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A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELİTT 
 
1.A csomagolás eltávolítása és  
 ellenırzés 
• A kicsomagolás után gyızıdjön meg arról,  
 hogy a mosógép sértetlen. Kétség esetén ne 

használja a mosógépet. Hívja fel a  
vevıszolgálatot vagy a kiskereskedıt 

• Ellenırizze, hogy megvan-e az összes 
tartozékok és mellékelt összetevı 

• Az összes csomagolóanyagot (mőanyag 
zacskók, hungarocell, stb.) tartsa a  
gyermekek számára nem hozzáférhetı  
helyen, mivel potenciális veszélyt jelentenek. 

2.Távolítsa el a rögzítıcsavarokat 
• A mosógép rögzítıcsavarokkal van ellátva, 

amelyek megakadályozzák, hogy szállítás 
közben esetleg belsı sérülés keletkezzen. A 
mosógép használatba vétele elıtt a 
rögzítıcsavarokat mindenképpen el kell 
távolítani. 

3.A mosógép üzembe helyezése 
• Távolítsa el a védıfóliát a kezelılapról 
• Ne a munkafelületnél megemelve mozgassa 

a készüléket 
• A készüléket szilárd és vízszintes  
 padlófelületen, lehetıleg a helyiség egyik 

sarkában állítsa fel 
• Ellenırizze, hogy a készüléknek mind a négy  
 lába szilárdan áll a padlón, és hogy a 

készülék tökéletesen vízszintesen áll (ehhez 
használjon vízmértéket) 

4.Vízbevezetés 
• Csatlakoztassa a vízellátó rendszerhez a  
 helyi vízmő elıírásainak betartásával 
• Vízbevezetés: csak hideg víz 
• Csap: 3/4” menetes 

tömlıcsatlakozó 
• Víznyomás 100-1000 kPa 

(fınyomócsı): (1-10 bar) 
5.Vízleeresztı tömlı 
• A vízleeresztı tömlıt csatlakoztassa a  
 szifonhoz, vagy a mellékelt “U” csıívvel 

akassza be a mosogató peremébe 
• Ha a mosógép beépített vízelvezetı 

rendszerhez van csatlakoztatva, gyızıdjön 
meg arról, hogy ez utóbbi fel van szerelve 
kiömlınyílással, ami megakadályozza az 
egyidejő feltöltést és vízleeresztést 
(szivornyahatás) 
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6.Elektromos bekötés 
•  Az elektromos hálózatra történı  
 csatlakoztatást a gyártó utasításainak és a 

helyi biztonsági elıírásoknak betartásával 
szakképzett villanyszerelı végezheti el 

•  A feszültségre, fogyasztásra és a  
 biztosítékokra vonatkozó adatok a készülék 

ajtajának belsı oldalán találhatók 

•  A készüléket csak olyan aljzaton keresztül  
 szabad a hálózatra csatlakoztatni, amely 

rendelkezik az érvényben lévı elıírásoknak  
megfelelı földelı kivezetéssel. A mosógép  
földelését törvény írja elı. A gyártó nem vállal  
semmilyen felelısséget a fenti elıírások be  
nem tartásából származó dologi károkért 
vagy sérülésekért (személyek, állatok). 

•  Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót 

•  Bármilyen karbantartási mővelet  
 megkezdése elıtt válassza le a mosógépet 

az elektromos hálózatról 
•  Az üzembe helyezést követıen mindenkor  
 biztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz való 

hozzáférést vagy a hálózatról kétpólusú  
kapcsolóval történı leválasztás lehetıségét 

•  Ne üzemeltesse a készüléket, ha az a  
 szállítás közben megsérült. Értesítse a 

vevıszolgálatot 

•  A hálózati tápkábelt kizárólag a  
 vevıszolgálattal cseréltesse ki 
•  A mosógépet kizárólag háztartásban és  
 rendeltetésszerően használja 

Minimális helyigény: 
Szélesség: 600 mm 

Magasság: 825 mm  
Mélység:  600 mm  
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ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS 
AJÁNLÁSOK 
 
1.Csomagolás 
• A csomagolóanyagok 100%-ban  
 újrahasznosíthatók, és el van látva az 

újrahasznosíthatósági jelével . A  
csomagolóanyag hulladékba helyezésénél  
tartsa be az érvényes helyi elıírásokat. 

2.A csomagolás és a régi mosógépek  
 hulladékba helyezése 
• A mosógép újrahasznosítható anyagokból  
 készült. A készülék kiselejtezésérıl az 

érvényes helyi hulladékelhelyezési 
elıírásokkal összhangban kell 
gondoskodnia. 

• Kiselejtezés elıtt, távolítson el minden  
 mosószer-maradékot, és vágja át a hálózati 

tápkábelt, hogy a mosógép használhatatlan 
legyen 
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3.Általános ajánlások 
• Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatva a  
 mosógépet, amikor nem használja 
• Zárja el a vízcsapot 

• Bármilyen tisztítási vagy karbantartási  
 mővelet megkezdése elıtt kapcsolja ki a 

mosógépet, vagy húzza ki a konnektorból 

• A mosógép külsejét nedves ruhával tisztítsa. 
Ne használjon súrolószereket 

• Soha ne erıltesse az ajtó kinyitását, és ne  
 használja lábtámaszként 

• Ne engedje meg, hogy a gyermekek a  
 mosógéppel játszanak, vagy hogy a 

mosódobba bújjanak (lásd még a  
“Gyermekbiztonság” c. fejezetet a következı  
oldalon) 

• Szükség esetén az elektromos hálózati  
 vezetéket kizárólag az ügyfélszolgálatnál 

beszerezhetı ugyanolyan kábellel szabad 
kicserélni. A hálózati kábel cseréjét kizárólag 
szakképzett szerelı végezheti 

4.EK megfelelıségi nyilatkozat 
• A készülék megfelel az alábbi EK 

irányelveknek: 
73/23/EGK sz. irányelv az alacsony 
feszültségrıl 

89/336/EGK sz. EMC irányelv  

93/68/EGK sz. irányelv a CE jelölésrıl 
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A MOSÓGÉP LEÍRÁSA  
 
 
1. Munkafelület  

2. Kezelılap  

3. Mosogatószer-adagoló  
4. Szerviz matrica  

(az ajtó belsı lapján) 1 

5. Ajtó 2 
6. Gyermekbiztonsági szerkezet 3 

(az ajtó belsı részén, ha van) 4 
7. Szőrı (belsı rekesz ajtaja) 5 
8. Lábazat  
9. Állítható lábak  

 
 
6  

 
 
 
 

7 
 
8 
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AJTÓ  
  
Az üveges ajtó kinyitásához fogja meg az ajtó fogantyúját, nyomja 
meg a fogantyú belsı oldalát, és húzza felfele az ajtót. Kis erıvel 
zárja be az ajtót, hallhatóan fog a helyére kattanni.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48  
 
 
 
Black process 45.0° 100.0 LPI  



 
 
 
 
 
 
 
3HU05594.fm  Page 49  Monday, April 26, 2004  6:16 PM  

 

 

 

GYERMEKBIZTONSÁGI SZERKEZET (HA VAN)  
 
A készülék helytelen használat elleni biztosításához  
forgassa el az ajtó belsı oldalán lévı mőanyag  
csavart. Ehhez használja a mosószer-adagolóban  
található színes betét vékony, lekerekített sarkát vagy 
egy pénzérmét:  
• A vágat függıleges: az ajtó nem zárható  

• A vágat vízszintes: az ajtó zárható ismét  

 

AZ ELSİ MOSÁSI CIKLUS ELİTT  
 
Hogy eltávolítsa a készülékbıl a gyári tesztek után esetleg bennmaradt vizet, javasoljuk, hogy 
ruha nélkül futtasson le egy rövid mosási ciklust.  
1. Nyissa ki a vízcsapot.  
2. Csukja be a készülék ajtaját.  
3. Töltsön egy kevés mosószert (körülbelül 30 ml) a mosószerrekeszbe  
4. Válasszon ki és indítson el egy rövid programot (lásd a Gyors áttekintı útmutatót).  

A RUHANEMŐ ELİKÉSZÍTÉSE 
 
1.A ruhanemőt a következık szerint  
 válogassa szét: 
• A textília típusa / kezelési szimbólum 

Pamut, kevertszálas, könnyen kezelhetı/  
mőszálas, gyapjú, kézzel mosható textíliák 

• Szín 
Válogassa szét a fehér és a színes  
darabokat. Az új színes ruhákat külön mossa 

• Méret 
A különbözı mérető ruhadarabok jobban  
elrendezıdnek a dobban, és javítják a  
mosás és a centrifugálás hatékonyságát. 

• Kényes ruhadarabok 
A kisebb darabokat (pl. nylonharisnya, övek 
stb.) és kapcsos ruhadarabokat (pl. 
melltartó) mosózsákban vagy zipzárral 
ellátott párnahuzatban mossa. Mindig vegye 
le a függönygörgıket, vagy mossa a 
függönyöket pamut mosózsákban 

2.Ürítse ki az összes zsebet 
A pénzérmék, biztonsági tők stb. 
megrongálhatják a ruhanemőt, a mosódobot 
és a kádat 

3.Kapcsok 
A zipzárakat húzza be, a kapcsokat  
kapcsolja össze. Az öveket és szalagokat 
kösse össze 
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Folteltávolítás 
• A vér-, tej-, tojásfoltokat stb. a program  
 enzimszakasza általában automatikusan 

eltávolítja 
• A vörösbor-, kávé-, tea-, fő- és  
 gyümölcsfoltok stb. eltávolításához 

Töltsön folttisztítót a mosószer-adagoló 
rekeszébe. 

• A nagyon szennyezett részeket szükség  
 esetén folttisztítóval kezelje 

Festés 
• Kizárólag mosógépekhez ajánlott festékeket  
 használjon 
• Tartsa be a gyártó utasításait 
• A mosógép mőanyag és gumi részei a 

ruhafesték hatására elszínezıdhetnek 
A mosnivaló ruha betöltése 
1. Nyissa ki az ajtót. 
2. Rázza szét a ruhanemőket, és lazán  
 helyezze be a mosódobba. Vegye 

figyelembe a Gyors áttekintı útmutatóban 
megadott töltetméreteket. 
Megjegyzés: ha a mosógépbe túl sok ruhát  
tesz, az csökkenti a mosás hatékonyságát,  
és elısegíti a ruhanemők összegyőrıdését. 

3. Csukja be a készülék ajtaját. 
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MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK 
 
 
A mosószer kiválasztása az alábbiaktól 
függ: 
• a textília típusa (pamut, könnyen kezelhetı/  
 mőszál, kényes darabok, gyapjú). 

Megjegyzés: gyapjú ruhadarabok  
mosásához csak különleges mosószert 
használjon 

• szín 
• a mosási hımérséklet 
• a szennyezettség mértéke és a  
 szennyezıdés típusa 
Megjegyzések: 
A sötét színő anyagokon észlelhetı fehéres 
foltokat a korszerő foszfátmentes 
mosóporokban lévı oldhatatlan összetevık  
okozzák. Ennek elıfordulása esetén rázza 
vagy kefélje ki az érintett ruhadarabokat, vagy 
használjon folyékony mosószert. 
Csak kifejezetten háztartási mosógépekhez 
ajánlott mosószert és adalékokat használjon. 
Vízkı elleni szerek, festék vagy fehérítı 
használata esetén mindig ellenırizze, hogy azok 
háztartási mosógépben való használatra 
megfelelıek-e. A vízkıoldók tartalmazhatnak 
olyan összetevıket, amelyek ártalmasak 
lehetnek a mosógép egyes alkatrészei számára. 
Ne használjon semmilyen oldószert (pl. 
terpentin, benzin). Ne mosson a gépben olyan 
anyagokat, amelyeket elızıleg oldószerrel 
vagy gyúlékony folyadékkal kezeltek. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vízkeménységi táblázat 

Vízkeménység Jellemzık 

 

Adagolás 
Kövesse a mosószer csomagolásán található 
adagolási ajánlásokat. Az adagolás a 
következıktıl függ: 
• a szennyezettség mértéke és a  
 szennyezıdés típusa 
• a mosandó ruhanemő mennyisége  
 teljes töltet: kövesse a mosószer gyártójának 

utasításait; 
féltöltet: a teljes töltethez használt 
mennyiség 3/4-e; 
Minimális töltet (kb. 1 kg): 
a teljes töltethez használt mennyiség 1/2-e 

• a környéken jellemzı vízkeménységi fok 
(erre vonatkozóan a vízellátó vállalattól 
kérjen tájékoztatást). A lágy víz kevesebb 
mosószert igényel, mint a kemény (lásd a 
vízkeménységi táblázatot) 

Megjegyzések: 
A túl sok mosószer túlzott habképzıdést 
eredményezhet. 
A mosás hatékonysága csökkenhet.  
Ha a mosógép túl sok habot észlel,  
megakadályozhatja a centrifugálást.  
A szükségesnél kevesebb mosószer  
használata a ruha elszürkülését 
eredményezheti, és vízkılerakódást idézhet elı  
a főtırendszeren, a mosódobon és a tömlıkön. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Német Francia Angol  
 °dH  °fH  °eH  

1 lágy 0-7 0-12 0-9 
2 közepes 7-14 12-25 9-17 
3 kemény 14-21 25-37 17-26 
4 nagyon kemény 21 felett 37 felett 26 felett 
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A mosószer és az adalékok betöltése  
Az adagolónak a típustól függıen három (“B” modell) vagy 
négy (“A” modell) rekesze van.  

Rekesz  

• Mosószer az elımosáshoz  

Rekesz  

• Mosószer a fımosáshoz  

• Folttisztító  

• Vízlágyító (4-es vízkeménység)  
Folyékony mosószer használata esetén vegye ki a színes 
betétet a mosószer-adagolóból, és illessze a 
rekesz elsı vájatába. A betéten egy skála látható, ami 
megkönnyíti az adagolást. 
 
Rekesz 
• Öblítıszer 
• Folyékony keményítı 

Adalékokat legfeljebb a “MAX” jelzésig töltsön be. 
 
Rekesz 
• Klórtartalmú fehérítı 
Legfeljebb a “MAX” jelzésig (“A” négyrekeszes modellnél) 
 
 
 
 
 
 

Megjegyzések: 

A 

B  

• A mosószereket és adalékokat biztonságos, száraz helyen, gyermekektıl távol tartsa.  
• Folyékony mosószerek használhatók elımosást is tartalmazó programokhoz is. Ebben az 
esetben a mosóporokat csak a fımosáshoz mérje ki.  
• Nagymértékben sőrített por vagy folyékony mosószer-koncentrátumok használata esetén 
használja a mosószer csomagolásában található labdát vagy zsákot, és tegye közvetlenül a 
mosódobba, ezáltal megelızhetık a mosószer elosztásával kapcsolatos problémák.  
• Vízkı elleni szerek, festék illetve fehérítı használata esetén mindig ellenırizze, hogy azok  
mosógépben való használatra megfelelıek-e. A vízkıoldók tartalmazhatnak olyan  
összetevıket, amelyek ártalmasak lehetnek a mosógép egyes alkatrészei számára.  
• Ne használjon oldószereket a mosógépben ( g. terpentin, benzin).  
• Ha keményítıport használ, a következık szerint járjon el:  
1. Mossa ki a ruhanemőt a kívánt mosóprogrammal.  
2. Ezután keverje össze a keményítıt vízzel egy bögrében.  
3. Válassza az “Öblítés és centrifugálás” programot, csökkentse a sebességet kb. 800 fordulat/  
 percre, és indítsa el a programot.  
4. Húzza ki a mosószer-fiókot, amíg kb. 3 cm nem látszik a rekeszbıl  
5. Öntse a keményítıoldatot a rekeszbe  , amíg a víz át nem folyik a mosószerfiókba,  
6. Ha a program befejezıdése után keményítımaradványok vannak a mosószerfiókban,  
 tisztítsa meg, ha szükséges (lásd “Ápolás és karbantartás”).  

Vegye figyelembe a keményítı gyártójának tájékoztatóját is.  
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A SZŐRİ KISZERELÉSE  
  
Javasoljuk, hogy rendszeresen, évente legalább  
kétszer-háromszor ellenırizze és tisztítsa meg a  
szőrıt.  
Különösen:  
• Ha a készülékbıl a víz leeresztése vagy a 
centrifugálás nem megfelelı  
• Ha a szivattyút valamilyen idegen tárgy gátolja a  
mőködésben (pl. gomb, pénzérme, biztonsági tő)  

FONTOS: a víz leeresztése elıtt gyızıdjön meg 
arról, hogy a víz kihőlt.  

1.  Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati  
 csatlakozót.  
2.  A mosószer-adagolóban található színes betét  
 segítségével nyissa ki a szőrı fedelét.  
3.  Helyezzen egy edényt a szőrı alá.  
4.  Lazítsa meg a szőrıt, de ne húzza ki teljesen.  
 Lassan forgassa el a fogantyút az óramutatók  
 járásával ellentétes irányban, amíg a víz el nem  
 kezd folyni.  
5.  Várja meg, amíg az összes víz kifolyik.  
6.  Most teljesen csavarja ki a szőrıt, és vegye ki.  
7.  Tisztítsa meg a szőrıt és a szőrıkamrát.  
8.  Ellenırizze, hogy a szivattyú rotorja szabadon  
 mozog-e.  
9.  Helyezze vissza a vezetıtüskével felfele a szőrıt,  
 és az óramutatók járásával megegyezı irányban  
 csavarja be ütközésig (a fogantyú vízszintes).  
10. Töltsön kb. 1 liter vizet a mosószer-fiókba az  
 energiatakarékos rendszer helyreállításához.  
 Ellenırizze, hogy a durva szőrı megfelelıen és  
 szilárdan a helyére került-e.  
11. Hajtsa fel a fedelet, és zárja le.  
12. A hálózati csatlakozó dugja be az aljzatba.  
13. Válasszon ki egy programot, és indítsa el.  
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A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE  
  
A maradék víz kiürítése elıtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból. 
Nyissa ki a durva szőrı fedelét. A mosószer-adagolóban található színes betét  
segítségével nyissa ki a szőrı fedelét. Helyezzen egy edényt a szőrı alá.  
1. Lazítsa meg a szőrıt, de ne húzza ki teljesen. Lassan forgassa el a fogantyút az óramutatók  
 járásával ellentétes irányban, amíg a víz el nem kezd folyni.  
2. Várja meg, amíg az összes víz kifolyik.  

3. Most teljesen csavarja ki a szőrıt, és vegye ki.  

4. Döntse a készüléket óvatosan elıre, hogy a víz kifolyjon.  
5. Helyezze vissza a vezetıtüskével felfele a szőrıt, és az óramutatók járásával megegyezı  
 irányban csavarja be ütközésig (a fogantyú vízszintes).  

6. Hajtsa fel a fedelet, és zárja le.  

A mosógép újbóli használata elıtt  
1. Töltsön kb. 1 liter vizet a mosószer-fiókba az energiatakarékos rendszer helyreállításához.  
2. A hálózati csatlakozó dugja be az aljzatba.  

 

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS  
 
A készülék külsı felülete és a kezelılap Ajtótömítés 
• Puha, nedves ruhával lemosható. • Szükség esetén nedves ruhával tisztítsa 

• Kevés semleges tisztítószer (nem meg 
dörzshatású) használható • Idınként ellenırizze, hogy a tömítés 

• Puha ruhával törölje szárazra redıiben nincs-e idegen tárgy 
Szőrı  
• Javasoljuk, hogy rendszeresen, évente  

legalább kétszer-háromszor ellenırizze és 
tisztítsa meg a szőrıt (lásd “A szőrı  
kiszerelése” címszót)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

53  
 
 
 
Black process 45.0° 100.0 LPI  



 
 
 
 
 
 
 
3HU05594.fm  Page 54  Monday, April 26, 2004  6:16 PM  

 

 

 

 

 

Mosogatószer-adagoló A 

1. Nyomja az elımosási rekeszben lévı kioldókart lefele,  
 majd vegye ki a fiókot.  

2. Vegye ki a színes rácsot (“A” és “B” modell) az öblítıszer- 
 rekeszbıl.  

Vegye ki a betétet az öblítıszer-rekeszbıl.  
Az “A” modell esetén ugyancsak vegye ki a betétet a 
klórtartalmú fehérítı rekeszébıl.  

3. Minden alkatrészt mosson le folyó víz alatt.  

4. Helyezze vissza az alkatrészeket, és illessze vissza a  
mosószer-adagolót. Helyezze be a mosószer-adagolót a 
mosógépbe.  

 

 

 

 

 

 

 

B  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szitaszőrı a vízcsatlakozásnál  
Rendszeresen ellenırizze és tisztítsa meg.  
Közvetlen csatlakozású vízbevezetı tömlıvel rendelkezı 
mosógépek esetén  
1. Zárja el a csapot, és csavarja le a vízbevezetı tömlıt a csapról.  
2. Tisztítsa meg a belsı szitaszőrıt, és a vízbevezetı tömlıt  
 csavarja vissza a csapra.  
3. Most csavarja le a vízbevezetı tömlıt a mosógép hátulján.  
4. Egy kombinált fogóval húzza ki a szitaszőrıt a mosógép  
 csatlakozójából, és tisztítsa meg.  
5. Illessze vissza a szitaszőrıt, és csavarja vissza a  
 vízbevezetı tömlıt.  
6. Nyissa ki a csapot, és ellenırizze, hogy a csatlakozások nem  
 szivárognak-e.  
Aqua stop tömlıvel ellátott mosógépek esetén  
1. Zárja el a csapot, és csavarja le az Aqua stop tömlıt a csapról.  
2. Tisztítsa meg a belsı szitaszőrıt, és a vízbevezetı tömlıt  
 csavarja vissza a csapra.  
3. Nyissa ki a csapot, és ellenırizze, hogy a csatlakozás nem  
 szivárog-e.  
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HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ 
  
A típustól függıen a mosógép különféle  
automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik. 
Ez lehetıvé teszi a meghibásodások idıbeni 
észlelését, és a biztonsági rendszer ennek  
megfelelıen tud reagálni. 
Az észlelt hibák gyakran olyan aprók, hogy 
percek alatt kiküszöbölhetık. 
A készülék nem indul el, egyik jelzıfény 
sem világít. 
Ellenırizze a következıket: 
• a hálózati csatlakozó be van-e dugva az  
 aljzatba; 
• megfelelıen mőködik-e a fali aljzat  
 (használjon egy asztali lámpát vagy hasonló 

eszközt); 
• helyesen választotta-e ki a programot; 
• megnyomta-e a “Be/Ki” vagy a “Start/ 

Szünet” gombot (típustól függıen). A 
készülék nem indul el, de... (típustól 
függıen változik) 
...a “Start/Szünet” jelzıfény villog. 
Ellenırizze a következıket: 
• a készülék fedele megfelelıen van-e lezárva  
 (gyermekbiztonság); 
• módosította-e a programot; 
• zárva van-e még a vízcsap. A “Vízcsap  
 zárva” jelzıfénnyel rendelkezı modelleknél 

a piros jelzıfény felgyullad. Nyissa ki a  
csapot, és nyomja meg a “Start/Szünet”  
gombot. 

...a “Be/Ki” jelzıfény világít. 
Ellenırizze a következıket: 
• a készülék fedele megfelelıen van-e lezárva  
 (gyermekbiztonság); 
• kiválasztott-e valamilyen programot, és a  
 programot elindította-e; 
• nyitva van-e a vízcsap. Ha nincs, nyissa ki a  
 csapot, és kapcsolja elıször ki, majd be a 

készüléket. 
A mosógép program közben leáll (típustól 
függıen változik). 
Ellenırizze a következıket: 
• világít-e az “Öblítıstop” jelzılámpa;  
 szakítsa meg ezt a funkciót a gomb ismételt 

megnyomásával vagy a “Vízleeresztés” 
program kiválasztásával; 

• egy másik programot választott ki.  
 Válassza ki újra a kívánt programot, és 

nyomja meg a “Start/Szünet” gombot; 
• A “Start/Szünet” jelzıfény villog. Nyomja 

meg a “Start/Szünet” gombot; 
• az “Öblítıstop” gomb be van-e nyomva;  
 szakítsa meg ezt a funkciót a gomb ismételt 

megnyomásával vagy a “Vízleeresztés” 
program kiválasztásával; 

• világít-e a “Be/Ki” jelzıfény. Nyomja meg a  
 “Be/Ki” gombot; 
• a mosógép biztonsági rendszere  
 mőködésbe lépett (lásd a hibaleírásokat 

tartalmazó táblázatot). 
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A mosószerfiókban a mosás végén  
mosószer- vagy adalékmaradék található. 
Ellenırizze a következıket: 
• megfelelı-e a vízellátás. A víztömlı és a csap  
 közötti szitaszőrı lehet, hogy el van tömıdve 

(lásd “Ápolás és karbantartás”). Évente 
kétszer-háromszor ellenırizze és tisztítsa meg 
a szőrıt (lásd “A szőrı kiszerelése”). 

A gép centrifugálás alatt ugrál. 
Ellenırizze a következıket: 
• a készüléke vízszintbe van-e állítva, és  
 szilárdan áll-e valamennyi lábán (lásd 

“Üzembe helyezési útmutató”); 
• eltávolította-e a rögzítıcsavarokat. A 

rögzítıcsavarokat a gép használatbavétele 
elıtt el kell távolítani (lásd “Üzembe 
helyezési útmutató”). 

Az utolsó centrifugálás nem elég hatékony: 
A készülék olyan rendszerrel rendelkezik, amely 
érzékeli és korrigálja az egyensúlyhiányt. Ha 
nehéz egyedi ruhadarabok vannak betöltve 
(fürdıszobaszınyeg, fürdıköpeny stb.), 
lehetséges, hogy ez a rendszer automatikusan  
csökkenti a centrifugálási sebességet a készülék  
védelme érdekében, vagy teljesen meg is szakítja  
a centrifugálási ciklust, ha az egyensúlyhiány még  
néhány centrifugálásindítás után is túl nagy. 
• Ha a ruhanemő még túlságosan nedves a ciklus 

végén, helyezzen be kisebb ruhadarabokat a 
töltet kiegyensúlyozása érdekében, és ismételje 
meg a centrifugálási ciklust. 

• A túlzott habképzıdés megakadályozhatja a  
 centrifugálást. Ügyeljen arra, hogy a 

megfelelı mennyiségő mosószert használja 
Nem jön víz vagy elégtelen vízellátás: 
• a készülék biztonsági tömlıvel rendelkezik, 

és a biztonsági szelep kinyílt (piros jelzés a 
biztonsági szelep figyelıablakában). 
Ebben az esetben cserélje ki egy újjal a 
biztonsági tömlıt. 

A hátralévı idı kijelzıjén (ha van) jelzett 
program idıtartam hirtelen felfele vagy lefele 
“ugrik” néhány percet, vagy az eredetileg 
mutatott program idıtartam valamennyi 
idıvel meghosszabbodik/lerövidül 
Ez a mosógép egy olyan képességét jelzi, 
hogy alkalmazkodik azokhoz a tényezıkhöz, 
amelyek hatással lehetnek a program 
idıtartamára, pl.: 
• túlzott habképzıdés 
• kiegyensúlyozatlan töltet egyedi, nagy  
 mérető ruhadarabok miatt 
• hosszú melegítési idı a hidegvíz-ellátásnak  
 megfelelıen 
Az ezekhez hasonló hatások miatt a futó  
programból hátralévı idı újraszámolásra és - 
szükség esetén - frissítésre kerül. Emellett a 
ruhabetöltési szakasz alatt a mosógép  
meghatározza a töltetet, és, ha szükséges, 
annak megfelelıen módosítja a kijelzett  
kezdeti program-idıtartamot. 
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Mit kell tenni, amikor az automatikus biztonsági rendszer meghibásodást észlel? (a 
típustól függıen)  
A program futása megszakad, és különféle jelzések (ha vannak) mutatják a hiba forrását.  
Hibaismertetı táblázat 

A kis jelzıfény felgyullad Digitális kijelzı 
“Vízcsap zárva”  “FH” 

“Tisztítsa meg a szivattyút”  “FP” 
- “F15”-tıl “F19”-ig  

“Aquastop”  “FA” 

Hibaleírás 
“Vízbevezetési hiba”  
“Vízleeresztési hiba” 

“Elektromos alkatrészek hibája”  
 “Aquastop hiba” 

a. Vízbevezetési hiba (nincs vagy elégtelen  
 vízellátás) 
A hibakijelzıvel rendelkezı modelleknél a  
“Vízcsap zárva” jelzés világít, vagy a kijelzın 
felváltva az “FH” látható. A programválasztót “Ki/ 
0” helyzetbe forgatva kapcsolja ki a készüléket, és 
húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból. A 
hibakijelzıvel nem rendelkezı modelleknél a 
mosógép a megfelelı lépésnél leáll. Kapcsolja ki a 
készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. 
Ellenırizze a következıket: 
• teljesen nyitva van-e a vízcsap, és a  
 víznyomás megfelelı mértékő-e; 
• a vízbevezetı tömlı nincs-e megcsavarodva; 
• a szitaszőrık nincsenek-e eltömıdve (lásd 

“Ápolás és karbantartás”/”Víztömlı szitaszőrıi”); 
• a vízbevezetı tömlı nincs-e befagyva.  
Csatlakoztassa a készüléket ismét a hálózathoz.  
A hibakijelzıvel rendelkezı modelleknél  
válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja  
meg a “Start/Szünet” gombot a program  
folytatásához (ne használjon mosószert ehhez  
a programhoz). 
A hibakijelzıvel nem rendelkezı modelleknél 
nyomja meg a “Be/Ki” gombot a program 
folytatásához (ne használjon mosószert ehhez 
a programhoz). 
Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a  
vevıszolgálathoz (lásd “Vevıszolgálat”). 
b.Vízleeresztési hiba 
A hibakijelzıvel rendelkezı modelleknél, a  
típustól függıen, a kijelzın állandóan vagy 
felváltva az “FP” látható. Ha van “Tisztítsa meg a 
szivattyút” jelzıfény, a mellette lévı piros 
jelzıfény felgyullad. A programválasztót “Ki/0” 
helyzetbe forgatva kapcsolja ki a készüléket, és 
húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból. A 
hibakijelzıvel nem rendelkezı modelleknél a 
mosógép a megfelelı lépésnél leáll. Kapcsolja ki a 
készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót. 
Ellenırizze a következıket: 
• a vízleeresztı tömlı nincs-e megcsavarodva  
 (lásd “Üzembe helyezési útmutató”); 
• a szivattyú / a szőrı el van tömıdve (lásd “A 

szőrı kiszerelése” / “A visszamaradt víz 
leeresztése”); 

FONTOS: a víz leeresztése elıtt gyızıdjön 
meg arról, hogy a víz kihőlt. 
• a vízleeresztı tömlı nincs-e befagyva.  
Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. 
A hibakijelzıvel rendelkezı modelleknél válassza 
ki újra a kívánt programot, és nyomja meg a 
“Start/Szünet” gombot a program folytatásához  
(ne használjon mosószert ehhez a programhoz).  
A hibakijelzıvel nem rendelkezı modelleknél  
nyomja meg a “Be/Ki” gombot a program 
folytatásához (ne használjon mosószert ehhez 
a programhoz). 
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Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a  
vevıszolgálathoz (lásd “Vevıszolgálat”). 
c.Villamos modul hibája 
A hibakijelzıvel rendelkezı modelleknél  
megjelenik egy “F4” és “F19” közötti jelzés, és  
az összes vagy néhány Centrifugálási  
sebességválasztó jelzıfény villog. Kapcsolja ki  
a készüléket. Válasszon ki egy programot, és  
nyomja meg a “Start/Szünet” gombot ismét.  
A program folytatódik. 
A hibakijelzıvel nem rendelkezı modelleknél a  
mosógép a megfelelı lépésnél leáll. Elıször  
kapcsolja ki, majd be a készüléket. A program  
folytatódik. 
Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a 
vevıszolgálathoz (lásd “Vevıszolgálat”). 
d.Aquastop hiba (ha van) 
Az “Aquastop” bekapcsolását a következık 
okozhatták: 
1. túl sok hab. 
2. szivárgás a vízbevezetı tömlın vagy a  
 készüléken. 
Ebben az esetben a szivattyú automatikusan 
bekapcsol, hogy kiszivattyúzza a vizet. 
A hibakijelzıvel rendelkezı modelleknél az  
“Aquastop” jelzıfény felgyullad. A kijelzın az  
“FA” vagy felváltva az “F” és az “A” látható, és  
a szivattyú mőködik. A programválasztót “Ki/0”  
helyzetbe forgatva kapcsolja ki a készüléket,  
válassza le a készüléket a hálózatról, és 
ellenırizze, hogy a vízcsap el van-e zárva.  
A hibakijelzıvel nem rendelkezı modelleknél a 
mosógép a megfelelı lépésnél leáll. Kapcsolja ki 
a készüléket, válassza le a hálózatról, és 
gyızıdjön meg arról, hogy elzárta-e a vízcsapot. 
Döntse a készüléket óvatosan elıre, hogy az 
összegyőlt víz kifolyjon. 
Majd: 
1. csatlakoztassa a készüléket az elektromos  
 hálózathoz, 
2. nyissa ki a vízcsapot (ha a víz azonnal  
 áramlik ismét a készülékbe, anélkül, hogy az 

elindulna, zárja el a vízellátást, és hívja a 
vevıszolgálatot). 

A hibakijelzıvel rendelkezı modelleknél  
válassza ki újra a kívánt programot, és nyomja  
meg a “Start/Szünet” gombot a program  
folytatásához (ne használjon mosószert ehhez  
a programhoz). 
A hibakijelzıvel nem rendelkezı modelleknél 
nyomja meg a “Be/Ki” gombot a program 
folytatásához (ne használjon mosószert ehhez 
a programhoz). 
Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a  
vevıszolgálathoz (lásd “Vevıszolgálat”).  
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VEVİSZOLGÁLAT 
 
 
Mielıtt a vevıszolgálatot hívná: 

1. Próbálja meg maga megoldani a problémát 
(lásd “Hibaelhárítási útmutató”). 

2. A program újraindításával ellenırizze, hátha  
 a probléma magától megoldódott. 

3. Ha a mosógép továbbra sem mőködik  
 megfelelıen, hívja fel a vevıszolgálatot. 

 

 

 

 

 

SZÁLLÍTÁS/KEZELÉS 

Adja meg a következı adatokat: 

• A meghibásodás jellege. 
• A mosógép típusszáma. 

• A szervizkód (a SERVICE szó után álló  
 szám). 

A szervizmatrica az ajtó belsı felén 
található. 

• Az Ön teljes címe. 

• Az Ön telefonszáma és körzetszáma.  
 A vevıszolgálat telefonszáma és címe a 

garancialevélen található, vagy kérdezze 
meg a kereskedıtıl.  

 
 
Soha ne emelje fel a munkafelületnél fogva a készüléket szállításkor.  
1. Húzza ki a hálózati dugaszt.  

2. Zárja el a csapot.  

3. Szerelje le a vízbevezetı és a vízleeresztı tömlıket.  

4. Eressze le a készülékbıl és a tömlıkbıl a visszamaradt vizet (lásd “A szőrı 
kiszerelése”/”A  
 visszamaradt víz leeresztése”).  

5. Szerelje fel a rögzítıcsavarokat (kötelezı) 
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