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HASZNÁLTAL ELŐTT 
 
Biztonsági utasítások 

- Ne használjon se adaptert, se hosszabbítót! 
- Ne használjon olyan csatlakozót, aminek a zsinórja sérült! 
- Ha a kábel sérült, feltétlenül ki kell cseréltetni egy olyan szerelővel, aki kellő 

szakértelemmel rendelkezik ahhoz, hogy minden elektromos veszélyt elkerüljön! 
- Ne húzza ki a csatlakozót a zsinórnál fogva! 
- Ne nyúljon a csatlakozóhoz, illetve a géphez nedves kézzel! 
- Soha ne nyissa ki az mosószer adagolót a gép működése közben! 
- Soha ne erőltesse az gép ajtajának kinyitását működés közben! 
- A gép magas hőfokot elérhet, ezért ne érintse meg a szerkezetet működés közben! 
- Probléma esetén először húzza ki a gép csatlakozóját a konnektorból és zárja el a 

csapot! 
- Ne próbálja meg önállóan megjavítani a gépet! 
- Az ön gépét kizárólag felnőttek kezelhetik kizárólag ennek a tájékoztatónak 

megfelelően! 
- Az ön gépe házi használatra való, a jótállás nem vonatkozik arra az esetre, ha 

iparszerűen használják! 
- Az ajánlott információk 60°C -os mosásra értendők! 
- A csomagolóanyag (műanyag zsákok, polisztirol, stb.) veszélyes lehet a 

kisgyermekekre, tartsa olyan helyen, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. 
- A készüléket kizárólag otthoni használatra tervezték. 
- A készülék használatba vétele előtt el kell távolítani az összes, csomagoláshoz és 

szállításhoz használt csavart. Ha a csavarokat nem távolította el, a készülék súlyosan 
károsodhat.  

- Az első adag ruha mosása előtt futtasson le egy mosási programot üresen, ruhák 
nélkül. 

 
 
Ajánlások 

- A hosszú ideig levegőn lévő mosópor vagy öblítő megszáradhat, így érdemes a 
tisztítószert, illetve az öblítő szert közvetlenül a mosás előtt tenni a mosószer 
adagolóba. 

- Az előmosás funkciót csak a nagyon piszkos ruháknál alkalmazza. 
- A terheléssel ne haladja meg a maximális befogadóképességet. 
- Amennyiben hosszabb ideig használaton kívül van gépe, húzza ki a konnektorból, 

zárja el a vízcsapot és hagyja nyitva a gép ajtaját, hogy kiszáradhasson.  
- A minőségellenőrző eljárások azt mutatták, hogy bizonyos bennmaradt vízmennyiség 

nem árt a gépnek.  
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FELSZERELÉS  
 
A mosógép üzembe helyezése 
Használat előtt ellenőrizze az alábbi pontokat! 
 
A mosógép helyének kiválasztása 
- Keressen megfelelő helyet a mosógép elhelyezéséhez. 
- A mosógépet szilárd, egyenletes helyre tegye (ha az aljzat nem sima, olvassa el az 
alábbi bekezdést). 
- A mosógépet ne érje közvetlen napsugárzás. 
- A mosógép környezetében megfelelő legyen a szellőzés. 
- A helyiség hőmérséklete ne essen 0°C alá. 
- A mosógépet ne tegye hőforrás (szénnel, gázzal működő fűtőtest) közelébe. 
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati vezeték ne szoruljon be a készülék alá. 
- Ha a mosógépet szőnyegre teszi, ügyeljen rá, hogy a szőnyeg ne takarja el a 
szellőzőnyílásokat. 
 
 
A mosógép vízszintbe állítása a lábak beállításával 
- Ha az aljzat nem teljesen sík és vízszintes, állítsa be a lábak magasságát (ne tegyen a 
mosógép lába alá fadarabot, stb. a magasságkülönbség kiegyenlítésére). 
 
1. Lazítsa ki a csavarrögzítőt, majd kézzel csavarja a lábat a szükséges magasságig. 
2. Szorítsa meg a rögzítő csavaranyát a tartozék csavarkulccsal. 
    Szilárd, sík felületre helyezze a mosógépet. 
 
Ha a készüléket nem sík talajra helyezi, rázkódás, zaj keletkezhet. 
(Csak 1 fokos dőlésszög megengedett). 
 
 
A szállításhoz használt rögzítő csavarok eltávolítása 
 
A mosógép használatba vétele előtt el kell távolítani a szállításhoz használt öt rögzítő csavart 
a készülék hátoldaláról. A csavarok eltávolításához: 
 

 
1. Lazítsa meg a csavarokat a tartozékként szállított csavarkulccsal. 
2. Fogja meg a csavarokat, és húzza ki a lyukból a lyuk szélesebb részénél. 
Ezt tegye mindegyik csavarnál. 
3. Zárja le a lyukakat a műanyag védőkupakokkal. 
4. Tegye el a csavarokat, későbbi szállításnál még szüksége lehet rájuk. 
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Vízbevezető tömlő csatlakoztatása (lehetőség) 
 

 
 
 
Vízbevezető tömlő csatlakoztatása 
 
Csatlakoztassa a vízbevezető cső egyik végét a mosógéphez, és a másik végét a 
vízvezetékhez. Ne hajtsa meg a vízbevezető csövet. Ha túl rövid a cső, és nem akarja 
megváltoztatni a vízcsap helyét, akkor cserélje ki hosszabb, nagynyomású csőre. 
Vízbevezető cső csatlakoztatása: 
1. Csatlakoztassa a hideg vizes cső L-alakú csőcsatlakozóját a hideg víz bevezető csonkjára a 
mosógép hátoldalán. Kézzel szorítsa meg. 
2. A cső másik végét a hideg vizes csapra csatlakoztassa, és kézzel szorítsa rá. Ha szükséges, 
megváltoztathatja a vízbevezető cső helyzetét a mosógépnél, a rögzítés kilazításával, a cső 
elfordításával, és a rögzítés újraszorításával. 
Lehetőség: 1. Csatlakoztassa a meleg vizes cső L-alakú csőcsatlakozóját a meleg víz 
bevezető csonkjára a mosógép hátoldalán. Kézzel szorítsa meg. 
2. A cső másik végét a meleg vizes csapra csatlakoztassa, és kézzel 
szorítsa rá. 
3. Használja az Y-alakú elágazást, ha csak hidegvizet kíván használni. 
 
Megjegyzés: A vízbekötéshez mindig új csövet és szerelvényeket használjon, régi, 
használt szerelvényeket ne használjon. 
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A vízelvezető tömlő elhelyezése 
Három módszer közül választhat: 
 
1. A vízelvezető tömlő mosdókagylóba illesztése 
A vízelvezető tömlő végének illesztési helye legalább 60-90 cm közötti magasságban legyen. 
Helyezze a vízelvezető tömlő végét a vezető idomba, így a tömlő vége meghajlított állapotban 
marad. Rögzítse az elvezető idomot a falhoz, vagy a vízcsaphoz, nehogy a víz leeresztésekor a 
tömlő kiugorjon a mosdóból. 
 
2. A vízelvezető tömlő bekötése a mosdó szennyvíz szifonjába, elágazó idomon 
keresztül 
A tömlő bevezetésére szolgáló idomot a szifon felett kell beépíteni úgy, hogy a vízelvezető 
tömlő vége legalább 60 cm magasan legyen a padlószinttől. 
 
3. A vízelvezető tömlő bevezetése közvetlenül a szennyvízhálózatba 
Legalább 65 cm magas függőleges cső alkalmazása javasolt. A csatlakoztatás ne 
legyen rövidebb 60 cm-nél, és ne legyen hosszabb 90 cm-nél. 
 
 
Hálózati csatlakoztatás 
Csatlakoztassa a mosógép hálózati csatlakozókábelét a hálózati feszültség fali dugaszoló 
aljzatához. 
 
Elektromos összeillesztés 

- A mosógép 230 V/50 Hz feszültség alatt működik! 
- A készüléket csak olyan hálózati feszültségről működtesse, ami megfelel a készülék 

gyári címkéjén feltüntetett feszültség értéknek. 
- A készüléket csak földelt aljzathoz szabad csatlakoztatni. 
- Vigyázzon, ne sérüljön meg a hálózati kábel. Úgy helyezze el, hogy ne kelljen rajta 

átjárni, ne szoruljon be sehova. Különösen figyeljen arra, hogy ne törjön meg a 
vezeték a fali dugaszoló aljzathoz illesztésnél, és a hálózati kábel kivezetésénél a 
készülékből. 

- Ne terhelje túl a fali dugaszoló aljzatot, mert a túlterhelés áramütést, és tüzet okozhat! 
 
 
 
TECHNIKAI RÉSZLETEZÉS 
 
Száraz ruha maximális terhelés 5 kg 
Magasság x szélesség x mélység 85 x 59,6 x 51 cm 
Maximális centrifugázási sebesség 500 fordulat/perc 
A beállításhoz elfogadott víznyomás 1-10 bar 
Elektromos ellátás 230 V/50 Hz 
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VEZÉRLŐ SZERKEZET 
  

 
 
1. Mosószer adagoló 
2. Menet/állás kijelző lámpa 
3. Működéskijelző lámpa 
4. Programkezdet kijelző lámpa 
5. Programválasztó 
6. Váltózár, menet/állás 
7. Működés váltó 
8. A program végének kijelző lámpája 
 
DEPART/PAUSE gomb: program indítás/leállítás 
Figyelem! Állítsa le a mosógépet program választás előtt, illetve ha menet közben szeretne 
programot változtatni! 
 
ANNULATION D’ESSORAGE: Centrifugázás megszüntetése 
Ezt a programot kényes ruhaneműk esetére ajánljuk, melyeket célszerűbb nem centrifugázni. 
Ezzel a funkcióval még akkor is leállíthatja a centrifugázási programot, amennyiben az az 
eredeti programban benne van. 
 
LAVAGE A FROID: Mosás hideg vízzel 
Ezzel a funkcióval lehetősége nyílik arra, hogy kevéssé szenezett ruháit takarékosabb 
üzemmódban mossa ki.  
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A programozó tárcsa segítségével kiválaszthatja a mosási programot. Fordítsa a kiválasztott 
program jeléhez, az elindított program leállításához pedig állítsa a tárcsát 0-ra. 
 

 

 
 

1. Pamut 90° 
2. Pamut 60° (előmosással) 
3. Pamut 60° 
4. Pamut 40° 
5. Energiatakarékos, gazdaságos mosás 
6. Gyorsmosás 
7. Hideg vizes pamut mosás 
8. Szintetikus 60° 
9. Szintetikus 40° 
10. Szintetikus mosás hideg vízzel 
11. Kényes ruhák mosása 
12. Gyapjú 30° 
 

13. Öblítés  

14. Centrifugázás (Essorage)  
 

15. Ürítés (Vindange)  
 
 
Mosási tanácsok és tudnivalók 
 
A ruhák szétválogatása: Válogassa szét a mosásra váró ruhákat az alábbiak szerint: 
- Anyag szerint (nézze meg a ruhába varrt címkét): pamut, kevertszálas, szintetikus, 
selyem, gyapjú, műselyem. 
- Szín szerint: Válogassa külön a fehér és színes ruhákat. Az új színes ruhákat külön 
mossa. 
-  Méret szerint: Mindig keverje a nagyobb és kisebb ruhadarabokat a minél jobb 
mosóhatás érdekében. 
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-  Érzékenység szerint: Mossa külön a kímélő, finom mosást igénylő darabokat, használja 
a kímélő mosás (finom) programot a tisztagyapjú és selyem ruhaneműk és a függönyök 
mosására. Mindig ellenőrizze az anyagösszetételt a bevarrt címkén, és nézze meg a 
függelékben, hogy mit jelentenek a bevarrt címkén látható jelzések. 
- Ürítse ki a zsebeket: Pénzérmék, hajcsatok és egyéb apró tárgyak kárt tehetnek a ruhában és 
a mosógép dobjában is. 
- Biztosítsa a textileket: Kapcsolja be a kapcsokat, húzza fel a zipzárakat, a különálló öveket, 
szalagokat pedig kösse össze. 
- Pamut előmosása: Ez a mosógép a modern mosóporokkal előmosás nélkül is kiváló 
hatékonysággal mos, és ez által energiát, időt, mosóport és vizet takarít meg, azonban a 
különösen szennyezett, pamut alapanyagú ruhaneműk mosásához mégis ajánlott az 
előmosás. 
- A betöltendő ruha mennyiségének megállapítása: Ne töltse túl a mosógépet, mert akkor a 
mosógép nem tudja megfelelően kimosni a ruhát. Az alábbi táblázat alapján megállapíthatja, 
hogy az egyes ruhaneműkből mennyit tegyen a mosógépbe: 
- Mosószer kiválasztása: A mosószert mindig a mosásra váró anyagnak (pamut, szintetikus, 
finom kelmék, gyapjú), színnek, mosási hőmérsékletnek, a szennyezettség fokának 
megfelelően válassza ki. Mindig csökkentett habzású mosószert használjon, melyet 
kifejezetten az automata mosógépekhez gyártanak. 
- Kövesse a gyártó utasításait a használt mosópor mennyiségét illetően, vegye figyelembe a 
mosandó ruha mennyiségét, szennyezettségét, és a víz keménységét. Ha nem tudja, hogy 
kemény-e a víz a lakóhelyén, kérdezze meg a vízügyi hatóságot. 
Megjegyzés: A mosószereket száraz, biztonságos helyen, gyermekektől elzárva tartsa. 
 
Mosás 
 
A mosás elindítása 
1. Nyissa ki a mosógép ajtaját. 
2. Tegye be a ruhákat egyenként, lazán, kicsit szétrázva, és ne töltse túl a dobot! 
3. Zárja be a mosógép ajtaját. 
4. Tegye be a mosószerfiók megfelelő rekeszeibe a mosószert, öblítőt, előmosáshoz a 
mosószert (ha szükséges). 
5. Válassza ki a megfelelő mosási programot. 
6. Nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot és a kiválasztott program elindul. 
 
A program változtatása amennyiben nem megfelelő programot indított el 
1. Nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot, hogy leállítsa a folyamatban lévő programot. 
2. Állítsa a programválasztót 0-ra, ezáltal minden lámpa kialszik. 
3. Állítsa a programválasztót a kívánt program jeléhez, majd nyomja meg a 
DEPART/PAUSE gombot. 
 
A program leállítása 
1. Nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot, hogy leállítsa a folyamatban lévő programot. 
2. Állítsa a programválasztót 0-ra, ezáltal minden lámpa kialszik. 
3. Amennyiben nem kíván új programot elindítani, állítsa a programválasztót az Ürítés 
(Vindange) vagy a Centrifugálás (Essorage) jeléhez, majd nyomja meg a DEPART/PAUSE 
gombot. 
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Mosószer adagolás: 

 
 
Rekesz I :Ebbe a rekeszbe tegye az előmosáshoz szükséges mosószert vagy a keményítőszert. 
Rekesz II : Ebbe a rekeszbe tegye a főmosáshoz a mosószert, a vízlágyítót, az előáztató 
mosószert, 
a fehérítőt vagy a folteltávolítót. 
Rekesz  : Ebbe a rekeszbe tegye az öblítő szert, vagy az egyéb ápolószert. 
 
A mosás vége 
A mosógép ajtaja a mosás vége után kb. 3 perc múlva nyitható. 
Figyelem! Áramkimaradás esetén a gép nem károsodik, ott fogja folytatni a megkezdett 
programot, ahol abbahagyta! 
 
Gyerekzár 
A gyerekzár bekapcsolásával elkerülheti a nem kívánt beavatkozásokat a vezérlő panelen. 
A gyerekzár bekapcsolásához tartsa lenyomva a DEPART/PAUSE gombot, amíg a 
DEPART/PAUSE lámpa nem kezd el villogni. Ezután a lámpa folyamatosan égni fog. 
A gyerekzár állapotának megszüntetéséhez ismét nyomja meg a DEPART/PAUSE gombot 
hosszan. 
A program lejártával a gyerekzár automatikusan kikapcsol. 
 
Karbantartás és tisztítás 
Áramtalanítsa a gépet, zárja el a vízcsapot! 
 
A mosógép külsejének tisztítása 
1. Tisztítószeres puha ruhával törölje le a mosógép külsejét, a kezelőegységet is. 
Ne használjon a tisztításhoz súrolószert. 
2. Puha ronggyal törölje szárazra a felületet. 
3. Ne öntsön vizet a mosógépre. 
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Szűrők tisztítása: 
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Program Compart Funkciógombok Max. Száraz 

ruha terhelés 
(kg) 

Ruha típusa Észrevételek 

1. Pamut 90º 2 Annulation D’essorage 5 Textilek pamutból és 
lenből, közepesen 
piszkosak, melyek 

bírják a magas 
hőfokot. 

2. Pamut 60º 
előmosással 

1+2 Annulation D’essorage 
 

Lavage a froid 

5 Fehér és színes 
pamut, kevert, 

nagyon piszkos. 
3. pamut 60º 2 Annulation D’essorage 

 
Lavage a froid 

5 Fehér és színes 
pamut, kevert ruhák, 

közepesen 
piszkosak. 

4. pamut 40 2 Annulation D’essorage 
 

Lavage a froid 

5 Fehér és színes 
pamut, kevert ruhák, 
kevéssé piszkosak. 

5. Takarékos 2 Annulation D’essorage 
 

Lavage a froid 

5 Fehér és színes 
pamut, kevert ruhák, 

közepesen 
piszkosak. 

Alsó ruhák, 
lepedők, takarók, 
abroszok, pólók 
és törülközők. 

6. Gyors mosás 2 Annulation D’essorage 2,5 Fehér és színes 
pamut, kevert ruhák, 
enyhén piszkosak. 

7. Pamut hideg 
víz 

2 Annulation D’essorage 5 Fehér és színes 
pamut, kevert ruhák, 
enyhén piszkosak. 

Mosás hideg vízzel. 

 

8. Szintetikus 
60º 

2 Annulation D’essorage 
 

Lavage a froid 

3 Műszálas vagy 
műszállal kevert 

textíliák, közepesen 
piszkosak. 

9. Szintetikus 
40º 

2 Annulation D’essorage 
 

Lavage a froid 
 

3 Műszálas vagy 
műszállal kevert 
textíliák, enyhén 

piszkosak. 
10. Szintetikus 

hideg víz 
2 Annulation D’essorage 3 Műszálas vagy 

műszállal kevert, 
kényes textíliák, 

enyhén piszkosak. 
Mosás hideg vízzel. 

Zoknik, ingek 
nylonból. 

11. Kényes 30º 2 Annulation D’essorage 2 Kényes, színes 
pamut vagy 

műszállal kevert 
textíliák, enyhén 

piszkosak. 

Textilek 
selyemből vagy 

selyemmel 
kevertek, ingek 
poliészterből 

vagy 
polymaidból. 

12. Gyapjú 30º 2 Annulation D’essorage 2 Átlagosan piszkos 
gyapjú szövet. 

Mosás kézzel és 
géppel. 

Gyapjúszövet. 
 

13. Öblítés Ez a program extra öblítést tesz lehetővé a mosási program végeztével. Minden ruhatípusra alkalmas, 
különösen ajánlott pamut ruhaneműköz. 

14. 
Centrifugálás 

Ez a program extra centrifugálást tesz lehetővé a mosási program végeztével. Minden ruhatípusra 
alkalmas, különösen ajánlott pamut ruhaneműköz. 

15. Ürítés Ezzel a programmal kiürítheti a mosógépben lévő piszkos vizet a mosás befejeztével. Az ürítést menet 
közben is elvégezheti. 

 
Öblítő szer használata: Használata minden programhoz ajánlott, kivéve centrifugálás és ürítés. 
Öblítő adagolása: Az öblítő szer gyártójának ajánlása szerint. 
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Hibaelhárítás, problémák és megoldások 
 

Nem indul el a mosógép. 
- Ellenőrizze, hogy rendesen bezárta-e a mosógép ajtaját. 
- Ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a mosógépet a hálózatra.  
- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta. 
- Ne felejtse el megnyomni az Indítás/szünet [DEPART/PAUSE] gombot. 
 

Nincs víz, vagy nincs elegendő víz. 
- Ellenőrizze, hogy kinyitotta-e a vízcsapot, amire a mosógépet csatlakoztatta. 
- Ellenőrizze, hogy nem fagyott-e be a vízbevezető tömlő. 
- Ellenőrizze, hogy nincs-e meghajolva, megtörve a vízbevezető tömlő. 
- Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve a vízbevezető tömlőben a vízszűrő. 
 

A mosási program lefuttatása után mosópor maradt a mosószer tartóban. 
- Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a víznyomás. 
- A mosóport a fiók belső részébe tegye (minél távolabb a rekesz külső falától). 
 

A mosógép rázkódik és túl zajos. 
- Ellenőrizze, hogy a mosógép sík, vízszintes helyzetben áll-e. Ha nem, a lábak 
magasságának a változtatásával állítsa a mosógépet vízszintesre. 
- Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a szállításhoz szükséges csavarokat. 
- Ellenőrizze, hogy a mosógép nem ér-e hozzá valamihez. 
- Ellenőrizze, hogy a ruha egyenletesen helyezkedik-e el a dobban. 
 

A mosógép nem ereszti le a vizet, és/vagy nem centrifugál. 
- Ellenőrizze, hogy a leeresztő cső nincs el megtörve vagy összenyomva. 
- Ellenőrizze, hogy a leeresztő szűrő nincs-e eltömődve. 
 

Nem nyílik ki a mosógép ajtaja 
- A mosógép ajtaját a program lefutása, vagy a mosógép kikapcsolása után 3 percig nem 
lehet kinyitni. 
 
 
 
 
Környezetvédelem 
 
-  A készülék újrahasznosítható alapanyagokból készült. Ha egyszer megválik a 
készüléktől, vegye figyelembe a helyi hulladékkezelési szabályokat. Vágja le a hálózati 
csatlakozót, hogy ne lehessen többé a hálózatra csatlakoztatni. Vegye le róla az ajtót, 
nehogy kisgyermek vagy kisállat csapdába essen, és bennrekedjen. 
- Ne használjon több mosószert, mint a gyártó utasításában szerepel. 
- A mosást megelőzően csak akkor használjon fehérítő és folteltávolító szereket, ha 
feltétlenül szükséges. 
-Energiát takaríthat meg, ha teljes töltet ruhákat mos (a mennyiség a használni kívánt 
mosási programtól függ). 
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