót	húzza	ki.	

•	Kizárólag	az	automata	mosógépekhez	használható	mosószereket,	öblítőszereket	és	
adalékanyagokat	használjon.

•	Minden	esetben	tartsa	be	a	ruha	címkéjén	és	a	mosószer	csomagolásán	feltüntetett	
utasításokat.

•	A	terméket	üzembe	helyezés,	karbantartás,	tisztítás	vagy	javítási	munkálatok	során	
mindig	húzza	ki	a	konnektorból.

•	Az	üzembe	helyezési	és	javítási	munkálatokat	minden	esetben	egy	Képzett 
Szakemberrel	végeztesse	el.	A	gyártó	nem	vállal	felelősséget	a	képzetlen	személy	
által	végzett	javítási	munkák	következtében	létrejövő	károkért.

•	Amennyiben	a	tápkábel	megsérült,	a	kockázatok	elkerülése	érdekében	azt	a	gyártóval,	
egy	szervizzel	vagy	egy	hasonlóan	képzett	személlyel	(lehetőleg	villanyszerelővel)	vagy	
a	forgalmazó	által	kijelölt	személlyel	cseréltesse	ki.

•	Helyezze	a	terméket	egy	szilárd,	vízszintes	és	egyenletes	felületre.
•	Ne	helyezze	a	gépet	hosszú,	bolyhos	szőnyegre	vagy	más,	hasonló	felületre.
•	Ne	helyezze	a	terméket	magasra	vagy	egy	lépcsőzetes	felület	szélére.
•	Soha	ne	helyezze	a	készüléket	a	tápkábelre.
•	Soha	ne	használjon	szivacsot	vagy	súrolószert.	Ezek	kárt	tehetnek	a	festett,	krómozott	
és	a	műanyag	felületekben.

1.2 Rendeltetési cél
•	A	terméket	otthoni	használatra	tervezték.	Nem	használható	ipari	célokra	és	nem	
használható	a	rendeltetésszerű	használattól	eltérő	feladatokhoz.

•	A	gép	csak	a	megfelelő	jelzéssel	ellátott	dolgok	mosására	és	öblítésére	alkalmas.
•	A	gyártó	nem	vállal	felelősséget	a	helytelen	használatból	vagy	szállításból	eredő	

károkért.
1.3 Gyermekek biztonsága
•	A	csomagolóanyagok	veszélyesek	a	gyermekek	számára.	Olyan	helyen	tárolja	őket,	

ahol a gyermekek nem érhetik el.
•	Az	elektromos	termékek	veszélyesek	a	gyermekek	számára.	Ha	a	gép	működik,	
a	gyermekeket	ne	engedje	a	közelébe!	Ne	hagyja,	hogy	a	gyermekek	a	géppel	
játszanak!	Annak	érdekében,	hogy	a	gyermekek	ne	tudjanak	beavatkozni	a	gép	
működésébe,	használja	a	gyerekzárat.	

•	Amennyiben	elhagyja	a	termet,	ahol	a	gép	található,	soha	ne	felejtse	el	bezárni	a	
készülék ajtaját.

•	A	mosószereket	és	az	egyéb	anyagokat	biztonságos	helyen,	a	gyermekek	számára	
nem	elérhető	helyen,	pl.	egy	zárható	mosószeres	szekrényben	tárolja.

A	ruhák	magas	hőmérsékleten	történő	mosása	során	a	betöltőajtó	
üvege	felforrósodik.	Ezért	–	amíg	a	mosás	tart	–	főleg	gyermekek	ne	
tartózkodjanak	a	betöltőajtó	közelében.
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1.4 Csomagolási információk
•	A	termék	csomagolóanyagai	a	Nemzeti	Környezetvédelmi	Jogszabályoknak	megfe-
lelően	újrahasznosítható	anyagokból	készülnek.	Ne	dobja	ki	a	termék	csomagolását	
a	háztartási	hulladékkal	együtt.	A	csomagolóanyagot	vigye	el	a	helyi	hatóságok	által	
kijelölt	csomagolóanyag	gyűjtőpontra.

1.5 A leselejtezett termék kidobása
•	A	termék	csúcsminőségű	alkatrészekből	és	anyagokból	készül,	melyek	ismét	fel-
használhatók	és	újrahasznosíthatók.	Ebből	következően	az	élettartam	lejárta	után	
ne	dobja	ki	a	terméket	a	háztartási	hulladékkal	együtt.	Vigye	el	egy	gyűjtőpontra	
az	elektromos	és	elektronikus	részek	újrahasznosítása	céljából.	A	legközelebbi	
gyűjtőponttal	kapcsolatos	információkért	vegye	fel	a	kapcsolatot	a	helyi	hatóságokkal.	
Segítsen	megóvni	a	környezetet	és	a	termékszeti	erőforrásokat	a	használt	termékek	
újrahasznosításával.	A	gyermekek	biztonsága	érdekében,	a	termék	leselejtezése	előtt	
vágja el a tápkábelt és rongálja meg a mosógép ajtajának záró mechanizmusát.

1.6 WEEE-irányelv betartása
		A	termék	megfelel	az	uniós	WEEE-irányelv	(2012/19/EU)	követelményeinek.		A	
terméken	megtalálható	az	elektromos	és	elektronikus	hulladékok	besorolására	
vonatkozó	szimbólum	(WEEE).
A	terméket	magas	minőségű	alkatrészekből	és	anyagokból	állították	elő,	amel-
yek	ismételten	felhasználhatók	és	alkalmasak	az	újrahasznosításra.		A	hulladék	

terméket	annak	élettartamának	végén	ne	a	szokásos	háztartási	vagy	egyéb	hulladékkal	
együtt	selejtezze	le.	Vigye	el	azt	egy	az	elektromos	és	elektronikus	berendezések	újra-
hasznosítására	szakosodott	begyűjtőhelyre.	A	begyűjtőhelyek	kapcsán	kérjük,	tájékozód-
jon a helyi hatóságoknál.
Az RoHS-irányelvnek való megfelelés:
Az	Ön	által	megvásárolt	termék	megfelel	az	uniós	RoHS-irányelv	(2011/65/EU)	köve-
telményeinek.		A	termék	nem	tartalmaz	az	irányelvben	meghatározott	káros	vagy	tiltott	
anyagokat.
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2 Üzembe helyezés
A	termék	beszerelésével	kapcsolatban	forduljon	a	
legközelebbi	szervizhez.	Mielőtt	kihívná	a	szervizt,	olvassa	
el	a	használati	útmutatót	és	ellenőrizze,	hogy	az	áramforrás,	
a	csapvíz	és	a	vízleeresztő	rendszer	megfelelő-e.	Ellenkező	
esetben,	a	szükséges	teendők	elvégzéséhez	hívjon	szerelőt.

C
A	beszerelés	helyén	található	elektromos	hálózat,	
csapvíz	és	szennyvíz	csatornák	előkészítése	minden	
esetben	a	vásárló	felelőssége.

B fiGyElmEztEtéS: A	termék	üzembe	helyezését	
és	elektromos	csatlakozásainak	előkészítését	kizárólag	
az arra feljogosított szerviz szakemberével végeztesse 
el.	A	gyártó	nem	vállal	felelősséget	a	jogosulatlanul	
végzett	javítási	munkák	miatt	bekövetkező	károkért.

A fiGyElmEztEtéS:A	beszerelést	megelőzően	
vegye szemügyre a gépet, hogy nincsenek-e rajta 
sérülések.	Amennyiben	vannak,	ne	szerelje	be	a	
készüléket.	A	sérült	készülékek	veszélyt	jelentenek.

C Biztosítsa, hogy az üzembe helyezéskor vagy a tisztítási 
műveletek	során	végzett	mozgatáskor	a	vízbevezető	
és	a	leeresztő	csövek,	továbbá	a	tápkábel	soha	ne	
hajoljanak	meg	és	törjenek	meg.

2.1 megfelelő helyszín az üzembe helyezéshez
•	 A	gépet	szilárd	talajon	helyezze	el.	Ne	helyezze	a	gépet	
hosszú,	bolyhos	szőnyegre	vagy	más,	hasonló	felületre.

•	 A	mosógép	és	a	szárítógép	összes	tömege	(teljes	töltettel	
és	egymásra	helyezve)	körülbelül	180	kilogramm.	A	
terméket	olyan	szilárd	és	vízszintes	talajra	helyezze,	
melynek	elegendő	a	teherbírása.

•	 Soha	ne	helyezze	a	készüléket	a	tápkábelre.
•	 Soha	ne	helyezze	a	készüléket	olyan	helyre,	ahol	a	
környezeti	hőmérséklet	0ºC	alá	csökkenhet.

•	 A	terméket	úgy	helyezze	el,	hogy	a	bútorok	szélétől	
legalább 1 cm távolságra legyen.

2.2 A csomagolás eltávolítása
A	csomagolóanyag	eltávolításához	billentse	hátra	a	
csomagot.	A	csomagolást	a	szalag	meghúzásával	tudja	
leválasztani.

2.3 A szállításhoz használt 
rögzítések eltávolítása

A fiGyElmEztEtéS: A	csomagolás	eltávolítása	előtt	
soha	ne	távolítsa	el	a	szállításhoz	használt	rögzítéseket.

A fiGyElmEztEtéS: A	gép	használatba	vétele	
előtt	távolítsa	el	a	szállításhoz	használt	biztonsági	
csavarokat.	Ellenkező	esetben	a	gép	megsérülhet.

1.	Egy	megfelelő	villáskulcs	segítségével	lazítsa	meg	a	
csavarokat, amíg már kézzel is csavarhatóak (C).

2.	Óvatos	csavarásokkal	távolítsa	el	őket.

3.	A	műanyag	fedőket	(a	használati	útmutatóval	együtt	a	
csomagban	található)	csatlakoztassa	a	panel	hátulján	lévő	
lyukakhoz. (P)

C A	biztonsági	csavarokat	tartsa	biztonságos	helyen	arra	az	
esetre,	ha	újra	át	kellene	helyeznie	a	gépet.

C A	biztonsági	csavarok	megfelelő	rögzítése	nélkül	soha	ne	
mozgassa és szállítsa a terméket!

2.4 Csatlakoztassa a vízellátást

C
A	gép	üzemeltetéséhez	a	víznyomásnak	1	és	10	bar	(0,1	
–	1	MPa)	közt	kell	lennie.	A	gép	megfelelő	működéséhez	
10-80 liter víznek kell átfolynia percenként. Magasabb 
víznyomás	esetén	iktasson	be	nyomáscsökkentő	
szelepet.

A
fiGyElmEztEtéS: Egyetlen	vízbeömlővel	
rendelkező	modellek	nem	csatlakoztathatók	a	melegvizes	
csaphoz.	Ilyen	esetben	a	ruhák	károsodhatnak,	de	
az	is	előfordulhat,	hogy	a	gép	átkapcsol	biztonsági	
üzemmódba	és	nem	indul	el.

A
fiGyElmEztEtéS: Az	új	termékhez	ne	használjon	
régi	vagy	használt	vízbeömlő	tömlőket.	Az	ugyanis	foltos	
szennyeződést	okozhat	a	mosott	ruhán.
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	 Húzza	meg	kézzel	az	anyákat.	Az	anyák	megszorításához	
soha ne használjon szerszámot.

	 A	csatlakoztatás	után	nyissa	ki	teljesen	a	csapot	és	
ellenőrizze,	észlel-e	szivárgást	a	csatlakozási	pontokon.	
Amennyiben	szivárgást	talál,	zárja	el	a	csapot	és	távolítsa	
el	az	anyát.	A	tömítő	ellenőrzését	követően	gondosan	
erősítse	vissza	az	anyát.	A	szivárgások	és	a	sérülések	
elkerülése	érdekében	tartsa	elzárva	a	csapot,	amikor	a	
készülék nincs használatban.

2.5 Vízelvezető csatornához 
való csatlakoztatás
•	 A	tömlő	végét	közvetlenül	a	lefolyóhoz	vagy	a	kádhoz	kell	

csatlakoztatni. 

A fiGyElmEztEtéS: Ha	a	vízleeresztés	közben	a	
tömlő	kikerül	az	illesztés	helyéről,	a	lakást	elöntheti	a	
víz.	Ezenfelül,	a	magas	mosási	hőmérsékletek	miatt	
a	forrázás	kockázata	is	fennáll!	Az	ilyen	helyzetek	
elkerülése	érdekében,	továbbá	az	egyetlenes	vízfelvétel	
és	leeresztés	biztosítása	érdekében,	a	leeresztő	tömlő	
végét	megfelelően	szorítsa	meg,	hogy	az	ne	tudjon	
kicsúszni	a	helyéről.	

•	 A	tömlőt	legalább	40,	maximum	100	cm	magasan	kell	
csatlakoztatni.

•	 Amennyiben	a	padlóra	lefektetett	vagy	annak	közelében	
lévő	(a	padló	felett	kevesebb,	mint	40	centi	magasságban	
található)	tömlőt	megemeli,	akkor	a	vízelvezetés	
nehézzé	válik,	a	mosott	ruhák	pedig	túlságosan	vizesek	
maradhatnak.	Ennek	következtében,	tartsa	be	az	ábrán	
megadott	magasságokat.

10
0c

m

40
cm

•	 Annak	elkerülése	érdekében,	hogy	a	szennyes	víz	
visszafolyhasson	a	gépbe,	továbbá	a	könnyebb	leeresztés	
érdekében,	soha	ne	merítse	bele	a	tömlő	végét	a	
szennyes vízbe, illetve ne nyomja 15 cm-nél mélyebbre a 
leeresztő	csonkba.		Ha	a	tömlő	túl	hosszú,	vágja	vissza.

•	 A	tömlő	vége	nem	tekeredhet	meg,	nem	szabad	ráállni	és	
azt	a	lefolyó	és	a	gép	között	nem	szabad	meghajlítani.

•	 Amennyiben	a	tömlő	hossza	túl	rövid,	csatlakoztasson	
hozzá	egy	eredeti	hosszabbító	tömlőt.	A	tömlő	nem	
lehet	hosszabb	3,2	méternél.	A	vízszivárgás	elkerülése	
érdekében	a	hosszabbító	cső	és	a	gép	lefolyócsöve	
közötti	csatlakozást	megfelelően	meg	kell	szorítani,	úgy,	
hogy	az	ne	jöjjön	szét,	és	ne	szivárogjon.

2.6 A lábak beállítása

A fiGyElmEztEtéS: A	termék	csendesebb	
és	rázkódásmentes	működése	érdekében	annak	
vízszintesen,	a	lábain	megfelelően	kiegyensúlyozva	kell	
állnia.	A	lábak	beállításával	egyensúlyozza	ki	a	gépet.	
Ellenkező	esetben	a	gép	elmozdulhat	a	helyéről,	ami	
törést	és	rezgési	problémákat	okozhat.

1.	Kézzel	lazítsa	meg	a	gép	talpán	található	csavarokat.
2.	Állítsa	be	a	lábakat	úgy,	hogy	a	termék	vízszintesen	és	

stabilan álljon.
3.	Húzza	meg	kézzel	az	anyákat.

A fiGyElmEztEtéS: Ne	használjon	semmilyen	
szerszámot	a	csavarok	meglazításához!	Az	ugyanis	a	
lábak sérülését okozhatja.

2.7 Elektromos csatlakoztatás
A	terméket	egy	16A-es	biztosítékkal	védett,	földelt	
konnektorhoz	csatlakoztassa.	Cégünk	nem	vállal	felelősséget	
a termék (az országában érvényes jogszabályoknak 
megfelelő)	földelés	nélkül	használatából	eredő	károkért.
•	 A	csatlakozásnak	meg	kell	felelnie	az	adott	ország	
nemzeti	előírásainak.

•	 A	tápkábel	dugaszának	könnyen	elérhető	helyen	kell	
lennie.

•	 Amennyiben	a	házban	található	biztosíték	vagy	
megszakító	aktuális	értéke	kevesebb,	mint	16	Amper,	egy	
képzett	villanyszerelővel	szereltessen	be	egy	16	Amperes	
biztosítékot.

•	 A	„Műszaki	adatok"	fejezetben	meghatározott	
feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.

•	 Hosszabbítók	és	többdugaszos	aljazatok	segítségével	ne	
csatlakoztassa a készüléket.

B fiGyElmEztEtéS: A	sérült	tápkábeleket	a	kijelölt	
szerviz szakemberével cseréltesse ki.

A gép szállítása
1.	Szállítás	előtt	húzza	ki	a	készüléket	a	konnektorból.
2.	Távolítsa	el	a	leeresztő	és	a	vízellátás	csatlakozásait.
3.	Engedjen	le	a	termékben	maradt	összes	vizet.	
4.	Az	eltávolítási	folyamat	sorrendjével	ellentétes	sorrendben	

helyezze vissza a szállításhoz használt biztonsági 
csavarokat.

C A	biztonsági	csavarok	megfelelő	rögzítése	nélkül	soha	
ne mozgassa és szállítsa a terméket!

A fiGyElmEztEtéS: A	csomagolóanyagok	veszélyt	
jelentenek	a	gyermekekre.	Olyan	helyen	tárolja	azokat,	
hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.



7 / HU Mosógép / Használati útmutató

•	 A	mosószer	csomagolásán	javasolt	mennyiségnél	soha	ne	
használjon	több	mosószert.

3.4 Első használat
A	termék	használatának	megkezdése	előtt	győződjön	
meg	róla,	hogy	a	„Fontos	biztonsági	és	környezetvédelmi	
utasítások"	és	az	„Üzembe	helyezés"	című	fejezetekben	leírt	
útmutató	szerint	elvégezte-e	az	összes	előkészítő	műveletet.
Az	első	mosás	megkezdése	előtt	futtassa	le	a	dobtisztító	
programot.	Ha	az	Ön	gépe	esetében	nincs	ilyen	program,	
kövesse	a	5.2	fejezetben	ismertetett	eljárást.

C Kizárólag	mosógépekhez	használatos	vízkőmentesítőt	
használjon.

C
A	gyártás	során	végzett	minőségellenőrzési	folyamatot	
következtében	víz	maradhatott	a	gépben.	Ez	nincs	káros	
hatással a termékre.

3.5 Helyes ruhamennyiség
A	maximálisan	mosható	ruhamennyiség	a	szennyes	
jellegétől,	a	szennyezettség	fokától	és	a	használni	kívánt	
mosási programtól függ.
A	gép	automatikusan	a	belehelyezett	ruha	súlyának	
megfelelő	mennyiségű	vizet	tölt	be.

A fiGyElmEztEtéS: Kövesse	a	„Program	és	
fogyasztási	táblázatban”	megadottakat.	Túlterhelés	
esetén a gép mosóteljesítménye nagymértékben 
lecsökken.	Ezenkívül	az	erős	zaj	és	a	rezgés	okozhat	
problémákat.

3.6 A szennyes betöltése
1	 Nyissa	ki	a	betöltőajtót.
2	 A	ruhaneműt	lazán	helyezze	be	a	gépbe.
3	 Nyomja	be	az	ajtót,	amíg	egy	kattanó	hangot	nem	hall.	
Győződjön	meg	róla,	hogy	semmi	sem	csípődött	be	az	
ajtónál.

C A	betöltőajtó	a	program	működése	közben	lezáródik.	Az	
ajtó	csak	a	program	befejeződésekor	nyitható	ki.

A fiGyElmEztEtéS: A	szennyes	rossz	behelyezése	
rezgést	és	erős	zajt	okozhat	a	gép	belsejében.

3.7 A mosószer és az öblítőszer használata

C
Mosószer,	öblítő,	keményítő,	ruhafesték,	fehérítő	vagy	
vízkőmentesítő	használata	esetén	alaposan	olvassa	el	a	
csomagoláson	található	gyártói	utasításokat	és	kövesse	a	
javasolt	mennyiségekre	vonatkozó	útmutatót.	Használjon	
mérőpoharat,	ha	van.

mosószeradagoló fiók
A	mosószeradagoló	fiók	három	egységből	áll:
–	(1)	előmosáshoz
–	(2)	főmosáshoz
–	(3)	öblítéshez
–	(*)	az	öblítő	adagolójában	egy	szifon	is	található.

3 Előkészítés
3.1 A mosnivaló szétválogatása
•	 A	program	kiválasztása	előtt	válogassa	szét	a	ruhákat	
anyag,	szín,	szennyezettségi	fok	és	a	megengedett	
vízhőmérsékleti	értékek	szerint.

•	 Minden	esetben	tartsa	be	a	ruhák	címkéjén	feltüntetett	
utasításokat.

3.2 A ruhák előkészítése a mosáshoz
•	 A	fémtartozékokkal	ellátott	ruhadarabok	(például	
merevítős	melltartók,	övcsatok	vagy	fémgombok)	
károsíthatják	a	gépet.	A	mosás	előtt	távolítsa	el	a	fém	
részeket, illetve mosóhálóban vagy párnahuzatban mossa 
a ruhákat.

•		Mosás	előtt	vegyen	ki	minden	tárgyat	a	ruhák	zsebéből,	
pl.	pénzérme,	toll,	gémkapcsok,	majd	fordítsa	és	kefélje	
ki	a	zsebeket.	Az	ilyen	tárgyak	kárt	tehetnek	a	termékben,	
illetve	zajt	okozhatnak	mosás	közben.

•	 A	kisméretű	ruhákat,	pl.	gyermekzoknikat	és	
nejlonharisnyát mosóhálóban vagy párnahuzatban mossa.

•	 A	függönyöket	összepréselés	nélkül	helyezze	be	a	gépbe.	
Távolítsa	el	a	függöny	csipeszeit.

•	 Húzza	fel	a	zipzárakat,	varrja	fel	a	meglazult	gombokat	és	
javítsa	meg	a	szakadásokat.

•	 A	„gépben	mosható”	vagy	a	„kézzel	mosható”	termékeket	
kizárólag	a	megfelelő	programmal	mossa.

•	 Ne	mossa	együtt	a	színes	és	fehér	ruhákat.	Az	új,	sötét	
ruhák sok festéket kiereszthetnek magukból. Ezért fontos, 
hogy	azokat	külön	mossa.

•	 A	makacs	foltokat	mosás	előtt	kezelje	a	megfelelő	
módon.	Ha	nem	biztos	a	dolgában,	kérjen	tanácsot	egy	
száraztisztítótól.

•	 Kizárólag	gépi	mosáshoz	használatos	festékeket/
színezőket	és	vízkőmentesítőket	használjon.	Minden	
esetben	kövesse	a	csomagoláson	található	utasításokat.

•	 A	nadrágokat	és	a	kényes	ruhákat	kifordítva	mossa.
•	 Az	angóra	gyapjúból	készült	ruhákat	mosás	előtt	tegye	
be	pár	órára	a	fagyasztóba.	Ily	módon	megóvhatja	ezt	a	
kényes	ruhaneműt.

•	 Az	olyan	szennyest,	melyen	liszt,	mészkőpor,	tejpor	stb.	
található,	a	mosógépbe	történő	behelyezés	előtt	alaposan	
rázza	ki.	Az	ilyen	porok	idővel	összegyűlhetnek	a	mosógép	
belső	alkatrészeiben,	és	kárt	tehetnek	a	gépben.

3.3 teendők az energiatakarékosság jegyében
A	következő	információk	elősegítik	a	termék	gazdaságos	és	
energiatakarékos használatát.
•	 A	terméket	minden	esetben	a	program	által	megengedett	
legnagyobb	kapacitással	használja,	de	soha	ne	helyezzen	
be	ennél	több	ruhát.	Lásd:	„Program	és	fogyasztási	
táblázat".

•	 Mindig	kövesse	a	mosószer	csomagolásán	feltüntetett	
utasításokat.

•	 A	kismértékben	szennyezett	ruhákat	mindig	alacsony	
hőmérsékleten	mossa.

•	 Kismennyiségű,	kismértékben	szennyezett	ruhákhoz	
használjon gyorsabb programokat.

•	 A	kismértékben	szennyezett	ruhákhoz	ne	használjon	
előmosást	és	magas	mosási	hőmérsékletet.

•	 Ha	használni	szeretné	a	gép	szárító	funkcióját,	
akkor válassza a mosási folyamat alatti leggyorsabb 
centrifugálási sebességet. 
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mosószer, öblítő és más tisztítószerek
•	 A	program	elindítása	előtt	adagoljon	mosószert	és	öblítőt.
•	 A	program	futása	alatt	soha	ne	hagyja	nyitva	a	
mosószeradagoló	fiókot!

•	 Amennyiben	előmosás	nélküli	programot	használ,	soha	
ne	öntsön	mosószert	az	előmosó	rekeszbe	(„1”	számú	
rekesz). "1"). 

•	 Előmosást	alkalmazó	program	használatakor	soha	ne	
öntsön	folyékony	mosószert	az	előmosó	rekeszbe	(„1”	
számú	rekesz).	"1").

•	 Mosószeres	zacskó	vagy	mosólabda	használata	esetén	
soha	ne	válasszon	előmosást	használó	programot.	A	
mosószeres	zacskót	vagy	a	mosólabdát	közvetlenül	a	
mosandó	ruha	közé	helyezze.

•	 Folyékony	mosószer	használata	esetén	soha	ne	
feledje	el	betenni	folyékony	mosószer	kupakot	a	fő	
mosószeradagolóba	(„2”	számú	rekesz).	"2").

A mosószer fajtájának megválasztása
Az	alkalmazandó	mosószer	fajtája	az	anyag	jellegétől	és	
színétől	függ.
•	 Színes	és	fehér	ruhaneműhöz	más-más	mosószert	

használjon.
•	 A	kényes	ruhákat	speciális,	kizárólag	finom	ruhákhoz	
megfelelő	mosószerrel	mossa	(folyékony	mosószer,	
gyapjúsampon	stb.).	

•	 Sötét	szenű	ruhák	és	paplan	mosásakor	folyékony	
mosószert	célszerű	használni.

•	 A	gyapjúneműt	speciális	gyapjú	mosószerrel	mossa.

A fiGyElmEztEtéS: Kizárólag	gépi	mosáshoz	
készült mosószert használjon.

A fiGyElmEztEtéS: Ne	használjon	szappanport.

mosószeradagoló fiók beállítása
A	használandó	mosószer	mennyisége	attól	függ,	hogy	
mennyi ruhát kell kimosni, mennyire piszkosak a ruhák, 
illetve milyen a vízkeménység.
•	 Ne	használjon	a	csomagoláson	feltüntetett	mennyiségnél	
több	mosószert,	így	elkerülheti	a	túlzott	mértékű	habzást,	
a	nem	megfelelő	öblítést,	emellett	még	spórolhat	is	és	
kíméli	a	környezetet.

•	 Kisebb	mennyiségű	és	kevésbé	szennyezett	ruhákhoz	
használjon kevesebb mosószert.

Öblítők használata
Töltse	az	öblítőt	a	mosószeradagoló	fiók	öblítő	rekeszébe.
•		Az	öblítőt	soha	ne	töltse	a	(>max<)	szint	fölé.
•		Ha	az	öblítő	besűrűsödött,	hígítsa	fel	vízzel,	mielőtt	a	
mosószeradagoló	fiókba	töltené.

folyékony mosószerek használata
Amennyiben a termék folyékonymosószer-tartó 
kupakot is tartalmaz:
•	 Helyezze	a	folyékonymosószer-tartó	kupakot	ebbe	a	

rekeszbe: "2".
•		Ha	az	öblítő	besűrűsödött,	hígítsa	fel	vízzel,	mielőtt	azt	a	
mosószeradagoló	kupakba	töltené.

  
Amennyiben a termék nem tartalmaz folyékony 
mosószertartó kupakot:
•	 Ne	használjon	folyékony	mosószert	előmosáshoz	olyan	
programok	esetén,	melyek	előmosást	használnak.

•	 Amennyiben	a	Késleltetett	indítás	funkciót	használja	a	
folyékony	mosószer	foltot	hagyhat	a	ruhákon.	Amennyiben	
Késleltetett	indítást	kíván	használni,	soha	ne	használjon	
folyékony mosószert.

Gél és tablettás mosószer használata
•	 Amennyiben	a	gél	folyékony	halmazállapotú	és	a	

mosógép nem tartalmaz speciális folyékonymosószer-
tartó	kupakot,	akkor	a	gélt	az	első	vízbeszívás	során	
öntse	be	fő	mosószertartó	rekeszbe.	Amennyiben	a	
mosógép folyékonymosószer-tartó kupakot is tartalmaz, 
a	mosószert	ebbe	a	kupakba	öntse	a	program	elindítása	
előtt.

•	 Amennyiben	a	gél	nem	folyékony	halmazállapotú	vagy	
kapszula	alakú	folyékony	tablettát	használ,	ezeket	
közvetlenül	a	dobba	kell	behelyezni	a	mosás	megkezdése	
előtt.

•	 A	tablettás	mosószert	a	mosógép	fő	mosórészébe	(„2”	
számú	rekesz),	vagy	közvetlenül	a	dobba	kell	tenni.

C
Előfordulhat,	hogy	a	mosószeres	rekeszbe	helyezett	
tabletták	egy	része	a	rekeszben	marad.	Ha	ilyet	
tapasztal,	a	következő	mosások	alkalmával	helyezze	a	
tablettát	a	szennyes	közé,	majd	csukja	be	a	dob	alsó	
részét.

C Tablettát	vagy	gélt	csak	előmosás	nélküli	programok	
esetén használjon.

Keményítő használata
•	 A	folyékony	keményítőt,	a	por	alapú	keményítőt	vagy	a	
ruhafestéket	az	öblítő	rekeszébe	töltse.

•	 Egy	mosási	menetben	ne	használjon	öblítőt	és	keményítőt	
is.

•	 Keményítő	használata	után	tisztítsa	meg	a	mosógép	
belsejét	egy	tiszta,	nedves	ronggyal.

fehérítőszer használata
•	 Válasszon	ki	egy	előmosást	is	tartalmazó	programot,	
majd	az	előmosás	megkezdésekor	adatoljon	a	gépbe	
fehérítőszert.	Ne	tegyen	mosószert	az	előmosás	rekeszbe.	
Alternatív	megoldásként	olyan	programot	válasszon	ki,	
ami	extra	öblítés	funkciót	tartalmaz.	Az	öblítés	első	lépése	
(vízbeszívás	a	mosószertartóból)	közben	adja	hozzá	a	
fehérítőszert.

•	 Soha	ne	keverje	össze	a	mosószert	és	a	fehérítőt.
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•	 A	bőrirritáció	elkerülése	érdekében	csak	kevés	fehérítőszert	
használjon	(kb.	50	ml)	és	öblítse	ki	alaposan	a	ruhákat.	A	
fehérítőszert	soha	ne	öntse	közvetlenül	a	ruhákra,	és	ne	
használja színes ruhákon. 

•	 Oxigén	alapú	fehérítők	esetén	alacsony	hőmérsékletű	
programot válasszon. 

•	 Az	oxigén	alapú	fehérítőszerek	mosószerekkel	együtt	is	
alkalmazhatók; igaz, ha a viszkozitása nem egyezik meg 
a	mosószer	viszkozitásával,	abban	az	esetben	előbb	a	
mosószert	töltse	be	a	„2"	számú	rekeszbe,	és	várja	meg,	
amíg	a	gép	a	vízbeszívás	közben	beviszi	a	mosószert.	
A	fehérítőt	ugyanazon	a	rekeszen	keresztül,	ugyanazon	
vízbeszívás	során	adja	hozzá.

Vízkőmentesítő használata
•		Ha	szükséges,	kizárólag	mosógéphez	használatos	
vízkőmentesítőszert	használjon.	

Ruhák

Világos és fehér ruhák Színek Sötét színek Kényes/Gyapjú/
Selyem ruhák

(A	javasolt	
hőmérséklettartományt	
a szennyezettségi szint 
határozza	meg:	40-90	°C)

(A	javasolt	
hőmérséklettartományt	
a szennyezettségi szint 
határozza	meg:	hideg	
-40 °C)

(A	javasolt	
hőmérséklettartományt	
a szennyezettségi szint 
határozza	meg:	hideg	
-40 °C)

(A	javasolt	
hőmérséklettartományt	
a szennyezettségi szint 
határozza	meg:	hideg	
-30 °C)

Sz
en

ny
ez

et
ts

ég
i s

zi
nt

Erősen 
szennyezett

(makacs foltok, pl. 
fű,	kávé,	gyümölcs	
és vér.)

Előfordulhat,	hogy	előkezelést	
kell végeznie a foltokon vagy 
előmosást	kell	végeznie.	
Fehér	ruhákhoz	mosóporok	
és folyékony mosószerek 
is	használhatók,	az	erősen	
szennyezett ruhákhoz javasolt 
mennyiségben.	A	mosópor	
használatát	agyag	vagy	föld	
okozta	szennyeződésekhez,	
illetve olyan foltok esetében 
használja, amelyek érzékenyek 
a	fehérítőkre.	

Színes ruhákhoz mosóporok 
és folyékony mosószerek 
is	használhatók,	az	erősen	
szennyezett ruhákhoz 
javasolt mennyiségben. 
A	mosópor	használatát	
agyag	vagy	föld	okozta	
szennyeződésekhez,	illetve	
olyan foltok esetében 
használja, amelyek 
érzékenyek	a	fehérítőkre.	
A	mosószereket	fehérítő	
nélkül használja.

Színes	és	sötét	
ruhákhoz folyékony 
mosószerek 
használhatók, az 
erősen	szennyezett	
ruhákhoz javasolt 
mennyiségben.

Lehetőleg	a	kényes	
ruhákhoz gyártott 
folyékony mosószert 
használjon.	A	pamut	és	
selyem ruhákat az ilyen 
anyagokhoz készült, 
speciális mosószerekkel 
mossa.

Normál 
szennyezettség

(Például,	a	test	által	
a gallérokon és az 
ingujjakon okozott 
szennyeződések)

Fehér	ruhákhoz	mosóporok	
és folyékony mosószerek 
is használhatók, a normál 
szinten szennyezett ruhákhoz 
javasolt mennyiségben.

Színes ruhákhoz mosóporok 
és folyékony mosószerek 
is használhatók, a normál 
szinten szennyezett 
ruhákhoz javasolt 
mennyiségben.	A	
mosószereket	fehérítő	
nélkül használja.

Színes	és	sötét	
ruhákhoz folyékony 
mosószerek 
használhatók, a normál 
szinten szennyezett 
ruhákhoz javasolt 
mennyiségben. 

Lehetőleg	a	kényes	
ruhákhoz gyártott 
folyékony mosószert 
használjon.	A	pamut	és	
selyem ruhákat az ilyen 
anyagokhoz készült, 
speciális mosószerekkel 
mossa.

Enyhén 
szennyezett

(Nincs	látható	
szennyeződés.)

Fehér	ruhákhoz	mosóporok	
és folyékony mosószerek 
is használhatók, az enyhén 
szennyezett ruhákhoz javasolt 
mennyiségben.

Színes ruhákhoz mosóporok 
és folyékony mosószerek 
is használhatók, az enyhén 
szennyezett ruhákhoz 
javasolt mennyiségben. 
A	mosószereket	fehérítő	
nélkül használja.

Színes	és	sötét	
ruhákhoz folyékony 
mosószerek 
használhatók, az 
enyhén szennyezett 
ruhákhoz javasolt 
mennyiségben.

Lehetőleg	a	kényes	
ruhákhoz gyártott 
folyékony mosószert 
használjon.	A	pamut	és	
selyem ruhákat az ilyen 
anyagokhoz készült, 
speciális mosószerekkel 
mossa.
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4 A termék üzemeltetése

4.1 Kezelőpult

1	-	Programválasztó	gomb	(Legfelső	pozíció	Be/Ki)
2	-	Kijelző
3	-	Késleltetett	indítás	jelző
4	-	Programjelző
5 - Start/Szünet gomb

6	-	Kiegészítő	funkció	gombok
7	-	Centrifugázás	sebességbeállító	gomb
8	-	Hőmérséklet	beállító	gomb

1 2 3

4

5678

Indikatív értékek a szintetikus programokhoz (HU)

Tö
ltő

sú
ly

 (k
g)

Ví
zf

og
ya

sz
tá

s 
(l)

En
er

gi
af

og
ya

sz
tá

s 
(k

W
h)

Pr
og

ra
m

 
id

őt
ar

ta
m

a 
(p

er
c)

 *

Maradék 
nedvességtartalom (%) **

Maradék 
nedvességtartalom (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Szintetikus 60 2.5 45 0.90 100/120 45 40
Szintetikus 40 2.5 45 0.42 90/110 45 40
* A program Ön által kiválasztott mosási ideje a gép kijelzőjén látható. Előfordulhat, hogy a tényleges mosási idő 
némiképp eltér a kijelzőn látható értéktől.
** A maradék nedvességtartalom-értékek a kiválasztott centrifugálási sebesség szerint eltérőek lehetnek.
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4.2 A gép előkészítése
1.Győződjön	meg	róla,	hogy	a	tömlők	megfelelően	vannak-e	

csatlakoztatva. 
2.Dugja be a gép tápkábelét.
3.Fordítsa	el	teljesen	a	csapot.
4.Helyezze a gépbe a ruhákat. 
5.Adagoljon	mosószert	és	öblítőt.	

4.3 Programválasztás és tippek 
a hatékony mosáshoz
1.	Válasszon	ki	egy	programot	a	mosandó	ruha	típusának,	
mennyiségének	és	koszosságának	megfelelően	
(lásd:	„Program	és	fogyasztási	táblázat"	és	az	alábbi	
hőmérséklet	táblázat).

2.A	programválasztó	gomb	segítségével	válassza	ki	a	kívánt	
programot.

4.4 főprogramok 
Az	anyag	típusától	függően	használja	az	alábbi	
főprogramokat.
• Cottons (Pamut)
Pamut	anyagokhoz	ajánlott	(pl.	lepedő,	paplan-	és	
párnahuzat,	törülköző,	köntös,	fehérnemű	stb.).	A	ruhák	
erőteljes	mosása	egy	hosszabb	mosási	ciklus	alatt.
• Synthetics (Szintetikus)
Szintetikus	anyagokhoz	ajánlott	(ingek,	blúzok,	szintetikus/
pamut	keverék	stb.).	Kíméletesen	mos,	a	Pamut	programhoz	
képest	rövidebb	mosási	ciklussal.
Függönyök	és	csipke	esetében	ajánlatos	a	„Szintetikus	40	
˚C"°	program	használata,	az	előmosás	és	a	gyűrődésgátló	
funkciók	kiválasztása	mellett.	Mivel	ezek	hálós	textúrája	
fokozza a habzást, a fátylak/csipkék mosásához kevés 
mosószert	használjon.	Ne	tegyen	mosószert	az	előmosás	
rekeszbe.
• Woollens (Gyapjú)
Gyapjú	ruhákhoz	ajánlott.	Válassza	ki	a	ruhák	címkéjén	
feltűntetett	hőmérsékletet.	Gyapjúneműhöz	használjon	
megfelelő	mosószert.

„E	mosógép	gyapjú	mosási	programját	a	'The	
Woolmark	Company'	tesztelte	és	hagyta	jóvá	a	
„mosógépben	mosható”	címkével	ellátott	Woolmark	
ruházati termékek mosására vonatkozóan, feltéve, 
hogy	a	ruhák	mosására	a	ruhanemű	címkéjén	
található,	valamint	a	mosógép	gyártója	által	kiadott	
utasításoknak	megfelelően	kerül	sor.	M1368”  
„Az	Egyesült	Királyságban,	Írországban,	Hong	
Kongban	és	Indiában	a	Woolmark	védjegy	egyben	
tanúsító	védjegy.”

4.5 Egyéb programok 
Különleges	esetekre	különleges	programok	állnak	
rendelkezésre.

C Az	egyéb	programok	modellenként	eltérőek	lehetnek.

• Cottons Eco (Pamut Eco)
Amennyiben	a	normál	szennyezettségű	pamut	ruhákat	és	
ágyneműket	ezzel	a	programmal	mossa,	magasabb	energia-	
és	vízhatékonyság	érhető	el	a	többi	pamut	programhoz	
képest.	A	tényleges	vízhőmérséklet	eltérhet	a	megállapított	
mosási	hőmérséklettől.	Ha	a	szennyes	mennyisége	kisebb	
(pl.	féltöltet	vagy	annál	kevesebb),	a	program	időtartama	
a	későbbi	fázisokban	automatikusan	lerövidül.	Ebben	az	
esetben	az	áram-	és	vízfogyasztás	gazdaságosabbá	válik.	Ez	
a	funkció	a	hátralévő	időt	kijelző	modelleken	található	meg.
• BabyProtect (Babaruha program)
Ezzel	a	hosszú	programmal	anti-allergén	és	higiéniás	mosást	
végezhet	magas	hőmérsékleten,	intenzív	és	hosszú	mosási	
ciklusokkal.  
• Gentle Care 20° (Kényes ruhadarabok 20°)
Ez	a	program	a	kényes	ruhaneműk	mosására	alkalmas.	
Finomabban	mos	a	Szintetikus	programhoz	képest	és	
közbenső	centrifugázást	nem	használ.	Olyan	ruhákhoz	kell	
használni, melyek esetében a finom mosás ajánlott.
• Hand Wash 20° (Kézi mosás 20°)
Ezzel	a	programmal	moshatóak	a	„gépben	nem	mosható”	
címkével	ellátott	gyapjú-	és	finom	ruhák.	A	ruhákat	igen	
kíméletesen	mossa,	hogy	azok	ne	károsodjanak.
• Daily Xpress (Napi expressz)
Ez a program az enyhén szennyes pamut ruhák 
gyorsmosását biztosítja.
• Xpress Super Short (Szuper rövid expressz)
E	program	segítségével	kis	mennyiségű,	enyhén	szennyezett	
pamut	ruhanemű	mosható	ki	rövid	idő	alatt.	A	gép	a	ruhákat	
30	˚C-on,	akár	14	perc	alatt	kimossa.
• Dark Care (Sötét mosás)
Ezt	a	programot	használja	sötét	színű	ruhák	kimosásához,	
valamint olyan ruhák esetében, melyeknek kifakulását 
szeretné	megelőzni.	A	mosás	során	a	gép	minimális	
mechanikai hatásnak teszi ki a ruhákat, alacsony 
hőmérsékleten.	Kifejezetten	sötét	ruhákhoz	való	folyékony	
mosószer	vagy	gyapjúmosószer	használatát	javasoljuk.
• Mix 40 (Vegyes 40)
E program segítségével a pamut és a szintetikus ruhákat 
szétválogatás nélkül, együtt moshatja.
• Shirts (Ing)
Ezzel a programmal a pamut, a szintetikus és a vegyes 
anyagú	ingek	együtt	moshatók.

• Sports (Sportruházat)
E	program	a	rövid	ideig	viselt	ruhák,	így	például	a	
sportruházat	mosására	alkalmas.	A	programmal	néhány	
darab	pamut	/	szintetikus	ruhanemű	mosható.

4.6 Speciális programok
Részletes	beállításokhoz	válassza	a	következő	programok	
valamelyikét:
• Rinse (Öblítés)
Ezt	a	programot	akkor	használja,	ha	külön	szeretne	öblíteni	
és keményíteni.
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• Spin + Drain (Centrifugálás + Szivattyúzás)
Ez	a	program	akkor	alkalmazható,	ha	a	mosandókon	további	
centrifugálást kívánunk elvégezni, vagy le akarjuk ereszteni 
a	vizet	a	gépből.
A	program	kiválasztása	előtt	válassza	ki	a	kívánt	
centrifugálási sebességet és nyomja meg a Start/Szünet 
gombot.	A	gép	először	leengedi	a	benne	lévő	vizet.	Ezután	
kicentrifugázza	a	ruhákat	a	megadott	sebességen,	és	
leengedi	a	ruhákból	kijövő	vizet.
Ha	csak	a	vizet	szeretné	leengedni,	de	nem	szeretne	
centrifugázni,	akkor	válassza	a	Szivattyúzás+Centrifugálás	
programot,	majd	a	Centrifugázás	sebességbeállító	gomb	
segítségével	válassza	ki	a	Nincs	centrifugálás	funkciót.	
Nyomja	meg	a	Start/Szünet	gombot.

C Finomabb	ruhák	esetében	használjon	alacsonyabb	
centrifugálási sebességet.

4.7 Hőmérséklet kiválasztása
Egy	új	program	kiválasztásakor	a	kijelzőn	megjelenik	egy	
hőmérsékleti	érték,	amely	az	adott	program	esetében	a	
megengedett	legmagasabb	érték.
A	hőmérséklet	csökkentéséhez	nyomja	meg	a	Hőmérséklet	
beállító	gombot.	A	hőmérséklet	így	fokozatosan	
csökkenthető.	

C
Ha	a	program	még	nem	érte	el	az	adott	melegítési	
fokozatot,	akkor	a	hőmérséklet-beállításon	anélkül	is	tud	
változtatni, hogy ehhez le kéne állítania a gépet.

4.8 Sebesség kiválasztása
Egy	új	program	kiválasztásakor	az	adott	programhoz	tartozó	
ajánlott	centrifugázási	sebesség	feltűnik	a	kijelzőn.
A	sebesség	csökkentéséhez	nyomja	meg	a	Centrifugázás	
sebességbeállító	gombot.	Így	a	sebesség	fokozatosan	
csökken.	Ezután	az	adott	modelltől	függően	a	„Rinse	Hold"	
(Öblítés	tartás)	vagy	a	„No	Spin"	(Nincs	centrifugázás)	opció	
megjelenik	a	kijelzőn.	Ezen	opciók	részletes	leírását	lásd	a	
“Segédfunkció	választás"	c.	fejezetben.
Öblítés tartás
Ha a program végeztével nem veszi ki azonnal a ruhákat, 
akkor	kiválaszthatja	az	öblítés	tartása	funkciót,	ezzel	a	
ruhák	az	utolsó	öblítővízben	maradnak	és	megelőzhető	a	
ruhák	meggyűrődése,	akkor,	amikor	nincs	víz	a	gépben.	
Amennyiben	a	folyamat	után	centrifugázás	nélkül	kívánja	
leereszteni	a	vizet,	nyomja	meg	a	Start/Szünet	gombot.	A	
program	ezután	folytatódik,	és	befejezi	a	víz	leeresztését.
Ha a vízben tartott szennyest szeretné kicentrifugázni, akkor 
állítsa	be	a	centrifugázás	sebességét,	majd	nyomja	meg	a	
Start/Szünet gombot.
A	program	folytatódik.	A	vizet	a	gép	leereszti,	a	ruhákat	
kicentrifugázza, és a program végig lefut.

C Ha a program még nem érte el a centrifugázási 
lépést,	akkor	a	centrifugálási	beállításon	anélkül	is	tud	
változtatni, hogy ehhez le kéne állítania a gépet.
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HU 15 Kiegészítő funkció
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Cottons
90 6 65 2,00 1200 • • • Hideg-90
60 6 65 1,35 1200 • • • Hideg-90
40 6 65 0,70 1200 • • • Hideg-90

Cottons Eco
60** 6 45 0,73 1200 40-60
60** 3 36 0,62 1200 40-60
40** 3 36 0,63 1200 40-60

BabyProtect 90 6 82 2,00 1200 • * 30-90
Xpress Super Short 30 2 40 0,11 1200 • Hideg-30

Daily Xpress
90 6 47 1,70 1200 • Hideg-90
60 6 60 1,00 1200 • Hideg-90
30 6 55 0,20 1200 • Hideg-90

Dark Care 40 2,5 58 0,45 800 * Hideg-40
Gentle Care 20° 20 3 45 0,15 600 • 20
Mix 40 40 3 45 0,50 800 • • • Hideg-40
Sports 40 3 48 0,45 800 • • • Hideg-40

Synthetics
60 2,5 45 0,90 800 • • • Hideg-60
40 2,5 45 0,42 800 • • • Hideg-60

Woollens 40 1,5 40 0,30 600 • Hideg-40
Shirts 60 2,5 55 0,90 600 • • • Hideg-60
Hand Wash 20° 20 1 30 0,15 600 20

4.9 Program- és fogyasztási táblázat

•	:	Választható
*	:	Automatikus	kiválasztás,	nem	törölhető.
**	:	Energia	címke	program	(EN	60456	Ed.3)
***	:	Ha	a	gép	maximális	centrifugázási	sebessége	alacsonyabb,	mint	ez	az	érték,	akkor	csak	a	maximális	centrifugázási	sebességet	lehet	
kiválasztani.
-	:	Tekintse	meg	a	program	leírását	a	maximális	ruhamennyiséget	illetően.

**	„A	Pamut	eco	40°C	és	a	Pamut	eco	60°C	standard	programok.”	E	programok	„40°C	standard	pamut	program”	és	„60°C	
standard	pamut	program”	néven	ismeretesek,	és	azokat	a	kezelőpulton	a 

  szimbólumok	jelölik.

C A	vízfogyasztás	és	az	energiafogyasztás	a	víznyomás,	a	vízkeménység	és	a	hőmérséklet,	a	környezeti	hőmérséklet,	a	
szennyes	típusa	és	mennyisége,	a	kiválasztott	kiegészítő	funkciók	és	a	tápfeszültség	függvényében	változhat.

C A	program	mosási	ideje	megjelenik	a	gép	kijelzőjén.	Előfordulhat,	hogy	a	tényleges	mosási	idő	némiképp	eltér	a	kijelzőn	
látható	értéktől.

C
A	táblázatban	szereplő	segédfunkciók	modellenként	eltérőek	lehetnek.	
„A	segédfunkciók	választhatóságát	a	gyártó	módosíthatja.	A	gyártó	hozzáadhat	új	válaszható	funkciókat,	vagy	eltávolíthat	
korábbi funkciókat."  
„A	gép	centrifugálási	sebessége	programonként	eltérő	lehet,	azonban	a	sebesség	nem	haladhatja	meg	a	gép	maximális	
centrifugálási sebességét."
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4.10 Segédfunkció kiválasztása
A	program	megkezdése	előtt	válassza	ki	a	kívánt	
segédfunkciókat.	Ezenfelül	a	segédfunkciókat	úgy	
is	kiválaszthatja/törölheti,	hogy	közben	a	gépet	nem	
kell leállítani. Ehhez az szükséges, hogy a gép még a 
segédfunkció	előtti	fázisban	legyen.
Amennyiben	a	segédfunkció	nem	választható	ki	vagy	
szakítható	meg,	abban	az	esetben	a	megfelelő	kiegészítő	
funkció lámpája 3-szor felvillan.

C Egyes funkciók nem használhatók egyszerre. Ilyen 
kombináció	például	az	Előmosás	és	a	Gyorsmosás.

C
Ha	második	segédfunkcióként	olyat	választ	ki	a	gép	
elindítása	előtt,	amelyik	összeférhetetlen	az	elsővel,	
akkor	az	első	segédfunkció	törlődik	és	csak	a	második	
marad	aktív.	Ha	például	először	kiválasztja	az	Előmosás	
funkciót,	majd	ezután	a	Gyorsmosás	funkciót,	akkor	
az	Előmosás	funkció	törlődik,	és	csak	a	Gyorsmosás	
funkció	marad	aktív.

C
Olyan	segédfunkciót	nem	lehet	kiválasztani,	amelyik	
összeférhetetlen	a	főprogrammal.	(Lásd:	„Program-	és	
fogyasztási táblázat")

C A	Segédfunkció	gombok	modellenként	eltérőek	
lehetnek.

• Prewash (Előmosás)
Előmosás	csak	erősen	szennyezett	ruhanemű	esetén	
ajánlott.	Előmosás	nélkül	energiát,	vizet,	mosószert	és	időt	
spórolhat.

C Fátylak	és	függönyök	esetében	mosószer	nélküli	
előmosás	javasolt.

• Quick Wash (Gyors mosás)
Ezt a funkciót a pamut és a szintetikus programokhoz lehet 
használni.	Enyhén	szennyezett	ruhák	esetében	csökken	a	
mosási	idő	és	az	öblítések	száma	is.

C
Amikor	kiválasztja	ezt	a	funkciót,	a	gépet	a	
programtáblázatban	meghatározott	maximális	
mennyiségű	szennyes	felével	töltse	meg.

• Extra Rinse (Öblítés plusz)
E	funkció	lehetővé	teszi	a	gép	számára,	hogy	a	főmosást	
követő	öblítésen	túl	egy	másik	öblítést	is	elvégezzen.	Ily	
módon	az	érzékeny	bőrűek	(csecsemők,	allergiás	személyek	
stb.)	számára	minimálisra	csökkenthető	a	ruhákon	maradó	
mosószer mennyisége.

Késleltetett indítás
A	Késleltetett	indítás	funkcióval	a	program	elindítása	akár	19	
órával	is	eltolható.	A	késleltetett	indítás	1	órás	pontossággal	
állítható be.

C Késleltetés	esetén	ne	használjon	folyékony	mosószert!	
Fennáll	a	ruhák	elszíneződésének	veszélye.

1.	Nyissa	ki	a	betöltőajtót,	tegye	be	a	ruhákat	és	adja	hozzá	
a mosószert stb.

2.	Válassza	ki	a	mosási	programot,	a	hőmérsékletet,	
a centrifugázási sebességet, és ha szükséges, a 
segédfunkciókat.

3.	A	Késleltetett	indítás	gomb	segítségével	állítsa	be	a	kívánt	
időt.

4.	Nyomja	meg	a	Start/Szünet	gombot.	A	késleltetési	idő	
megjelenik	a	kijelzőn.	A	késleltetett	indítás	kezdetét	veszi.	
A	késleltetett	indítás	ideje	mellett	a	“_”	szimbólum	föl-le	
mozog. 

C Az	indításig	hátralévő	idő	alatt	további	ruhák	adhatóak	a	
már	gépben	lévőkhöz.

5.	A	visszaszámlálás	végén	a	kiválasztott	program	
időtartama	jelenik	meg	a	kijelzőn.	A	“_”	szimbólum	ekkor	
eltűnik,	és	a	kiválasztott	program	elindul.

A késleltetési idő módosítása
Ha	a	visszaszámlálás	közben	módosítani	szeretné	az	
indításig	hátralévő	időt:
1.	Nyomja	meg	a	Késleltetett	indítás	gombot.	A	gomb	
minden	egyes	megnyomásával	az	idő	további	1	órával	nő.

2.	Ha	csökkenteni	szeretné	a	késleltetési	időt,	akkor	nyomja	
meg	a	Késleltetett	indítás	gombot	annyiszor,	hogy	a	
kijelzőn	a	kívánt	idő	legyen	látható.

A Késleltetett indítás funkció törlése
Amennyiben	a	késleltetést	törölni	szeretné,	és	azonnal	el	
szeretné	indítani	a	gépet:
1.	Állítsa	a	Késleltetett	indítás	időtartamát	nullára,	vagy	
forgassa	el	a	Programválasztó	gombot.	Így	a	Késleltetett	
indítás	funkció	törlődik.	A	Befejezés/Megszakítás	lámpa	
elkezd	folyamatosan	villogni.	

2. Ekkor válassza ki azt a programot, amit ismét el kíván 
indítani.

3.	A	program	elindításához	nyomja	meg	a	Start/Szünet	
gombot.

4.11 A program elindítása
1.	A	program	elindításához	nyomja	meg	a	Start/Szünet	

gombot.
2.	A	program	indulását	jelző	programjelző	lámpa	felkapcsol.

C
Amennyiben	a	programválasztási	folyamat	során	
nem választ ki programot, illetve 1 percig nem nyom 
meg	gombot,	a	gép	Szünet	üzemmódra	vált,	és	a	
hőmérséklet,	a	centrifugázási	sebesség,	valamint	az	ajtó	
világításának	szintje	csökken.	A	többi	fény	és	jelzőlámpa	
lekapcsol. Ha a Programválasztó gombot elforgatja, 
vagy ha bármelyik gombot megnyomja, akkor a fények 
és	a	jelzőlámpák	ismét	bekapcsolnak.
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4.12 Gyerekzár
Annak	érdekében,	hogy	a	gyermekek	ne	tudjanak	babrálni	
a	géppel,	használja	a	gyerekzárat.	Ezzel	elkerülhető,	hogy	a	
gyermekek	módosításokat	végezzenek	egy	adott	programon.

C
Ha	a	Programválasztó	gombot	elforgatja,	miközben	a	
Gyerekzár	aktív,	akkor	a	„Con"	üzenet	jelenik	meg	a	
kijelzőn.	A	Gyerekzár	nem	engedi,	hogy	módosítsa	a	
programot,	a	hőmérsékletet,	a	centrifugálási	sebességet	
és	a	segédfunkciókat.

C Amennyiben	a	Gyerekzár	aktiválva	van	és	elforgatja	
a Programválasztó gombot, a korábban kiválasztott 
program	fog	folytatódni.

A gyerekzár aktiválása:
1.	és	2.	A	Segédfunkció	gombok	lenyomása	és	nyomva	
tartása	3	másodpercig.	Az	1.	és	2.	Segédfunkció	gombokon	
a	lámpák	kigyulladnak,	és	a	„C03",	„C02",	illetve	a	„C01"	
megjelenik	a	kijelzőn,	mialatt	a	gombokat	3	másodpercig	
lenyomva	tartja.	Ezután	a	„Con"	üzenet	jelenik	meg	a	
kijelzőn,	jelezve,	hogy	a	gyerekzár	aktiválódott.	Ha	a	
gyerekzár	aktív,	és	közben	megnyomja	bármelyik	gombot,	
vagy elforgatja a programválasztó gombot, akkor ugyanez 
az	üzenet	jelenik	meg	a	kijelzőn.	Az	1.	és	2.	segédfunkció	
gombok (melyekkel a gyerekzár kikapcsolható) lámpái 3-szor 
felvillannak.
A gyerekzár kikapcsolása:
Mialatt a program fut, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 
másodpercig	az	1.	és	a	2.	segédfunkció	gombokat.	Az	1.	
és	2.	Segédfunkció	gombokon	a	lámpák	kigyulladnak,	és	a	
„C03",	„C02",	illetve	a	„C01"	megjelenik	a	kijelzőn,	mialatt	a	
gombokat	3	másodpercig	lenyomva	tartja.	Ezután	a	„COFF"	
üzenet	jelenik	meg	a	kijelzőn,	jelezve,	hogy	a	gyerekzár	
kikapcsolt.

C
A	fent	leírt	módszeren	kívül	a	Gyerekzárat	úgy	is	
kikapcsolhatja,	ha	Programválasztó	gombot	Be	/	Ki	
állásra	állítja,	úgy,	hogy	nem	működik	egyik	program	
sem, és ekkor egy másik programot választ ki.

C A	Gyerekzár	áramkimaradás	esetén,	illetve	a	gép	
kihúzása	esetén	sem	kapcsol	ki	magától.

4.13 A program folyamata
A	folyamatban	lévő	program	előrehaladása	a	Folyamatjelzőn	
keresztül	következő	nyomon.	Minden	program	kezdetekor	
a	megfelelő	programjelző-lámpa	kigyullad,	a	befejezett	
program	lámpája	pedig	kialszik.
A	segédfunkciókat,	a	sebességet	és	a	hőmérsékletet	
a	program	futása	közben,	annak	megállítása	nélkül	is	
beállíthatja.	Az	elvégzendő	módosítást	a	futó	program	
lépés	után	kell	elvégeznie.	Amennyiben	a	módosítás	nem	
kompatibilis	a	programmal,	a	megfelelő	lámpa	3	alkalommal	
felvillan.

C
Amennyiben	a	mosógép	nem	lép	át	a	centrifugázás	
lépésre,	elképzelhető,	hogy	az	Öblítéstartás	funkció	
aktiválva van, vagy az automatikus egyenetlen 
szennyes-elrendeződés	érzékelő	rendszer	azt	érzékelte,	
hogy	a	ruhák	egyenetlenül	vannak	elrendezve	a	gépben.

4.14 Ajtózár
A	betöltő	ajtó	egy	olyan	zárrendszerrel	rendelkezik,	amely	
a	nem	megfelelő	vízszint	esetén	megakadályozza	az	ajtó	
kinyitását.
Amennyiben	a	gépet	Szünet	módra	állítja,	a	betöltőajtó	
lámpája	villogni	kezd.	A	gép	folyamatosan	ellenőrzi	a	
belsejében	található	vízszintet.	Amennyiben	a	víz	szintje	
megfelelő,	a	Betöltőajtó	lámpája	1-2	percig	folyamatosan	
világít	és	a	betöltőajtó	kinyitható.	
Amennyiben	a	víz	szintje	nem	megfelelő,	a	Betöltőajtó	
lámpája	lekapcsol	és	a	betöltőajtó	nem	nyitható	ki.	
Amennyiben	mindenképp	ki	szeretné	nyitni	a	betöltőajtót,	
miközben	a	Betöltőajtó	lámpája	le	van	kapcsolva,	törölnie	kell	
az	aktuális	programot;	lásd	„Program	törlése"	című	fejezetet.	

4.15 A kiválasztások módosítása a 
program elindulását követően
A gép szünet üzemmódba állítása
A	program	futtatása	közben	a	gép	szüneteltetéséhez	a	
„Start/szünet"	gombot	kell	megnyomnia.	Az	aktuális	lépés	
lámpája	villogni	kezd,	mely	azt	jelzi,	hogy	a	gép	szünet	
üzemmódra	lett	állítva.	
Továbbá, amikor az ajtó nyithatóvá válik, az aktuális program 
lámpáján	kívül	a	Betöltőajtó	lámpája	is	folyamatosan	
világítani fog.
A segédfunkció, a sebesség és a hőmérséklet 
módosítása
Az	elért	programlépéstől	függően,	törölheti	vagy	aktiválhatja	
a	segédfunkciókat;	lásd	a	„Segédfunkciók	kiválasztása"	
című	fejezetet.	
Előfordulhat,	hogy	a	sebesség	és	a	hőmérséklet	beállításain	
is	módosítani	kell;	lásd	a	„Centrifugázási	sebesség	
kiválasztása"	és	a	„Hőmérséklet	kiválasztása"	című	
fejezeteket.

C Amennyiben	a	módosítás	nem	engedélyezett,	a	
megfelelő	lámpa	háromszor	felvillan.

Ruhák betöltése és kivétele
1.	Ha	a	gépet	szünetelési	üzemmódba	kívánja	helyezni,	
akkor	nyomja	meg	a	„Start/Szünet"	gombot.	Miközben	a	
gép	szüneteltetés	üzemmódban	van,	a	megfelelő	lépés	
lámpája villogni fog.

2.	Várjon,	amíg	a	Betöltőajtó	kinyithatóvá	válik.
3.	Nyissa	ki	a	Betöltőajtót	és	tegye	be	vagy	vegyi	ki	a	

ruhákat.
4.	Nyissa	ki	a	Betöltőajtót.
5.	Amennyiben	szükséges,	állítsa	be	a	segédfunkciókat,	a	
hőmérsékletet	és	a	centrifugálási	sebességet.	

6.	A	program	elindításához	nyomja	meg	a	Start/Szünet	
gombot. 
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5 Karbantartás és tisztítás
A	termék	élettartama	meghosszabbítható,	a	gyakran	
előforduló	problémák	pedig	elkerülhetők,	ha	a	gépet	
rendszeresen	tisztítja.

5.1 A mosószertartó fiók tisztítása
Tisztítsa	meg	rendszeresen	a	mosószertartót	(4-5	
menetenként)	annak	érdekében,	hogy	ne	rakódjon	le	benne	
a mosópor.

	 Az	eltávolításhoz	emelje	fel	a	szifon	hátsó	részét	az	ábrán	
látható	módon.	

C
Amennyiben	a	víz	és	az	öblítő	keveréke	a	
normálisnál	nagyobb	mértékben	kezd	összegyűlni	
a lágyító tartórekeszében, akkor a szifont ki kell 
tisztítani.

2	 Bő,	langyos	vízzel	mossa	ki	a	kádban	a	mosószertartó	
fiókot	majd	a	szívócsövet.	Tisztítás	közben	viseljen	
védőkesztyűt	vagy	használjon	megfelelő	kefét,	hogy	védje	
a	kezét	a	visszamaradt	mosószer-maradványoktól.

3	 A	fenti	tisztítási	műveletek	elvégzése	után	helyezze	vissza	
a	szifont	a	helyére	és	tolja	lefelé	az	elülső	részét,	hogy	a	
záró	fül	megfelelően	rögzüljön.

5.2 A betöltőajtó és a dob tisztítása
Dobtisztító	programmal	rendelkező	termékek	esetén	olvassa	
el	a	Termék	működtetése	-	Programok	című	fejezetet.
Dobtisztító	funkcióval	nem	rendelkező	gépek	esetén	kövesse	
az	alábbi	lépéseket	a	dob	tisztításához:	
Válassza	az	Additional Water (további víz) vagy Extra 
Rinse (Extra öblítés)	kiegészítő	funkciót.	Használjon	
egy	előmosásn	nélküli	Gyapjú	programot. Állítsa a 
hőmérsékletet a dobtisztító szeren lévő ajánlott 
értékre, melyet a jogosult szolgáltatók is meg tudnak 
Önnek adni. Futtassa	le	ezt	a	programot	szennyes	nélkül.	
A	program	indítása	előtt	tegyen	egy	zacskó	különleges	
dobtisztítószert	(ennek	hiányában	max.	100	gramm	
vízkőoldót)	a	fő	mosószeradagolóba	(“2”.	számú	adagoló)	Ha	
a	vízkőoldó	tabletta	formátumú,	akkor	tegyen	egy	tablettát	a	
2.	számú	moszószeradagolóba.	A	program	végét	követően	
szárítsa	ki	a	dob	belsejét	egy	tiszta	rongydarabbal.

C Kéthavonta	ismételje	meg	a	Dobtisztítás	
programot.

C Kizárólag	mosógépekhez	használatos	
vízkőmentesítőt	használjon.

Minden	mosás	után	ellenőrizze,	hogy	nem	maradt-e	idegen	
anyag	a	dobban.

4.16 Program megszakítása
A	program	megszakításához	forgassa	el	a	Programválasztó	
gombot	és	válasszon	ki	egy	másik	programot.	Az	előző	
program	ekkor	törlődik.	A	Befejezés	/	Törlés	lámpa	
folyamatosan	villogni	kezd,	mely	azt	jelzi,	hogy	a	program	
törölve	lett.	
A	szivattyú	funkció	1-2	percre	bekapcsol,	függetlenül	a	
program aktuális állásától, illetve attól, hogy a mosógépben 
van-e	víz	vagy	nincs.	Ezután	a	gép	készen	áll	az	új	program	
elindítására.

C
A	megállított	program	adott	lépésétől	függően	
előfordulhat,	hogy	az	új	programhoz	újra	fel	kell	töltenie	
a	gépet	mosószerrel	és	öblítővel.

4.17 Program vége
Ha	a	program	lejár,	az	„End”	felirat	megjelenik	a	kijelzőn.	
1.	Várja	meg,	amíg	az	ajtó	világítása	folyamatosan	elkezd	

világítani.
2.	Nyomja	meg	a	Be-	/	Kikapcsoló	gombot	a	mosógép	

kikapcsolásához.
3.	Vegye	ki	a	ruhákat	és	csukja	be	a	mosógép	ajtaját.	A	gép	
készen	áll	a	következő	mosási	menetre.

4.18 A gépen van „Készenléti üzemmód" is
Ha a gépet bekapcsolja a Be-/kikapcsoló gombbal, és 
nem	indít	el	programot,	illetve	nem	végez	semmilyen	
műveletet,	vagy,	ha	a	kiválasztott	program	lejárta	után	
körülbelül	2	percig	nem	nyom	meg	egy	gombot	sem,	a	
készülék	automatikusan	energiatakarékos	üzemmódra	vált.	
A	jelzőlámpák	fényereje	lecsökken.		Amennyiben	a	termék	
a	program	időtartamát	kijelző	kijelzővel	is	rendelkezik,	az	
teljesen	kikapcsol.	A	Programválasztó	gomb	elforgatása	vagy	
bármely	gomb	megnyomása	esetén	a	lámpák	és	a	kijelző	
visszakapcsolnak.	Az	energiatakarékos	üzemmódból	történő	
kilépéskor	a	már	kiválasztott	dolgok	megváltozhatnak.	A	
program	indítása	előtt	ellenőrizze,	hogy	a	kiválasztások	
megfelelőek-e.	Ha	szükséges,	végezze	el	a	beállításokat. Ez	
nem hiba.
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Amennyiben	a	lenti	képen	látható	lyukak	eltömődnek,	egy	
fogpiszkáló	segítségével	tisztítsa	ki	őket.

C
Az	idegen	anyagok	a	dob	rozsdásodását	
okozhatják.	A	dob	felületén	lévő	foltok	
megtisztításához	használjon	rozsdamentes	acélhoz	
kifejlesztett tisztítószert. Soha ne használjon fém 
dörzsit	vagy	kefét.

A fiGyElmEztEtéS: Soha ne használjon 
szivacsot	vagy	súrolószert.	Ezek	kárt	tehetnek	a	
festett	és	a	műanyag	felületekben.

5.3 A gép és a vezérlőpanel tisztítása
Szükség esetén szappanos vízzel vagy nem korrozív, gyenge 
gél	mosogatószerrel	mossa	le	a	gép	külsejét,	majd	egy	
száraz,	puha	ruhával	törölgesse	át.
A	vezérlőpanel	tisztításához	kizárólag	puha,	száraz	ruhát	
használjon.

5.4 A vízbeeresztő szűrők tisztítása
Az	egyes	vízbeömlő	szelepek	végein	(a	gép	hátulsó	részén)	
és	az	egyes	bemeneti	víztömlők	végén	(ahol	azok	a	
csaphoz	vannak	kapcsolva)	szűrők	találhatók.	Ezek	a	szűrők	
megakadályozzák,	hogy	idegen	anyagok	és	szennyeződés	
kerülhessen	a	vízbe,	majd	azon	keresztül	a	gépbe.	A	piszkos	
szűrőket	meg	kell	tisztítani.

1 Zárja le a csapokat.
2	 Távolítsa	el	a	vízbeeresztő	csövek	anyáit,	hogy	
hozzáférhessen	a	vízbeeresztő	szelepek	szűrőihez.	
Tisztítsa	meg	őket	egy	erre	alkalmas	kefével.	Amennyiben	
a	szűrők	nagyon	piszkosak	lennének,	vegye	ki	azokat	
harapófogóval,	és	így	tisztítsa	meg	őket.

3	 Vegye	ki	a	bemeneti	víztömlők	lapos	végén	található	
szűrőket	a	tömítésekkel	együtt,	majd	folyóvízben	alaposan	
tisztítsa	meg	őket.

4	 A	tömítéseket	és	a	szűrőket	óvatosan	illessze	vissza	a	
helyére,	majd	kézzel	húzza	meg	a	tömlőanyákat.

5.5 Az esetlegesen visszamaradt víz 
leszivattyúzása és a szivattyúszűrő tisztítása
A	gép	szűrőrendszere	megakadályozza,	hogy	a	mosóvíz	
leeresztése	közben	gombok,	pénzérmék,	szövetfoszlányok	
és	más	szilárd	anyagok	eltömítsék	a	szivattyú	propellerét.	Ily	
módon	a	víz	akadály	nélkül	távozhat	és	a	szivattyú	tovább	
marad	működőképes.
Amennyiben	a	gép	nem	szivattyúzná	le	a	vizet,	akkor	a	
szivattyú	szűrője	eltömítődhetett.	A	szűrőt	háromhavonta,	
vagy	akkor	kell	megtisztítani,	ha	az	eltömítődik.	A	szivattyú	
szűrőjének	kitisztításához	a	vizet	előbb	le	kell	szivattyúzni.
Ezenkívül	a	gép	szállítása	előtt	(pl.	költözéskor),	valamint	
fagypont	alatti	hőmérséklet	esetén	is	teljesen	le	kell	
ereszteni a vizet.

A fiGyElmEztEtéS: A	szivattyú	szűrőjén	
fennakadt	idegen	anyagok	kárt	tehetnek	a	
gépben,	vagy	zajossá	tehetik	a	gép	működését.

A fiGyElmEztEtéS: Ha a gép használaton 
kívül	van,	zárja	el	a	csapot,	szerelje	le	a	vízbeömlő	
tömlőt	és	eressze	le	a	gépben	lévő	vizet,	
elkerülendő	a	beszerelés	helyén	fennálló	esetleges	
fagyásveszélyt.

A fiGyElmEztEtéS: Minden	használat	után	
zárja el a gép vízcsapját. 

A piszkos szűrő megtisztításához és a víz 
leszivattyúzásához:
1	 Húzza	ki	a	gépet	az	áramtalanításhoz.

A fiGyElmEztEtéS: A	gépben	a	víz	
hőmérséklete	akár	a	90	ºC-ot	is	elérheti.	Az	égési	
sérülések	elkerülése	érdekében	a	szűrőt	csak	
azután	szabad	megtisztítani,	hogy	a	gépben	lévő	
víz	lehűlt.

2	 Nyissa	ki	a	szűrősapkát.

3	 Egyes	gépek	vészleeresztő	tömlővel	vannak	ellátva,	míg	
mások	nincsenek.	A	víz	leeresztéséhez	kövesse	az	alábbi	
lépéseket.
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Ha a gép nincs ellátva vészleeresztő tömlővel:

a	 Helyezzen	egy	nagyobb	edényt	a	szűrő	elé,	amely	képes	
felfogni	a	szűrőből	kiömlő	vizet.

b	 Lazítson	a	szivattyú	szűrőjén	(az	óramutató	járásával	
ellenkező	irányban),	amíg	a	víz	el	nem	kezd	kiömleni	
belőle.	Irányítsa	a	kiömlő	vizet	a	szűrő	elé	helyezett	
edénybe.	Egy	rongy	segítségével	felitathatja	az	
esetlegesen	kiömlött	vizet.

c	 Ha	a	gépből	a	víz	teljesen	kiürült,	vegye	ki	a	szűrőt	annak	
elforgatásával.

4	 Tisztítsa	meg	a	szűrőt	a	maradványoktól	és	az	esetleges	
szövetszálaktól.

5	 Helyezze	be	a	szűrőt.
6	 Ha	a	szűrősapka	két	részből	áll,	akkor	a	szűrősapkát	a	fül	
lenyomásával	zárja	le.	Ha	egy	részből	áll,	akkor	először	
helyezze	a	füleket	a	helyükre	alul,	majd	nyomja	meg	a	
felső	részüket.
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6 műszaki adatok

Megfelelés a Bizottság (EU) No 1061/2010 felhatalmazáson alapuló rendeletének
Beszállító	neve	vagy	védjegye Beko

Modell	neve WTV	6632	B0

Névleges	kapacitás	(kg)	 6

Energiahatékonysági	osztály	/	A+++-tól	(legmagasabb	hatékonysági	fok)	D-ig	(legalacsonyabb	
hatékonysági fok)

A+++

Éves	energiafogyasztás	(kWh)	(1) 152

Standard	60°C	fokos	pamutprogram	energiafogyasztása	teljes	töltet	esetén	(kWh) 0,725

Standard	60°C	fokos	pamutprogram	energiafogyasztása	résztöltet	esetén	(kWh) 0,620

Standard	40°C	fokos	pamutprogram	energiafogyasztása	résztöltet	esetén	(kWh) 0,630

Energiafogyasztás	kikacsolt	állapotban	(W) 0,250

Energiafogyasztás	bekapcsolva	hagyott	állapotban	(W) 1,000

Éves vízfogyasztás (l) (2) 8800

Centrifuga	energiahatékonysági	osztály	/	A-tól	(legmagasabb	energiahatékonysági	fok)	G-ig	
(legalacsonyabb energiahatékonysági fok)

B

Maximális	centrifugálási	sebesség	(rpm) 1200

Fennmaradó	nedvesség	(%) 53

Standard	pamutprogram	 (3) Pamut	Eco	60°C	és	40°C

Standard	60°C	fokos	pamutprogram	programideje	teljes	töltet	esetén	(min) 230

Standard	60°C	fokos	pamutprogram	programideje	résztöltet	esetén	(min) 160

Standard	40°C	fokos	pamutprogram	programideje	résztöltet	esetén	(min) 160

Bekapcsolva	hagyott	állapot	időtartama	(min) N/A

Mosási/centrifugálási	zajszint	(dB) 58/76

Beépített Non

Magasság (cm) 84

Szélesség (cm) 60

Mélység (cm) 45

Nettó	súly	(±4	kg) 62

Egyszeres	vízbemenet	/	dupla	vízbemenet
•	/	-

•	Elérhető

Elektromos	bemenet	(V/Hz) 230	V	/	50Hz

Teljes	áram	(A) 10

Összteljesítmény	(W) 2200

Fő	modellkód 929
(1)	220	standard	mosási	ciklus	energiafogyasztása	60°C	és	40°C	fokos	standard	pamutprogram	teljes	és	résztöltete	esetén,	valamint	az	alacsony	
energiafogyasztású	módok	fogyasztása	A	tényleges	energiafogyasztás	a	készülék	felhasználásától	függ.
(2)	220	standard	mosási	ciklus	vízfogyasztása	60°C	és	40°C	fokos	pamutprogram	teljes	vagy	résztöltete	esetén	A	tényleges	vízfogyasztás	a	készülék	
felhasználásától függ.

 (3)	A	címkén	és	a	kézikönyvben	található	információ	a	“standard	60°C	fokos	pamutprogram”	és	a	“standard	40°C	fokos	pamutprogram”	standard	
programokra	vonatkozik	és	ezek	a	programok	alkalmasak	a	normál	szennyeződésű	pamut	ruhák	tisztítására,	továbbá	az	energia-	és		vízfogyasztást	
együttesen figyelembe véve ezek a programok a leghatékonyabbak. 

A	változtatás	jogát	fenntartjuk!
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7 Hibaelhárítás

A program nem indul el az ajtó zárása után. 
•	 A	Start	/	Szünet	/	Megszakítás		gomb	nem	lett	megnyomva.	>>>* Nyomja meg a Start / Szünet / Megszakítás  gombot.
A program nem indítható vagy választható ki. 
•	 Elképzelhető,	hogy	a	gép	önvédelmi	módra	kapcsolta	magát	valamely	közmű	probléma	miatt	(például	feszültség,	
víznyomás	stb.	következtében).	>>>A program megszakításához forgassa el a Programválasztó gombot és válasszon ki egy 
másik programot. Az előző program ekkor törlődik. (Lásd: "Program megszakítása")

Víz van a gépben.
•	 A	minőség-ellenőrzési	folyamatot	követően	víz	maradt	a	gépben.	>>>	Ez nem hiba; a víz nem tesz kárt a gépben.
A gép rázkódik vagy zajos.
•	 Lehet,	hogy	a	gép	nem	áll	stabilan.	>>>	Állítsa be a gép lábát úgy, hogy az vízszintesen álljon.
•	 Lehet,	hogy	egy	kemény	tárgy	került	a	szivattyú	szűrőjébe.	>>>	Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.
•	 A	szállításnál	használatos	biztonsági	csavarok	nincsenek	eltávolítva.	>>>	Távolítsa el a szállításnál használt biztonsági 

csavarokat.
•	 Lehet,	hogy	túl	kevés	ruha	van	a	gépben.	>>>	Helyezzen több ruhát a gépbe.
•	 Lehet,	hogy	túl	sok	ruha	van	a	gépben.	>>>	Vegyen ki a gépből pár ruhadarabot, vagy rendezze el a ruhákat egyenletesen.
•	 Lehet,	hogy	a	gép	nekinyomódik	egy	merev	tárgynak.	>>>	Ügyeljen rá, hogy a gép ne nyomódjon neki semminek.
A gép röviddel a program kezdete után megállt.
•	 Lehet,	hogy	a	gép	az	alacsony	feszültség	miatt	állt	meg	ideiglenesen.	>>>	A feszültség normális szintre való visszaállását 

követően a gép ismét működni fog.
A program időzítője nem számol vissza. (Kijelzővel ellátott modelleknél)
•	 Vízfelszíváskor	az	időzítő	leállhat.	>>>	Az időzítő addig nem kezd el visszaszámolni, amíg a gép fel nem szívta a szükséges 

mennyiségű vizet. A gép egészen addig vár, amíg elegendő mennyiségű víz kerül bele, hogy ezzel elkerülhető legyen a rossz mosási 
eredmény. Az időzítő ezután folytatja csak a visszaszámlálást.

•	 Melegedéskor	az	időzítő	leállhat.	>>>	Az időzítő addig nem számol vissza, amíg a gép el nem éri a kívánt hőmérsékletet.
•	 Centrifugázáskor	az	időzítő	leállhat.	>>>	Ha a dobban egyenetlenül van elrendezve a szennyes, akkor bekapcsolhat az 

automatikus egyenetlen szennyeselrendeződés érzékelő rendszer. 
•	 Ha	a	ruhák	nincsenek	arányosan	elosztva	a	gépben,	a	gép	és	annak	környezete	védelme	érdekében	a	centrifugálás	nem	
indul	el.	Ilyenkor	a	szennyest	át	kell	rendezni,	majd	el	kell	indítani	a	centrifugázást.

Habzik a mosószertartó.
•	 Túl	sok	mosószert	tett	a	fiókba.	>>>	Tegyen 1 evőkanál öblítőt fél liter vízbe, és öntse ezt a mosószertartó fő mosórészébe.
•	 Tegye	be	a	programnak	és	a	ruha	mennyiségének	megfelelő	mennyiségű	mosóport	(Lásd:	“Program	és	fogyasztási	
táblázat”).	Kiegészítő	vegyszerek	(pl.	folteltávolítók,	fehérítők	stb.)	esetén	kevesebb	mosóport	kell	betenni.

A program lejárta után a ruha nedves marad
•	 Lehet,	hogy	túl	sok	mosóport	tett	a	gépbe,	ami	fokozott	mértékű	habzáshoz	vezetett,	és	így	az	automatikus	habelnyelő	
rendszer	bekapcsolt.	>>>	Ügyeljen a mosópor megfelelő mennyiségére.

•	 Ha	a	ruhák	nincsenek	arányosan	elosztva	a	gépben,	a	gép	és	annak	környezete	védelme	érdekében	a	centrifugálás	nem	
indul	el.	Ilyenkor	a	szennyest	át	kell	rendezni,	majd	el	kell	indítani	a	centrifugázást.

A fiGyElmEztEtéS: Ha	az	itt	közöltek	segítségével	sem	tudja	elhárítani	a	problémát,	akkor	forduljon	a	viszonteladóhoz	vagy	a	
hivatalos márkaszervizhez. Sose próbálja saját maga megjavítani a készüléket!
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Цей продукт було виготовлено з використанням найновітніших технологій у екологічно безпечних умовах.
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1 Важливі інструкції з техніки безпеки й охорони 
навколишнього середовища

У цьому розділі містяться інструкції з техніки безпеки для захисту від 
ризиків травмування або заподіяння майнової шкоди. Невиконання 
цих інструкцій веде до анулювання гарантії.
1.1 Загальні правила техніки безпеки
• 8-річні та старшого віку діти, а також особи з обмеженими 

фізичними, сенсорними й інтелектуальними можливостями або 
такі, що не мають досвіду та знань, можуть користуватися цим 
приладом лише під наглядом і за вказівками стосовно безпечного 
користування приладом і пов’язаних із користуванням ризиків. Не 
дозволяйте дітям грати з приладом. Діти можуть виконувати чистку 
та обслуговування приладу лише під чиїмсь наглядом. Дітей віком 
до трьох років слід тримати на відстані, якщо вони не знаходяться 
під постійним наглядом.

• Не встановлюйте машини на підлогу, вкриту килимом. Недостатня 
вентиляція повітря під машиною може спричинити перегрів 
електричних деталей. Це може створити проблеми в роботі 
машини.

• У разі несправності машини забороняється її експлуатація до 
ремонту представником авторизованої сервісної служби. Існує 
ризик ураження електричним струмом!

• Конструкція пральної машини передбачає продовження роботи у 
разі відновлення електропостачання після його порушення. Якщо 
ви хочете скасувати програму, див. розділ "Скасування програми".

• Підключіть машину до заземленої розетки, захищеної плавким 
запобіжником на 16 А. Обов'язково доручіть обладнання 
заземлення кваліфікованому електрику. Наша компанія не несе 
відповідальності за збитки внаслідок використання машини без 
заземлення відповідно до місцевих норм і правил.

• Заливний і зливний шланги завжди повинні бути надійно закріплені 
та не мати пошкоджень. Інакше існує ризик протікання води.

• Не відчиняйте дверцята для завантаження білизни й не виймайте 
фільтр, якщо у барабані є вода. Інакше може статися затоплення, а 
також існує ризик травмування від гарячої води.

• Не намагайтеся силою відчинити заблоковані дверцята 
завантаження білизни. Дверцята завантаження будуть готові до 
відчинення через кілька хвилин після завершення циклу прання. 
У разі намагання силою відчинити дверцята для завантаження 
білизни можна пошкодити дверцята і механізм замка.

• Якщо машина не використовується, від’єднайте її від 
електромережі.

• Не мийте машину, спрямовуючи на неї потік води! Існує ризик 
ураження електричним струмом!



24 / UK Пральна машина / Посібник користувача

• Не торкайтеся штепсельної вилки вологими руками! Не тягніть за 
шнур живлення, щоб від’єднати прилад від електромережі, беріться 
тільки за штепсельну вилку!

• Використовуйте лише ті пральні засоби, кондиціонери й добавки, 
які призначені для автоматичних пральних машин.

• Дотримуйтеся інструкцій, вказаних на етикетках тканин й упаковках 
засобів для миття.

• Під час робіт зі встановлення, обслуговування, чистки й ремонту 
машину слід обов'язково від’єднати від електромережі.

• Роботи зі встановлення й ремонту машини слід доручати 
представнику авторизованої сервісної служби. Виробник не несе 
відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виконання робіт 
особами, які на це не уповноважені.

• У випадку пошкодження шнура живлення його заміну має 
виконувати виробник, сервісна служба чи особа, що має аналогічну 
кваліфікацію (бажано, електрик) або уповноважена імпортером, 
для запобігання можливим ризикам.

• Машину слід встановити на рівну, тверду, горизонтальну поверхню.
• Не встановлюйте машину на килимове покриття із довгим ворсом 

чи подібні поверхні.
• Не встановлюйте машину на високу основу і на краю підвищення.
• Не ставте машину на шнур живлення.
• Не використовуйте жорстку губку чи абразивний матеріал. Це може 

пошкодити пофарбовані, хромовані чи пластмасові поверхні.
1.2 Використання за призначенням
• Ця машина призначена для побутового застосування. Вона 

не призначена для комерційної експлуатації та не повинна 
використовуватися поза межами її використання за призначенням.

• Машину можна використовувати тільки для прання й ополіскування 
білизни з відповідним маркуванням.

• Виробник не несе відповідальності за пошкодження внаслідок 
неправильної експлуатації або транспортування.

1.3 Безпека дітей
• Пакувальні матеріали небезпечні для дітей. Зберігайте пакувальні 

матеріали в безпечному й недосяжному для дітей місці.
• Електропобутові прилади небезпечні для дітей. Не допускайте 

дітей до машини під час її роботи. Не дозволяйте їм втручатися в 
роботу машини. Користуйтеся функцією блокування від дітей, щоб 
унеможливити пошкодження машини дітьми. 

• Не забувайте зачиняти дверцята для завантаження білизни, коли 
виходите з приміщення, в якому встановлено машину.

• Зберігайте усі засоби для миття й добавки у безпечному й 
недосяжному для дітей місці, закривши кришку контейнера засобу 
для миття чи запечатавши упаковку.
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Оскільки для прання використовується гаряча вода, 
скло дверцят завантаження сильно нагрівається. Тому 
слідкуйте за тим, щоб діти не наближалися до дверцят 
завантаження під час прання.

1.4 Інформація щодо пакувальних матеріалів
• Пакувальні матеріали машини виготовлені з матеріалів, що можуть 

бути використані повторно, відповідно до екологічних норм, чинних 
у нашій країні. Не утилізуйте їх разом з побутовими й іншими 
відходами. Здайте їх до спеціального пункту прийому пакувальних 
матеріалів, уповноваженого місцевими органами влади.

1.5 Утилізація старого приладу
• Цей прилад виготовлено з високоякісних деталей і матеріалів, 

які підлягають повторному використанню й переробці. Тому не 
викидайте приладу зі звичайними побутовими відходами після 
завершення його експлуатації. Здайте його до спеціального 
пункту прийому для переробки відходів електричного й 
електронного обладнання. Дізнайтеся про найближчий пункт 
прийому відходів у місцевих органах влади. Сприяйте захисту 
навколишнього середовища та природних ресурсів шляхом 
переробки використаних приладів. Перед утилізацією приладу 
необхідно обрізати шнур живлення й зламати замок дверцят 
завантажувального люка, щоб запобігти можливій небезпеці для 
дітей.

1.6 Відповідність директиві WEEE (щодо відходів 
електричного й електронного обладнання)

  Цей виріб відповідає вимогам Директиви WEEE (2012/19/EU).  
Цей виріб позначений символом приналежності до категорії 
відходів електричного й електронного обладнання (WEEE).
Цей виріб виготовлений з високоякісних деталей та матеріалів, 
які підлягають повторному використанню й переробці. Після 

закінчення терміну експлуатації цей виріб не можна викидати разом 
зі звичайними побутовими відходами. Його слід здати у відповідний 
пункт збору відходів електричного й електронного обладнання як 
вторинної сировини. Інформацію про місцезнаходження найближчого 
пункту збору відходів можна отримати в місцевих органах влади.
Відповідність Директиві щодо обмеження використанням шкідливих 
речовин (RoHS)
Цей виріб відповідає вимогам Директиви RoHS (2011/65/EU).  Він не 
містить шкідливих та інших речовин, використання яких заборонено 
цією Директивою.
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2 Встановлення
Для встановлення машини зверніться до 
представника найближчої авторизованої 
сервісної служби. Для забезпечення готовності 
машини до експлуатації, перш ніж викликати 
представника авторизованої сервісної служби, 
перевірте інформацію в інструкції користувача й 
переконайтеся, що системи електропостачання, 
водопроводу та водовідведення відповідають 
вимогам. Якщо це не так, зверніться до 
кваліфікованого спеціаліста й водопровідника для 
виконання необхідних робіт.

C
Відповідальність за підготовку місця 
розташування, підключення до 
електромережі, водопостачання та 
водовідведення на місці несе покупець.

B ПоПереДження. Встановлення й 
підключення машини до електромережі має 
здійснювати представник авторизованої 
сервісної служби. Виробник не несе 
відповідальності за шкоду, що може бути 
заподіяна внаслідок виконання робіт 
особами, які на це не уповноважені.

A ПоПереДження.Перед встановленням 
візуально перевірте відсутність дефектів на 
машині. У разі їх виявлення не встановлюйте 
машину. Пошкоджені вироби становлять 
загрозу вашій безпеці.

C Забезпечте відсутність перегинів, затискання 
або здавлення шлангів подачі та зливу води 
під час переміщення машини на місце після 
встановлення або чистки.

2.1 Вибір місця для встановлення
• Встановлюйте машину на тверду підлогу. Не 

встановлюйте машину на килим із довгим ворсом 
чи на подібні поверхні.

• Загальна вага пральної машини й сушильного 
автомата (з повним навантаженням), 
встановлених один над одним, становить 
близько 180 кг. Встановлюйте машину на тверду 
й рівну підлогу, яка має достатню спроможність 
витримувати навантаження!

• Не ставте машину на шнур живлення.
• Не встановлюйте машину в місцях, де 

температура може опускатися нижче за 0ºC.
• Встановлюйте машину на відстані щонайменше 

1 см від інших меблів.
2.2 Видалення пакувальних кріплень
Для видалення пакувальних кріплень нахиліть 
машину назад. Зніміть пакувальні кріплення, 
потягнувши за стрічку.

2.3 Видалення транспортувальних 
кріплень

A ПоПереДження. Не знімайте 
транспортувальні кріплення до зняття 
пакувальних кріплень.

A ПоПереДження. Зніміть запобіжні 
транспортувальні болти до початку 
експлуатації машини. Інакше прилад може 
бути пошкоджено.

1. Підходящим гайковим ключем ослабте всі болти, 
щоб вони вільно оберталися (C).

2. Зніміть запобіжні транспортувальні болти, 
обережно повертаючи їх.

3. Закрийте отвори на задній стінці пластиковими 
заглушками, які знаходяться у пакеті з 
посібником користувача. (P)

C
Збережіть запобіжні транспортувальні болти в 
надійному місці для подальшого використання, 
якщо згодом доведеться знову транспортувати 
машину.

C
Не здійснюйте перевезення машини, якщо 
запобіжні транспортувальні болти не закріплені 
надійно!
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2.4 Підключення до системи 
водопостачання

C
Необхідний тиск у системі водопостачання для 
роботи машини має становити від 1 до 10 бар 
(0,1-1 MПа). Для забезпечення плавної роботи 
машини необхідно, щоби потік води з повністю 
відкритого крану становив 10-80 літрів на 
хвилину. Якщо тиск води перевищує ці норми, 
встановіть редукційний клапан.

A
ПоПереДження. Моделі з одним 
впускним патрубком подачі води не слід 
підключати до крана гарячої води. У цьому 
разі може статися пошкодження білизни, або 
машина переключиться на захисний режим і не 
працюватиме.

A
ПоПереДження. Не використовуйте старі 
чи вживані шланги водопостачання на новій 
машині. Це може спричинити плями на білизні.

 Затягуйте усі гайки шлангів вручну. Не 
використовуйте інструмент для затягування 
гайок.

 Після підключення шлангів повністю відкрийте 
крани, щоб перевірити протікання води у 
місцях з'єднань. У разі виявлення протікання 
закрийте кран і зніміть гайку. Після перевірки 
ущільнення знову ретельно затягніть гайку. Для 
запобігання протіканню води і шкоди внаслідок 
цього закривайте крани, коли ви не користуєтеся 
машиною.

2.5 Під'єднання до зливу
• Кінець зливного шланга слід під'єднати 

безпосередньо до каналізації або раковини. 

A ПоПереДження. Якщо шланг 
від'єднається від місця виливу, ваше 
помешкання може бути залите водою під 
час виливу води. Крім того, існує небезпека 
опіків, оскільки температура прання може 
бути зависокою! Для запобігання подібним 
ситуаціям, а також для забезпечення 
плавного заповнення машини водою і виливу 
води, щільно закріпіть кінець зливного 
шланга, щоб він не від’єднався. 

• Шланг слід закріпити на висоті мінімум 40 см і 
максимум 100 см від підлоги.

• Якщо шланг лежить на рівні підлоги або 
близько до неї, а потім піднімається вгору (на 
висоту менше 40 см від підлоги), це ускладнює 
злив води, і речі можуть залишитися занадто 
вологими. Тому дотримуйтеся параметрів висоти, 
вказаних на малюнку.

10
0c

m

40
cm

• Для запобігання потраплянню брудної води 
назад до машини та для забезпечення вільного 
виливу води не занурюйте кінець шланга в 
брудну воду і не вставляйте його в каналізацію 
глибше, ніж на 15 см. Якщо шланг задовгий, 
відріжте його.

• Кінець шланга не слід згинати, на нього не слід 
наступати чи стискати між зливом і машиною.

• Якщо шланг занадто короткий, скористайтеся 
оригінальним шлангом-подовжувачем. Довжина 
шланга не повинна перевищувати 3,2 м. 
Для запобігання протіканню води зливний 
шланг і його шланг-подовжувач повинні бути 
добре з'єднані відповідним хомутом, щоб 
унеможливити роз'єднання та витік води.

2.6 регулювання ніжок

A ПоПереДження. Для забезпечення 
максимально безшумної роботи машини 
без вібрації її необхідно встановити 
горизонтально й урівноважити на ніжках. 
Збалансуйте машину, регулюючи ніжки. 
Інакше машина може зміщуватися і 
створювати проблеми з биттям або 
вібрацією.

1. Вручну ослабте стопорні гайки на ніжках.
2. Відрегулюйте ніжки так, щоб машина стояла на 

підлозі горизонтально й рівно.
3. Знову затягніть усі стопорні гайки від руки.

A ПоПереДження. Не користуйтеся 
інструментами для послаблення стопорних 
гайок. Інакше вони можуть бути пошкоджені.
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3 Підготовка
3.1 Сортування білизни
• Розсортуйте білизну за типом тканини, кольором, 

забрудненістю та допустимою температурою 
прання.

• Обов'язково дотримуйтеся інструкцій, вказаних 
на етикетках одягу.

3.2 Підготовка білизни до прання
• Речі з металевими деталями (наприклад, 

бюстгальтери, пряжки ременів, металеві ґудзики) 
можуть пошкодити машину. Зніміть металеві 
деталі або покладіть такі речі в мішок для прання 
чи наволочку.

•  Перевірте кишені та вийміть усі сторонні 
предмети (наприклад, монети, ручки, скріпки), 
а потім виверніть кишені й почистіть їх щіткою. 
Такі предмети можуть пошкодити машину або 
спричинити шум під час роботи.

• Дрібні речі, наприклад, дитячі шкарпетки, 
нейлонові панчохи, покладіть у мішок для прання 
чи наволочку.

• Гардини слід вкладати в машину вільно 
розправленими зі знятими кріпленнями.

• Застібніть блискавки, пришийте ґудзики, які 
слабо тримаються, заштопайте дірки й розриви.

• Програми прання слід обирати відповідно до 
позначок на етикетках виробів — "машинне 
прання" або "ручне прання".

• Не слід прати разом кольорову та білу білизну. 
Нові бавовняні речі темного кольору можуть 
сильно линяти, тому їх слід прати окремо.

• Перед пранням необхідно відповідним чином 
обробити дуже забруднені місця й плями. У 
сумнівних випадках зверніться до хімчистки.

• Використовуйте тільки такі барвники, 
підфарбовувачі й засоби для видалення накипу, 
що придатні для машинного прання. Завжди 
дотримуйтеся інструкцій на упаковці .

• Штани й тонку білизну слід прати вивернутими 
навиворіт.

• Вироби з ангорської вовни перед пранням слід 
покласти на кілька годин у морозильну камеру. В 
такий спосіб можна зменшити утворення кульок 
на поверхні виробу.

• Білизну, значно забруднену борошном, вапном, 
сухим молоком тощо, перед завантаженням до 
машини слід витрусити. Такий бруд з білизни 
може накопичуватися на внутрішніх компонентах 
машини і спричинити її пошкодження.

3.3 рекомендації щодо 
заощадження електроенергії
Ці рекомендації допоможуть вам користуватися 
приладом в екологічно чистий спосіб і 
заощаджувати електроенергію.
• У машину слід завантажувати максимальну 

кількість білизни, дозволену для обраної 
програми, однак не слід перевантажувати 
машину понад міру (див. "Таблицю програм й 
енергоспоживання").

• Обов'язково дотримуйтеся інструкцій, вказаних 
на упаковці прального засобу.

• Білизну з незначним забрудненням слід прати 
при низький температурі.

• Для невеликої кількості білизни з незначним 
забрудненням слід використовувати програми 
швидкого прання.

2.7 Підключення до електромережі
Підключіть машину до заземленої розетки, 
захищеної плавким запобіжником на 16 А. Наша 
компанія не несе відповідальності за збитки 
внаслідок використання машини без заземлення 
відповідно до місцевих норм і правил.
• Підключення слід здійснювати відповідно до 

національних норм і правил.
• Прилад слід встановлювати таким чином, 

щоб місце підключення шнура живлення до 
електромережі було легкодоступним.

• Якщо плавкий запобіжник чи автоматичний 
вимикач помешкання розрахований на 
силу струму менше 16 ампер, зверніться до 
кваліфікованого електрика, щоб встановити 
запобіжник на 16 ампер.

• Напруга вашої електромережі має відповідати 
параметрам, вказаним у розділі "Технічні 
характеристики".

• Не використовуйте підключень за допомогою 
подовжувачів або розгалужувачів.

B ПоПереДження. У разі пошкодження 
шнура живлення, його заміну має 
здійснювати тільки представник 
авторизованої сервісної служби.

Транспортування машини
1. Перед транспортуванням від'єднайте машину від 

електромережі.
2. Від'єднайте шланги подачі та зливу води.
3. Злийте всю воду, що залишилася у виробі .
4. Встановіть запобіжні транспортувальні болти в 

порядку, зворотному до процедури зняття .

C
Не здійснюйте перевезення машини, 
якщо запобіжні транспортувальні болти не 
закріплені надійно!

A ПоПереДження. Пакувальні матеріали 
небезпечні для дітей. Зберігайте пакувальні 
матеріали в безпечному й недосяжному для 
дітей місці.
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• Для білизни без значних забруднень чи плям 
не слід застосовувати високі температури та 
функцію попереднього прання.

• Якщо білизна буде сушитися в сушильному 
автоматі, слід встановлювати максимальну 
дозволену швидкість віджимання. 

• Не використовуйте більші дози пральних засобів, 
ніж рекомендовано на упаковці.

3.4 Підготовка машини до експлуатації
Перед початком експлуатації машини слід 
виконати всі підготовчі дії, вказані в розділах 
"Правила техніки безпеки й захисту довкілля" та 
"Встановлення".
Для підготовки машини до прання білизни перш 
за все слід запустити програму Drum Cleaning 
(Чищення барабана). Якщо в машині ця програма 
не передбачена, слід скористатися способом, 
описаним у пункті 5.2.

C Використовуйте засіб проти накипу, 
призначений для пральних машин.

C
Всередині приладу може залишитися 
невелика кількість води після процедур 
контролю якості на виробництві. Це не 
шкодить приладу.

3.5 Допустиме завантаження
Максимальне завантаження машини залежить 
від типу білизни, ступеня забруднення й обраної 
програми прання.
Машина автоматично регулює кількість води 
відповідно до ваги завантаженої білизни.

A ПоПереДження. Дотримуйтеся 
рекомендацій, наведених у "Таблиці програм 
і енергоспоживання". У разі надмірного 
завантаження машини якість прання 
погіршуються. Крім того, це може спричинити 
значний шум і вібрацію під час роботи 
машини.

3.6 Завантаження білизни
1 Відчиніть дверцята для завантаження білизни.
2 Завантажте речі до машини, вільно розподіляючи 

їх.
3 Закрийте дверцята завантаження й притисніть їх 

так, щоб клацнув замок. Слідкуйте, щоб речі не 
затисло дверцятами.

C
Під час виконання програми дверцята для 
завантаження білизни зачинені. Дверцята 
можна відчинити лише через деякий час після 
завершення програми.

A
ПоПереДження. Неправильне 
розміщення білизни в машині може призвести 
до надмірного шуму й вібрації під час її роботи.

3.7 Використання прального 
засобу й кондиціонера

C
Використовуючи пральні засоби, кондиціонери, 
засоби для підкрохмалювання, фарбники для 
тканини, відбілювачі та засоби для видалення 
накипу, слід дотримуватися інструкцій 
виробника на упаковці й рекомендацій щодо 
дозування. За наявності використовуйте 
дозувальну чашку.

Висувний контейнер для пральних засобів
Висувний контейнер для пральних засобів має три 
відділення:
– (1) для попереднього прання
– (2) для основного прання
– (3) для кондиціонера
– (*) додатково у відділенні для кондиціонера є 
сифон.
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Пральні порошки, кондиціонери та інші 
засоби для прання
• Перед запуском програми прання завантажте 

пральний порошок і кондиціонер.
• Під час виконання програми прання висувний 

контейнер для пральних засобів обов'язково має 
бути зачиненим!

• Якщо використовується програма без циклу 
попереднього прання, не слід завантажувати 
пральний порошок у відділення для 
попереднього прання (відділення  "1"). 

• Якщо використовується програма з попереднім 
пранням, не додавайте до відділення для 
попереднього прання рідкий пральний засіб 
(відділення номер "1").

• Якщо використовується мішечок або розподільна 
кулька з пральним засобом, не слід вибирати 
програму з циклом попереднього прання. 
Мішечок або розподільну кульку з пральним 
засобом слід вкладати в машину серед білизни.

• Якщо використовується рідкий пральний засіб, 
обов'язково вкладайте його у відділення для 
основного прання (відділення "2") у чашці для 
рідких пральних засобів.
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Вибір типу прального засобу
Тип прального засобу слід обирати відповідно до 
типу й кольору тканин.
• Для кольорової й білої білизни слід 

використовувати різні пральні засоби.
• Для прання речей, які потребують обережного 

поводження, слід використовувати тільки 
спеціальні пральні засоби (рідкий пральний засіб, 
шампунь для вовни тощо), призначені саме для 
таких речей. 

• Для прання виробів з темної тканини й стьобаних 
ковдр рекомендується використовувати рідкі 
пральні засоби.

• Для прання вовняних тканин слід 
використовувати спеціально призначені для 
цього пральні засоби.

A ПоПереДження. Слід використовувати 
тільки пральні засоби, спеціально призначені 
для пральних машин.

A ПоПереДження. Не слід 
використовувати мильний порошок.

Вибір кількості прального засобу
Дозу прального засобу слід добирати відповідно до 
кількості речей, їх забрудненості та жорсткості води.
• Щоб запобігти підвищеному піноутворенню та 

поганому ополіскуванню, не слід перевищувати 
дозування, рекомендоване на упаковці прального 
засобу. Крім того, правильне дозування дає змогу 
зекономити кошти й запобігти забрудненню 
довкілля.

• Для прання невеликої кількості білизни з 
незначним забрудненням слід використовувати 
меншу кількість прального засобу.

Використання кондиціонерів
Налийте кондиціонер у відділення висувного 
контейнера, призначене для кондиціонера.
•  Не перевищуйте позначку максимального рівня 

(>max<), нанесену у відділенні для кондиціонера.
•  Якщо кондиціонер втратив текучість, розбавте 

його водою перед тим, як наливати до висувного 
контейнера.

Застосування рідких пральних засобів
З використанням чашки для рідких пральних 
засобів
• Покладіть чашку з рідким пральним засобом у 

відділення "2".
•  Якщо рідкий пральний засіб втратив текучість, 

розбавте його водою перед тим, як наливати в 
чашку.

 
Без використання чашки для рідких пральних 
засобів
• Не слід використовувати рідкий пральний засіб у 

програмах з циклом попереднього прання.
• В разі використання функції відкладеного прання 

не слід застосовувати рідкі пральні засоби, бо 
вони можуть залишити плями на білизні.

Застосування пральних засобів у вигляді 
гелю чи таблеток
• Якщо пральний гель рідкий, а машина не має 

спеціальної чашки для рідких пральних засобів, 
гель слід заливати у відділення для основного 
прання під час першого набору води. За 
наявності чашки для рідких пральних засобів 
слід наливати пральний засіб у цю чашку перед 
запуском програми.

• Густий пральний гель та гель у капсулах слід 
завантажувати перед пранням безпосередньо в 
барабан.

• Пральні засоби в таблетках можна 
завантажувати як у контейнер (відділення "2"), 
так і безпосередньо в барабан.

C
Пральні засоби в таблетках можуть залишати 
осад у відділенні для прального засобу. Якщо 
це станеться, наступного разу перед пранням 
покладіть таблетку прального засобу в нижню 
частину барабана серед білизни.

C
При використанні пральних засобів у 
таблетках та пральних гелів не можна 
використовувати функцію попереднього 
прання.

Крохмаль
• Рідкий або порошковий крохмаль, а також 

барвники для тканини слід завантажувати у 
відділення для кондиціонера.

• Не слід одночасно використовувати кондиціонер і 
крохмаль.

• Після використання крохмалю протріть барабан 
чистою вологою тканиною.

Використання відбілювачів
• Виберіть програму з циклом попереднього 

прання і додайте засіб для відбілювання на 
початку попереднього прання. Не слід класти 
пральний засіб у відділення для попереднього 
прання. 
 Можна також скористатися іншим способом: 
вибрати програму з додатковим ополіскуванням 
і додати відбілювач під час забору води з 
відділення для пральних засобів під час першого 
циклу ополіскування.

• Не змішуйте засіб для відбілювання з пральним 
засобом.

• Використовуйте невелику кількість відбілювача 
(приблизно 50 мл) і дуже ретельно виполіскуйте 
білизну, оскільки він спричиняє подразнення 
шкіри. Не наливайте відбілювач безпосередньо 
на білизну й не використовуйте його під час 
прання кольорових речей. 

• При використанні кисневого відбілювача 
вибирайте програму з низькою температурою 
прання. 

• Кисневі відбілювачі можна використовувати 
разом з пральними засобами, однак якщо вони 
мають різну консистенцію, спочатку завантажте 
у відділення  "2" висувного контейнера пральний 
засіб і дочекайтеся, поки його змиє водою. Потім, 
поки машина ще набирає воду, додайте в те 
саме відділення відбілювач.

Використання засобу для видалення накипу
•  У разі необхідності користуйтеся тільки засобами 

для видалення накипу, спеціально призначеними 
для пральних машин. 
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Білизна

Світла та біла Кольорова Темна Тонка, шерстяна 
та шовкова

(Рекомендований 
температурний діапазон 
залежно від ступеня 
забруднення: 40-90 
SDgrC)

(Рекомендований 
температурний 
діапазон залежно від 
ступеня забруднення: 
холодна – 40 SDgrC)

(Рекомендований 
температурний 
діапазон залежно 
від ступеня 
забруднення: 
холодна – 40 
SDgrC)

(Рекомендований 
температурний 
діапазон залежно 
від ступеня 
забруднення: 
холодна – 30 SDgrC)

С
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пі
нь
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Значне 
забруднення

(стійкі плями, 
наприклад від 
трави, кави, 
фруктів чи 
крові)

Варто виконати 
попередню обробку 
плям або скористатися 
функцією попереднього 
пранні. Можна 
застосовувати такі дози 
пральних порошків 
і рідких пральних 
засобів, призначених 
для білої білизни, 
які рекомендовані 
для прання значно 
забруднених речей. 
Для прання білизни з 
плямами від звичайного 
бруду та білизни, 
чутливої до відбілювачів, 
рекомендується 
використовувати пральні 
порошки. 

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової білизни, 
які рекомендовані 
для прання значно 
забруднених речей. 
Для прання білизни 
з плямами від 
звичайного бруду 
та білизни, чутливої 
до відбілювачів, 
рекомендується 
використовувати 
пральні порошки. 
Слід використовувати 
пральні засоби, які не 
містять відбілювачі.

Можна 
застосовувати такі 
дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової й 
темної білизни, 
які рекомендовані 
для прання значно 
забруднених речей.

Для прання виробів, 
які потребують 
обережного 
поводження, варто 
використовувати 
спеціальні рідкі 
пральні засоби. 
Вовняні й шовкові 
вироби слід прати 
спеціальними 
засобами, 
призначеними для 
вовни.

Середнє 
забруднення

(наприклад, 
бруд на 
комірцях і 
манжетах)

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
білої білизни, які 
рекомендовані для 
прання середньо 
забруднених речей.

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової білизни, 
які рекомендовані 
для прання середньо 
забруднених речей. 
Слід використовувати 
пральні засоби, які не 
містять відбілювачі.

Можна 
застосовувати такі 
дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової та 
темної білизни, які 
рекомендовані для 
прання середньо 
забруднених речей. 

Для прання виробів, 
які потребують 
обережного 
поводження, варто 
використовувати 
спеціальні рідкі 
пральні засоби. 
Вовняні й шовкові 
вироби слід прати 
спеціальними 
засобами, 
призначеними для 
вовни.

незначне 
забруднення

(без помітних 
плям)

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
білої білизни, які 
рекомендовані 
для прання речей 
з незначним 
забрудненням.

Можна застосовувати 
такі дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової білизни, 
які рекомендовані 
для прання речей 
з незначними 
забрудненнями. Слід 
використовувати 
пральні засоби, які не 
містять відбілювачі.

Можна 
застосовувати такі 
дози пральних 
порошків і рідких 
пральних засобів, 
призначених для 
кольорової та 
темної білизни, 
які рекомендовані 
для прання речей 
з незначними 
забрудненнями.

Для прання виробів, 
які потребують 
обережного 
поводження, варто 
використовувати 
спеціальні рідкі 
пральні засоби. 
Вовняні й шовкові 
вироби слід прати 
спеціальними 
засобами, 
призначеними для 
вовни.
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4 експлуатація пральної машини
4.1 Панель керування

1 - Ручка вибору програм (найвище положення – 
увімкнення/вимкнення)
2 - Дисплей
3 - Індикатор відкладеного прання
4 - Індикатор виконання програми

5 - Кнопка Start / Pause (Пуск/Зупинка)
6 - Кнопки додаткових функцій
7 - Кнопка регулювання швидкості віджимання
8 - Кнопка регулювання температури

1 2 3

4

5678

орієнтовні показники для програм Synthetics (Синтетика)
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Залишкова вологість (%) ** Залишкова вологість (%) **

≤ 1000 rpm > 1000 rpm

Синтетика 60 2.5 45 0.90 100/120 45 40
Синтетика 40 2.5 45 0.42 90/110 45 40
* Тривалість виконання вибраної програми відображається на дисплеї машини. Час, показаний на дисплеї, може дещо відрізнятися 
від фактичної тривалості прання.

** Рівень залишкової вологості може бути іншим залежно від вибраної швидкості віджимання.
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4.2 Підготовка пральної машини
1. Перевірте щільність підключення всіх шлангів. 
2. Підключіть машину до електромережі.
3. Повністю відкрийте кран.
4. Завантажте білизну в машину. 
5. Завантажте пральний засіб і кондиціонер для 

тканин. 
4.3. Вибір програм і практичні 
рекомендації щодо прання
1. Виберіть програму відповідно до типу, кількості 

й забруднення білизни згідно з "Таблицею 
програм і енергоспоживання", а також таблицею 
температур прання, наведеною нижче.

2. Виберіть потрібну програму за допомогою кнопки 
вибору програм.

4.4 основні програми 
Основні програми відповідають різним типам 
тканини.
• Cottons (Бавовна)
Призначена для виробів з бавовни (простирадла, 
підковдри, наволочки, рушники, купальні халати, 
спідня білизна тощо). У цій програмі застосовується 
тривалий цикл прання в інтенсивному режимі.
• Synthetics (Синтетика)
Призначена для виробів із синтетичних тканин 
(чоловічі сорочки, блузи, вироби зі змішаних 
тканин типу бавовна+синтетика тощо). Порівняно з 
програмою "Бавовна" в цій програмі застосовується 
менш інтенсивний режим і коротший цикл прання.
Для прання гардин і тюлю рекомендується 
програма Synthetic (Синтетика) 40SDgrC з 
функціями попереднього прання й захисту від 
зминання. Сітчаста структура таких тканин 
спричиняє утворення значної кількості піни, тому 
у відділення для основного прання слід класти 
меншу кількість прального засобу, ніж звичайно. 
Не слід класти пральний засіб у відділення для 
попереднього прання. 
• Woollens (Шерстяні речі)
Призначена для виробів з вовни. Температуру 
прання слід обирати відповідно до позначок на 
етикетках виробів. Для прання шерстяних виробів 
слід використовувати пральні засоби, спеціально 
призначені для вовни.

"Програма "Вовна" цієї пральної машини 
перевірена компанією Woolmark, яка 
підтверджує придатність цієї програми 
для прання виробів Woolmark з позначкою 
"машинне прання" за умови, що прання 
виконується відповідно до вказівок на 
етикетці виробу та інструкцій виробника 
пральної машини M1368".  
"У Великобританії, Ірландії, Гонконгу та Індії 
товарний знак Woolmark є сертифікаційним 
товарним знаком".

4.5 Додаткові програми 
У пральній машині передбачені додаткові програми 
для особливих способів прання.

C Набори додаткових програм у різних моделях 
пральних машин можуть відрізнятися.

• Cottons Eco (Бавовна, економічне прання)
Призначена для середньо забруднених бавовняних 
і лляних виробів. Дає змогу витрачати значно 
менше електроенергії й води порівняно з іншими 
програмами для бавовни. Фактична температура 
води може відрізнятися від вказаної температури 
прання. У разі завантаження меншої кількості 
білизни (наприклад, половини від максимальної 
кількості або менше) тривалість виконання 
подальших етапів програми може бути автоматично 
скорочена. У цьому випадку споживання 
електроенергії та води також буде меншим задля 
економнішого прання. Ця програма передбачена 
в моделях з індикатором часу, що залишається до 
завершення виконуваної програми.
• BabyProtect (Захист)
Програма подовженої тривалості з інтенсивним 
режимом прання при високій температурі, 
призначена для білизни, яка потребує високої 
гігієнічності та протиалергійної обробки.  
• Gentle Care 20° (Делікатні тканини)
Призначена для прання виробів, які потребують 
обережного поводження. Порівняно з програмою 
Synthetics (Синтетика) ця програма передбачає 
менш інтенсивний режим прання без проміжних 
циклів віджимання. Її слід застосовувати для 
виробів, які рекомендується прати з обережністю.
• Hand Wash 20° (ручне прання)
Призначена для вовняних виробів і тонкої білизни, 
на етикетці яких є символ "Машинне прання 
заборонено" і рекомендоване ручне прання. 
Прання виконується в особливо дбайливому 
режимі, щоб не пошкодити білизну.
• Daily Xpress (Міні-програма)
Програма зі скороченим циклом, призначена для 
бавовняних виробів з незначними забрудненнями.
• Xpress Super Short (Супер коротка експрес)
Програма зі скороченим циклом для прання 
невеликої кількості бавовняних виробів з 
незначними забрудненнями. Прання виконується 
при температурі 30 SDgrC протягом короткого часу 
— всього за 14 хвилин.
• Dark Care (Темні тканини)
Призначена для темної білизни, а також кольорової 
білизни, яка може полиняти. У цій програмі прання 
виконується в режимі малої інтенсивності при 
низькій температурі. Для прання темної білизни 
рекомендується використовувати рідкі пральні 
засоби або засоби для вовни.
• Mix 40 (Змішані тканини 40 (Mix 40))
Призначена для одночасного прання бавовняних і 
синтетичних виробів без попереднього сортування.
• Shirts (Сорочки)
Призначена для одночасного прання чоловічих 
сорочок з бавовни, синтетики й змішаних тканин.

• Sports
Призначена для прання одягу, яких надягали на 
короткий час, наприклад, спортивного одягу. Ця 
програма підходить для прання невеликої кількості 
одягу з бавовни або змішаних тканин.
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4.6 Спеціальні програми
У пральній машині передбачені такі програми для 
окремих функцій.
• Rinse (ополіскування)
Окремий цикл ополіскування, який можна 
використовувати для ополіскування або 
підкрохмалювання білизни.
• Spin+Drain (Віджимання + Зливання води)
Окремий цикл, який можна використовувати для 
додаткового віджимання білизни або для зливання 
води з машини.
Перед запуском цієї програми потрібно вибрати 
необхідну швидкість віджимання. Після цього 
можна запустити програму кнопкою "Пуск/Зупинка". 
Спочатку машина відкачує воду з машини, а потім 
виконує віджимання білизни із заданою швидкістю і 
відкачує віджату воду.
Якщо потрібно лише відкачати воду з машини, не 
віджимаючи білизну, виберіть програму Pump+Spin 
(Зливання+Віджимання), потім за допомогою 
кнопки регулювання швидкості віджимання виберіть 
функцію No Spin (Без віджимання) Натисніть кнопку 
Start / Pause (Пуск / Зупинка).

C Для тонкої білизни слід вибирати меншу 
швидкість віджимання.

4.7 Вибір температури
Під час вибору нової програми на індикаторі 
температури відображається максимальна 
температура для обраної програми.
Якщо потрібно знизити температуру, натискайте 
кнопку регулювання температури — температура 
буде поступово знижуватися. 

C
Поки програма не розпочне цикл нагрівання, 
можна змінити температуру, не перемикаючи 
машину в режим зупинки.

4.8 Вибір швидкості
Після вибору нової програми на індикаторі 
швидкості віджимання відображається 
рекомендована швидкість віджимання для обраної 
програми.
Щоб зменшити швидкість віджимання, натискайте 
кнопку регулювання швидкості віджимання 
— швидкість віджимання буде поступово 
зменшуватися. Після цього на дисплеї (не у всіх 
моделях) з'являться символи функцій Rinse Hold 
(Ополіскування й зупинка з водою) та No Spin (Без 
віджимання). Пояснення щодо цих функцій див. у 
розділі "Додаткові функції".
ополіскування і зупинка з водою
Коли немає потреби виймати речі відразу після 
закінчення програми прання, можна скористатися 
функцією ополіскування і зупинки з водою і після 
останнього ополіскування залишити білизну у 
воді — це запобігає її зминанню. Якщо після цього 
необхідно злити воду без віджимання білизни, 
натисніть кнопку Start/Pause (Пуск/Зупинка). 
Програма продовжить роботу, і машина відкачає 
воду. Після цього програма завершиться.
Щоб віджати залишену у воді білизну, виберіть 
швидкість віджимання і натисніть кнопку Start / 
Pause (Пуск / Зупинка).
Програма продовжить роботу і машина відкачає 
воду й виконає віджимання білизни, Після цього 
програма завершиться.

C Поки програма не розпочне цикл віджимання, 
можна змінити швидкість, не перемикаючи 
машину в режим зупинки.
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4.9 Таблиця програм і енергоспоживання

• : Можливість вибору
* : Вибір здійснюється автоматично, скасувати його неможливо.
** : Енергоефективна програма (стандарт EN 60456, ред. 3)
*** : Якщо максимальна швидкість віджимання машини нижча за це значення, вибір можливий лише в межах 
максимальної швидкості віджимання.
- : Максимальне завантаження вказане в описі програми.

** Програми "Бавовна Еко 40°C" і "Бавовна Еко 60°C" є стандартними. Ці програми відомі як "стандартна 
програма Бавовна 40°C" і "стандартна програма Бавовна 60°C" і зображуються наступними символами 
на панелі          .

C
Фактичне споживання води й електроенергії може відрізнятися від вказаних у таблиці залежно від тиску, 
жорсткості й температури води, температури навколишнього середовища, типу й кількості білизни, 
використання додаткових функцій і швидкості віджимання, а також від коливань напруги у мережі 
електропостачання.

C Тривалість виконання вибраної програми відображається на дисплеї машини. Незначна різниця між 
часом, показаним на дисплеї, й фактичним часом прання є нормальним явищем.

C
Набір додаткових функцій може відрізнятися від вказаного у таблиці залежно від моделі пральної 
машини. 
"Виробник може змінювати набір додаткових функцій, додаючи нові функції або вилучаючи вже 
існуючі." 
"Швидкість віджимання в різних програмах може відрізнятися, але вона не може перевищувати 
максимальну швидкість віджимання, передбачену в машині."

UK 30 Додаткові функції
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Температура

Cottons
90 6 65 2,00 1200 • • • Прання холодною водою-90
60 6 65 1,35 1200 • • • Прання холодною водою-90
40 6 65 0,70 1200 • • • Прання холодною водою-90

Cottons Eco
60** 6 45 0,73 1200 40-60
60** 3 36 0,62 1200 40-60
40** 3 36 0,63 1200 40-60

BabyProtect 90 6 82 2,00 1200 • * 30-90
Xpress Super Short 30 2 40 0,11 1200 • Прання холодною водою-30

Daily Xpress
90 6 47 1,70 1200 • Прання холодною водою-90
60 6 60 1,00 1200 • Прання холодною водою-90
30 6 55 0,20 1200 • Прання холодною водою-90

Dark Care 40 2,5 58 0,45 800 * Прання холодною водою-40
Gentle Care 20° 20 3 45 0,15 600 • 20
Mix 40 40 3 45 0,50 800 • • • Прання холодною водою-40
Sports 40 3 48 0,45 800 • • • Прання холодною водою-40

Synthetics 60 2,5 45 0,90 800 • • • Прання холодною водою-60
40 2,5 45 0,42 800 • • • Прання холодною водою-60

Woollens 40 1,5 40 0,30 600 • Прання холодною водою-40
Shirts 60 2,5 55 0,90 600 • • • Прання холодною водою-60
Hand Wash 20° 20 1 30 0,15 600 20
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4.10 Додаткові функції
Потрібні додаткові функції слід вибирати перед 
запуском програми. Додаткові функції, сумісні з 
виконуваною програмою, можна також вибрати 
або скасувати під час роботи машини, не 
перемикаючи машину в режим зупинки, доки не 
розпочнеться етап, на якому ці додаткові функції 
використовуються.
Якщо вибір або скасування додаткової функції 
неможливе, індикатор відповідної додаткової 
функції тричі блимне для попередження.

C
Деякі функції не можна вибрати одночасно. 
Наприклад, не можна одночасно вибрати 
функції Prewash (Попереднє прання) і Quick 
Wash (Швидке прання).

C
Якщо перед запуском машини вибрати дві 
несумісні між собою додаткові функції, то 
вмикається функція, вибрана останньою, 
а функція, вибрана раніше, скасовується. 
Наприклад, якщо вибрати функцію Prewash 
(Попереднє прання), а потім — функцію 
Quick Wash (Швидке прання), то буде 
використовуватися функція Quick Wash 
(Швидке прання), а функція Prewash 
(Попереднє прання) буде скасована.

C
Додаткову функцію, несумісну з програмою, 
вибрати неможливо (див. "Таблицю програм й 
енергоспоживання").

C Кнопки додаткових функцій в різних моделях 
машини можуть відрізнятися.

• Prewash (Попереднє прання)
Функцію попереднього прання слід застосовувати 
тільки для дуже забруднених речей. Не 
використовуйте попереднє прання без потреби, 
щоб не марнувати електроенергію, воду, пральні 
засоби й час.

C
Для штор і тюлевих гардин рекомендується 
застосовувати попереднє прання без 
прального засобу.

• Quick Wash (Швидке прання)
Цю функцію можна використовувати з програмами 
Cottons (Бавовна) і Synthetics (Синтетика) 
для білизни з незначними забрудненнями, 
щоб скоротити час прання і кількість циклів 
ополіскування.

C
В разі використання цієї функції в машину 
слід завантажувати половину максимальної 
кількості білизни, вказаної в таблиці програм.

• Extra Rinse (Додаткове ополіскування)
В разі вибору цієї функції виконується ще один 
цикл ополіскування після основного прання, 
крім передбачених програмою. Таким чином, 
зменшується ризик подразнення чутливої шкіри 
залишками прального засобу, що дуже важливо 
для дітей, алергіків та ін.

Відкладене прання
За допомогою функції відкладеного прання можна 
відкласти початок виконання програми на певний 
строк (не більше ніж на 19 годин). Відстрочка 
запуску встановлюється з інтервалом в 1 годину.

C
У разі ввімкнення функції відкладеного прання 
не можна використовувати рідкі пральні 
засоби! На одязі можуть з'явитися плями.

1. Відчиніть дверцята для завантаження, покладіть 
білизну і завантажте необхідні засоби для 
прання.

2. Виберіть програму прання, температуру, 
швидкість віджимання, а також потрібні додаткові 
функції.

3. Установіть потрібний час відстрочки за 
допомогою кнопки відкладеного прання.

4. Натисніть кнопку Start / Pause (Пуск / Зупинка). 
На дисплеї буде показано заданий час запуску. 
Розпочнеться зворотний відлік часу до запуску, 
і символ "_" на дисплеї поруч з часом запуску 
почне рухатися вгору-вниз. 

C Доки триває час відстрочки, можна додавати 
білизну в барабан.

5. Після закінчення часу відстрочки на дисплеї 
буде показана тривалість виконання обраної 
програми. Символ "_" зникне з дисплея, і 
почнеться виконання програми.

Зміна часу відстрочки прання
Порядок зміни часу запуску під час зворотного 
відліку:
1. Натисніть кнопку відкладеного прання. 

Щоразу при натисканні кнопки час запуску 
збільшуватиметься на 1 годину.

2. Щоб скоротити час відстрочки, послідовно 
натискайте кнопку відкладеного прання, поки 
на дисплеї не з'явиться потрібний час запуску 
програми.

Скасування функції відкладеного прання
Щоб скасувати відлік часу відстрочки запуску і 
запустити програму негайно, виконайте такі дії.
1. Встановіть нульове значення інтервалу 

відстрочки або поверніть ручку вибору програм 
у будь-яке положення. Після цього функцію 
відкладеного прання буде скасовано, й індикатор 
End/Cancel (Закінчення/Скасування) почне 
безперервно блимати. 

2. Після цього слід знову вибрати необхідну 
програму.

3. Щоб запустити програму, натисніть кнопку Start / 
Pause (Пуск/Зупинка).
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4.11 Запуск програми
1. Щоб запустити програму, натисніть кнопку Start / 

Pause (Пуск/Зупинка).
2. Увімкнеться індикатор, який вказує, що 

розпочалося виконання програми.

C
Якщо під час вибору програми протягом однієї 
хвилини не буде запущена жодна програма 
або не буде натиснута жодна кнопка, пральна 
машина перейде у режим зупинки. При 
цьому зменшиться яскравість індикаторів 
температури, швидкості віджимання й 
блокування дверцят. Інші індикатори й 
символи згаснуть. Якщо повернути ручку 
вибору програм або натиснути будь-яку 
кнопку, індикатори й символи увімкнуться 
знову.

4.12 Блокування від дітей
Функція блокування від дітей дає змогу запобігти 
їхньому втручанню в роботу машини. Коли ця 
функція ввімкнена, змінити настройки виконуваної 
програми неможливо.

C
Якщо повернути ручку вибору програми, коли 
блокування від дітей увімкнуте, на дисплеї 
з'явиться напис "Con". Після увімкнення 
функції блокування від дітей неможливо будь-
яким чином змінити програму, температуру 
прання, швидкість віджимання, а також 
вибрати чи скасувати додаткові функції.

C Коли функція блокування від дітей увімкнена, 
виконання поточної програми продовжується, 
навіть якщо повернути ручку вибору програм.

Увімкнення функції блокування від дітей
Одночасно натискайте кнопки першої й другої 
додаткових функцій протягом 3 секунд. Поки кнопки 
натиснуті, індикатори обох кнопок будуть блимати, 
і на дисплеї послідовно з'являтимуться написи 
"C03", "C02", "C01". Потім на дисплеї з'явиться 
напис "Con", що означає, що блокування від дітей 
увімкнуте. Такий самий напис з'явиться на дисплеї 
у тому випадку, коли при увімкнутому блокуванні 
від дітей повернути ручку вибору програми 
або натиснути будь-яку кнопку. Індикатори 
першої й другої кнопки додаткових функцій, які 
використовуються для скасування блокування від 
дітей, тричі блимнуть.
Вимкнення функції блокування від дітей
Під час виконання будь-якої програми одночасно 
натискайте кнопки першої й другої додаткових 
функцій протягом 3 секунд. Поки кнопки натиснуті, 
індикатори обох кнопок будуть блимати, і на 
дисплеї послідовно з'являтимуться написи "C03", 
"C02", "C01". Потім на дисплеї з'явиться напис 
"COFF", що означає, що блокування від дітей 
вимкнуте.

C
Коли жодна програма не виконується, режим 
блокування від дітей можна також вимкнути 
поворотом ручки вибору програм у положення 
On / Off (Увімк./Вимкн.). Після цього можна 
вибрати іншу програму.

C
В разі перерви подачі електроенергії або 
відключення машини від електромережі 
блокування від дітей залишається ввімкнутим.

4.13 Виконання програми
За перебігом виконання програми можна 
спостерігати за допомогою індикатора виконання 
програми. На початку кожного циклу програми 
вмикається відповідний індикатор, а індикатор 
виконаного циклу гасне.
Під час виконання програми можна змінити 
вибір додаткових функцій, швидкість віджимання 
і температуру, не зупиняючи програму, що 
виконується. Всі зміни можна виконувати тільки 
до початку етапу, якого стосуються ці зміни. 
Якщо зміна несумісна з виконуваною програмою, 
відповідний індикатор тричі блимне.

C
Якщо пральна машина не переходить до 
циклу віджимання, можливо, увімкнена 
функція ополіскування й зупинки з водою, або 
ж спрацювала автоматична система контролю 
балансування через нерівномірний розподіл 
завантаженої білизни в машині.

4.14 Блокування дверцят завантаження
Дверцята завантаження пральної машини 
обладнані системою блокування, яка запобігає 
відчиненню дверцят при високому рівні води.
Коли пральна машина переходить у режим зупинки, 
індикатор дверцят завантаження починає блимати, 
і машина перевіряє рівень води всередині. Якщо 
рівень води припустимий, індикатор дверцят 
завантаження починає світитися рівним світлом, і 
через 1-2 хвилини дверцята можна відчиняти. 
Якщо рівень води неприпустимий, індикатор 
дверцят завантаження згасне, і відчинити дверцята 
буде неможливо. Якщо необхідно відчинити 
дверцята завантаження , коли індикатор дверцят 
не світиться, слід скасувати поточну програму (див. 
розділ "Скасування програми"). 
4.15 Зміна настройок після 
запуску програми
Перемикання пральної машини в режим 
зупинки
Для перемикання машини в режим зупинки під час 
виконання програми натисніть кнопку Start/Pause 
(Пуск/Зупинка). Індикатор етапу програми, який 
наразі виконується, почне блимати, попереджаючи 
про перехід машини у режим зупинки. 
Якщо в цей час можна відкрити дверцята 
завантаження, крім індикатора етапу прання, 
увімкнеться індикатор дверцят й світитиметься 
рівним світлом .
Зміна вибору додаткових функцій, швидкості 
віджимання й температури
На різних етапах виконання програми можна 
вмикати або скасовувати ті чи інші додаткові 
функції (див. розділ "Додаткові функції"). 
Крім того, можна змінювати швидкість віджимання й 
температуру прання (див. розділи "Вибір швидкості 
віджимання" і "Вибір температури").

C Якщо внесення змін заборонене, відповідний 
індикатор блимне тричі.
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Додавання й виймання білизни
1. Натисніть кнопку "Start / Pause" (Пуск/Зупинка), 

щоб перевести машину в режим зупинки. 
Індикатор етапу прання, який наразі виконується, 
почне блимати.

2. Зачекайте, доки можна буде відчинити дверцята 
завантаження.

3. Відчиніть дверцята завантаження і додайте або 
вийміть білизну.

4. Зачиніть дверцята завантаження.
5. У разі необхідності змініть настройки додаткових 

функцій, температури й швидкості віджимання. 
6. Щоб запустити машину, натисніть кнопку Start/

Pause (Пуск/Зупинка). 
4.16 Скасування програми
Щоб скасувати програму, поверніть ручку вибору 
програм у положення, що відповідає іншій програмі. 
Обрана раніше програма буде скасована й 
індикатор End / Cancel (Завершення/Скасування) 
почне безперервно блимати. 
Незалежно від етапу виконання програми й 
рівня води в машині на 1-2 хвилини увімкнеться 
насос для відкачування води. Після цього можна 
запускати іншу програму з першого етапу.

C
Залежно від того, на якому етапі була 
скасована попередня програма, після вибору 
й запуску нової програми може знадобитися 
додати пральний засіб і кондиціонер.

4.17 Закінчення програми
Після закінчення програми на дисплеї з'явиться 
напис "End". 
1. Дочекайтеся, поки індикатор дверцят 

завантаження почне світитися рівним світлом.
2. Вимкніть машину вимикачем.
3. Вийміть з машині білизну й зачиніть дверцята 

завантаження. Після цього машина готова до 
виконання наступної програми прання.

4.18 У цій машині передбачена 
функція "режим очікування".
Машина автоматично переходить у режим 
енергозбереження в таких випадках: після 
ввімкнення машини вимикачем на етапі вибору 
програми жодна програма не була запущена або 
не виконувалися жодні інші дії; не було виконано 
жодних дій протягом двох хвилин після завершення 
обраної програми. Яскравість індикаторів 
зменшиться.  Якщо машина обладнана цифровим 
індикатором тривалості виконання програми, цей 
індикатор повністю вимкнеться. Після повороту 
ручки вибору програм або натискання будь-якої 
кнопки попередній стан світлових індикаторів і 
цифрового індикатора відновиться. Після переходу 
в режим енергозбереження налаштування машини 
можуть змінитися. Перед запуском програми 
обов'язково перевірте стан налаштувань. Виправте 
їх за необхідності. Це цілком нормально.
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5 обслуговування й чищення
Якщо прилад регулярно чистити, він служитиме 
довше, а несправності виникатимуть у ньому рідше.
5.1 Чищення висувного контейнера 
для пральних засобів
Регулярно (після кожного 4-5 прання) очищуйте 
контейнер для пральних засобів від залишків 
прального порошку як показано на малюнку.

 Щоб вийняти сифон, підніміть його задню 
частину, як показано на малюнку. 

C
Якщо у відділенні для кондиціонера 
починає накопичуватися суміш води 
й кондиціонуючого засобу, сифон слід 
очистити.

2 Вимийте висувний контейнер і сифон під 
краном великою кількістю теплої води. Щоб під 
час чищення уникнути контакту із залишками 
пральних засобів у контейнері, вдягайте захисні 
рукавички або використовуйте спеціальну щітку.

3 Після чищення встановіть сифон на місце й 
притисніть його передню частину так, щоб 
закріпити його.

5.2 очищення дверцят 
завантаження й барабана
Для моделей з програмою очищення барабана див. 
Експлуатація пральної машини — Програми.
Для моделей без програми очищення барабана 
виконайте наступні дії, щоб очистити барабан.
Оберіть додаткову функцію Additional 
Water (Додаткова вода) або Extra Rinse 
(Додаткове ополіскування). Використовуйте 
програму Cottons (Бавовна) без попереднього 
прання. Встановіть температуру на рівень, 
рекомендований в інструкції до засобу для 
очищення барабана, що може бути наданий 
офіційними сервісними центрами. Запустіть цю 
програму без завантаження білизни у машину. 
Перед запуском програми засипте 1 пакетик 
спеціального засобу для очищення барабана (якщо 
спеціальний засіб недоступний, засипте максимум 
100 г порошку проти накипу) до відділення для 
прального засобу основного прання (відділення 
номер «2»). Якщо засіб проти накипу зроблений 
у вигляді таблеток, покладіть лише одну таблетку 
до відділення основного прання номер «2». Після 
закінчення програми просушіть внутрішню частину 
манжети дверцят завантаження чистою тканиною

C Барабан слід чистити кожні два місяці.

C Використовуйте засіб проти накипу, 
призначений для пральних машин.

Після закінчення прання перевіряйте, чи не 
залишилися в барабані сторонні предмети.

Якщо отвори в манжеті дверцят завантаження, 
показані на малюнку, засмічені, прочистіть їх за 
допомогою зубочистки.

C
Наявність сторонніх металевих предметів 
у барабані може призвести до утворення 
плям іржі. Для чищення барабана 
слід використовувати мийні засоби, 
призначені для нержавіючої сталі. В 
жодному разі не можна використовувати 
металеві мочалки.

A ПоПереДження. Не можна 
використовувати жорсткі губки та 
абразивні матеріали. Це може пошкодити 
пофарбовані чи пластмасові деталі.

5.3 очищення корпусу й панелі керування
В разі необхідності очистіть корпус машини за 
допомогою мильного розчину або м'якого гелевого 
мийного засобу і витріть насухо м'якою тканиною.
Для чищення панелі керування можна 
використовувати тільки м'яку вологу тканину.
5.4 Чищення фільтрів впускних 
водяних патрубків
Фільтри знаходяться на кінці кожного впускного 
патрубка для води на задній стінці машини, а 
також на кінці кожного шлангу подачі води в місці 
приєднання до водопровідного крану. Ці фільтри 
запобігають потраплянню в машину сторонніх 
речовин і бруду з води. Забруднені фільтри слід 
очистити.

1 Закрийте крани.
2 Зніміть гайки шлангів подачі води для доступу 

до фільтрів у впускних патрубках і прочистіть їх 
щіткою. Якщо фільтри дуже забруднені, витягніть 
їх плоскогубцями і прочистіть.

3 Витягніть фільтри разом з прокладками з прямих 
кінців шлангів подачі води й ретельно промийте 
під струменем проточної води.

4 Акуратно встановіть прокладки й фільтри на 
місце і вручну затягніть гайки на шлангах.
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5.5 Зливання залишків води й 
чищення фільтра насоса
Система фільтрів пральної машини під час 
зливання води з машини запобігає потраплянню 
на крильчатку насоса твердих предметів, таких як 
ґудзики, монети чи волокна тканини. Таким чином 
забезпечується вільний вихід води під час зливання 
й подовжується строк служби насоса.
Якщо машина не може злити воду, можливо, фільтр 
насоса забруднений. Забруднений фільтр слід 
очистити. Крім того, фільтр слід чистити кожні 3 
місяці. Перед чищенням фільтра насоса слід злити 
воду з машини.
Крім того, воду слід зливати перед 
транспортуванням машини (наприклад, під час 
переїзду в нове помешкання), а також в разі 
небезпеки замерзання води.

A ПоПереДження. Сторонні предмети 
у фільтрі насоса можуть спричинити 
пошкодження машини або значний шум 
під час роботи.

A ПоПереДження. Коли машина 
не використовується, закрийте 
водопровідний кран, зніміть шланг для 
подачі води й злийте воду з машини, 
щоб запобігти її замерзанню в разі 
значного зниження температури в місці 
встановлення машини.

A ПоПереДження. Щоразу після 
закінчення використання машини слід 
закривати водопровідний кран. 

Порядок чищення забрудненого фільтра і 
зливання води
1 Витягніть шнур живлення з розетки, щоб 

від'єднати пральну машину від електромережі.

A ПоПереДження. Температура 
води у машині може досягати 90 C. Щоб 
уникнути опіків, фільтр слід чистити тільки 
після того, як вода у машині охолоне.

2 Зніміть кришку фільтра.

3 Пральна машина може бути оснащена шлангом 
аварійного зливання води, але він є не у всіх 
моделях. Далі описані способи зливання води з 
машини.

Зливання води з машини без шланга аварійного 
зливання

a Поставте перед фільтром велику посудину для 
зливання води.

b Повертайте фільтр насоса проти годинникової 
стрілки, доки вода не почне литися через отвір. 
Спрямуйте струмінь води у встановлену перед 
фільтром посудину. Обов'язково тримайте під 
рукою ганчірку для збирання розлитої води.

c Коли вода виллється, повністю виверніть фільтр і 
витягніть його.

4 Очистіть внутрішню частину фільтра від осаду, а 
також очистіть зону навколо крильчатки насоса 
від волокон.

5 Встановіть фільтр на місце.
6 Закрийте кришку фільтра: якщо кришка 

складається з двох частин, натисніть на виступ, 
а якщо вона нерознімна, спочатку вставте на 
місце виступи знизу кришки, а потім притисніть її 
верхню частину.
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6 Технічні характеристики
Відповідає вимогам Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 1061/2010
Назва постачальника або торговельна марка Beko
Назва моделі WTV 6632 B0
Номінальна завантаженість (кг) 6
Клас енергоефективності/Шкала від А+++ (найвища ефективність) до D (найнижча ефективність) A+++
Щорічне споживання електроенергії (кВт*г) (1) 152
Енергоспоживання під час виконання стандартної програми «Бавовна 60°C» в умовах повного завантаження 
(кВт*г) 0,725

Енергоспоживання під час виконання стандартної програми «Бавовна 60°C» в умовах часткового завантаження 
(кВт*г) 0,620

Енергоспоживання під час виконання стандартної програми «Бавовна 40°C» в умовах часткового завантаження 
(кВт*г) 0,630

Споживча потужність в режимі “вимкнено (Вт) 0,250
Споживча потужність в режимі “очікування (Вт) 1,000
Річний обсяг споживання води(л) (2) 8800
Клас ефективності віджимання/Шкала від А (найбільш ефективний) до G (найменш ефективний) B
Максимальна швидкість обертів барабана (об/хв.) 
Для стандартної програми прання, яка визначається як мінімальна у результаті порівняння швидкості обертів 
барабана під час прання за програмою “Бавовна 60 °С” при повному завантаженні та  “Бавовна 40 °С” при 
частковому завантаженні.

1200

Залишковий вміст вологи (%) 
Для стандартної програми прання, що визначається як максимальний у результаті порівняння залишкового 
вмісту вологи під час прання  при програмі “Бавовна 60 °С” при повному завантаженні та “Бавовна 40 °С” при 
частковому завантаженні.

53

Стандартна програма «Бавовна» (3)
Програми «Бавовна Еко 
60°C” та “Бавовна Еко 

40°C »
Тривалість стандартної програми «Бавовна 60 °C» в умовах повного завантаження (хв.) 230

Тривалість стандартної програми «Бавовна 60 °C» в умовах часткового завантаження (хв.) 160

Тривалість стандартної програми «Бавовна 40°C» в умовах часткового завантаження (хв.) 160
Тривалість режиму «очікування» (год) -
“Рівень шуму під час прання/віджимання бавовни при температурі 60°C” (дБ) 58/76
Вбудовування приладу Ні
Висота (см) 84
Ширина (см) 60
Глибина (см) 45
Вага нетто (±4 кг) 62
Один патрубок подачі води / Два патрубки подачі води

• / -
• Наявний
Електроживлення (В/Гц) 230 V / 50Hz
Струм (A) 10
Cпоживча потужність (Вт) 2200
Основний код моделі 929
(1) Енергоспоживання протягом 220 стандартних циклів прання за програмою «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» в умовах повного 
та часткового завантаження, а також у режимі низького споживання енергії. Фактичне споживання енергії залежатиме від способу 
використання пристрою.
(2) Споживання води протягом 220 стандартних циклів прання за програмою «Бавовна 60 °C» та «Бавовна 40 °C» в умовах повного та 
часткового завантаження. Фактичне споживання води залежатиме від способу використання пристрою.
(3) Терміни “Стандартна програма “Бавовна 60°C”” та “Стандартна програма “Бавовна 40°C”” мають на увазі відповідні стандартні 
програми, вказані на етикетці та інформаційній табличці, що використовуються для прання помірно забрудненої білизни з бавовни та 
забезпечують максимальну економію електроенергії та води. 
З метою удосконалення якості продукції технічні характеристики машини можуть бути змінені без попереднього повідомлення.
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7 Пошук й усунення несправностей
Програма не запускається після закриття дверей.
• Не була натиснута кнопка «Пуск»/«Пауза»/«Відміна».>>> *Натисніть кнопку «Пуск»/«Пауза»/«Відміна».

неможливо запустити або вибрати програму. 
• Пральна машина переключилася в режим самозахисту через проблему постачання (напруга електромережі, тиск 
води тощо). >>> Щоб скасувати програму, поверніть ручку вибору програм у положення, що відповідає іншій 
програмі. Обрана раніше програма буде скасована, (див. розділ "Скасування програми").
У машині є вода.
• Внаслідок проведення операцій з контролю якості під час виробництва у машині може залишитися невелика кількість 
води. >>> Це не є несправністю; вода не шкідлива для машини.
Машина вібрує або створює шум.
• Можливо, не відрегульоване стійке положення машини. >>> Відрегулюйте ніжки для вирівнювання машини.
• Можливо, тверда речовина потрапила до фільтра насоса. >>> Очистіть фільтр насоса.
• Можливо, не зняті транспортувальні запобіжні болти. >>> Зніміть запобіжні транспортувальні болти.
• Можливо, кількість білизни в машині занадто мала. >>> Завантажте в машину більшу кількість білизни.
• Можливо, машина перевантажена білизною. >>> Вийміть з машини певну кількість білизни або вручну 
розподіліть завантажену в машину білизну для збалансування.
• Можливо, машина нахилилася на твердому предметі. >>> Переконайтеся, що машина не стоїть на жодному 
предметі.
Машина зупинилася невдовзі після запуску програми.
• Можливо, машина тимчасово зупинилася через падіння напруги в мережі електроживлення. >>> Вона продовжить 
роботу після відновлення напруги до нормального рівня.
Відсутній зворотний відлік часу програми, що залишився (у моделях із дисплеєм).
• Таймер може зупинитися під час набору води. >>> Індикатор таймера не почне зворотний відлік, доки машина 
не набере достатню кількість води. Машина очікуватиме, доки набереться достатня кількість води, щоб 
уникнути поганих результатів прання через нестачу води. Після цього індикатор таймера відновить зворотний 
відлік.
• Таймер може зупинитися під час циклу нагрівання води. >>> Індикатор таймера не почне зворотний відлік, доки 
машина не досягне обраної температури.
• Таймер може зупинитися під час циклу віджимання. >>> Можливо, увімкнулася автоматична система виявлення 
розбалансування завантаженої білизни через нерівномірний розподіл речей у барабані. 
• Якщо білизна в барабані розподілена нерівномірно, машина не переключиться на цикл віджимання, щоб не 
пошкодити механізм і навколишнє середовище. Білизну слід перерозподілити і знову запустити віджимання.

З висувного диспенсера засобу для миття переливається піна.
• Застосовано забагато засобу для миття. >>> Розмішайте 1 столову ложку кондиціонера в 0,5 літра води й 
залийте її до відділення для основного прання висувного диспенсера засобу для миття.
• Використовуйте пральні засоби відповідно до програм прання з урахуванням норм завантаження білизни (див. 
"Таблицю програм і енергоспоживання"). В разі використання додаткових засобів, таких як плямовивідники, відбілювачі 
тощо, слід зменшити кількість прального засобу.

Після закінчення програми білизна залишається мокрою

• Можливо, через завелику кількість прального засобу утворилося надто багато піни, й увімкнулася автоматична 
система контролю піноутворення. >>> Використовуйте рекомендовану кількість прального засобу.
• Якщо білизна в барабані розподілена нерівномірно, машина не переключиться на цикл віджимання, щоб не 
пошкодити механізм і навколишнє середовище. Білизну слід перерозподілити і знову запустити віджимання.

A
ПоПередження. Якщо ви не можете усунути проблему, незважаючи на виконання інструкцій, наведених у 
цьому розділі, зверніться до дилера або представника авторизованої сервісної служби. У жодному разі не 
намагайтеся самостійно відремонтувати несправну машину.
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