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arantiebedingungenG

Unter die Garantie fallen nicht:
• Heimservice zur Einführung in die Benutzung des Geräts.

• Wenn das Gerät an eine Spannung angeschlossen ist, die nicht mit der auf dem
Nennleistungsschild angegebenen übereinstimmt. 

• Wenn die Störung durch Unfälle, Vernachlässigung, Missbrauch oder höhere Gewalt
verursacht wird.

• Wenn die Störung durch unsachgemäße Benutzung des Geräts oder Nichtbeachtung
der Bedienungsanleitung verursacht wird.

• Die Gebrauchsanweisung für das Gerät zur Verfügung stellen oder die Einstellungen
des Geräts ändern.

• Wenn die Störung durch Schädlinge wie Ratten oder Kakerlaken etc. verursacht wird.

• Normale Geräusche oder Vibrationen z. B. das Geräusch von ablaufendem Wasser,
Drehgeräusche oder Pieptöne während der Erwärmung.

• Die Installation korrigieren, das Gerät nivellieren oder den Abfluss einstellen.

• Normale Wartung, wie sie im Benutzerhandbuch empfohlen wird.

• Entfernung von Fremdkörpern wie Sand, Nägeln, BH-Bügeln, Knöpfen etc. aus der
Maschine sowie aus der Pumpe und dem Einlassfilter.

• Sicherungen ersetzen oder die elektrischen Anschlüsse oder Rohrleitungen korrigieren.

• Korrektur von unbefugten Reparaturen. 

• Schäden an persönlichem Eigentum, die direkt oder indirekt durch Defekte dieses
Geräts verursacht werden.

• Wenn dieses Gerät zu kommerziellen Zwecken benutzt wird, steht es nicht unter Garantie. 
(Beispiel: öffentliche Orte wie Toiletten, Hotels, Fitness-Center, Pensionen) 

Entsorgung von Altgeräten
1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers

auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt
der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom
Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt
werden.

3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts
vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der
persönlichen Gesundheit.

4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts
erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt
oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.  
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3 . Die 4 Schrauben lösen und die
Gummipfropfen etwas drehen, um sie
zusammen mit den Schrauben abzunehmen.
Die 4 Schrauben und den Schraubenschlüssel
für späteren Gebrauch aufbewahren.

• Die Transportsicherungsschrauben müssen vor
jedem Transport des Geräts wieder angebracht
werden.

4 . Die Schraubenbohrungen mit den
beiliegenden Kappen verschließen.
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 Nyisson meg egy másik csapot a házban.
Teljesen nyissa ki a csapot.
Egyenesítse ki a csövet.
EllenŒrizze a szırŒ állapotát.

Adjon 1-2 hasonló darabot a mosáshoz a 
töltet kiegyensúlyozása érdekében.
Rendezze át a betöltött ruhát a megfelelŒ 
centrifugálás érdekében.

- Túl kevés ruhát töltött be.
- A töltet nincs egyensúlyban.
-  A berendezés rendelkezik egy 

egyensúlyhiányt érzékelŒ és korrigáló 
rendszerrel. Ha egyetlen nehéz darabot 
tölt a mosógépbe (pl. fürdŒszobai 
kilépŒ, fürdŒköpeny, stb.), ez a rendszer 
leállíthatja a centrifugálást, de akár 
teljesen félbe is szakíthatja a ciklust.

-  Ha a ruha még mindig túl nedves a 
centrifugáló program végén, adjon hozzá 
kisebb ruhadarabokat. Ezzel megfelelŒ 
egyensúlyt hoz létre, és megismételheti a 
centrifugálást.

Tisztítsa és egyenesítse ki a levezetŒcsövet.
Tisztítsa ki a szırŒt. További információt a „
LeeresztŒ szivattyú szırŒjének tisztítása” címı 
részben talál.

- A levezetŒcsŒ megtört, vagy eldugult.
- A levezetŒ szırŒ eldugult.

Húzza ki a csatlakozókábelt és hívja a szervizt.

- Motor túlterheltség. 

Zárja be az ajtót.
Ha a „      ” jelzés nem törlŒdik, hívja a 
márkaszervizt.

-  Rendszeres túltöltés a hibás vízzáró 
szelep miatt.

- Vízszint-érzékelŒ hibája.

Zárja el a csapot.
Húzza ki a csatlakozókábelt.
Hívja a szervizt.

- Szivárog a víz

-  A mosógép üzemelése közben 
áramkimaradás volt.

Hívja a szervizt.

Indítsa újra a programot

-  Nyitva hagyta, vagy nem 
zárta be tökéletesen az ajtót.

-   A környék vízellátása nem megfelelŒ.
- A vízcsap nincs teljesen nyitva.
-  A vízellátó csŒ megtört.
-  A vízellátó csŒ szırŒje eldugult. igen-

satt.
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roubleshooting guide

Symptom Possible Cause Solution

• Water supply is not adequate in
area

• Water supply taps are not
completely open.

• Water inlet hose(s) are kinked.
• The filter of the inlet hose(s) are

clogged.
• If water leakage occurred in the inlet hose,

indicator “ ” will be changed red color. 

• Drain hose is kinked or clogged.
• The drain filter is clogged.

• Load is too small.
• Load is out of balance.
• The appliance has an unbalance detection

and correction system. If individual heavy
articles are loaded (ex. bath mat, both robe,
etc.), this system may stop spinning or even
interrupt the spin cycle altogether. 

• If the laundry is still too wet at the end of the
cycle, add smaller articles of laundry to
balance the load and repeat the spin cycle.

• Is the door opened or not
completely closed?

• Water overfills due to the faulty water
valve.

• Water level sensor has malfunctioned.

• Over load in motor.

• Water leaks

• The washer experienced a power failure.

Check another tap in the house.

Fully open tap.

Straighten hose(s).

Check the filter of the inlet hose(s).

Clean and straighten the drain hose.
Clean the drain filter.
For more detailed information, 
please refer to “Cleaning the drain pump filter” 
  

Add 1 or 2 similar items to help 
balance the load.
Rearrange load to allow proper 
spinning

Close the door completely.
❋ If  “       ”is not released, call for service.

Unplug the power plug and call for service.

Close the water tap.
Unplug the power plug.
Call for service.

Call for service.

Restart the cycle.

<Fig 1>
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A mosógép használata elŒtt figyelmesen olvasson el minden beüzemelésre vonatkozó utasítást. Pontosan 
kövesse az útmutatóban foglaltakat. A használati utasítást tartsa könnyen elérhetŒ helyen, hogy a késŒbbiekben is 
fellapozhassa. Ha a készüléket eladja, vagy másnak adja át használatra, adja át az új tulajdonosnak ezt a használati 
utasítást is. A következŒ figyelmeztetéseket biztonsági okokból szigorúan be kell tartani - a berendezés beállítása és 
üzembe helyezése elŒtt feltétlenül olvassa el ezeket. 

• Rendeltetés: Ez a berendezés kizárólag háztartási használatra készült. A készüléket kizárólag textilanyagok 
mosására használja, hideg csapvízre kötve mıködtesse, és mindig automata mosógépben való használatra 
gyártott mosószereket használjon. Minden ettŒl eltérŒ használat ellentétes a készülék rendeltetésével, ezáltal a 
gyártó felelŒsségvállalásának megszınését eredményezi.

• A készüléket csak felnŒtt használhatja. Ne engedje, hogy gyerekek a kezelŒszervekhez nyúljanak vagy játsszanak 
a készülékkel.

• Soha ne alakítsa át a készüléket, ez veszélyes.
• A készülék nehéz. Szállítása körültekintést igényel.
• A csomagolást és minden rögzítŒcsavart el kell távolítani a mosógép használata elŒtt. EllenkezŒ esetben a 

készülék súlyosan károsodhat.
• A beüzemelést szakképzett szerelŒnek vagy mıszerésznek kell elvégeznie. 
• Az elektromos csatlakozások kialakítását képzett villanyszerelŒ végezze.
• Soha ne helyezze a készüléket a tápellátó kábelre.
• Ha a készüléket szŒnyegre helyezik, gondoskodjanak róla, hogy alatta a levegŒ szabadon mozoghasson.
• Mindig húzza ki a dugaszt az aljzatból és zárja el a vízcsapot a gép használata után. A készülék 

áramtalanításakor a csatlakozó dugaszt húzza, ne a tápkábelt. Nedves kézzel ne nyúljon a csatlakozó dugaszhoz.
• Ne terhelje túl a készüléket. 
• Csak mosógépben mosható textíliákat mosson a készülékkel. Ha kétségei vannak a textil moshatóságával 

kapcsolatban, ellenŒrizze a bevarrt címke jelzéseit.
• Soha ne helyezzen elektromos fıtŒberendezést, gyertyát, stb. a berendezés közelébe. A készülék 

meggyulladhat, vagy egyes részei deformálódhatnak.
• Óvja a víztŒl és a nedvességtŒl is. A nedvesség áramütést, illetve tüzet okozhat.
• A készüléket megfelelŒ, 220-240V-os fali csatlakozóaljzathoz kapcsolja. Soha ne használjon hosszabbítót vagy 

elosztót.
• Ürítsen ki minden zsebet. A kemény vagy éles tárgyak -mint pl. a fémpénz, tı, szög, csavar vagy kŒ- a készülék 

súlyos károsodását okozhatják. A kiegyensúlyozatlan mosótöltet erŒteljes rázkódást okozhat. Ha a mosógép 
terhelés nélkül is rázkódik, hívja a hivatalos márkaszervizt. 

• Ne mosson vagy szárítson gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagban mosott, áztatott, illetve ilyen anyaggal 
szennyezett ruhadarabokat a mosógépben (pl. viasz, olaj, festék, gázolaj, zsírtalanító, vegytisztító oldószerek, 
benzin stb.). Ez tüzet vagy robbanást okozhat.

• Soha ne tegyen a készülékbe ásványi olaj bevonatú termékeket (pl. esŒkabát, mıanyag öv, stb.). Ha folteltávolítót 
használt valamilyen ruhanemın, az oldószert alaposan öblítse ki belŒle még mielŒtt a mosógépbe tenné. 
Az olaj visszamaradhat a mosótartályban a teljes mosási ciklus alatt, ami a szárítás során tüzet okozhat, ezért ne 
mosson olajos ruhát a gépben.

• Ne mıködtesse a készüléket olyan helyiségben, ahol gyúlékony anyagokat, pl. olajat, benzint, illetve gyúlékony 
gázt tárolnak. Ezek az anyagok tüzet vagy robbanást okozhatnak. Soha ne használjon éghetŒ tisztítószert.

• Csak az elŒírt mennyiségben használjon vízlágyítót. A túlzott mennyiség károsíthatja a szöveteket.
• Mosás után tartsa nyitva a készülék ajtaját, hogy megóvja az ajtószigetelést.
• MielŒtt kinyitná az ajtót, ellenŒrizze, hogy a víz teljesen kifolyt-e a mosógépbŒl. Soha ne nyissa ki az ajtót, ha még 

maradt a gépben víz. A forró víz sérülést okozhat.
• Állatok vagy gyerekek esetleg bemászhatnak a mosógépbe. Ezért mindig ellenŒrizze a gépet használat elŒtt.
• Mosás alatt az üvegablak felforrósodik. Tartsa távol a gyerekeket a készüléktŒl, amikor az be van kapcsolva.
• Soha ne próbálja megjavítani a mosógépet. A szakszerıtlen javítás személyi sérülést és a készülék súlyos 

károsodását okozhatja.
• A készülék javítását és karbantartását csak hivatalos márkaszerviz végezheti eredeti cserealkatrészek 

felhasználásával.
• Ha kidobja mosógépét, vágja le az elektromos csatlakozóvezetéket, hatástalanítsa az ajtózárat is, nehogy 

kisgyerekek belemásszanak és benne ragadjanak.
• Ha a berendezést szŒnyeggel ellátott helyiségben helyezik üzembe, ügyeljen, a szŒnyeg ne zárja el a nyílást.
• Ha a készülék víz alá került, hívja a márkaszervizt. A nedvesség áramütést, illetve tüzet okozhat.
•  A szırŒ és a mosószer-adagoló fedelét üzemelés alatt tilos kinyitni.
•  A mosószereket tartsa távol a gyerekektŒl. Ezek mérgezést okozhatnak.

Csörgés és csattogás  Idegen tárgy, például egy pénzérme vagy biztosítótı kerülhetett a dobba vagy a 
szivattyúba.

DübögŒ hang  A nagy mennyiségı töltet okozhat dübögŒ hangot, ez általában normális. Ez 
rendszerint nem jelez rendellenességet.

Rezgésre utaló zaj Eltávolította az összes rögzítŒcsavart és a csomagolóanyagot?

Szivárog a víz  EllenŒrizze és szorítsa meg a csŒ csatlakozóit. Hárítsa el a dugulást.Szükség 
esetén forduljon vízvezeték-szerelŒhöz.

Túlzott habképzŒdés Túl sok, vagy nem megfelelŒ mosószer.

A mosógép nem indul  Lehet, hogy az elektromos csatlakozókábel nincs bedugva, vagy lazán 
csatlakozik.

A mosógép nem centrifugál EllenŒrizze, hogy szorosan be van-e zárva az ajtó.

Az ajtó nem nyílik  Ha a mosógép elindult, biztonsági okokból az ajtót nem lehet kinyitni. 
Várjon egy-két percig, mielŒtt kinyitja az ajtót - adjon idŒt az elektronikus 
zárszerkezetnek a kioldásra.

Használati útmutató
F1403FDS(1~9)

Használatra vonatkozó biztonsági útmutató

Hulladékkezelés
A berendezés használatba vétele elŒtt, kérjük, figyelmesen olvassa át ezt az útmutatót.

Köszönjük, hogy az LG automata mosógépét vásárolta meg!
Kérjük, figyelmesen olvassa végig a felhasználói kézikönyvet, amelynek utasításai segítséget nyújtanak 

a mosógép biztonságos üzembe helyezéséhez, használatához és karbantartásához. Tartsa könnyen 
elérhetŒ helyen, hogy a készülék használata közben is belelapozhasson. Jegyezze fel mosógépe típus- és 

gyártási számát.
 

A csomagolás eltávolítása

A készülék elhelyezésére vonatkozó követelmények

RögzítŒcsavarok a szállításhoz

Elektromos csatlakozás

A vízellátó gumicsŒ felszerelése

•  A berendezést rögzítŒcsavarokkal szerelve szállítjuk, ezek 
akadályozzák meg, hogy szállítás közben a belsŒ részek 
sérüljenek. Legyen óvatos, mert a készülék nehéz!

•  A csomagolást és minden rögzítŒcsavart el kell távolítani a 
mosógép használata elŒtt.

•  A berendezés kicsomagolása során feltétlenül távolítsa el a 
kiegészítŒ alátámasztó eszközt a csomagolás alján.

Ãrizze meg az eredeti csomagolást a jövŒbeni szállításhoz. 
A helyi törvényi elŒírásoknak megfelelŒen kezelje a 
csomagolóanyagot.

A 4 csavar 
lecsavarásához 
használja a mellékelt 
villáskulcsot.

Ãrizze meg a 4 csavart és a kulcsot késŒbbi alkalmakra. A készülék szállítása elŒtt szerelje vissza a rögzítŒcsavarokat.

Vízszintes padló: Megengedett padlólejtés az egész mosógép 
alatt: 1˚ . 

Csatlakozóaljzat: 100 cm távolságon belül kell lennie a mosógép 
helyétŒl. Ne terhelje túl a csatlakozót egynél több berendezés 
üzemeltetésével.

Biztonsági távolság: a faltól, ajtótól vagy a padló kiemelkedésétŒl 
mért szükséges távolság (10cm: hátul / 2cm jobb- és baloldalt). 
Soha ne tegye vagy tárolja a mosószereket a mosógép tetején. 
Károsíthatják a fényezést vagy a kezelŒszerveket.

1. Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
2.   Ha a csatlakozóvezeték sérült, a gyártónak, szervizképviseletének, vagy más hasonlóan képzett szakembernek 

kell kicserélnie a vezetéket a balesetveszély elkerülése érdekében.
3. Mindig húzza ki a dugaszt az aljzatból és zárja el a vízcsapot a gép használata után.
4. A mosógépet mindig az elŒírás szerint földelt aljzatba csatlakoztassa.
5. A berendezést úgy kell elhelyezni, hogy a dugasz könnyen elérhetŒ legyen.

•  A mosógép javítását csak képzett szakember végezheti. A gyakorlatlan személy által végzett javítás sérülést 
vagy súlyos üzemzavart okozhat. Lépjen kapcsolatba a helyi szervizképviselettel.

•  Ne üzemeltesse mosógépét olyan helyiségben, ahol fagypont alatti hŒmérséklet is elŒfordulhat. Az elfagyott 
vezetékek nyomás alatt roncsolódhatnak. Az elektronikus vezérlŒegység mıködése is megbízhatatlanná válhat 
fagypont alatti hŒmérsékleten.

 • Ha a mosógépet a téli hónapokban szállítják le és a hŒmérséklet fagypont alatt van, tartsa a mosógépet néhány 
óráig szobahŒmérsékleten, mielŒtt üzembe helyezi.

•  Két gumitömítést adunk a vízbevezetŒ csŒhöz. Ezek hivatottak megakadályozni a vízszivárgást.
•  EllenŒrizze, hogy elég szoros-e a rögzítés. 
•  IdŒnként ellenŒrizze a gumicsŒ állapotát, és szükség esetén cserélje ki.
•  EllenŒrizze, hogy a csŒ nincs-e megtörve vagy megcsavarodva.

A víznyomásnak 1.0-10 bar (100kPa~1000kPa) között kell lennie.

A gumicsŒ fölszerelésekor ügyeljen, nehogy megszakítsa vagy 
kicsorbítsa a csavarmeneteket.

Ha a víznyomás 1000kPa-nál magasabb, nyomáscsökkentŒt kell 
alkalmazni.

•  A levezetŒcsövet nem szabad a padlószintnél 100 cm-rel magasabban bekötni.

•  A levezetŒcsŒ megfelelŒ rögzítése megakadályozza a vízszivárgás okozta károsodás keletkezését a 
padlóban.

•  Ha a levezetŒcsŒ túl hosszú, ne próbálja azt erŒvel visszanyomni a gép testébe. Ez rendellenes zajt 
eredményez.

• A mosógép megfelelŒ szintezésével meg lehet 
akadályozni a túlzott zajt és rázkódást. Állítsa a 
mosógépet sima, kemény padlóra lehetŒleg a 
helyiség sarkában.  

• A padló egyenetlenségeit a lábak beállításával 
küszöbölje ki. (Ne helyezzen fadarabokat, stb. 
a lábak alá.) EllenŒrizze, hogy mind a négy 
láb stabilan a padlón áll. Ezután ellenŒrizze, 
hogy a készülék vízszintben van-e (használjon 
vízmértéket).

Az üzembe helyezésre vonatkozó biztonsági útmutató

A gép üzembe helyezésekor és tárolásakor ügyeljen arra, hogy az ne legyen kitéve fagypont alatti hŒmérsékletnek 
vagy az idŒjárás viszontagságainak. A mosógép földelését úgy alakítsa ki, hogy minden vonatkozó szabálynak és 
elŒírásnak megfeleljen. Gondoskodjon arról, hogy az alsó nyílás szabadon maradjon, ha a mosógépet szŒnyeggel 
ellátott helyiségben helyezik üzembe. Azokban az országokban, ahol egyes területek csótánnyal vagy más kártevŒvel 
fertŒzöttek lehetnek, különös figyelmet kell fordítani a berendezésnek és környezetének állandó tisztán tartására. A 
csótányok vagy más kártevŒk által okozott kárra nem vonatkoznak a jótállás feltételei.  

A készülék elhelyezésével kapcsolatos FIGYELMEZTETÉSEK

Állítsa a mosógépet egyenletes, kemény padlóra. EllenŒrizze, hogy a mosógép körüli levegŒáramlást nem 
akadályozza szŒnyeg, padlószŒnyeg, stb.

• Soha ne próbálja a padló egyenetlenségeit fadarabbal, hullámpapír darabbal vagy hasonlókkal kijavítani.
•  Ha nem lehet elkerülni, hogy a mosógép gáztızhely vagy széntüzelésı kályha mellé kerüljön, a tızhely vagy 

kályha felŒli oldalon alumínium fóliával borított szigetelŒt (85x60) kell a két berendezés közé helyezni.
•  A mosógépet nem szabad olyan helyiségben elhelyezni, ahol a hŒmérséklet 0ooo°C alá süllyedhet.
•  Kérjük, a mosógép elhelyezésekor gondoskodjon arról is, hogy az esetleges meghibásodás esetén a szerelŒ 

könnyen hozzáférjen a berendezéshez.
•  A csomagolásban mellékelt csavarkulccsal állítsa be a lábakat úgy, hogy a berendezés stabilan álljon. Legalább 

20 mm távolságnak lennie kell a mosógép teteje és a munkapult között.

A csatlakozókábelre vonatkozó FIGYELMEZTETÉS

Azt ajánljuk, hogy minden egyes berendezést külön áramkörre kapcsoljon, azaz olyan egyetlen kivezetéses 
áramkörre, amelynek nincs további csatlakozója, vagy leágazó áramköre. EllenŒrizze a berendezés mıszaki adatait 
ebben a kézikönyvben. Ne terhelje túl a fali csatlakozóaljzatot. A túlterhelt, kilazult vagy sérült fali csatlakozóaljzatok, 
hosszabbító kábelek, sérült csatlakozó kábelek, illetve a sérült, szakadt vezetékszigetelés veszélyes. Ezek mind 
áramütést vagy tüzet okozhatnak. IdŒnként ellenŒrizze mosógépe vezetékét, és ha annak külseje sérülést vagy 
rongálódást mutat, húzza ki a csatlakozóból, ne használja a berendezést, és cseréltesse ki pontosan ugyanolyan 
cseredarabbal egy hivatalos márkaszervizben. Védje az elektromos csatlakozókábelt a fizikai vagy mechanikai 
behatástól, például a csavarodástól, megtöréstŒl, becsípŒdéstŒl, ügyeljen továbbá arra, hogy az ajtóval ne zárja oda, 
és ne lépjenek rá. Különösen figyeljen a csatlakozódugaszokra, aljzatokra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a 
készülékbŒl. Azt ajánljuk, hogy használjon rövidzárlat-érzékelŒ berendezést a hálózati áramkörben. 

A készülék elhelyezésével és mozgatásával kapcsolatos FIGYELMEZTETÉSEK

Ezt a berendezést nem vízi vagy mobil helyen való üzemeltetésre (pl. lakókocsi, vagy repülŒgép) tervezték. Zárja 
el a fŒcsapot, ha a gépet hosszabb ideig nem használná (pl. nyaralás), különösen, ha nincs padlólefolyó a gép 
közvetlen közelében. Ha elszállítja a készüléket, használja az eredeti csomagolást. Hatástalanítsa az ajtózárat is, 
nehogy kisgyerekek belemásszanak és bent ragadjanak. A csomagolóanyag (fólia, habszivacs) is veszélyt jelenthet 
a gyermekekre. Fulladást okozhat! Mindenféle csomagolóanyagot tartson távol a gyerekektŒl.

A padlófelületre vonatkozó FIGYELMEZTETÉS

•  A felületnek tisztának, száraznak és vízszintesnek kell lennie.
•  Állítsa a mosógépet egyenletes, kemény padlóra.
•  A mosógép megfelelŒ elhelyezése és szintezése hosszú, szabályszerı és megbízható mıködést eredményez.
•  A mosógépnek tökéletesen vízszintben és szilárdan kell állnia.
•  Nem billeghet mıködés közben.
•  A területnek, ahol elhelyezi a mosógépet, tisztának kell lennie, nem lehet rajta padlóviasz, vagy más síkosságot 

növelŒ bevonat.
•  Ügyeljen rá, hogy a mosógép lába ne álljon vízben. Ha ez megtörténik, az szintén növeli a csúszkálás 

lehetŒségét.

Hibaelhárítás

Szintezés

A berendezést 
rögzítŒcsavarokkal szerelve 
szállítjuk, ezek akadályozzák 
meg, hogy szállítás közben 
a belsŒ részek sérüljenek. 
Ha a rögzítŒcsavarokat 
nem távolítja el, az erŒteljes 
rázkódást, zajt és rendellenes 
mıködést okozhat.

A leeresztŒ csŒ beszerelése

Mıszaki jellemzŒk

i

Ha vízbekötés után víz szivárog a gumicsövön, ismételje meg ezeket a lépéseket. A leghagyományosabb 
csaptelepet használja a gumicsŒ bekötéséhez. Ha a csap vége négyszögletes vagy túlságosan nagy, 
távolítsa el a közgyırıt mielŒtt a csatlakoztatást elvégzi.

i

i

• Ha ez az áthúzott kerekes szeméttároló jel látható egy terméken, az azt jelenti, hogy vonatkozik 
rá az EK 2002/96 számú Európai Irányelv.

• Minden elektromos és elektronikai berendezésbŒl származó hulladékot a közüzemi hulladéktól 
elkülönítve kell kezelni az erre a célra állami vagy helyi hatóságok által kijelölt gyıjtŒhelyeken.

• A már nem használt berendezés megfelelŒ kezelésével csökkentheti az esélyét annak, hogy az 
hulladékként káros hatással legyen a környezetre vagy az emberi egészségre.

• A már nem használt berendezés ártalmatlanítására vonatkozó további információért forduljon 
lakóhelyének polgármesteri hivatalához, a hulladékkezelŒ szolgáltatóhoz, vagy ahhoz az 
üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.

A hıtŒgéppel együtt szállított gumicsövet kell használni. Régi csövek nem használhatók.

Zárja le a lyukakat 
a mellékelt 
zárókupakokkal.

Távolítsa el a 4 csavart 
és a gumibakokat 
a gumibak enyhe 
mozgatásával.

P/No. :MFL49491547
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Megnevezés ElöltöltŒs mosógép

Tápfeszültség 220-240 V~, 50 Hz

Befoglaló méretek 600(SZ)× x 640(M)× x 850mm(M)

Tömeg 65 kg

Maximum 
teljesítmény

2100W (mosás) / 1100W (gŒzölés)

Mosóteljesítmény 9 kg

Vízfogyasztás 59l (6,5l / kg)

Megengedett 
víznyomás

1,0-10 bar (100-1000kPa)

Zajszint Mosás Centrifugálás

57dB(A) 75dB(A)
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Figyelmeztetés: A mosószereket tartsa távol a gyerekektŒl. Ezek mérgezést okozhatnak.

- 
Program Száltípus VízhŒfok

(Opció - vál asztható)
Opciók / Választható 
funkciók Maximális töltet

Pamut

Pamut gyors

Szintetikus

KímélŒ

Kézi / Gyapjú
mosás

Gyors 30

Frissítés

Színtartó ruhanemı (ingek, hálóing, 
pizsama, stb.) és enyhén szennyezett 
fehér pamut (fehérnemı)

Enyhén szennyezett és kis 
mennyiségı ruhanemı

Poliamid, akril, poliészter

Finom, kényes anyagok

„Kézzel mosható”/ „Kézi mosás” 
jelzésı kényes és gyapjú ruhanemı

Enyhén szennyezett színes 
ruhanemı, gyors mosás

Vegyes pamut, vegyes mıszálas 
ruhák, ingek, blúzok

60°C
(Hideg, 30°C, 
40°C, 95°C)

Besorolás szerint

Kevesebb mint 7,0kg

Kevesebb mint 4,5kg

Allergia
program

Pamut, fehérnemı, párnahuzat, 
lepedŒ, bébiruha

60°C

Bébi program Enyhén szennyezett bébiruha 60°C (40°C, 95°C)

30°C
(Hideg, 40°C)

Kevesebb mint 3,0kg

Kevesebb mint 2,0kg

3 darab-  GŒzmosás alapbeállításnincs választás

- Késleltetett indítás
- Intenzív
- GyırŒdésvédelem
-   Öblítés+Centrifugálás

30°C
(Hideg, 40°C)

- Késleltetett indítás
- GŒzmosás
- Intenzív
- Áztatás
- ElŒmosás
- GyırŒdésvédelem
- Öblítés+Centrifugálás
- Higiénikus öblítés

40°C
(Hideg, 30°C)

- Késleltetett indítás
- GŒzmosás
- Intenzív
- GyırŒdésvédelem
- Öblítés+Centrifugálás
- Higiénikus öblítés

40°C 
(Hideg, 30°C, 60°C)

DUGJA BE A CSATLAKOZÓT A KONNEKTORBA

  Nedves kézzel ne nyúljon a csatlakozó 
dugaszhoz! A készülék áramtalanításakor 
soha ne a tápkábelt húzza.

HELYEZZE EL A VÍZLEVEZETÃ CSÖVET
A levezetŒ csŒ csatlakozókönyökét 
csatlakoztassa pl. a mosdókagylóhoz.

VÍZELLÁTÁS
Nyissa ki a vízcsapot.

A GÉP ELLENÃRZÉSE
Soha ne használjon hibás gépet! Bármilyen 
mıszaki hiba esetén elŒször húzza ki a dugaszt 
az aljzatból és zárja el a vízcsapot.

MOSÁS ÉS A GÉP FIGYELMES HASZNÁLATA

- ürítse ki a zsebeket
- vegye le a fém csatokat, stb.
- a kényes textíliákat helyezze mosóhálóba
- húzza föl a cipzárakat

A VÍZ KEZELÉSE

-  3-as (és magasabb) keménységı víz esetén 
használjon vízlágyítót

A MOSÓDOB GONDOS KEZELÉSE
- távolítsa el az idegen tárgyakat
-  hagyja nyitva az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson
- rendszeresen ellenŒrizze a gumitömítéseket

KÖRNYEZETKÍMÉLÃ MOSÁS
- használja ki a maximális mosókapacitást
- ha elkerülhetŒ, ne alkalmazza az elŒmosás funkciót
- ha lehetséges, használjon rövid programot

ELTÉRÃ SZENNYEZETTSÉGÙ RUHANEMÙ 
MOSÁSA
                    -   mossa elkülönítve az új ruhadarabokat
                    -  ne alkalmazza az elŒmosás funkciót
                    -   a szennyezett területek elŒzetes 

kezelése javasolt
                    -  elŒmosás

A ruhanemı szétválogatása
Vegye figyelembe a bevarrt címke kezelési utasításait -

a szennyezettség mértékét - 
a száltípust / színt

Töltse meg a mosódobot
EllenŒrizze a (szürke) rugalmas szigetelŒgumi 

hajlatait - 
és távolítsa el az esetleg ott található apró tárgyakat. 

EllenŒrizze a mosódob belsejét, és távolítson el - 
minden dobban maradt tárgyat a következŒ mosás 
elŒtt. Ügyeljen, hogy a ruhadarabok ne kerüljenek 
a tömítŒkarimára - így elkerülheti a ruhanemı és a 

karima sérülését. .

Mosószer adagolása
Kövesse az információkat a 

mosószer csomagolásán.

Kapcsolja BE a mosógépet a 
Power gomb megnyomásával.

Válasszon ki egy 
Programot.

Válasszon a következŒ lehetŒségekbŒl:
ElŒmosás / Áztatás / Öblítés+Centrifugálás / 

GyırŒdésvédelem

Válassza ki az öblítés módját és 
a mosási hŒmérsékletet.

4 további program Nyomja meg az Indítás / Szünet 
gombot a mosás elindításához.

Zárja el a csapot

- Szüntesse meg a vízellátást
- Tisztítsa meg a mosógépet 
-  Húzza ki a dugaszt a 

konnektorból

További lépések

- Kapcsolja ki a mosógépet
-  Hagyja nyitva az ajtót, hogy a dob 

kiszáradhasson

A mosott ruha kiszedése
- Nyissa ki az ajtót
- Vegye ki a ruhanemıt

 
 Várjon, amíg a mosóprogram véget ér.

Késleltetett indítás / GŒzmosás / Intenzív / Higiénikus öblítés

FŒmosás
ErŒsen szennyezett ruhák 
mosásakor ide töltse a mosószer 
1/4 részét és válasszon ki egy 
elŒmosó programot.

ÖblítŒ
Ne töltse túl az öblítŒt a 
maximumot jelzŒ vonalon. 
Az erŒsen koncentrált (sırı) 
öblítŒt vízzel kell hígítani.

ElŒmosás
Szokásosan szennyezett ruhanemı 
esetén kis mennyiségı mosószert 
használjon. Ne használja az elŒmosás 
funkciót. Folyékony mosószer esetén 
emelje meg a lemezt.

Fektetve szárítandó

Nem fehéríthetŒ

FehéríthetŒ

Szárítógépben 
nem szárítható

Szárítás 
szárítógépben

Függesztve szárítandó

Langyos 
vasalóval

Magas vasalási 
hŒmérséklet

Nem vasalható

Mosási 
hŒmérséklet

Nem mosható

Langyos vasalóval

Zárja el a csapot. Csavarja le a 
vízbevezetŒ csövet

Húzza ki a 
vízbevezetŒ csŒ 
szırŒjét

ErŒs sörtéjı kefével 
tisztítsa meg a 
szırŒt.

Húzza ki az 
adagolófiókot

Tisztítsa meg 
folyóvízzel

A fiók helyét egy 
régi fogkefével 
dörzsölje át

Tegye vissza az 
adagolófiókot

A vízbevezetŒ csŒ szırŒjének tisztítása

A mosószer-adagoló fiók tisztítása

Nyissa ki az alsó 
burkolat zárlemezét 
Fordítsa el a 
levezetŒcsŒ dugóját 
a vízlevezetŒcsŒ 
kihúzásához

Húzza ki a dugót. A 
szırŒ kinyitásához 
fordítsa el a szırŒt 
balra

Távolítson el 
minden idegen 
anyagot a 
szivattyúszırŒbŒl 
(3) .

A tisztítás után 
fordítsa a helyére a 
szırŒt és helyezze 
vissza a leeresztŒ 
dugót

Késleltetett indítás
A “Késleltetett indítás” beállításával meghatározhatja, hogy mikor kezdŒdjék a program.
Hogyan kell beállítani a „Késleltetett indítás” funkciót
- Nyomja meg a Power (KI/BE kapcsolás) gombot.
- A Program választógomb elforgatásával válassza ki a kívánt programot.
- Nyomja meg a Késleltetés gombot, és állítsa be a kívánt idŒt.
- Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.

Intenzív
ErŒsen szennyezett ruha mosásakor hatékony az Intenzív választható program.
-  Ha az Intenzív opciót választja, akkor a mosási idŒ meghosszabbítható a választott programtól függŒen.
-  Ennek a lehetŒségnek a kiválasztásához egyszer nyomja meg az Intenzív gombot a mosóprogram 

indítása elŒtt.

Higiénikus öblítés
A Higiénikus öblítés funkció hatékonyabb öblítést, mosószertŒl mentesebb ruhát eredményez.
Pamut, Pamut gyors, Szintetikus, Bébi program és Allergia programokban  választható.
A Higiénikus öblítés alapbeállításként szerepel a Bébi programban. 
A kívánt vízhŒfokot jelzŒ lámpa kigyullad.

GŒzmosás és Frissítés program

A GŒzmosás
- ErŒsen szennyezett ruhanemı, fehérnemı, vagy bébi ruha mosására alkalmas.

-  A GŒzmosás lehetŒséget Pamut, Pamut gyors, Szintetikus, Bébi program és Allergia programnál 
választhatja.

- A Frissítés program mindig gŒzölést jelent.
-  Ne használja érzékeny anyagok -mint a gyapjú, selyem-, valamint könnyen fakuló textilek esetén. 

Program hŒmérséklet Program hŒmérséklet

Pamut Hideg, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C Bébi program 40°C, 60°C, 95°C

Pamut gyors Hideg, 30°C, 40°C, 60°C Frissítés Nincs választási lehetŒség

Szintetikus Hideg, 30°C, 40°C, 60°C Allergia program 60°C

A Frissítés program használata

Program Cycle

Mosódob

Mosószer-
adagoló fiók

Zárlemez

VezérlŒpanel

Mosóprogramok táblázata

További programok Gyerekzár

Mosótér tisztítása

A bekapcsoláshoz 
egyidejıleg 
nyomja meg és 
tartsa lenyomva 
az Opciós 
választógombokat.

A kikapcsoláshoz 
szintén egyidejıleg 
nyomja meg és 
tartsa lenyomva 
az Opciós 
választógombokat.

Ha meg akarja változtatni a kiválasztott programot, amikor a 
gyerekzár funkció aktív:

Ürítse ki teljesen a 
dobot és zárja be 
az ajtót.

Öntsön vízkŒoldót 
(Calgon) a fŒmosás 
mosószer-
adagolójába. Zárja 
be az adagolófiókot.

Kapcsolja BE a
gombbal a gépet

Ezután nyomja 
meg és tartsa 
lenyomva az Öblítés 
és HŒmérséklet 
gombokat.

Nyomja meg a 
Start/Szünet 
gombot a 
Mosótér tisztítás 
indításához.

Ezzel a funkcióval lezárhatja a vezérlŒegység gombjait az elállítás megelŒzése céljából.

egyidejıleg 
nyomja meg és 
tartsa lenyomva 
az Opciós 
választógombokat.
Nyomja meg a 
Start / Szünet 
gombot

Nyomja 
meg a 
Start / 
Szünet 
gombot

Válassza ki a kívánt 
programot

Nyomja 
meg a Start 
/ Szünet 
gombot

A MOSÓTÉR TISZTÍTÁS egy speciális program a mosógép belsejének tisztítására.
Ebben a programban a mosógép nagyobb mennyiségı vízzel és nagyobb 
centrifugálási fordulatszámmal mıködik. Rendszeresen futtassa le ezt a programot.

ElŒkészületek

enyhén

erŒsen

Szorítsa vissza a 
vízbevezetŒ csövet 
a helyére

A leeresztŒ szivattyú szırŒjének tisztítása

Zárja be az 
alsó burkolat 
zárlemezét

Anyagkezelési jelzések

Adagolófiók

      Amikor a tisztítást 
befejezte, zárja 
vissza a fiókot és 
futtasson le egy 
öblítŒ programot ruha 
betöltése nélkül.

Tisztítás és Karbantartás

Figyelmeztetés:  A mosógép belsejének tisztítása elŒtt mindig húzza ki az elektromos csatlakozókábelt az áramütés 
veszélyének elkerülése érdekében.

KésleltetésSteam Cycle

Megjegyzés:

Ha a GŒzmosás funkcióval 
kíván használni valamely 
mosóprogramot, elŒször nyomja 
meg a „GŒzmosás” gombot (lásd 
kiegészítŒ/ további programok).

Frissítés

1

6 3 másodperc

6 3 másodperc

KülsŒ 
A mosógép megfelelŒ karbantartása meghosszabbíthatja annak 
élettartamát. A gép külsŒ burkolatának tisztításához langyos vizet és 
semleges, nem karcoló háztartási tisztítószert használjon. Minden 
kiömlött anyagot azonnal töröljön fel. A törléshez nedves törlŒruhát 
használjon. Ne üsse meg éles tárggyal a mosógép burkolatát. Soha ne 
mossa slaggal vagy zuhannyal a gépet!

BelsŒ 
Törölje szárazra a mosógép 
ajtónyílásának környékét, a rugalmas 
szigetelést és az ajtó üvegét. 
Futtasson le egy teljes forró vizes 
mosóprogramot. Szükség szerint 
ismételje meg a folyamatot.

A tisztításról általában Fontos:   A mosógép ápolásához ne használjon alkoholos tisztítószert, oldószert 
és hasonló termékeket.

6 3 másodperc

A GŒzölés funkció a GŒzmosás gomb megnyomásával választható.
Ha a GŒzölés funkciót kiválasztja, a GŒzmosás LED világít (             ).

A gŒzmosás tulajdonságai alacsony energiafogyasztás mellett fokozzák a 
mosás eredményességét. A Frissítés program csökkenti a ruhák gyırŒdését.

Válassza ki a 
Frissítés programot

Töltsön be 3 
vagy kevesebb 
ruhadarabot, és zárja 
be az ajtót.

Többször egymás után nyomja meg a 
GŒzmosás gombot, amíg a kijelzŒ azt a 
számot nem mutatja, ahány ruhadarabot a 
gépbe helyezett.

Nyomja meg 
a Start
/Szünet 
gombot.
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A Hangjelzés be/ki funkciót az Opció és az Öblítés gomb 
egyidejı megnyomásával és lenyomva tartásával lehet 
kiválasztani.

Hangjelzés be / ki

A Hangjelzés be/ki funkció bármikor beállítható, áramkimaradás 
esetén pedig automatikusan törlŒdik.
A Hangjelzés be/ki funkció a mosógép kikapcsolt állapotában is 
mıködik.

3

Víz hŒmérséklet: Válassza ki a mosóprogramnak megfelelŒ vízhŒfokot. Mindig vegye figyelembe a gyártó kezelési utasításait a bevarrt címke szerint.
Intenzív: ErŒsen szennyezett ruha mosásakor hatékony az Intenzív választható program.
A “Pamut 60°C + GŒzmosás + Intenzív” kombináció választásával ellenŒrizheti az EN60456 és IEC60456 szabványoknak való megfelelŒséget.
ElŒmosás: Ha a ruhanemı erŒsen szennyezett, akkor ajánljuk az „ElŒmosás” Pamut funkciót. 
Az ElŒmosás lehetŒséget Pamut, Pamut gyors, Szintetikus és Bébi programnál választhatja.
GyırŒdésvédelem : Ha el akarja kerülni a ruhanemı gyırŒdését, válassza a GyırŒdésmentes lehetŒséget.
Higiénikus öblítés: Az Higiénikus öblítés funkció hatékonyabb öblítést, mosószertŒl mentesebb ruhát eredményez. 
Az Orvosi öblítés alapbeállításként szerepel a  Bébi programban.

Ennek a készüléknek a gyapjúmosó programját a Woolmark védjegy tulajdonosa ajánlja a mosógépben mosható Woolmark termékek mosására, 
amennyiben e termékeket a ruházat bevarrt címkéjén található utasítások és az M0708 mosógép gyártója által kiadott útmutatások szerint mossák.
Semleges mosószer használata ajánlott. A gyapjúmosó programban gyengéd forgatás és alacsony sebességı centrifugálás kíméli a ruhanemıt/ az 
anyagot.Megjegyzés

2

6 3 másodperc

Kijelz Centrifugálás

Bekapcsoló 
gombot 

Start/Szünet Opció Víz hŒmérséklet
Öblítés

Válassza ki a centrifugálás 
sebességét.

Allergia program Bébi program SzintetikusPamut gyorsPamut
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ow to use washerH

By pressing the Steam Wash button, Steam 
Function Can be selected.
When Steam Function is selected, Steam wash 
(             ) LED lights on.

Steam Wash is
• For tough stained clothes, underwear, or baby

clothes.
• Steam Wash is available with Cotton, Synthetic,

Baby Care program. 
Refresh cycle is fixed Steam wash.

• This option features upgraded washing 
performance with low energy.

• Do not load delicates such as wool, silk, and 
easily discolored clothes.

NOTE:
- Steam wash is a highly concentrated and

efficient.
It may seem there is no water inside the
drum(normal condition).

- During the steam cycle the strong steam
spray may not be seen through the door
(normal condition).

- During the steam operation, a spraying sound
will be heard. (normal condition)

- Do not try to open the door while operating.
Steam can cause severe burns.

CAUTION:
- Do not reach into the washer while operating.

Steam can cause severe burns.

Refresh

�  Refresh cycle
• For slightly wrinkled clothes which have

been stored for an extended time.
It just makes wrinkled clothes easy to iron
(Do not load wet clothes).

• Wrinkles will be reduced.

�  How to use Refresh cycle
1. Turn on the washer and select the Refresh program.
2. Load 3 items or less and close the door.
3. Press the Steam Wash button repeatedly until

the desired and correct number of items is
displayed. Initial display is 2 items

4. Press the Start/Pause button

Press the
Steam Wash button

!

Program
Cotton
Synthetic
Baby Care

Temperature
60°c (30°c, 40°c, 95°c)
40°c (30°c, 60°c)
95°c (40°c, 60°c)

2. Steam Wash

4. Medic Rinse

• For high effectiveness or more purity in rinse
operation you can choose Medic Rinse option. 

• Available in Cotton, Synthetic and Baby Care
program.

• Medic Rinse is default in Baby Care program.
The required temperature lamp will light up for
identification.

3. Intensive

• If the laundry is heavily soiled “Intensive”
option is effective.

• By selecting the Intensive option, the wash
time may be extended, depending on the
program selected.

• To use this option, press the intensive button
once before the wash program is started.




