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Olvassa el a használati utasítást!

Használat előtt kövesse az összes telepítési 
utasítást és magyarázatot. Kövesse 
gondosan az utasításokat. Tartsa az 
útmutatót kéz alatt a későbbi felhasználás 
céljából. Ha a gépet eladja vagy másnak adja 
át, győződjön meg arról, hogy az új 
tulajdonos megkapja ezeket az utasításokat.
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Biztonsági utasítások

• Ez a gép nem csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi
képességekkel vagy tapasztalatok hiányával rendelkező
személyek (beleértve a gyermekeket is) számára készült, ha
azok nem a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt
használják azt.
• Ellenőrizze, hogy nem játszanak-e gyerekek a géppel.
• Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a
gyártónak, a szervizképviseletnek vagy más képzett
szakembernek kell azt kicserélnie.
• Használja a készülékhez kapott új tömlőket, ne használjon
régieket.
• Ügyeljen arra, hogy a lyukakat ne takarja le szőnyeg.
• Ezt a készüléket háztartási és hasonló célokra használják,
például:
– üzletek, irodák és egyéb munkakörnyezet konyhai területein;
– gazdaságokban;
– vendégek a szállodákban, motelekben és más típusú
szálláshelyeken;
– szállókban és hasonló lakóhelyeken;
– lakóházakban közös használatra szánt helyiségekben vagy
mosodákban.
• A megengedett legnagyobb víznyomás a bemenetnél 1 mPa
a vízellátási hálózathoz való csatlakoztatásra szánt
eszközöknél. A minimális megengedett víznyomás a
bemenetnél 0,05 mPa, ha ez szükséges a készülék helyes
működéséhez.
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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Figyelem!

Áramütés!

Figyelem!

Biztonsági utasítások
Az Ön biztonsága érdekében be kell tartania a kézikönyv 
utasításait, hogy minimalizálja a tűz- vagy 
robbanásveszélyt, az áramütést, vagy megelőzze az anyagi 
károkat, a személyi sérüléseket vagy a halált.
A szimbólumok és jelek magyarázata:

A szimbólum és a jelszó ezen kombinációja potenciálisan 
veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, 
halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

• Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése
érdekében a gyártónak, a szervizképviseletnek vagy
más képzett szakembernek kell azt kicserélnie.

Vigyázat!

A szimbólum és a jelszó ezen kombinációja potenciálisan 
veszélyes helyzetet jelez, amely jelentéktelen vagy 
kisebb sérüléseket, vagy anyagi és környezeti károkat 
okozhat.

A szimbólum és a jelszó ezen kombinációja potenciálisan 
veszélyes helyzetet jelez, amely jelentéktelen vagy 
kisebb sérülést okozhat.

Megjegyzés!
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TELEPÍTÉS

• Használja a készülékhez kapott új tömlőket, ne használja a
régieket.
• A készüléket karbantartás előtt le kell választani a
hálózatról.
• Használat után mindig húzza ki az egységet a hálózatból, és
kapcsolja ki a vízellátást. Normál bemeneti víznyomás: 0,05
mPa ~ 1 mPa.
• A készüléket földelni kell. Ha meghibásodik, a földelés
biztosítja a legkisebb elektromos ellenállás pályáját az
áramütés kockázatának csökkentése érdekében.
• A készülék földelő vezetékkel és földelt csatlakozóval
ellátott kábellel rendelkezik. A csatlakozót egy megfelelő
aljzathoz kell csatlakoztatni, amelyet megfelelően telepítettek
és földeltek a helyi előírásoknak megfelelően.
• Ha nem megfelelően csatlakoztatja a készüléket földeletlen
aljzat használata esetén, vagy ha a földelő aljzata nem
illeszkedik a csatlakozó aljzatába, áramütés veszélyéhez
vezethet. Ha kétségei vannak a készülék megfelelő
földelésével kapcsolatban, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz vagy szerviz technikushoz.
• Ne módosítsa a készülékhez kapott csatlakozót. Ha nem
illeszkedik a konnektorba, akkor képzett villanyszerelőnek kell
felszerelnie a megfelelő aljzatot.
• Gondoskodjon arról, hogy a víz- és elektromos készülékeket
szakképzett személy csatlakoztassa a gyártó utasításainak és a
helyi biztonsági előírásoknak megfelelően.
• Tisztítás vagy karbantartás előtt húzza ki a készülék hálózati
csatlakozóját.
• Ne használjon olyan aljzatot, amelynek névleges árama
kisebb, mint az egységé. Soha ne érjen nedves kézzel a
csatlakozóhoz.
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TELEPÍTÉS

• Ne felejtse el mosás után azonnal kikapcsolni a vízellátást és
az áramellátást.
• Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, testi,
érzékszervi vagy mentális fogyatékossággal élő, vagy olyan
személyek használhatják, akik nem rendelkeznek elegendő
tapasztalattal, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete
alatt állnak, vagy ki vannak oktatva a készülék biztonságos
használatára, valamint tisztában vannak az összes kockázattal.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne játsszanak a készülékkel.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne tisztítsák és használják a
készüléket felügyelet nélkül.
• A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket felügyelni kell, hogy ne
játsszanak a géppel.
• Állatok és gyermekek bemászhatnak a gépbe. Minden mosás
előtt ellenőrizze azt.
• A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítására, hogy ne
játsszanak a készülékkel.
• Működés közben az üvegajtók nagyon felmelegedhetnek.
Munka közben tartsa távol a gyermekeket és a háziállatokat a
készüléktől.
• A készülék használata előtt távolítsa el a csomagolást és az
összes szállítócsavart. Ellenkező esetben súlyos károk
keletkezhetnek.
• Telepítés után a csatlakozónak elérhető helyen kell lennie.

Veszély a gyerekekre!
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TELEPÍTÉS

• Ne mosson vagy szárítson olyan tárgyakat, amelyeket
robbanásveszélyes vagy gyúlékony anyagokkal tisztítottak,
mostak, impregnáltak vagy azokkal szennyezettek (például:
viasz, zsír, festék, benzin, zsírtalanító szerek, vegytisztító
oldószerek, kerozin stb.). Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
• Alaposan öblítse ki kézzel a tárgyakat, mielőtt a készülékbe
helyezné.

• Ez a mosógép csak beltéri használatra szolgál.
• A készülék nem alkalmas beépítésre.
• Ügyeljen arra, hogy a lyukakat ne takarja le szőnyeg.
• A mosógépet nem ajánlott a fürdőszobába vagy nagyon
nedves helyiségekbe telepíteni, valamint robbanásveszélyes
vagy maró gázokkal rendelkező helyiségekbe.
• A mosógép csak egy szívószeleppel csatlakoztatható a
hidegvíz-ellátó rendszerhez.
• Telepítés után a csatlakozónak elérhető helyen kell lennie
• Ne telepítse a készüléket nedves helyre.
• Ez a készülék nem alkalmas beépítésre.
• A készülék használata előtt távolítsa el a csomagolást és az
összes szállítócsavart. Ellenkező esetben súlyos károk
keletkezhetnek

Robbanásveszély!

A készülék telepítése!

Vigyázat!
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TELEPÍTÉS

• A gépet kizárólag otthoni használatra szánták, és csak
gépben mosható textíliákhoz.
• Ne álljon fel és ne üljön a gép fedelére.
• Ne támaszkodjon a gép ajtajához.
• Óvintézkedések szállítás közben:

1. A szállítócsavarokat szakembernek kell felszerelnie a
gépre.

2. Engedje le a maradék vizet a készülékből.
3. Óvatosan kezelje a gépet. Emeléskor ne kapaszkodjon az

alváz kiálló részeibe. A gép ajtaja szállítás közben nem 
használható fogantyúként.

4. A gép nehéz. Szállítsa óvatosan.
• Ne zárja be túlzott erővel az ajtót. Ha az ajtót nehéz bezárni,
ellenőrizze, hogy van-e benne ruha és megfelelően van-e
elosztva.
• Tilos szőnyeget mosni a gépben.

• Mosás előtt ajánlott egy teljes mosási ciklust végrehajtani,
mosás nélkül. Javasoljuk a DRUM CLEAN (DOB TISZTÍTÁSA)
program használatát.
• Tűzveszélyes, robbanásveszélyes vagy mérgező oldószerek
használata tilos. Benzin, alkohol stb. nem használható
mosószerként. Kérjük, válasszon olyan mosószereket, amelyek
alkalmasak gépi mosásra, különösen a dobhoz.

A készülék károsodásának veszélye!

A készülék kezelése!
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Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban 
nem lehet más háztartási hulladékkal együtt 
megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen 
hulladékártalmatlanítás következtében a környezet 
vagy az emberi egészség esetleges károsodásának 
elkerülése érdekében felelősségteljesen kell kezelni a 
hulladékot az anyagi erőforrások újrafelhasználása 
céljából. A használt eszközök összegyűjtéséhez 
használja a gyűjtőrendszereket, vagy vegye fel a 
kapcsolatot annak az üzletnek a kereskedőjével, ahol a 
terméket vásárolták. Környezetbarát ártalmatlanítás 
céljából átvehetik a terméket.

A készülék csomagolása/megsemmisítése

TELEPÍTÉS

• Ellenőrizze, hogy minden zseb üres-e. Éles és kemény tárgyak,
például érmék, brossok, szegek, csavarok vagy kövek stb. súlyos
károkat okozhatnak a gépben.
• Az ajtó kinyitása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e víz a dobban.
Kérjük, ne nyissa ki az ajtót, ha van ott víz.
• Vigyázzon az égési sérülésekre, amikor a készülék forró vizet
enged le.
• Mosás közben ne öntsön kézzel vizet.
• A program befejezése után várjon két percet, mielőtt kinyitja
az ajtót.
• A textilöblítőket vagy hasonlókat a használati utasításnak
megfelelően kell használni.
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TELEPÍTÉS 

A készülék leírása

Vízellátó 
tömlő

Ajtó

Fedőlap

Kezelőpanel

Tápkábel

Dob

Leeresztő tömlő

Leeresztő  
szivattyú szűrő

Megjegyzés!
• Termékkép csak referenciaként. Kérjük, alapértelmezés szerint

tartsa be az eszköz tényleges megjelenését.

Mosószer-adagoló

Dugó a 
szszállításhoz

Hidegvíz-ellátó
tömlő

Támaszték a 
leeresztő
tömlőhöz

(kiegészítő)

Kézikönyv Patkány-
kerítés

(opcionális)

Kulcskészlet
(opcionális)

Csavar
(opcionális)

Tartály

Kiegészítők
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TELEPÍTÉS

Telepítés helye

A mosógép kicsomagolása

Távolítsa el a szállítócsavarokat 

 Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

• A gép ingadozásának megakadályozása
érdekében fontos a stabilitás!
• Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e a
tápkábelen.

• A csomagolóanyagok (pl. lemez, hungarocell)
veszélyesek lehetnek a gyermekekre.
• Fulladásveszély áll fenn! A csomagolóanagot
tartsa gyermekektől elzárva.

• A készülék használata előtt távolítsa el a szállítócsavarokat hátulról.
• Ha újra szállítja a készüléket, szüksége lesz szállítócsavarokra, ezért
ellenőrizze, hogy azokat biztonságos helyen tárolja-e.

A gép telepítése előtt ki kell választani egy helyet, 
amelyet a következő paraméterek jellemeznek:
1. Kemény, száraz és sima felület
2. Kerülje a közvetlen napfényt
3. Megfelelő szellőzés
4. A szobahőmérséklet 0 °C felett
5. Tartsa távol hőforrásoktól, például széntől vagy
gáztól.

1. Távolítsa el a kartondobozt és a habtömítést.
2. Emelje fel a készüléket, hogy eltávolítsa a hab aljzatát a készülék alján.
Ügyeljen arra, hogy a kis háromszög alakú habbetétet az aljával együtt eltávolítsa.
Ha nem, akkor helyezze a készüléket az oldalára, majd kézzel távolítsa el a kis
habszivacsot az aljáról.
3. Távolítsa el a tápkábelt és a leeresztő tömlőt tartó szalagot.
4. Húzza ki a szívótömlőt a dobból.

A csavarok eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
1.Lazítsa meg a 4 csavart csavarkulccsal, majd távolítsa el azokat.
2.Zárja le a nyílásokat szállító dugókkal.
3.Tárolja a szállítócsavarokat a későbbi felhasználáshoz.

x≥ 20 мм

x x
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TELEPÍTÉS

A mosógép szintezése

1. Ha a gép balról jobbra van igazítva:

2. Ha a gép elölről hátulra van igazítva:

• Vegyen egy hosszú botot és kössön
zsineget a végére. Kössön egy nehéz
tárgyat a zsineg végére.
• Függessze fel a zsineget a gép fedelére.
Állítsa be a lábak elhelyezkedését úgy,
hogy az a és b közötti különbség 1 cm-nél
kisebb legyen.

• Helyezze a botot a kezelőpanel közepére, és függessze a zsineget a
gép elé.
Lépjen 13 cm-re a kötél végétől a kezelőpanel széléig (c). Állítsa be a 
lábak elhelyezkedését úgy, hogy a d 3,5–4,5 cm legyen (d a zsinegtől 
az előlap aljáig terjedő távolság).

Figyelem!
• Gradiométer segítségével ellenőrizze a gép helyzetét és stabilitását.
• Ha nincs gradiométer, ellenőrizze a gép egyensúlyát a következő módszerrel.

b

а

Fedőlap

Kezelőpanel

Előlap

c

d
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TELEPÍTÉS

A mosógép szintezése

Csatlakoztassa a vízellátó tömlőt

Menetes csap és bemeneti tömlő Speciális csap mosógéphez

vezető hüvely

Figyelem!

Figyelem!

• Mind a négy láb rögzítő anyáit szorosan a testhez kell csavarni.

1. Ellenőrizze, hogy a lábak szorosan illeszkednek-e a testhez. Ha nem, akkor tegye vissza
az eredeti helyzetbe, és húzza meg az anyákat.
2. Lazítsa meg az ellenanyát a lábak elfordításával, hogy azok szorosan illeszkedjenek a
padlóhoz.
3. Állítsa be a lábakat és rögzítse csavarkulccsal, ellenőrizze, hogy a gép stabil-e.

Csatlakoztassa a bemeneti csövet az utasításoknak megfelelően. Kétféle módon 
lehet bekötni a bemeneti csövet.
1. Csatlakozás a szokásos csap és a bemeneti tömlő között.

2. Csatlakozás a menetes csap és a bemeneti csap között

2 3 41

magasabbra lejjebb
láb

rögzítő

• A vízszivárgás vagy károk elkerülése érdekében kövesse az ebben a részben
szereplő utasításokat!
• Ne hajlítsa meg, ne szorítsa össze, ne alakítsa át és ne válassza le a vízellátó
tömlőt.

2 3 41

szorító

Lazítsa meg a szorító 
anyát   és a négy 
csavart  

Nyomja a csap hegyét 
a belső gumigyűrűhöz 
a bilincs belsejében, 
majd húzza meg a 4 
csavart

Nyomja össze a 
vezető hüvelyt, 
helyezze be a
bemeneti tömlőt az
összekötő talpba

A bekötés kész 

vezető hüvely
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TELEPÍTÉS

Leeresztő tömlő
Figyelem!

• Ne csavarja és ne feszítse meg a leeresztő tömlőt.
• Helyezze megfelelően a leeresztő tömlőt, különben víz szivároghat.

Csatlakoztassa a bemeneti cső másik végét a mosógép hátulján lévő bemeneti 
szelephez, és húzza meg a csövet az óramutató járásával megegyező irányban.

vízbevezető szelep vízellátó tömlő 

m
m

in
. 6

0 
cm

M
a

x.
1

0
0

c

vízelvezető 
nyílás

m
ax

. 1
00

 с
м

max.100 cm

kapacitás

rögzítő

esztrich

m
in

. 6
0 

см

m
ax

. 1
00

 c
m

min. 60 cm

Megjegyzés!

Figyelem!

• Ha a gép rendelkezik a leeresztő tömlő tartójával, akkor az alábbiak
szerint telepítse.

• A leeresztő tömlő felszerelésekor zsineggel rögzítse megfelelően.
• Ha a leeresztő tömlő túl hosszú, ne erőltesse a mosógépbe, mert ez
szokatlan hangokat okozhat.

Kétféle módon lehet felszerelni a leeresztő tömlőt:
1. Helyezze be a leeresztő nyílásba. 2. Csatlakoztassa a tartály leeresztő

csövéhez.
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MŰKÖDÉS

Gyors indítás

Vigyázat!
• Mosás előtt ellenőrizze, hogy a gép megfelelően van-e beállítva.
• Mosás előtt ajánlott egy teljes mosási ciklust végrehajtani ruha nélkül.
Javasoljuk a DRUM CLEAN (DOB TISZTÍTÁSA) program használatát.

1 2 3 5

Bekapcsolni Kinyitni a csapot Megtölteni Bezárni az ajtót

4

Hozzáadni 
a mosószert

1. Mosás előtt

Megjegyzés!
• Tegyen mosószert vagy lágyítót, amikor a következő üzenet jelenik meg a

kijelzőn: "A mosószer és az öblítő mennyiségét újra kell tölteni"

1 2 3 4

Power On 
(Kapcsolja be

az áramellátást)

Select Programme 
(Válassza ki a 
programot)

Start up 
(Indítás)

Select function or default (see 
next page for details) 
(Válassza ki a funkciót

vagy az alapértelmezett 
opciót) (további részletek

 a következő oldalon)

2. Mosás

3. Mosás után
Hangjelzés vagy END a kijelzőn

Megjegyzés!
• Ha az alapértelmezett beállítást választja, akkor kihagyhatja a 3. lépést.
• Amíg a gép jár, az érintőpanelt oldalra csúsztathatja, hogy megvilágítsa a
képernyőt.
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MŰKÖDÉS

Válassza ki az alapértelmezett funkciót vagy opciót

Megjegyzés!

• ТЕМР./SPIN/RINSE/SENSEDOSE(HŐMÉRSÉKLET/FACSARÁS/ÖBLÍTÉS/SENSEDOSE)
A paraméterek beállításához nyomja meg a TEMP./SPIN/RINSE/SENSEDOSE
(HŐMÉRSÉKLET/FACSARÁS/ÖBLÍTÉS/SENSEDOSE) gombot.
• DELAY END/FAST WASH/DRYING (KÉSLELTETETT MOSÁS/GYORS MOSÁS/SZÁRÍTÁS

• FUNCTION (FUNKCIÓ) (több opció).
Rendelkezésre álló funkciók: ECO, EASY IRON (GYENGÉD VASALÁS), 
SOAK (ÁZTATÁS), CONFIRM (MEGERŐSÍTENI)

1. lépés: Nyomja meg a (DELAY END/FAST
WASH/DRYING) (KÉSLELTETETT MOSÁS/ GYORS
MOSÁS/SZÁRÍTÁS) gombot.
2. lépés: Egy másik szint kiválasztásához
csúsztassa az ujját és nyomja meg az OK gombot.
A kiválasztás után a megfelelő ikonok
kigyulladnak a kijelzőn.
3. lépés: A kiválasztott funkció törléséhez
nyomja meg a CANCEL, majd az OK gombot.

1. lépés: Nyomja meg a FUNCTION gombot.
2. lépés: Funkció kiválasztásához csúsztassa az ujját és nyomja meg az OK gombot. Ezt
a lépést megismételheti több funkció kiválasztásához. A kiválasztott funkciók
megvilágítottak lesznek.
3. lépés: A kiválasztott funkció törléséhez menjen át a kiválasztott funkcióhoz, és
nyomja meg az OK gombot, amíg a funkció nem lesz kivilágítva.
4. lépés: A kiválasztás után lépjen a CONFIRM (MEGERŐSÍTENI) funkcióhoz, és nyomja
meg az OK gombot. A megfelelő ikonok megjelennek a kijelzőn.

Opciók: DELAY END (KÉSLELTETETT MOSÁS) (egy opció): CANCEL (MEGSZÜNTETNI), 
1 hour (1 óra), 2 hour (2 óra), 3 hour (3 óra), 4 hour (4 óra), 5 hour (5 óra)... 24 hour 
(24 óra).
FAST WASH (GYORS MOSÁS) (egy opció): CANCEL (MEGSZÜNTETNI), FAST (GYORS), 
FASTER (GYORSABB), FASTEST (LEGGYORSABB).
PREWASH (ELŐMOSÁS) (egy opció): IGEN, NEM

• A DELAY END (KÉSLELTETETT MOSÁS) funkció beállításakor a megadott időnek
hosszabbnak kell lennie, mint az aktuális program ideje. A kijelzőn megjelenik a
kiválasztáshoz rendelkezésre álló idő.

• Ha kétszer nyomja meg ugyanazt a gombot (DELAY END/FAST WASH/PREWASH/
FUNCTION), a kijelzőn megjelenik a program interfésze. Ha a kiválasztáskor megnyom egy
másik gombot (DELAY END/FAST WASH/PREWASH/FUNCTION), a kijelzőn megjelenik egy
másik megfelelő interfész
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Minden mosási ciklus előtt
• A mosógépet (0–40) °C hőmérsékleten kell működtetni. 0 °C alatti hőmérsékleten
történő használat esetén a szívószelep és a leeresztő rendszer megsérülhet.
• Ha a gépet 0 °C alatti hőmérsékleten vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten
működik, akkor azt szobahőmérsékletre kell helyezni, hogy a leeresztő és a vízellátó
tömlők ne fagyjanak be használat előtt.
• Mosás előtt tanulmányozza a mosószer használatára vonatkozó címkéket és
magyarázatokat. Gépi mosáshoz használjon nem habzó vagy kevésbé habzó
mosószert.

• Sok ruha mosása egyensúlyhiányt okozhat a készülék működésében, ami
károsíthatja a készüléket és zajt okozhat. Ezért a sima mosási folyamat
érdekében néhány ruhadarab mosása ajánlott.
• Ne mosson kerozinnal, benzinnel, alkohollal vagy más gyúlékony anyaggal
átitatott ruhaneműt.

Vizsgálja meg a ruhák 
címkéin található 
jelöléseket

Tegye az apró dolgokat 
egy speciális zsákba a 
mosáshoz

Vegye ki a tárgyakat a 
zsebből

Fordítsa ki a hosszú 
szőrű anyagból készült 
és a könnyen 
gubancolódó ruhákat

Kösse össze a 
zsinórokat, húzza fel a 
cipzárt, gombolja be a 
gombokat

A ruhákat válogassa 
szét a szövet típusa 
szerint

Megjegyzés!
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Mosószer-adagoló
Folyékony mosószer (MAX: ~ 810 ml)
Lágyító (MAX: ~ 440 ml)

Ha por alakú mosószert szeretne 
használni, akkor egy edény 
segítségével közvetlenül hozzáadhatja 
a dobba a ruhákkal együtt.
Helyezze az edényt a betöltött ruhák 
tetejére, hogy a por teljesen 
feloldódjon. Ha mosóport használ, 
győződjön meg arról, hogy az 
adagolóban nincs folyékony mosószer.

Megjegyzés!

• Ha sűrű vagy viszkózus mosószereket vagy adalékokat használ, ajánlatos kis
mennyiségű vízben hígítani, mielőtt a mosószer-tartályba öntené, hogy
megakadályozza a tartály belépő nyílásának eltömődését és túlfolyását a
vízszedés során.
• Kérjük, válassza ki a megfelelő mosószertípust a különböző mosási
hőmérsékletekhez, hogy kevesebb víz- és energiafogyasztással jobb mosási
teljesítményt érhessen el.
• Ellenőrizze, hogy a mosószer száraz-e, és rendszeresen tisztítsa az adagolót,
különösen, ha a mosógépet hosszú ideig nem használja.

edény

Húzza ki az adagolót
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Auto

3 5 4 2 1

Cotton Fabric
Washing Program

COLORALIVE

MEMORY

COTTON ECO

SYNTHETIC

MIX

45' DAILY WASH

COTTON

2:40

MŰKÖDÉS

Vezérlőpult

COLORALIVE

COTTON ECO

MEMORY

SYNTHETIC

MIX

45' TO WEAR

COTTON

2:40
Cotton Fabric

Washing Program

1

3

12

4

5

Megjegyzés!

On/Off (Be/Ki) 

Оptіоп (Lehetőségek)

Displау (Kijelző)

Start/Pause (Start/Szünet)

(Рrograms) Programok

A készülék be- vagy 
kikapcsol.

Ezek a gombok további funkciókat tesznek 
lehetővé, és aktiválva világítanak.

A kijelzőn megjelenik a mosás hozzávetőleges ideje és közlés a mosógép állapotáról. A 
kijelző a ciklus alatt aktív marad.

POWER CONSUMPTION 
(VILLAMOSENERGIA-FOGYASZTÁS)

WATER CONSUMPTION 
(VÍZFOGYASZTÁS)

PROGRAMME DESCRIPTION 
(A PROGRAM LEÍRÁSA)

WASH TIME (MOSÁS IDŐTARTAMA) 

PROGRAMME (PROGRAM)

Nyomja meg a gombot a mosás 
megkezdéséhez vagy leállításához.

Program és funkció kiválasztása 
vagy megerősítése.

• Az ábrázolás sematikus. Kérjük, alapértelmezés szerint a valódi
megjelenésre összpontosítson.

B

B

A A

C

C

D

D

E

E
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РREWASН (ELŐMOSÁS)
A PREWASH (ELŐMOSÁS) funkció a főmosás előtti mosáshoz alkalmazható. 
Por eltávolítására alkalmas a ruházat felületéről;

RINSЕ (ÖBLÍTÉS)
Ennek az opciónak a kiválasztása után a ruhanemű további öblítési cikluson 
megy át.

FАSТ WASН (GYORS MOSÁS)
Ezzel a funkcióval csökkentheti a mosási ciklus időtartamát.

ТЕМР. (HŐMÉRSÉKLET)
Nyomja meg a hőmérséklet-szabályozó gombot (20 °C, 40 °C, 60 °C, 90 °C). A 
világítás hiánya azt jelenti, hogy a víz hőmérséklete hideg.

A hangjelző kikapcsolása
Nyomja meg a RINSE (ÖBLÍTÉS) gombot és tartsa lenyomva 3 másodpercig, a 
hangjelzés kikapcsol.
A hangjelző funkció beállításához nyomja meg a gombot 3 másodpercig. A 
beállítás a következő visszaállításig kerül mentésre. 

DELAY END (KÉSLELTETETT MOSÁS)
Állítsa be a Késleltetett mosás funkciót:
1-Válassza ki a programot
2-Nyomja meg a DELAY END gombot (KÉSLELTETETT MOSÁS) az idő kiválasztásához
(késleltetett kezdési időtartomány 124 óra)
3-Nyomja meg a Start/Pause (Start/Szünet) gombot a késleltetett indítás
megkezdéséhez.

A program törlése Delay (késleltetett mosás):
Nyomja meg a DELAY END gombot (Késleltetett mosás), használja a SLIDER 
gombot a CANCEL (MEGSZÜNTETNI) opció kiválasztásához.
A gombot a program elindítása előtt kell megnyomni. Ha a program már fut, 
nyomja meg az Оn/Оff (Be/Ki) gombot, hogy leállítsa.

ON/OFF 
(Be/Ki)

Choose the Programme 
(Válassza ki a programot)

Start 
(Indítás)

DELAY END 
KÉSLELTETETT 

MOSÁS

Vigyázat!

Vigyázat!

• Ha az áramellátás meghibásodik az egység működése közben, a kiválasztott program el
lesz mentve az egység memóriájában, és az áramellátás helyreállításakor a gép
automatikusan folytatja a kiválasztott programot.

• Ha a késleltetett programot elindítják, áramkimaradás esetén a gép nem tud
automatikusan elindulni. Újra be kell állítania.

• A hangfunkció kikapcsolása után a hangértesítési funkció már nem
aktiválódik

Opciók

TEMP. 
HŐMÉRSÉKLET

Setting time
(Időbeállítás)
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Ez a funkció határozza meg a mosószer/lágyítószer alkalmazását.
"Auto": mosószer és lágyítószer automatikus bevezetése.
a mosószer csak az automatikus bevezetését jelenti.
a lágyítószer csak az automatikus bevezetését jelenti. Ha egyetlen ikon sem 
világít, ez azt jelenti, hogy sem a mosószert, sem a lágyítószert nem kapja 
automatikusan.

RELOAD (ÚJRATÖLTÉS)
Ez a művelet elvégezhető a mosási folyamat során. Amikor a dob még forog, és 
nagy mennyiségű magas hőmérsékletű vizet tartalmaz.
Ez a helyzet veszélyes és tilos az ajtót erőszakkal kinyitni. Az újratöltéshez 
nyomja meg a START/PAUSE gombot, és tartsa lenyomva 4 másodpercig. Mosás 
közben kis mennyiségű ruhaneműt adhat hozzá. Kövesse ezeket a lépéseket:
1. Várjon, amíg a dob leáll.
2. Az ajtózár kioldódik.
3. Nyissa ki az ajtót, tegyen ruhaneműt a dobba és csukja be az ajtót. Aztán

nyomja meg a START/PAUSE gombot.

MEMORY (A CIKLUSOM)
Megjegyzi a gyakran használt programokat.
Válassza ki a programot és az opciókat, majd nyomja meg a TEMP. gombot, és 
tartsa lenyomva 3 másodpercig, ezután megjelenik a kijelzőn a "Save succes as 
Memory" (Mentsd el a memóriában) üzenet. Ennek a programnak az 
alapértelmezett szövettípusa a pamut. A kiválasztás után a program felváltja az 
előzőt.
CHILD LOCK (Zár a gyerekektől)
A gyermekek általi visszaélések elkerülése érdekében.

Vigyázat!

Vigyázat!

• Ne használja az utántöltési funkciót, ha a belső tartály szélén a víz szintje
vagy a hőmérséklet magasabb.

• Nyomja meg a [SPIN] gombot 3 másodpercig a funkció törléséhez.
• СНILD LOCK (Zár a gyerekektől) minden gombot bezár az ON/OFF kivételével.
• Kapcsolja ki az áramellátást – a gyermekzár kikapcsol.

Egyéb funkciók

SENSEDOSE

Nyomja meg a START/PAUSE
gombot 3 mp-ig

Add clothes (Rakja be a ruhát)

START/PAUSE 
START/SZÜNET

SPIN
FACSARÁS

ON/OFF 
(BE/KI)

START/PAUSE 
(START/SZÜNET)

Slide the bar 
(Csúsztassa a 

csúszkát)

Press [SPIN]3 sec. [Nyomja 
meg a SPIN (facsarás) 

gombot 3 mp a hangjelzésig
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Program OpcióK
DELAY END 

KÉSLELTETETT
MOSÁS)

FAST WASH 
(GYORS
MOSÁS)

RINSE 
(ÖBLÍTÉS)

ECO 
(ЕСО)

SOAK 
(ÁZTATÁS)

PRE WASH 
(ELŐMOSÁS)

EASY IRON 
(KÖNNYED 
VASALÁS)

DOWN JACKET (DZSEKI)     

SPORTSWEAR 
(SPORTRUHA)     

ANTI-ALLERGY 
(ANTIALLERGIA)   

WOOL (GYAPJÚ)  
DELICATE 
(KÖNNYED MOSÁS)   

COLORALIVE
(SZÍNES RUHA)     

COTTON ECO
(ECO PAMUT)   

COTTON (PAMUT)       
      

MIX (VEGYES MOSÁS)       
45' DAILY WASH (NAPI 
MOSÁS 45 PERC .)  

10’ SUPER FAST (SZUPER 
GYORS MOSÁS 10' 

BEDLINEN 
(ÁGYNEMŰ)       

SPIN ONLY 
(CSAK FACSARÁS) 

DRUM CLEAN 
(DOBTISZTÍTÁS) 

MŰKÖDÉS

SPIN (FACSARÁS)
Nyomja meg a gombot a centrifugálási sebesség megváltoztatásához.

ЕАSY IRОN (KÖNNYED VASALÁS)
Az EASY IRON funkció bolyhosíthatja a ruhákat.

SOAK (ÁZTATÁS)
A főmosás során elérhető az ÁZTATÁS funkció.

ECO 
Az ECO funkciót energiatakarékos használatra tervezték.

SPIN 
(FACSARÁS)

Programme (Program) Default Speed(rpm) 
(Alapértelmezett 
sebesség (f/p)) 

DOWN JACKET (DZSEKI) 800
SPORTSWEAR 
(SPORTRUHA)

800

ANTI-ALLERGY (ANTIALLERGIA) 800
WOOL (GYAPJÚ) 800
DELICATE 
(KÖNNYED MOSÁS)

600

COLORALIVE
(SZÍNES RUHA)

1000

COTTON ECO (ECO PAMUT) 1000

Programme (Program) Default Speed(rpm) 
(Alapértelmezett 
sebesség (f/p)) 

COTTON (PAMUT) 1400
MIX (VEGYES MOSÁS) 1400
45' DAILY WASH (NAPI 
MOSÁS 45 PERC) 

800

10’ SUPER FAST FAST (SZUPER GYORS 
MOSÁS 10 PERC )

800

BEDLINEN (ÁGYNEMŰ) 1000

SPIN ONLY
(CSAK FACSARÁS)

1200

SYNTHETIC (SZINTETIKUS) 1200

Vigyázat!
• Ha az öblítési sebesség (600,800,1000,1200, 1400) nem világít, ez azt

jelenti, hogy az öblítési folyamat nincs aktiválva.

 VÁLASZTHATÓ

SYNTHETIC (SZINTETIKUS) 
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Programok A programok a fehérnemű típusától függően állnak 

rendelkezésre 
COTTON (PAMUT) Kopásálló, hőálló textíliák pamutból vagy lenből.

SYNTHETIC (szintetikus)  
Szintetikus termékek, például: ingek, kabátok, kevert rostok. Kötöttáru 
mosásakor csökkenteni kell az alkalmazott mosószer mennyiségét a 
laza szerkezet és a könnyen kialakuló buborékok miatt.

MIX (VEGYES MOSÁS) Vegyes ruházat pamutból és szintetikus szövetekből.
COLOR ALIVE
(SZÍNES RUHA) Élénk színű dolgok. A program segít megvédeni a színes dolgok fényerejét.

COTTON ECO 
(ECO PAMUT) Ezzel a programmal energiát és a mosási időt takarítják meg.

MEMORY (A CIKLUSOM)
Nyomja meg a TEMP gombot a gyakran használt program 
memorizálásához 3 másodpercig. Ennek a programnak az alapértelmezett 
szövettípusa a COTTON (PAMUT).

45’ TO WEAR
(NAPI MOSÁS 45 PERC) A nem túl szennyes  ruhanemű mosása 45 percig. 

10› SUPER FAST (SZUPER 
GYORS MOSÁS 10 PERC)

Ez az eljárás alkalmas kevés, nem túl szennyes dolog mosására. 
Terhelési súly legfeljebb 0,5 kg.

SPIN ONLY
(CSAK FACSARÁS) Pótlólagos centrifugálási ciklus választható sebességgel.

WOOL (GYAPJÚ)
Gyapjú kézi vagy gépi mosáshoz vagy gyapjú textíliákhoz. Rendkívül finom 
mosás programja a zsugorodás elkerülése érdekében, hosszabb szünetek 
(a textíliákat mosófolyadékba áztatjuk). 

BEDLINEN (ÁGYNEMŰ) Ezt a programot kifejezetten ágyneműmosásra tervezték.

DRUM CLEAN
(DOB TISZTÍTÁSA)

Ez a program kifejezetten a dob és a tartály tisztítására van készítve. 90 °C 
hőmérsékletű vizet használjunk a dob és a tartály sterilizálására. Ezen 
eljárás alatt nem lehet ruha a dobban. A tisztításnak akkor lesz a legjobb 
hatása, ha megfelelő mennyiségű klór fehérítőt adunk hozzá. A 
felhasználók ezt az eljárást szükség esetén rendszeresen elvégezhetik.

ANTI-ALLERGY 
(ANTIALLERGIA)

Ez a program 60 °C hőmérsékletű vizet használ az allergia elleni 
védelem érdekében.

DELICATE
(GYENGÉD MOSÁS)

Mosáshoz alkalmas finom textíliákhoz, pl. selyemből, szaténból, szintetikus 
vagy kevert szálakból készült termékekhez.

DOWN JACKET (DZSEKI) Speciális kezelési program a dzsekik számára.

SPORTSWEAR 
(SPORTRUHA) Speciális kezelési program a sportruházat számára.

AUTO DRY (ÖNSZÁRÍTÁS)

Lehetőség egy adott időre beállítani a szárítást.TIME DRY (SZÁRÍTÁS 
BEÁLLÍTOTT IDŐRE)

Ezt a programot a ruhák minőségi automatikus szárítására tervezték.
Mosás és tisztítás 
 SameLoads™ Ugyanaz a töltés mosáshoz és szárításhoz.

A Woolmark jóváhagyta ezen a gépen a WOOL (GYAPJÚ) 
mosási ciklust a "kézi mosás" címkével ellátott gyapjú 
ruhák mosására, feltéve, hogy a termékeket a mosógép 
gyártója által biztosított ruhacímkéken feltüntetett 
utasításoknak megfelelően mossák. М1770 ».
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A mosási programok táblázata

Program
Load(kg) 

(Feltöltés (kg))

Default Temp.(°C) 
(Alapértelmezett 
hőmérséklet (°С)) 

Default Time 
(Alapértelmezett idő)

DOWN JACKET (DZSEKI) 2,0 40 1:27

SPORTSWEAR (SPORTRUHA) 2,0 20 0:45

ANTI-ALLERGY (ANTIALLERGIA) 5,0 60 4:31
WOOL (GYAPJÚ) 2,0 40 0:59
DELICATE
(KÖNNYED MOSÁS) 2,5 30 0:50

COLORALIVE
(SZÍNES RUHA) 5,0 20 3:47

COTTON ECO (ECO PAMUT) 10,0 40 2:36
COTTON (PAMUT) 10,0 40 2:40

SYNTHETIC (SZINTETIKUS) 5,0 40 2:20

MIX (VEGYES MOSÁS) 5,0 40 1:50
45' DAILY WASH (NAPI 
MOSÁS 45 PERC) 2,0 30 0:45

10’ SUPER FAST (SZUPER 
GYORS MOSÁS 10 PERC)

0,5 Cold (Hideg) 0:10

BEDLINEN (ÁGYNEMŰ) 7,0 40 1:48

SPIN ONLY (CSAK FACSARÁS) 10,0 -- 0:12
DRUM CLEAN 
(DOB TISZTÍTÁSA)

-- 90 0:55

Megjegyzés!
• A táblázat paraméterei csak tájékoztató jellegűek. A programok tényleges

működési paraméterei eltérhetnek a táblázatban felsoroltaktól.

• Energiahatékonysági osztály EС – А+++
Energiahatékonysági tesztprogram: СОТТОN ЕСО 60/40°С (ECO PAMUT 60/40°С).
Sebesség: legnagyobb; egyéb alapértelmezett beállítások.
A gép terhelésének fele 10,0 kg: 5,0 kg.
• A COTTON ECO 60/40 °C szabványos mosási programok, amelyekre a címkén
szereplő információk és a műszaki jellemzők felsorolása vonatkozik. Ezek a
programok közepesen szennyezett pamutvászon mosására alkalmasak, és az ilyen
típusú pamutvászon mosásához a leghatékonyabbak az áram és a víz együttes
fogyasztása szempontjából. A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a ciklus deklarált
hőmérsékletétől.
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Tisztítás és kezelés

A berendezés külsejének tisztítása
A mosógép megfelelő karbantartása meghosszabbíthatja a készülék 
élettartamát. Szükség esetén a felület hígított, nem koptató semleges 
mosószerekkel tisztítható. Nedvesség felhalmozódása esetén azonnal 
törölje le száraz ruhával. Éles tárgyak használata nem megengedett.

A dob tisztítása
A fémtárgyak által a dob belsejében hagyott rozsdát klórmentes mosószerrel 
azonnal el kell távolítani. Soha ne használjon acélszivacsot.

Figyelem!

Megjegyzés!

Megjegyzés!

• A karbantartás megkezdése előtt kapcsolja ki a gépet és zárja el a
vízellátást.

• A tisztításhoz ne használjon savat vagy oldószereket, például alkoholt vagy
vegyszereket stb.

• A dob tisztítása közben ne tegyen ruhát a mosógépbe.

KARBANTARTÁS

A tömítés és az üvegajtó tisztítása
Minden mosás után törölje le az üveget és a
tömítőanyagot a szösz és a foltok eltávolítása 
céljából.  Ha a szösz felhalmozódik, vízszivárgást 
okozhat. Minden mosás után távolítson el 
minden érmét, gombot és egyéb tárgyat a 
tömítésből.
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1 2 3 4

A mosószer-adagoló tisztítása

A szívószűrő tisztítása

1. Nyomja meg az A nyíl ikont a lágyító rekesz fedelén az 1. ábra szerint.
2. Emelje fel a bilincset, és távolítsa el az öblítőtér fedelét. Öblítsen le mindent.
3. Tisztítsa meg a belső mélyedéseket megfelelő kefével, pl. régi fogkefével.
4. Helyezze vissza a lágyító fedelét, és tegye vissza a fiókot a helyére.

A szűrő mosása a vízellátó csőben:
1. Zárja el a csapot.
2. Húzza ki a vízellátó csövet a dobból.
3. Tisztítsa meg a szűrőt.
4. Csatlakoztassa a vízellátó csövet.
A szűrő mosása a mosógépben:
1. Forgassa el a szívócsövet a gép hátoldalán.
2. Távolítsa el a szűrőt fogóval, és mosás
után helyezze vissza.
3. Kefével tisztítsa meg a szűrőt.
4. Csatlakoztassa újra a bemeneti csövet.

Megjegyzés!
• Gyenge vízellátás esetén a bemeneti szűrőt meg kell tisztítani.

Húzza ki a fiókot és 
nyomja meg az A 
gombot

A

Öblítse le a fiókot
víz alatt

Tisztítsa meg a 
belső 
mélyedéseket egy 
régi fogkefével

1. és 2. lépés

Helyezze be a 
kihúzható rekeszt

KARBANTARTÁS

Megjegyzés!
• Ne használjon alkoholt, oldószereket vagy vegyszereket a készülék

tisztításához.

1. és 2. lépés

3. és 4. lépés

3. és 4. lépés
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KARBANTARTÁS

A leeresztő szivattyú szűrőjének tisztítása
Figyelem!

Vigyázat!

• Vigyázzon a forró vízzel!
• Hagyja kihűlni a vizet.
• Az áramütés elkerülése érdekében a karbantartási munkák előtt válassza le a
gépet az elektromos hálózatról
• A leeresztő szivattyú szűrője szennyeződéseket és apró idegen részecskéket
szűrhet mosás közben.
• Rendszeresen tisztítsa meg a szűrőt, hogy megbizonyosodjon a készülék
megfelelő működéséről.

• Ellenőrizze, hogy a szűrőfedél és a vészleeresztő tömlő megfelelően van-e
felszerelve, a szűrőkupakot a furatoknak megfelelően kell behelyezni, különben
víz szivároghat.
• Ha a készülék működik, a kiválasztott programtól függően forró víz lehet a
szivattyúban. Soha ne vegye le a szivattyú fedelét a mosási ciklus alatt. Mindig
várjon a ciklus végéig, amikor a gép üres lesz. A szűrőfedél visszahelyezésekor
ügyeljen arra, hogy megfelelően meg legyen húzva.

1 2 3

654

Nyissa ki a fedelet a test 
alsó részén

Az óramutató járásával 
ellentétes irányba fordítva 
nyissa ki a szűrő fedelét

Húzza ki a vészleeresztő 
tömlőt és távolítsa el a 
fedelét.

Távolítsa el az idegen 
tárgyakat

A víz leeresztése után 
állítsa vissza a tömlőt az 
eredeti helyzetébe.

Zárja be a test alján a 
szűrőfedelet

Vészleeresztő 
tömlő

Szűrőfedő
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KARBANTARTÁS
Hibaelhárítás

A készülék indıt́ási funkciója nem működik, vagy működés közben megszakad.
Először próbáljon megoldást találni a problémára. Ellenkező esetben vegye fel a kapcsolatot 
egy szervizközponttal.

Leírás Ok Megoldás

A mosógép nem 
indul el

Az ajtó nincs szorosan bezárva Az ajtó bezárása után indítsa 
újra a  készüléket

Nem nyílik az ajtó A mosógép védelmi 
rendszere működik

Kapcsolja ki a készüléket, és 
indítsa újra

Vízfolyás A csatlakozás a be- vagy 
kimeneticső között nem szoros

Ellenőrizze és húzza be a 
vízvezetékcsövet és a tömlőt

Mosószer maradt 
az adagolóban

A mosószer vizes vagy 
megkeményedett

Tisztítsa meg és törölje át a 
mosószer-tartályt

A kijelző nem világít A hálózat áramellátásának 
hiánya vagy megszakadása

Ellenőrizze, hogy a dugó 
megfelelően csatlakozik-e a 
konnektorhoz. Ellenőrizze, hogy 
a készülék megfelelően van-e 
csatlakoztatva

Rendellenes zaj

Ellenőrizze, el vannak-e távolítva 
a szállítócsavarok. Győződjön 
meg  arról, hogy a készüléket 
szilárd és vízszintes felületre 
szerelte

Leírás Ok Megoldás

Az ajtó nincs szorosan bezárva
Probléma

Az ajtó bezárása után indítsa újra a 
készüléket. Ügyeljen arra, hogy a      
ruhanemű ne akadjon be. Ügyeljen 
arra, hogy a víznyomás ne legyen túl 
alacsony

Vízellátási probléma mosás 
közben

Egyenesítse ki a vízvezetéket.       
Ellenőrizze, hogy a szűrő beömlő 
szelepe nincs-e eltömődve

Túllépte a vízleeresztési 
időkorlátot

Ellenőrizze, hogy a leeresztő         
tömlő nincs-e eltömődve

Felesleges víz
Ne használja a mosógépet, és 
javítás céljából hívja a 
szervizközpontot

Egyéb
Először próbálkozzon újra, ha a 
probléma továbbra is fennáll, hívja 
a szervizközpontot

Megjegyzés!
• Ellenőrzés után aktiválja a gépet. Ha a probléma ismét jelentkezik, vagy a kijelzők ismét 
hibakódot mutatnak, lépjen kapcsolatba a szervizközponttal.
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KARBANTARTÁS

Tápegység                        220-240V ~, 50Hz 

MAXIMÁLIS ÁRAM           10A

Normál víznyomás           0,05 MPa ~ 1 MPa

Modell
Maximális
 feltöltés

Méretek
(SZ*H*M) Nettó tömeg Kapacitás

TW-BJ110W4PL 10,0 kg 595*635*850 
mm

74 kg 2000W

Műszaki adatok

SZ H

M






