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! Fontos, hogy megőrizze ezt a kézikönyvet, hogy mindig 
kéznél legyen. Ha a mosógépet eladná, átadná vagy má-
snál helyezné el, gondoskodjon arról, hogy e kézikönyv 
a mosógéppel együtt maradjon, hogy az új tulajdonos is 
megismerhesse a készülék funkcióit és az ezekre vona-
tkozó figyelmeztetéseket.

! Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos infor-
mációkat tartalmaznak az üzembe helyezésről, a ha-
sználatról és a biztonságról.

Kicsomagolás és vízszintbe állítás

Kicsomagolás

1. Csomagolja ki a mosógépet.
2. Ellenőrizze, hogy a mosógép nem sérült-e meg a szál-
lítás során. Ha a gépen sérülést talál, ne csatlakoztassa, 
és forduljon a viszonteladóhoz.

3. Csavarozza ki a gép 
hátsó részén található, a 
szállításhoz szükséges 4 
védőcsavart, és távolítsa el 
a gumibakot (lásd ábra).

4. Zárja le a furatokat a mellékelt műanyag dugókkal.
5. Minden darabot őrizzen meg: ha a mosógépet szállíta-
ni kell, előtte ezeket vissza kell szerelni.

! A csomagolóanyag nem gyermekjáték!

Vízszintbe állítás

1. A mosógépet sík és kemény padlóra állítsa, úgy, hogy 
ne érjen falhoz, bútorhoz vagy máshoz.

2. Ha a padló nem töké-
letesen vízszintes, azt az 
első lábak be-, illetve kic-
savarásával kompenzálha-
tja (lásd ábra). A gép felső 
burkolatán mért dőlés nem 
haladhatja meg a 2°-ot.

A pontos vízszintezés biztosítja a gép stabilitását, így 
az a működés során nem fog rezegni, zajt okozni, illetve 
elmozdulni. Szőnyegpadló vagy szőnyeg esetén a lába-
kat úgy állítsa be, hogy a mosógép alatt elegendő hely 
maradjon a szellőzésre.

Víz- és elektromos csatlakozás

Vízbevezető cső csatlakoztatása

1. A vízbevezető cső csat-
lakoztatásához csavarozza 
fel a csövet egy 3/4”-os 
külső menettel rendelkező 
hidegvíz csapra (lásd 
ábra). 
A csatlakoztatás előtt eres-
sze meg a csapot addig, 
amíg a víz teljesen átlát-
szóvá nem válik.

2. A vízbevezető cső csat-
lakoztatásához csavarozza 
a csövet a mosógép hátol-
dalán jobbra fent található 
vízbemeneti csonkra (lásd 
ábra)!

3. Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen törés vagy 
szűkület!

! A csap víznyomásának a műszaki adatok táblázatában 
szereplő határértékek között kell lennie (lásd a szemben 
lévő oldalt).

! Amennyiben a vízbevezető cső nem elég hosszú, 
forduljon szaküzlethez vagy engedéllyel rendelkező 
szakemberhez.

! Soha ne használjon korábban már használt csöveket.

! Használja a készülékhez mellékelteket.

Üzembe helyezés
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A leeresztőcső csatlakoztatása
 

Csatlakoztassa a 
leeresztőcsövet a lefo-
lyóhoz vagy a padlótól 65 
és 100 cm közötti magas-
ságban lévő fali szifonhoz 
anélkül, hogy megtörné;

illetve akassza a mosdó 
vagy a kád szélére úgy, 
hogy a mellékelt csővezető 
ívet a csaphoz erősíti (lásd 
ábra). A leeresztőcső sza-
bad végének nem szabad 
vízbe merülnie.

! Toldások használata nem javasolt. Amennyiben feltét-
lenül szükséges, a toldás átmérője egyezzen meg az 
eredeti csőével és semmiképpen se legyen 150 cm-nél 
hosszabb.

Elektromos csatlakoztatás 

Mielőtt a csatlakozódugót az aljzatba dugná, bizonyoso-
djon meg arról, hogy: 

• az aljzat földelése megfelel a törvény által előírtnak;

• az aljzat képes elviselni a készülék műszaki adatait 
tartalmazó táblázatban megadott maximális teljesítmény-
felvételt (lásd szemben);

• a hálózat feszültsége a műszaki adatokat tartalmazó 
táblázatban szereplő értékek közé esik (lásd szemben);

• az aljzat kompatibilis a mosógép csatlakozódugójával. 
Ellenkező esetben cserélje ki az aljzatot vagy a csatla-
kozódugót!

! A mosógép nem állítható fel nyílt téren, még akkor sem, 
ha tető van fölötte, mivel nagyon veszélyes, ha a gép 
esőnek vagy zivataroknak van kitéve.

! A csatlakozódugónak a mosógép üzembe helyezett 
állapotában is könnyen elérhető helyen kell lennie.

! Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.

! A kábel ne legyen se megtörve, se összenyomva.

! A tápkábelt csak engedéllyel rendelkező szakember 
cserélheti.

Figyelem! A fenti előírások figyelmen kívül hagyása ese-
tén a gyártó elhárít minden felelősséget.

Első mosási ciklus

Üzembe helyezés után – mielőtt a mosógépet használni 
kezdené – mosószerrel, mosandó ruha nélkül futtassa le 
az „AUTOMATA TISSZTÍTÁS”-es mosási programot (lásd 
„A mosógép tisztítása”).

65 - 100 cm

Mûszaki adatok

Modell WMD 823

Méretek
szélesség 59,5 cm
magasság 85 cm
mélység 60,5 cm

Ruhatöltet: 1-tõl 8 kg-ig 

Elektromos 
csatlakozás

lásd a készüléken található, muszaki 
jellemzoket tartalmazó adattáblát!

Vízcsatlakozások
maximális nyomás 1 MPa (10 bar)
minimális nyomás 0,05 MPa (0,5 bar)
dob ûrtartalma 62 lite

Centrifuga 
fordulatszám

1200 fordulat/perc-ig

Az 1061/2010 és 
1015/2010 rendele-
tek szerinti vizsgálati 
programok

-as program; 
hõmérséklet 60°C (nyomja meg 2-szer a 
gombot);
hõmérséklet 40°C (nyomja meg 3-szer a 
gombot).

Ez a berendezés megfelel a következõ 
Uniós Elõírásoknak: 
- 2004/108/CE (Elektromágneses öss-
zeférhetõség) 
- 2002/96/CE
- 2006/95/CE (Alacsony feszültség

GRX ELECTRO OUTLET
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Mosószer-adagoló fiók: a mosószerek és adalékanya-
gok betöltésére szolgál (lásd „Mosószerek és mosandók”).

ON/OFF gomb : a készülék be-, vagy kikapcso-
lásához nyomja meg röviden ezt a gombot. Amennyiben 
az START/PAUSE lámpa zöld fénnyel lassan villog, a 
készülék be van kapcsolva. A mosógép mosás közben 
történő leállításához hosszan, kb. 3 másodpercig tartsa 
lenyomva a nyomógombot – a gomb rövid, vagy véletlen 
megnyomása nem kapcsolja le a készüléket. A mosógép 
mosás közben történő leállítása magát a mosás progra-
mot is törli. A kívánt programot újból be kell állítani.

PROGRAMVÁLASZTÓ gombok: a kívánt program beál-
lítására szolgálnak (lásd „Programtáblázat”).

MY CYCLE gomb: az egyéni igényeknek megfelelően 
beállított program tárolásához tartsa lenyomva ezt a 
gombot. A korábban eltárolt programokat a MEMÓRIA 
gomb megnyomásával lehet előhívni.

FUNKCIÓ gombok: a kívánt funkció kiválasztásához 
nyomja meg ezt a gombot. A kijelzőn világít a megfelelő 
jelzőlámpa.

MOSÁSI INTENZITÁS  gomb: A kívánt mosási 
intenzitás kiválasztására szolgál. 

ÖBLÍTŐ PROGRAMOK  gomb: A kívánt öblíté-
stípus kiválasztására szolgál. 

CENTRIFUGÁLÁS  gomb: a centrifugálás sebességé-
nek csökkentéséhez, vagy annak teljes kikapcsolásához 
nyomja meg ezt a gombot – az érték megjelenik a kijelzőn.

HŐMÉRSÉKLET  gomb: A hőmérséklet csökkentéséhez 
nyomja meg ezt a gombot – az érték megjelenik a kijelzőn.

LEZÁRVA  gomb: a kezelőpanel letiltásához 
nagyjából 2 másodpercig tartsa lenyomva ezt a gombot. 
Ha a szimbólum  világít, az azt jelenti, hogy a 
gyerekzár aktiválva van. Ez a funkció megakadályozza 
a programok véletlen átállítását, főképp, ha gyerekek 
is vannak a lakásban. A kezelőpanel letiltásának 
kikapcsolásához nagyjából 2 másodpercig tartsa 
lenyomva ezt a gombot.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS  gomb: a kiválasztott pro-
gram késleltetett elindításához nyomja meg ezt a gom-
bot. A késleltetés értéke megjelenik a kijelzőn. 

START/PAUSE jelzolámpás gomb: ha a zöld jelzőlámpa 
lassan villog, a mosás indításához nyomja meg ezt a gom-
bot. A ciklus elindításával a jelzőlámpa állandó fénnyel kezd 
világítani. A mosás szüneteltetéséhez ismételten nyomja 
meg ezt a gombot; a jelzőlámpa narancssárga fénnyel kezd 
el villogni. Amennyiben a  szimbólum nem világít, az 
ajtót ki lehet nyitni. A mosásnak a megszakítás időpontjától 
való folytatásához nyomja meg ismét ezt a gombot.

Készenléti üzemmód
Ez a mosógép - az energiatakarékosságra vonatkozó 
legújabb eloírásoknak megfeleloen - automatikus ki-
kapcsolási (készenléti) rendszerrel van ellátva, mely a 
használat 30 percnyi szüneteltetése esetén bekapcsol. 
Nyomja meg röviden a ON/OFF gombot, és várjon, amíg 
a készülék újrabekapcsol. 
Fogyasztás off üzemmódban: 1 W 
Fogyasztás bekapcsolva hagyott üzemmódban: 1 W

A mosógép leírása

START/PAUSE 
jelzőlámpás gomb

Kezelőpanel

HŐMÉRSÉKLET 
gomb

CENTRIFUGÁLÁS 
gomb 

FUNKCIÓ 
gombokMosószer-adagoló fiók

ON/OFF 
gomb

PROGRAMVÁLASZTÓ 
gombok

LEZÁRVA 
gomb

Kijelző

KÉSLELTETETT 
INDÍTÁS 

gomb

MY CYCLE 
gomb

MOSÁSI 
INTENZITÁS
gomb

ÖBLÍTŐ 
PROGRAMOK

gomb

GRX ELECTRO OUTLET



HU

29

Kijelző

A kijelző a készülék programozásához nyújt segítséget, és számos információt szolgáltat.

A felső A és B feliratmező a kiválasztott mosási programot, a folyamatban lévő mosási fázist és az összes, a program 
előrehaladásával kapcsolatos információt jeleníti meg.

A C feliratmező a folyamatban lévő mosási ciklus végéig hátralévő maradékidőt, illetve KÉSLELTETETT INDÍTÁS beál-
lítása esetén a kiválasztott program elindulásáig hátralévő időt jeleníti meg.

A D feliratmező a beállított programhoz választható centrifugasebesség maximális értékét jeleníti meg – amennyiben a 
program nem tartalmaz centrifugálást, a feliratmező üres marad.

Az E feliratmező a beállított programhoz választható hőmérséklet maximális értékét jeleníti meg – amennyiben a pro-
gramhoz nem kell beállítani a hőmérsékletet, a feliratmező üres marad.

Az F jelzőlámpák a funkciókhoz tartoznak, és akkor kapcsolnak be, ha a kiválasztott funkció kompatibilis a beállított pro-
grammal.

Ajtózár szimbólum  
A világító jelzőlámpa azt jelenti, hogy az ajtó a véletlen kinyitás megakadályozása érdekében be van zárva. A károk 
elkerülése érdekében az ajtó kinyitása előtt meg kell várni, hogy a jelzőlámpa kialudjon. 
Megjegyzés: Amennyiben a KÉSLELTETETT INDÍTÁS funkció be van kapcsolva, az ajtót nem lehet kinyitni. Az ajtó 
kinyitásához az START/PAUSE gomb megnyomásával szüneteltesse le a készülék működését.

! Az első bekapcsoláskor a készülék kérni fogja a nyelv kiválasztását, és a kijelző automatikusan belép a nyelvválasztás 
menübe.
A kívánt nyelv kiválasztásához nyomja meg a X és a Y gombokat, a kiválasztás jóváhagyásához pedig a Z gombot.
Amennyiben módosítani szeretné a nyelvet, kapcsolja ki a készüléket, és tartsa egyszerre lenyomva az X, Y, Z gombokat 
a hangjelzésig. A kijelzőn újra megjelenik a nyelvválasztás menü.

AB

C

D

E

F

Z
X

Y

GRX ELECTRO OUTLET



30

HU

A mosási ciklusok végrehajtása

1. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA. Nyomja meg a 
 gombot – a kijelzőn megjelenik az PROGRAM 

FOLYAMATBAN felirat, az START/PAUSE lámpa pedig 
lassan, zöld fénnyel villogni kezd.

2. A MOSANDÓ RUHÁK BEPAKOLÁSA. Nyissa 
ki az ajtót! Tegye be a mosandó ruhákat, ügyelve 
arra, hogy ne lépje túl a következő oldalon található 
programtáblázatban feltüntetett ruhatöltet-mennyiséget.

3. A MOSÓSZER ADAGOLÁSA. Vegye ki a fiókot, és a 
„Mosószerek és mosandók” fejezetben leírtak szerint 
öntse a mosószert a megfelelő tégelybe.

4. CSUKJA BE AZ AJTÓT.
5. A PROGRAM KIVÁLASZTÁSA. A kívánt 

program kiválasztásához nyomja meg az egyik 
PROGRAMVÁLASZTÓ gombot – a program neve 
megjelenik a kijelzőn. Mindegyik programhoz tartozik 
egy hőmérséklet és egy centrifugasebesség, melyek 
megváltoztatható értékek. A kijelzőn megjelenik a 
ciklusidő.

6. A MOSÁSI CIKLUS EGYÉNI BEÁLLÍTÁSAI. Használja 
a megfelelő gombokat:

   A hőmérséklet és/vagy a centrifugasebesség 
megváltoztatása. A készülék automatikusan kiválasztja 
az elindított programhoz tartozó legmagasabb 
hőmérsékletet és centrifugasebességet. Ezen 
értékek további növelése nem lehetséges. A  
gomb nyomogatásával a hőmérséklet fokozatosan 
csökkenthető egészen a hidegmosásig „OFF”. A  gomb 
nyomogatásával a centrifugasebesség fokozatosan 
csökkenthető egészen annak kikapcsolásáig „OFF”. 
A gomb legalsó értéken történő megnyomásával 
visszatérhet a maximális értékekhez.

 ! Kivétel: a  (60°C) (nyomja meg 2-szer a gombot ) program 
kiválasztása esetén a hőmérséklet egészen 90°C-ig növelhető.

 Késleltetett indítás beállítása.
A kiválasztott program késleltetett indításához 
nyomogassa a megfelelő gombot addig, míg a késleltetés 
kívánt értékét el nem éri. Ha a funkció be van kapcsolva, 
a kijelzőn világít a  szimbólum. A késleltetett indítás 
törléséhez nyomogassa a gombot mindaddig, míg a 
kijelzőn meg nem jelenik az OFF felirat.
A kívánt mosási intenzitás beállítása.
Az opció  a mosásnak az anyagok szennyezettségétől 
és a kívánt mosási intenzitástól függő optimalizálására 
szolgál.
Válassza ki a mosási programot, mire a rendszer ciklust 
automatikusan a közepesen szennyezett ruhadarabokra 
optimalizált “NORMÁL”” szintre állítja be – a beállítás nem 
érvényes a „Gyapjú” ciklusra, melynél a rendszer a ciklust 
automatikusan a „KÉNYES” szintre állítja).
Erősen szennyezett ruhadarabok esetén nyomogassa 
a  gombot addig, amíg a kívánt „SUPER MOSÁS” 
szintet el nem éri. Ez a szint, a ciklus kezdetén felhasznált 
nagy mennyiségű víznek és a nagyobb mechanikai 
átmozgatásnak köszönhetően nagy mosóhatást biztosít, 
ezért alkalmas a makacs szennyeződések eltávolítására. 
Használható fehérítőszerrel vagy anélkül. Ha fehéríteni 
szeretne, tegye be a mellékelt, 4-es berakható rekeszt az 
1-es rekeszbe. A fehérítőszer betöltése közben vigyázzon 
arra, hogy az a központi csapon jelzett „max” szintet ne 
lépje túl (lásd 32. oldali ábra). 
Enyhén szennyezett ruhadarabok esetén vagy ha 

a szövetek kíméletesebb kezelésére van szükség, 
nyomogassa a  gombot addig, amíg a kívánt 
“KÉNYES” szintet el nem éri. A ciklus a kényes anyagok 
tökéletes mosási eredménye érdekében lecsökkenti a 
mechanikus mozgatás mértékét. Ha nem lehet beállítani 
vagy módosítani a meglévő beállítást, a kijelzőn a “NEM 
ELÉRHETŐ” szöveg jelenik meg.
Az öblítéstípus beállítása.
Az opció  az érzékeny bőrről való maximális 
gondoskodást biztosító öblítéstípus kiválasztására 
szolgál. A gomb első megnyomásakor a ciklust a 
rendszer „EXTRA ÖBLÍTÉS” szintre állítja, mely a ciklus 
normál öblítéséhez egy további öblítést tesz hozzá, 
hogy a mosószer minden nyoma el legyen távolítva. A 
gomb második megnyomásakor a ciklust a rendszer 
“ÉRZÉKENY BŐR” szintre állítja, mely a ciklus normál 
öblítéséhez két további öblítést tesz hozzá, ezért 
használata az érzékenyebb bőrrel rendelkezők számára 
javasolt. A gomb harmadik megnyomásakor a ciklust a 
rendszer “ANTIALLERGÉN” szintre állítja, mely a ciklus 
normál öblítéséhez három további öblítést tesz hozzá, 
hogy az elsődleges allergének (pl. pollenek, atkák, 
macska- és kutyaszőr) el legyenek távolítva. A “NORMÁL 
ÖBLÍTÉS” öblítéstípushoz való visszatéréshez nyomja 
meg újból a gombot. Ha nem lehet beállítani vagy 
módosítani a meglévő beállítást, a kijelzőn a “NEM 
ELÉRHETŐ” szöveg jelenik meg.

   A program tulajdonságainak módosítása.
• A funkció bekapcsolásához nyomja meg ezt a gombot 

– a gombon található jelzőlámpa világít.
• A funkció kikapcsolásához ismételten nyomja meg a 

gombot – a lámpa kialszik.
! Ha a kiválasztott funkció a beállított programmal nem 
kompatibilis, a jelzőlámpa villogni kezd, és a funkció nem 
lesz bekapcsolva.
! Ha a kiválasztott funkció egy korábban beállított 
programmal nem kompatibilis, az elsőként kiválasztott 
funkció lámpája villogni kezd, és csak a második 
funkció lesz bekapcsolva, a bekapcsolt funkció lámpája 
folyamatosan világít.
! A funkciók megváltoztathatják az ajánlott ruhatöltet-
mennyiséget és/vagy a ciklusidőt.

7. A PROGRAM INDÍTÁSA. Nyomja meg az START/
PAUSE gombot. A megfelelő jelzőlámpa állandó zöld 
fénnyel világítani kezd, és az ajtózár bekapcsol (az  
AJTÓZÁR szimbólum világítani kezd). A mosás ideje alatt 
a kijelzőn a folyamatban lévő mosási fázis neve látható. 
A program menet közben történő megváltoztatásához 
az START/PAUSE gomb megnyomásával szüneteltesse 
le a készülék működését – az START/PAUSE lámpa 
narancssárga fénnyel lassan villogni kezd. Ezután 
válassza ki a kívánt programot, és nyomja meg újból 
az START/PAUSE gombot. Az ajtó menet közbeni 
kinyitásához nyomja meg az START/PAUSE gombot – ha 
az  AJTÓZÁR szimbólum kialudt, kinyithatja az ajtót. A 
mosásnak a megszakítás időpontjától való folytatásához 
nyomja meg ismét az START/PAUSE gombot.

8. A PROGRAM VÉGE. Ezt a kijelzőn megjelenő „CIKLUS 
VÉGE” felirat jelzi. Ha az AJTÓZÁR  szimbólum kialszik, 
ki lehet nyitni az ajtót. Nyissa ki az ajtót, szedje ki a mosott 
ruhákat, és kapcsolja ki a készüléket.

! Amennyiben nullázni szeretne egy már elindított 
programot, tartsa hosszan lenyomva a  gombot. A 
program megszakad, és a készülék kikapcsol.
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Programok és funkciók

Programtáblázat

A viszgálószervek számára:
1) 1061/2010 szabvány szerinti vezérlőprogramok: A  program 60 °C-ra állításához nyomja meg 2-szer a gombot; a  program 40 °C-ra állításhoz nyomja meg 
3-szor a gombot. 
Ez a ciklus egy adag, nem különösebben koszos pamut ruhadarabok mosására alkalmas, és ez a leghatékonyabb a víz- és energiafogyasztás szempontjából is. 60°C és 40°C -on mosható 
termékekhez. A mosás tényleges hőmérséklete eltérhet a megjelölt értéktől.
2) Hosszú pamut program: a  program 40 °C-ra állításhoz nyomja meg 3-szor a gombot.
3) Rövid pamut program: A  program40 °C-ra állításához nyomja meg a HŐMÉRSÉKLET gombot.
4) Hosszú műszálas program: A  program 60 °C-ra állításához nyomja meg 1-szer a gombot; a 40 °C-ra állításhoz nyomja meg a HŐMÉRSÉKLET gombot.

A kijelzőn megjelenő vagy a kézikönyben feltüntetett ciklusidők szokásos körülmények alapján becsült értékek. A tényleges időt számos tényező befolyásolhatja – pl. a 
bemeneti víznyomás, a környezeti hőmérséklet, a mosószer mennyisége, a ruhatöltet mennyisége és típusa, a ruhatöltet kiegyensúlyozása, a kiválasztott további opciók.

Mosási funkciók
 Gyorsmosás

Ezzel az opcióval a kiválasztott ciklustól függően akár 
50%-kal alacsonyabb programidő érhető el, egyúttal 
csökken a víz- és energiafogyasztás is. Ezt a ciklust a 
nem különösen koszos ruhadarabokhoz használja.
! Nem kapcsolható be a , Gyorsmosás 60’, , ,  
programoknál.

 Vasaláskönnyítés
Ez a funkció a gyűrődések keletkezésének 
csökkentése érdekében a megfelelő időben módosítja 
a mosási beállításokat és a centrifugasebességet. A 
VASALÁSKÖNNYÍTÉS lámpa és az START/PAUSE 
lámpa narancssárga fénnyel villogni kezd, a kijelzőn 
pedig megjelenik a „CIKLUS VÉGE” felirat. A program 
befejezéséhez nyomja meg az START/PAUSE gombot 
vagy a VASALÁSKÖNNYÍTÉS gombot.
! Ez a funkció nem használható a , Gyorsmosás 
30’, , , “Nem kényes centrifuga”, “Szivattyúzás” 
programoknál.

 Eco wash
Az Eco Wash funkció a mosandó ruhák mosóvizének fel 
nem melegítésével energiát takarít meg – ez előnyös mind a 
környezet, mind a villanyszámla szempontjából. Valóban, a 
fokozott teljesítmény és az optimalizált vízfogyasztás kitűnő 
eredményt biztosít normál ciklus átlagos időtartama alatt. 
A legjobb mosási eredmény elérése érdekében folyékony 
mosószer használatát javasoljuk.
! Nem kapcsolható be a  ,  (90°C), , , ,  
programoknál.
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FOLTELTÁVOLÍTÁS 40° 1200 -  -  5 - - - 180’

PAMUT ELŐMOSÁS (nyomja meg 1-szer a gombot): erősen szennyezett fehér ruhák. 90° 1200   -  8 53 2,72 95 190’

FEHÉR PAMUT (1) (nyomja meg 2-szer a gombot): erősen szennyezett fehér és 
magasabb hőmérsékleten mosható színes ruhák.

60°
(Max. 90°C) 1200 -    8 53 1,09 73 200’

SZÍNES PAMUT (1-2) (nyomja meg 3-szer a gombot): erősen szennyezett kén-
yes fehér és színes ruhák. 40° 1200 -    8 53 1,01 84 185’

SZINTETIKUS/ELLENÁLLÓ (nyomja meg 1-szer a gombot): erősen szennyezett, 
magasabb hőmérsékleten mosható színes ruhák. 60° 800 -    4 46 1,03 60 110’

SZINTETIKUS/ELLENÁLLÓ (4) (nyomja meg 1-szer a gombot): erősen szennye-
zett, magasabb hőmérsékleten mosható színes ruhák. 40° 800 -    4 46 0,56 60 95’

SZINTETIKUS/KÉNYES (nyomja meg 2-szer a gombot): enyhén szennyezett, 
magasabb hőmérsékleten mosható színes ruhák. 40° 800 -    4 - - - 70’

GYORSMOSÁS 60’ (nyomja meg 1-szer a gombot): Az erősen szennyezett 
ruhadarabok gyors átöblítésére (nem javasolt gyapjú, selyem és kézzel 
mosandó ruhaneműkhöz).

60° 1200 -  -  3,5 53 0,84 44 60’

GYORSMOSÁS 30’ (nyomja meg 2-szer a gombot): Az enyhén szennyezett 
ruhadarabok gyors átöblítésére (nem javasolt gyapjú, selyem és kézzel 
mosandó ruhaneműkhöz).

30° 800 -  -  3,5 71 0,20 38 30’

M MY CYCLE (MEMÓRIA): bármilyen mosási típus memorizálását engedélyezi.

7 NAP FEHÉRNEMŰ (3): ágynemûkhöz és törölközõkhöz. 60° 1200 -  -  8 - - - 140’

PLATINUM GYAPJÚ MOSÁS: gyapjú, kasmír stb. ruhaneműk mosásához. 40° 800 -  -  2 - - - 90’

ULTRA KÉNYES 30° 0 -  -  1 - - - 80’

NEM KÉNYES CENTRIFUGA (nyomja meg 1-szer a gombot) - 1200 - - - - 8 - - - 16’

ÖBLÍTÉS, PAMUT (nyomja meg 2-szer a gombot) - 1200 - - -  8 - - - 36’

SZIVATTYÚZÁS (nyomja meg 3-szer a gombot) - 0 - - - - 8 - - - 2’
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Mosószerek és mosandók

Mosószer-adagoló fiók
A mosás eredményessége függ a mosószer helyes 
adagolásától is: ha túl sokat adagol belőle, a mosás nem 
lesz hatékonyabb, de hozzájárul ahhoz, hogy lerakódás 
képződjön a mosógépben, valamint a környezetet is 
jobban szennyezi.

! Fehér színű pamut ruhadarabokhoz, előmosáshoz és 
60 °C-nál magasabb hőmérsékleten történő mosásokhoz 
mosóport használjon.
! Kövesse a mosópor csomagolásán feltüntetett utasítá-
sokat.

! Ne használjon kézi mosószert, mert túlzottan sok hab 
képződik.

Húzza ki a mosószer-
adagoló fiókot, és a 
következők szerint tegye 
bele a mosószert, illetve az 
adalékot.

1-es rekesz: Mosószer előmosáshoz (por)
A mosószer betöltése előtt győződjön meg arról, hogy a 
4-es berakható rekesz nincs ebben a rekeszben.
2-es rekesz: Mosószer mosáshoz (por vagy folyadék)
Ha folyékony mosószert használ, a megfelelő adagolás 
érdekében tanácsos az A elválasztólapot használni. Ha 
mosóport használ, tegye az elválasztólapot a B térbe.
3-as rekesz: Adalékok (öblítők stb.)
Az öblítő ne érjen a rács fölé. 
4-es berakható rekesz: Fehérítőszer

A mosandó ruhák előkészítése
• Osztályozza a mosandókat a következők szerint:
- Szövet típusa / címkén lévő szimbólum.
- Színek Válogassa külön a színes és fehér ruhákat.
• Ürítse ki a zsebeket, és vizsgálja meg a gombokat.
• Ne lépje túl a mosandók száraz súlyára vonatkozóan 
megadott értékeket:
Magasabb hőmérsékleten mosható anyagok: max. 8 kg
Műszálas anyagok: max. 4 kg
Gyapjú: max. 2 kg 
Selyem: max. 2 kg

Milyen nehezek a mosandó ruhák?

 1 lepedő: 400–500 g
 1 párnahuzat: 150–200 g
 1 asztalterítő: 400–500 g
 1 fürdőköpeny: 900–1200 g
 1 törölköző: 150–250 g

MAX

1

2

4

3

AB

Különleges programok
FOLTELTÁVOLÍTÁS: A program  az ellenálló színnel 
rendelkező, erősen szennyezett ruhadarabok mosására 
szolgál. A program a normálnál jobb (A osztályú) mo-
sóhatást biztosít. Ne mosson együtt különböző színű 
ruhadarabokat. Folyékony mosószer használatát javaso-
ljuk. Makacs szennyeződések esetén tanácsos különle-
ges adalékkal előkezelni a szövetet.  
7 NAP FEHÉRNEMŰ: Az ágyneműk és törölközők eg-
yetlen ciklus alatti mosásához használja a  programot. 
Ez a program optimalizálja az öblítőszer adagolását, 
valamint időt és energiát takarít meg önnek. Folyékony 
mosószer használatát javasoljuk. 
GYAPJÚ: Ezen Hotpoint-Ariston mosógép gyapjú” mosá-
si ciklusát a Woolmark Company tesztelte és engedél-
yezte “kézzel mosható” gyapjú ruhaneműk mosásához, 
amennyiben a mosást a ruhanemű címkéjén feltűntetett 
és a háztartási gép gyártója által előírt útmutatásoknak 
megfelelően hajtja végre. Hotpoint-Ariston az első mo-
sógép márka, mely megszerezte a Woolmark Company 
Woolmark Apparel Care - Platinum igazolását a mosási 
teljesítményéért és a gazdaságos víz- és energiafogya-
sztásáért. (M1127)  

ULTRA KÉNYES: A nagyon kényes – pl. flitterekkel, 
csillogókkal ellátott – anyagok mosásához használja a 

 programot.
A selyem ruhadarabokhoz és függönyökhöz válassza a 

 ciklust, és állítsa a  opcióban a szintet „KÉNYES” 
értékre. 
A mosás előtt tanácsos kifordítani a ruhadarabokat, és 
a kisebb holmikat a kényes anyagok mosására szolgáló 
megfelelő mosózsákba rakni. 
A jobb mosási eredmény érdekében kényes anyagokhoz 
való folyékony mosószer használatát javasoljuk.

A bepakolt ruhák kiegyensúlyozására 
szolgáló rendszer
A túlzott zajhatás megelőzésére, valamint a mosandók 
egyenletes eloszlása érdekében a forgódob a cen-
trifugafázis előtt a mosási centrifugasebességnél kicsit 
nagyobb sebességre kapcsol. Amennyiben a töltet kiegy-
ensúlyozására irányuló próbálkozások nem vezetnek 
eredményre, a készülék az elméleti centrifugasebessé-
gnél lassabb centrifugálásra kapcsol. Jelentős kiegyen-
súlyozatlanság esetén a mosógép, centrifugálás előtt 
megpróbálja a töltetet megfelelően eloszlatni. A töltet 
megfelelő eloszlásának biztosítása érdekében ajánlatos 
a nagy ruhaneműket a kicsikkel összekeverni.
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Az ajtó kézi nyitása
Amennyiben ki akarja teregetni a mosott ruhaneműt, de 
áramhiány miatt nem tudja kinyitni a mosógép ajtaját, 
tegye a következőket:

1. Húzza ki a dugót a kon-
nektorból.
2. Győződjön meg arról, 
hogy a készülékben maradt 
víz szintje az ajtószint alatt 
van – ellenkező esetben 
eressze le a fölösleges vizet 
a leeresztőcsövön keresztül 
egy vödörbe, ahogy azt az 
ábra is mutatja.

3. Egy csavarhúzó 
segítségével távolítsa el a 
burkolópanelt a mosógép 
elejéről (lásd ábra).

4. 

Az ábrán látható fülecske kihúzásával szabadítsa 
ki a műanyag húzókát; húzogassa lefelé, és ezzel 
egyidejűleg nyissa ki az ajtót.

5. Szerelje vissza a panelt – mielőtt a gép felé nyomná, 
győződjön meg arról, hogy a horgok a hozzájuk tartozó 
furatokba illeszkednek.

Óvintézkedések és 
tanácsok

20

! A mosógép a nemzetközi biztonsági szabványoknak 
megfelelően lett tervezve és gyártva. Ezeket a figyel-
meztetéseket biztonsági okokból írjuk le, kérjük, olvassa 
el őket figyelmesen!

Általános biztonság
• A készüléket működtetésre alkalmatlan személyek (a 

gyerekeket is beleértve) nem használhatják, kivéve, 
amennyiben ezeket a személyeket egy, a biztonságu-
kért felelős személy felügyeli, illetve a készülék ha-
sználatát nekik elmagyarázza. Ne hagyja a gyerekeket 
felügyelet nélkül, és győződjön meg arról, hogy nem 
játszanak a készülékkel.

• Ez a készüléket háztartási használatra lett tervezve.
• Ne érjen a géphez mezítláb, illetve vizes vagy nedves 

kézzel vagy lábbal!
• A csatlakozódugót az aljzatból ne a kábelnél, hanem a 

csatlakozónál fogva húzza ki! 
• Működés közben ne nyissa ki a mosószer-adagoló 

fiókot.
• Ne nyúljon a leeresztett vízbe, mert forró lehet! 
• Semmiképpen ne feszegesse az ajtót: megsérülhet a 

véletlen nyitást megakadályozó biztonsági retesz.
• Hiba esetén semmiképpen se nyúljon a gép belső rés-

zeihez, és ne próbálja megjavítani!
• Mindig ügyeljen arra, hogy gyermekek ne mehessenek 

a működő gép közelébe.
• A mosás során az ajtó meleg lehet.
• Amennyiben a gépet át kell helyezni, az áthelyezést 

két vagy három személy végezze, maximális odafigye-
léssel. Soha ne próbálja egyedül elmozdítani, mert a 
készülék nagyon nehéz.

• A mosandó berakása előtt ellenőrizze, hogy a forgódob 
üres-e.

Hulladékelhelyezés

• A csomagolóanyag megsemmisítése: tartsa be a helyi 
előírásokat, így a csomagolás újrahasznosítható.

• Az elektromos készülékek megsemmisítéséről szóló 
európai direktíva 2002/96/EC előírja, hogy a régi 
háztartási gépeket nem szabad a normál nem szelektív 
hulladékgyűjtési folyamat során összegyűjteni. A régi 
gépeket szelektíven kell összegyűjteni, hogy optima-
lizálni lehessen a bennük lévő anyagok újrahaszno-
sítását és csökkenteni lehessen az emberi egészségre 
és környezetre gyakorolt hatásukat. Az áthúzott “sze-
meteskuka” jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessé-
ge ezeket a termékeket szelektíven összegyűjteni.

 A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy kereskedőt 
kell felkeresniük a régi háztartási gépek helyes elhel-
yezését illetően.
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kapcsolása

• Minden mosás után zárja el a vízcsapot. Így kíméli a 
mosógép vízrendszerét és megszünteti a vízszivárgás 
kockázatát.

• A mosógép tisztításakor, illetve karbantartásakor húzza 
ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.

A mosógép tisztítása

•  A külső részeket és a gumirészeket langyos, szappa-
nos vizes ronggyal tisztíthatja. Ne használjon oldószert 
vagy súrolószert!
•  A mosógép a belső részegységek tisztítása érdekében 
„AUTOMATA TISSZTÍTÁS” programmal rendelkezik, mel-
yet a dob üres állapotában kell végrehajtani.
A mosószer (az enyhén szennyezett ruhadarabokhoz 
javasolt mennyiség 10%-ának megfelelő mennyiség) 
vagy a mosógéptisztító különleges adalékanyag a mo-
sási program segédanyagaként használható. A tisztítási 
programot 40 mosási ciklusonként tanácsos lefuttatni.
A program bekapcsolásához nyomja meg egyidejűleg  
5 másodpercig az A és B gombot (lásd ábra).
A program automatikusan elindul, és nagyjából 70 percig 
tart. A ciklus leállításához nyomja meg az START/PAUSE 
gombot.

A mosószer-adagoló fiók tisztítása

A fiók felemelésével és 
kifelé húzásával vegye ki a 
fiókot (lásd ábra).
Folyó víz alatt mossa ki! 
Ezt a tisztítást gyakran el 
kell végezni.

Az ajtó és a forgódob ápolása

• Az ajtót hagyja mindig résre nyitva, nehogy rossz sza-
gok keletkezzenek.

Karbantartás és ápolás 

1

2

A szivattyú tisztítása

A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve, 
melynek nincs szüksége tisztítási és karbantartási 
műveletekre. Előfordulhat azonban, hogy apró tárgyak 
(aprópénz, gomb) esnek a szivattyú alsó részén található 
szivattyúvédő előkamrába.
 
! Győződjön meg róla, hogy a mosóprogram véget ért, és 
húzza ki a hálózati csatlakozót.

Az előkamrához való hozzáférés érdekében tegye a 
következőket:

1. Egy csavarhúzó 
segítségével távolítsa el a 
burkolópanelt a készülék 
elejéről (lásd ábra);

2. Órairánnyal ellentéte-
sen forgatva csavarja le a 
fedelet (lásd ábra). Termé-
szetes, hogy egy kevés víz 
kifolyik;

3. Gondosan tisztítsa ki az üreg belsejét;
4. Csavarja vissza a fedelet;
5. Szerelje vissza a panelt – mielőtt a gép felé nyomná, 
győződjön meg arról, hogy a horgok a hozzájuk tartozó 
furatokba illeszkednek.

A vízbevezető cső ellenőrzése

Évente legalább egyszer ellenőrizze a vízbevezető 
csövet. Ha repedezett vagy hasadozott, ki kell cserél-
ni – a mosás során a nagy nyomás hirtelen szakadást 
okozhat.

! Soha ne használjon korábban már használt csöveket.

A B
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Rendellenességek és 
elhárításuk

Előfordulhat, hogy a mosógép nem működik. Mielőtt felhívná a szervizt (lásd „Szerviz”), ellenőrizze, hogy nem olyan 
problémáról van-e szó, amely a következő lista segítségével egyszerűen megoldható!

Rendellenességek:
A mosógép nem kapcsol be.

A mosási ciklus nem indul el.

A mosógép nem kap vizet (a ki-
jelzon megjelenik a “VÍZHIÁNY, 
ELLENŐRIZZE!”felirat).

A mosógép folytonosan szívja, és 
üríti a vizet.

A mosógép nem üríti le a vizet, vagy 
nem centrifugál.

A mosógép nagyon rázkódik a centri-
fugálás alatt.

A mosógépből elfolyik a víz.

A készülék lezár – a kijelző villogni 
kezd, és a hiba kódját mutatja (pl.: 
F-01, F-..).

Sok hab képződik.

Lehetséges okok / megoldás:
• A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva az aljzatba, vagy nem eléggé 

ahhoz, hogy jól érintkezzen.
• Nincs áram a lakásban.

• A mosógép ajtaja nincs jól bezárva. 
• Nem nyomta meg a ON/OFF gombot.
• Nem nyomta meg az START/PAUSE gombot.
• A vízcsap nincs nyitva.
• Az indítás időjelzőjén késletetés lett beállítva – késleltetésidőzítő (lásd „A 

mosási ciklusok végrehajtása”).

• A vízbevezető cső nincs csatlakoztatva a csaphoz.
• A cső meg van törve.
• A vízcsap nincs nyitva.
• A lakásban nincs víz.
• Nincs elegendő nyomás.
• Nem nyomta meg az START/PAUSE gombot.

• A leeresztőcső nem a padlószinttől 65 és 100 cm közötti magasságban van 
felszerelve (lásd „Üzembe helyezés”).

• A leeresztőcső vége vízbe merül (lásd „Üzembe helyezés”).
• A fali szifonnak nincs szellőzése.
Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a vízcsa-
pot, kapcsolja ki a mosógépet, és hívja ki a szervizszolgálatot. Ha a lakás 
egy épület legfelsőbb emeleteinek egyikén található, lehetséges, hogy a 
csatornaszellőző eltömődésének jelensége (szivornyahatás) lépett fel, ezért a 
mosógép folytonosan szívja, és leereszti a vizet. E kellemetlenség elkerülésé-
re a kereskedelmi forgalomban rendelkezésre állnak csatornaszellőző-
szelepek.

• A program nem ereszti le a vizet: néhány programnál a vizet kézileg kell 
leereszteni (lásd „Programok és funkciók”).

• A VASALÁSKÖNNYÍTÉS funkció be lett kapcsolva – a program be-
fejezéséhez nyomja meg az START/PAUSE gombot (lásd „Programok és 
funkciók”).

• A leeresztőcső meg van törve (lásd „Üzembe helyezés”).
• A lefolyó el van dugulva.

• Az üzembe helyezéskor a forgódob rögzítése nem lett eltávolítva (lásd 
„Üzembe helyezés”).

• A készülék nincs vízszintben (lásd „Üzembe helyezés”).
• A mosógép bútorok és falak közé van szorítva (lásd „Üzembe helyezés”).

• A vízbevezető cső nincs jól felcsavarva (lásd „Üzembe helyezés”).
• A mosószer-adagoló fiók eltömődött (tisztításához lásd „Karbantartás és 

ápolás”).
• A leeresztőcső nincs szorosan rögzítve (lásd „Üzembe helyezés”).

• Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a dugót a konnektorból, várjon körül-
belül 1 percet, majd indítsa újra!
Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a szervizhez!

• A mosószer nem mosógépekhez való (kell, hogy szerepeljen rajta, hogy 
„gépi”, „kézi vagy gépi mosáshoz”, vagy hasonló).

• Túl sok mosószert használt.
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Szerviz

Mielőtt a szervizhez fordulna:
• Győződjön meg arról, hogy a hibát nem tudja saját maga is elhárítani (lásd „Rendellenességek és elhárításuk”);
• Indítsa újra a programot, hogy lássa, elhárította-e a hibát;
• Ellenkező esetben forduljon az engedéllyel rendelkező szakszervizhez a garanciajegyen található telefonszámon.

! Soha ne forduljon engedéllyel nem rendelkező szerelőhöz!

Közölje:
• a meghibásodás jellegét;
• a mosógép típusát (Mod.);
• a gyártási számot (S/N).
Ezek az adatok a mosógép hátoldalán, illetve az elülső oldalon az ajtó belsején elhelyezett adattáblán találhatók.
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