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Használati utasítás
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Ennek a Candy háztartási készüléknek
a megvásárlásával Ön megmutatta,
hogy nem fogadja el a
kompromisszumokat: csakis a
legjobbat akarja.

A Candy örömmel mutatja be Önnek új
mosógépét, amely több éves kutatás
és a vevŒkkel fennálló közvetlen
kapcsolat révén szerzett piaci
tapasztalat eredménye. Ön a mosógép
által nyújtott minŒség, tartósság és
kiváló teljesítmény mellett döntött.

A Candy sokféle más háztartási gépet
is kínál: mosógépeket,
mosogatógépeket, mosó-
szárítógépeket, tızhelyeket,
mikrohullámú sütŒket.
Hagyományos sütŒket és
tızhelylapokat, valamint hıtŒ- és
fagyasztógépeket.

A Candy termékek teljes katalógusát
kérje helyi kiskereskedŒjétŒl.

A készüléket háztartásokban és
hasonló környezetekben történŒ
használatra terveztük, például: 

- üzletek, irodák és más
munkakörnyezetek személyzeti
konyháiban;
- lakóépületekben; 
- szállodák, motelek és más
lakókörnyezetek ügyfelei által; 
- „szoba reggelivel” típusú
környezetekben.

A készülék háztartási környezettŒl vagy
a tipikus háztartási feladatoktól eltérŒ
használata, például szakemberek vagy
képzett felhasználók által történŒ
kereskedelmi használata a fent említett
alkalmazások esetében sem
megengedett.

Ha a készüléket nem a fentiek szerint
használják, akkor az csökkentheti a
készülék élettartamát és
érvénytelenítheti a gyártó garanciáját.
A törvények által megengedett
mértékben a gyártó nem fogadja el a
készülék sérülését vagy más jellegı
olyan károsodását vagy kárát, amely az
otthoni vagy a háztartási használattól
eltérŒ használat miatt következik be
(még akkor sem, ha a készülék otthoni
vagy háztartási környezetben van).

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ez
a füzetet, mert fontos útmutatásokkal
szolgál a készülék biztonságos
telepítésével, használatával és
karbantartásával kapcsolatban,
továbbá hasznos tanácsokat ad a
legkedvezŒbb eredmények eléréséhez
a mosógép használata során.

Kérjük, tartsa ezt a tájékoztató füzetet
biztonságos helyen, hogy a késŒbbiek
során is bármikor belelapozhasson.

A Candy szerviz felkeresésekor mindig
adja meg a típust, a típusszámot és
a G-számot (lásd a készülék
adatlapját).

EL
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� 	�� ����� ��	
� 	�� ������
�
�����
� Candy, ��	 ���� �	� ��
����	 ������������: ���	 ���� 	�
����	��.

� Candy � ���� ��� ��������!� 	�
��� ����	
��� ����"�, ���	�����
����"� ������ ��� ������� �	��
����� ���" ����� ��#
� � 	���
��	����"	��. $�	 ������� 	��
����	�	�, ������� ��� �%��
 �������
��� ����#��� ��	� 	� ����	
���
����"�.

� Candy ��� ����#��� ����� ���
����� �������� ��� ���	�����
�������: ����	
��� ����"�, ����	
���
���	"�, ����	
��� − �	��"	
���,
���!���, #������� ���������	"�,
#�������� ��� ���	����� �	��, %����
��� ��	�%��	�.

&�	
�	 ��� 	�� �"��	
 ��� ����
��
�� ��	����� 	"� ������	"� Candy.

'�	
 � �����
 ������!	�� ��
������������� �	� ���������� ���(�
��� � ������ �(���� ��"�: 

− )�������	���� �(���, ���#��,
���(� ��� � ���� ��������
���������	�.
− '����	
��	� �� ������.
− '�� ���	� � �������� ���(� ���
� ���� ��� ��	������(�.
−*�����	���� ������ ��"�
������!���� ���������	�.

��� ���#��	��
 ��
�� 	�� �����
�
��"� �������	��� �������	����
���������� ��� ����������
����"���� ���������� ������	�� �
	"� ���	��"� ����� ��� �	�� ��"
����	(���.

'� � �����
 �����������	��
���#��	���, ����� �� ��"�� �
������� !"
� 	�� �����
� ��� �����
�� ����(�� 	�� ������ 	��
��	������	
.

+���� !���� �	� �����
 
 ����� ����
���#
 !����� ��� �����%� ���� ���
	� ��
�� ��� �� ���� ����
� � 	��
�������	��� ������
 ��
�� (����� ���
�� 	����	�	�� � �����
 � ����
������� �(��) �� �����"��!	�� ���
	�� ��	������	
 � ����� ����	"��
���#"�� � 	�� ����������
��������.

��� ���������� ������	 ��	� 	�
#������� �����	���, ���(� ����#���
�����	���� ������ ��� ��#��

���	��	���, ��
�� ��� ���	
���� ���
��
���� ��������� ��� ����	�
���	�����	� ��	� 	�� ��
�� 	��
����	�����.

0����	 ��	� 	� #�������, ���(�
����� �� �����	� �� 	�
��������	�	 �����	���

K�� #��� ��� �� �����	� ��
������"�
�	 � 	�� Candy 
 � 	��
1������ *����
� 1���	
����� �����
�� ���#��	 	� ���	��� ,	�� '����� ���
	�� '����� G #���� ������#	�� �	��
������#����� 	���	�.
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TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés

Általános szállítási tájékoztató 

Garancia 

Biztonsági intézkedések

Mıszaki adatok

A készülék elhelyezése és
telepítése 

A készülék kezelése

Programtáblázat

Programválasztás 

Mosószertároló fiók

A termék

Mosás

Tisztítás és karbantartás

Hibakeresés

EL
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)������
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*����� �	�����
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 �	����"�
��	������� 

2������ ���������	"�
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1. FEJEZET

ÁLTALÁNOS
SZÁLLÍTÁSI
TÁJÉKOZTATÓ

A készülék leszállításakor
ellenŒrizze az alábbiak
meglétét:

A) KEZELÉSI UTASÍTÁS

B) ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
CÍMJEGYZÉK

C) GARANCIAJEGY

D) ELVEZETÃ
KÖNYÖKCSÃ

EZEKET A
TARTOZÉKOKAT
BIZTONSÁGOS HELYEN
KELL TÁROLNI.

EllenŒrizze, hogy a gép nem
sérült-e meg szállítás közben.
Ha igen, lépjen kapcsolatba a
Candy szervizzel.

EL

K������� 1
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K�� �
� �����	
,
���������� ��� ��� �� ��
��������� ���������� �� �
����:

�) !�"!#$#%#& &%'�#(*
"$'+!(+

-) KATA+TA+H
%IEY.YN+E(N
%IKTY(N TEXNIKH+
E/T0HPETH+H+

�) 0#+1&0&#'1#K&
!��2'+!(+

%) 03�+1#K& ��K#+1$&
�#� 1' +2�K−
$�1'+' 1&2
+(3'*� !K$&'+

K������� �� ��
������� �����

-��������� ��� �� ���������
��� ���	�
 ��� �
��� ���
�
� ���4���. 
+� �������	
 ���
����	��	��� �
���,
����������	�� �� �� ���	�
�
���
	
�.
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2. FEJEZET

GARANCIA

A készülékhez garanciajegyet
mellékeltünk, amely a fix
kiszállási díjon kívül
a vásárlás napjától számított
egy évig a Candy szerviz
díjmentes igénybevételét
teszi lehetŒvé.

5

EL

K������� 2

)������

� ������ ������	�� ���
������ � ����� ��� 
����� �"��� 	�� �������
	�� Service, �	�� ��� 	��
��"�� ��� 	�� �����
, ���
��� ������ ��� 	��� ��� 	��
���� 	�� ������.
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3. FEJEZET

BIZTONSÁGI
INTÉZKEDÉSEK

FONTOS! A KÉSZÜLÉK
TISZTÍTÁSA ÉS
KARBANTARTÁSA

● Húzza ki a csatlakozódugót!

● Zárja el a vízcsapot!

● A Candy készülékek földelve
vannak. Gondoskodjon az
elektromos fŒhálózat
földelésérŒl. Szükség esetén
forduljon szakképzett
villanyszerelŒhöz!

A készülék megfelel a
2006/95/EK és a 2004/108/EK
irányelvvel felváltott, és a
késŒbbiekben módosított
73/23/EGK és 89/336/EGK
európai irányelveknek.

● Ne érintse meg a készüléket
vizes vagy nedves kézzel vagy
lábbal!

● Ne használja a készüléket
ha Ön mezítláb van!

● Nagyon körültekintŒen kell
eljárni, ha a fürdŒszobában
vagy a zuhanyozóhelyiségben
hosszabbító kábeleket használ.
Hacsak lehet, kerülje a
hosszabbító kábelek
használatát.

FIGYELMEZTETÉS:
MOSÁS KÖZBEN A VÍZ
HÃMÉRSÉKLETE
A 90°C-OT IS ELÉRHETI.

● A mosógép ajtajának a
kinyitása elŒtt ellenŒrizze, hogy
nincs-e víz a dobban!

EL

K������� 3

��	�� ��#�����

�	�
���:
K�� �� K���	�
��
K�� �� 
���	�
�

● 4���	 	�� ���!�. 

● K���	 	�� ������	�
�����
� 	�� ����.

● +�� �� ������� 	�� Candy
���� ��"����. 4���"��	 �	�
	� ��	���� ���	���� ����"��
���� ��"���� ����(� !�	
�	
	� ��
��� ������
���	�������.

)��������� CE
�����
, ������#(�	�� � 	��
)��"��5��� 6�����
73/23/EEC ��� 89/336/EEC,
��� ��	���	��	������ ���
2006/95/EC ��� 2004/108/EC,
��� ���������
	�������
���.

● ��� ����!	 	� ����	
��� �
������� 
 ���� ����� 
 �����.

● ��� �����������	 	�
����	
��� � ����� �����.

● D����	�� ������
  ����!	��
� ����	"�� ���
�����������	 ������	�!� �	�
������, �� ��� ���� �� 
	�� ��
���#��	�� � ��
�� 	�	��"�
�����(�.

�	�
���: K�� �
���	K��� �� 
���
����
 � 
��	��K	�
�� ��
��	�� ���	�� ��
��
�� 
��
 90C

● 2��� �����	 	�� ���	� 	��
����	����� ����"��	 �	� ��
������ ��� �	�� ����.
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● Ne használjon adaptereket
és elosztókat.

● A készüléket nem
használhatják csökkent fizikai,
érzékszervi vagy szellemi
képességı, illetve
tapasztalatokkal és
ismeretekkel nem rendelkezŒ
személyek (gyerekek sem),
hacsak a biztonságukért felelŒs
személy nem felügyeli a
készülék használatát.

Ügyelni kell arra, hogy gyerekek
ne játsszanak a készülékkel.

● A csatlakozókábelt vagy
magát a készüléket megrántva
ne húzza ki
a csatlakozódugót a fali aljzatból.

● Ne tegye ki a készüléket az
idŒjárás hatásainak (esŒ, nap
stb.).

● Ha máshová szeretné helyezni
a készüléket, soha ne emelje
meg azt
a gomboknál vagy a fióknál
fogva.

● Szállítás közben ne döntse a
készülék ajtaját a
szállítókocsinak.

FONTOS!
ha a készüléket szŒnyegpadlóra
helyezi, ügyeljen
arra, hogy az alsó
szellŒzŒnyílások ne duguljanak
el.

● A készüléket az ábrán látható
módon párban kell megemelni.

● Hiba és/vagy hibás mıködés
esetén kapcsolja ki a mosógépet,
zárja el a vízcsapot, és ne fogjon
hozzá a készülék szakszerıtlen
javításához.
A készülék javíttatása céljából
forduljon a Candy szervizhez és
kérjen
eredeti Candy pótalkatrészeket.
A fentiek betartásának
elmulasztása
korlátozhatja a készülék
biztonságos mıködését.

● A hálózati csatlakozókábel
sérülése esetén az
ügyfélszolgálati központtól
beszerezhetŒ speciális kábellel
kell kicserélni azt.

EL

● ��� �����������	
�	������	��	�� 
 ���������
���!�.

● '�	
 � �����
 ��
������!	�� ��� ��
��
(�������������"� ���
�����(�) � ��"���� #������,
�����	���� 
 ���	���� �����	�	�

 ����%� ������� ���
��(���, �	�� �� ������	�� �
����%� 
 �����
����
��	��� � 	�� �"�	
 ��
�� 	��
�����
� ��� �	��� �������
��� 	�� ��#���� 	���.

● ��� 	����	 	� ���(��� 
 	�
���� 	� ����	
��� ��� ��
����	 	�� ���!�.

● ��� �#
�	 	� ����	
���
�	������ � �	���#��������
�������	� (����
, 
����
���.).

● � ����	"�� �	�#���� ���
���(�	 	� ����	
��� ��� 	�
������� 
 	� ���	��� 	��
���������	����.

● � ����	"�� �	�#���� ���
	����	�	 	� ���	��� ����
	�� ����� 	�� 	����F
�	�#����.

�������!
� ����	"�� ��� 	�
����	
��� 	����	�	�� ���"
� ����, ����"��	 �	� ��
#������	�� 	� ��	" �������	�.

● ���(�	 	� ����	
��� � 	�
��
��� ��	��� �	����
(��"� #���	�� �	�� �����).

● � ����	"�� ������ ��� / 

����� ��������, �����%	 	�
��	������ 	�� ����	����� ���
����	 	�� ������	� �����
�
	�� ����. ��� ���������	
�� �����(�	 ����� ��� 	�
�����, ���� ������"�
�	 �
	�� ������� 	����
� ��
����
	�� Candy ��� !�	
�	 ��
���
��	�����	��� Candy, #����
�����	���. �	�� ��	��	�
����	"�� ��		 � �������
	�� ��#���� 	�� ����	����� ���.

● E�� o 	����� ��o��� ����
���	�� � ������ �
�����	���� �� ��� ������
	����, ����	��o 	�o Service
�
� Gias.
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4. FEJEZET

MAXIMÁLIS MOSÁSI ADAG
SZÁRAZON 

TELJESÍTMÉNYIGÉNY

BIZTOSÍTÉK

CENTRIFUGÁLÁS

VÍZNYOMÁS

HÁLÓZATI FESZÜLTSÉG 

MÙSZAKI ADATOK

8

kg

1300

10

min. 0,05
max. 0,8

220 - 240

W

A

MPa

V

4

�������� ��� ���!���! �� 	!
!���
�����"�

LÁSD A GÉPTÖRZSLAPOT

70 cm

51 cm
43 cm

EL

K������� 4

�)3D�*� 26�6*�*' 
�*)3HIH J61LIH

2'J6L� J)1�'*6�

)H*'�� J)1�'*6�

*'L1*�*' �*DMD�'*6�
(�	��#�� / ��	�)

2D)�� H)J61

*'�� J)1�'*6�

������ ��������
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5. FEJEZET 

A KÉSZÜLÉK
ELHELYEZÉSE ÉS
TELEPÍTÉSE

Vigye a gépet a
csomagoláshoz használt
alapzattal együtt a
végleges felállítási helyére.

Vágja el a csŒtartó
szalagokat.

Csavarozza ki a két felsŒ
csavart (A), és vízszintesen
lecsúsztatva vegye le a
fedelet.
Távolítsa el a kartonlemezt.

Csavarozza ki a
kereszttartón lévŒ két
merevítŒt (B) egy H.19-es
villáskulccsal, és vegye ki az
alatta lévŒ polisztirol
távtartókat.

(Kérjük, ne tegye vissza a 2
kereszttartót (B)!)

FONTOS!
A KERESZTTARTÓ FELETTI
TÁVTARTÓKAT NE
TÁVOLÍTSA EL.

Döntse elŒre a gépet, és
lefelé húzva vegye ki a
kétoldalt lévŒ két polisztirol
blokkot tartalmazó
mıanyag zsákokat. 

Tegye vissza a fedelet a két
csavarral (A).
Az asztallap elhelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a
rögzítŒcsapokat helyesen
illessze be nyílásaikba,
amelyek a vonatkozó ábra
szerint a szekrény oldalán
találhatók.

FIGYELMEZTETÉS:
GYERMEKEKET NE
ENGEDJEN A
CSOMAGOLÓANYAG
KÖZELÉBE, MERT AZ
POTENCIÁLIS
VESZÉLYFORRÁSNAK
MINÃSÜL. 

A

BC

EL

K������� 5

!6���	�	
 ��
+7���	


8��4����� �� ���������
����� 	�
 �����
 ��	
 ���
����� �� ���	�� ���4����.

K�9�� ��� ������ ��� ����
������� �� 	������.

/�����	�� ��� �7� ���� �����
A �� 4���	�� �� ������
	������� �� ��������. 

/�����	�� ���� �7�
	4�6������ B ��� ���	�����
	��� ������ (�� �� 19��
6����� ������ H) �� 4���	��
� ������� ����	�
������
��� ���	����� �� ����.

�HMANTIKO: M��
!#!�
$���� �! �%�
��!���&!�! ��'
(
������!� ��� !�)
��� (
!	���!.

����� �
� 	�	���
 ����	�
�� 4���	��, �� ��� �������
�
� 	�	���
�, ��� ��	�����
	������ ��� ��������� �
	�
��6�� �� �����	���
������� � ���� � ���.

!����������	�� �� ������
�� ��� �7� ����� A.
B��������� ��� ��� �
�
�������
	
 ��� ����
�������� �� �6�����
��	������� 	�	�� 	���
	��	��� ��� ���	����� 	�
��>�� �
� 	�	����� ����
4����� 	�� 	������
	�����6���.

*����+�: 
K������� ��K���
�*� �� *��,�� 
�� *����XOMENO 
TH� �Y�KEYA�IA�
,IOTI M*OPEI 
NA A*OTE�E�EI
ME-I�TO KYN,INO
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min 50 cm
max 85 cm

+2,6 mt max

m
a

x
 1

0
0

 c
m

min 4 cm

HU

Az ábrán látható módon
rögzítse alulra a hullámlemezt.
Csatlakoztassa a tömlŒt a
csapra.

A készüléket új
tömlŒgarnitúrával kell a
vízhálózatra csatlakoztatni. 
A régi tömlŒgarnitúrákat nem
szabad újra használni.

FONTOS!
NE NYISSA KI EZZEL
EGYIDEJÙLEG A CSAPOT.

Állítsa a mosógépet a fal mellé.
Akassza a kifolyócsövet a kád
peremére úgy, hogy a csŒ ne
tekeredjen vagy ne
csavarodjon meg.

Ennél jobb megoldás az, ha a
kifolyócsövet olyan fix elvezetŒ
nyílásra csatlakoztatja,
amelynek az átmérŒje nagyobb
a kifolyócsŒ átmérŒjénél, és
legalább 50 cm magasságban
van.

Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.

EL

1��o�����	�� �o 47��o ��
"��������� �����" 	�o�
������, ���� 4����� 	�
�
�����.

+����	�� �� 	���� ��� ����7
�� �
 ��7	
.

H 	�	���
 ������ � 	����.��
	�� ������ 7����	
�
��
	���������� �� ��� set
	������ ������.
T� ���� set 	������ ������
��� . ������ � ��
	������
.��.

*����+�: 
��/ �/��0��� �� 2�
3�� �4��

1�������	�� �� ��������� �����
	��� �����.
K����	�� ��� 	���� ������
��� �����
���� 	�
� ���
 �
�
�������, ���	������
������� � �
� ��������
�	��	�� ��’ ��� �� �����
��� 	����.

!��� ����������� � ���	���
��� 	���� ������ ���
�����
���� �� ��� 	���� �
�
�������	
�, ��������
��6�7���
� �� �
 �������� ���
	���� ������ ��� �����
����
�� 	� 79�� 50 �n��	���
�������	��� �� �� ��4��. !��
���� �6���, ��
	�������	��
�� ������ ��	���� �6��	��� ���
	� �������.
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Használja a mellékelt mıanyag
csŒtoldatot.
A gép vízszintbe állításához
használja az elülsŒ lábakat.

a) Fordítsa el az anyát az
óramutató járásával megegyezŒ
irányban (jobbra),
hogy szabaddá váljon
lábszabályozó csavar.

b) A készülék megemeléséhez
vagy lesüllyesztéséhez forgassa
el a lábat, amíg az stabilan meg
nem áll a padlón.

c) Rögzítse a lábat a megfelelŒ
helyzetben az anya óramutató
járásával ellentétes irányban
(balra) csavarásával, amíg az neki
nem feszül a gép aljának.

Ügyeljen arra, hogy a gomb a „KI”
helyzetben legyen, és az ajtó
legyen becsukva. 

Dugja be a csatlakozódugót.

FIGYELEM!
Ha szükségessé válik a tápkábel
cseréje, akkor a vezetéket az
alábbi színek/kódok szerint kell
csatlakoztatni:

KÉK: - NULLAVEZETÉK (N)

BARNA: - FESZÜLTSÉG 
ALATTI VEZETÉK (L)

SÁRGA-ZÖLD: - FÖLDVEZETÉK (    )

A telepítés után a készüléket úgy
kell beállítani, hogy a
csatlakozódugó hozzáférhetŒ
legyen.

EL

"�
	�������	�� � ����	����
����� 6� � 4����� ��
��������� 	� ��������� �������.

�) �	��%	 	� �������� 	�� �����
�����	��#� (�	 ��
������(�	 	�� ���"	�
������	
 �%��� 	�� �����	��.

") 2���	��#��	�� 	� �����,
%��(�	 	� 
 ���	��	� 	� �"�
�	�� �	��	�� �	���� �	�
���#��.

#) �	�������
�	 	� ����� �
��	
 	� ����, �	���o�	�� 	�
�������� 	�� �����
����	���	��#�, �"� �	��
#	��� �	� ��	" ����� 	��
����	�����.

4���(�	 �	� � ��������
���������	"� ���� �	� ����
OFF ��� � ���	� 	�� ����	�����
���� ����	
.

4��	 	�� ���!�.

�	�
���:
� ����	"�� ��� �����
������	�	� �� ��	���	��	
�	
	� ���(��� 	��#�������,
������	 	� ���(��� ���#"��
� 	�� �������� ��"��	��

�"����������:

���� − ����	� (N)

K��� − ��
� (L)

K�	���−�	�
��� − $��%
� (         )

M	� 	�� ���	��	���,
����"Q�	 �	� � �����
 ����
� 	�	��� Q��� (�	 �� ������
�������� �	�� ���!�.
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6. FEJEZET

KEZELÃSZERVEK

Ajtófogantyú

Program kezdete lámpa

Start/Szünet Gomb

Aquaplus gomb

Hideg mosás gomb

Késleltetett indítás gomb

„Centrifugálási sebesség”
gomb

Digitális kijelzŒ

Nyomógombok jelzŒlámpái

A mosóprogramok kapcsolóóra-
beállító gombja, „KI” helyzet

Mosószertároló fiók

HU

K������� 6

�	����� ��	�������

��"� �&' *+���'

�,���� �����&�&'
*��#��--���'

K�,-*� �����&�&'

�.����� Aquaplus

�.����� *.,��-���' -� ��/� ���+

�.����� �������1,����&�&'

�.����� �*�.�#�' ����57�
��,8�-����

;&5���� �1+�& 

��<������=' .,����' *.����7�

�*�.�#=�' *��#��--��7� -�
1=�& OFF.


,����� �*���,*������/

EL

A

P

E 

M D NGHFB

M

C
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2 min.

B

HU

A KEZELÃSZERVEK
ISMERTETÉSE

AJTÓFOGANTYÚ

Az ajtó nyitásához nyomja meg
a fogantyú belsejében lévŒ
gombot.

FONTOS!
A MOSÁS/CENTRIFUGÁLÁS
VÉGÉN EGY SPECIÁLIS
BIZTONSÁGI
BERENDEZÉS
AKADÁLYOZZA MEG AZ
AJTÓ KINYITÁSÁT.
A CENTRIFUGÁLÁS
BEFEJEZÉSEKOR
VÁRJON 2 PERCET AZ
AJTÓ KINYITÁSA ELÃTT.

PROGRAM KEZDETE LÁMPA

Ez a lámpa a START gomb
lenyomásakor gyullad ki.

2�����#
 �	����"�
��	�������

��"� �&' *+���'

2�	
�	 	� ��
�	�� ���� �	�
���
 	�� ���	�� ��� �� �����	
	�� ���	�.

�	�
���: � ���−
��	�� ������� 
����K� 
�
��� ���
��� ���	���� 
�� 
��	� �� ����?��
���
%
 ��� �
���
 �� 
���
����
 K��

�;����
.
��� � ���
 ��

�;����
 
��	������ 2 
���� �	�� ����?��
�� ��	�.

�3/+�� �KK�/���� 
*��-��������
���� 
 ����� ����� �����
��
��� �� ������� START.

EL
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CSTART/SZÜNET GOMB

A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja meg a
gombot.

MEGJEGYZÉS:
A START GOMB
LENYOMÁSAKOR
ELTELIK NÉHÁNY
PERC A GÉP
BEINDULÁSA ELÃTT. 

A BEÁLLÍTÁS
MEGVÁLTOZTATÁSA A
PROGRAM BEINDÍTÁSA
UTÁN (SZÜNET)
Nyomja le, és 2 másodpercig
tartsa lenyomva a
„START/SZÜNET” gombot. Az
opciógombokon villogó lámpák
és a hátralévŒ idŒt jelzŒ lámpa
azt mutatja, hogy a gép
mıködése szünetel. Szükség
szerint állítsa be a gépet, és a
lámpák villogásának törléséhez
nyomja meg ismét a
„START/SZÜNET” gombot.

Ha a mosás közben
ruhadarabokat szeretne betenni
vagy kivenni a gépbŒl, várjon 2
percig, amíg a biztonsági
berendezés oldja az ajtó
rögzítését.

A mıvelet elvégzése után
csukja be az ajtót, nyomja le a
START gombot, és a gép
onnan folytatja a munkát, ahol
abbahagyta.

A PROGRAM TÖRLÉSE

A program törléséhez állítsa a
választógombot a KI helyzetbe.
Válasszon egy másik
programot.
Állítsa vissza a programválasztó
gombot a KI helyzetbe.

K����� �KK���
�
 (START)

2�	
�	 	� ������ ��	� ��� ��
����
�� � ���������
������.


&-��7�&: �5�/
*������� �� ��,-*�
�����&�&' (START), &
�,���,� -*���� ��
��������� -�����
<�,���+.�*�� #�� ��
B��������.

�..�D����' ��' �*�.�#='
�5�/ =��� ����#�*��&1�� ��
*�+#��--� (PAUSE)
2�	
�	 ��� ���	
�	 ��	�����
	� "START/PAUSE" ��
�	��
��� ������ 2 ��	����	� − ��
������ ��� �������
���� �	�
��
�	�� �����(� ��� � ������
���������	�� ������ �������
�	� � �����
 ��� �	���	
�� −
������	 ��"� ���	 ���
��	
�	 	� ��
�	��
"START/PAUSE" ���� ��� ��
�	���	
���� �� �������
����
�� ������.

3�� �� ����
�	 � ���� 	�
���������, ��	
�	 	� ��
�	��
������� (START) ����.

)�� ������	 �� �������	 

�� �#�����	 ����� ��	� 	�
������� 	�� ������, ������	
��� 2 ��	� (� �	��
�����"�� � ���	�.
+	�� 	��(�	, ����	 	��
���	� ��� ��	
�	 	� ������
�������� (START). � �����

�� ������� �� ��	����� ����
��� �� ��� �	���	��.

�K�	%
� �� 
�	�$	�����

3�� �� ����(�	 	�
���������, 	����	
�	 	��
������� �	�� ���� OFF.
)�����	 ��� ���#��	���
���������.
)����	����	��	 	�� �������
���������	"� �	�� ���� OFF.

EL
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Az opciógombokat a START
gomb lenyomása elŒtt kell
kiválasztani.

“AQUAPLUS” GOMB

Az új Sensor System
rendszernek köszönhetŒen
ennek a gombnak a
lenyomásával egy speciális, új
ciklust aktiválhat a Színtartó és a
Kevert anyagok programban. Ez
az opció gyengéden kezeli a
ruhaszálakat és a ruhát viselŒk
finom bŒrét.
A ruha mosása sokkal nagyobb
mennyiségı vízben történik,
ezáltal tökéletesen tiszta és
kiöblített ruhát kapunk; ehhez
párosul még a dob forgási
ciklusainak kombinált mıködése,
ahol a víz betöltésére és
ürítésére kerül
sor. A ruhában lévŒ víz
mennyisége megnövekszik, így a
mosószer tökéletesen kioldódik,
ami hatékony tisztítást
eredményez. A vízmennyiség az
öblítés közben is megnövekszik,
így a mosószernyomok is
távoznak a
szövetszálak közül.
Ezt a funkciót finom és érzékeny
bŒrı emberek számára
terveztük, akiknél
a legkisebb mosószermaradvány
is bŒrirritációt vagy allergiát
okozhat.
Ezt a funkciót gyermekruhák és
finom szálú anyagok esetében,
vagy olyan törülközŒanyagoknál
is célszerı alkalmazni, amelyek
szövetszálai nagyobb
mennyiségı mosószert nyelnek
el.
A legjobb mosási teljesítmény
biztosítása érdekében ez a
funkció mindig aktiválva van a
Finom és a Gyapjú/kézi mosás
programok esetében.

EL

�� *���������=' .����,�#��'−
�*�.�#=' (*��I���' ��
���������� *.�����) *�=*�� ��
�*�.�#�/�−����#�*��&1�/�
*��� �� *��&-� ��, *.�����,
=���B&' (START).

���K	� "AQUAPLUS"

2�	(�	�� ��	� 	� ��
�	��
��������	 ���� ����� ���
����� ������ ��� ��"��	��	� ���
	� ���	� (Mix and Wash)
���������	� ���� �	� ���
������� Sensor System. '�	
 �
�����
 #���	�!� 	� �#����	�
��� 	� ������	� ����� ���.
*� #��	�� 	�� ������ ����	�� �
�����	�� ����	�	� ���� ���
� ��������� � 	�� ���
�������� 	�� ����� 	�
�#����	� ��� �� ������� ��� ��
��������� ����	��. �
����	�	� 	�� ���� ��� ������
(�	 	� ���������	��� ��
�����	�� 	��"�, �����	�� ���
������ ��� ����
���	����	��� ����� ������. �
����	�	� 	�� ���� ���
���
����� ��� �	�� ���������� 	"�
�������	"� �����������	��
	��"� ���� 	�� ���������	����
��� 	�� ��� 	"� �#����	"�.
'�	
 � ��	������ ��� ������	�
����� ��� ����(���� �
������	� ����� ��� 	���
������� ��	" ��� ��� ����

����	�	� ���������	����
����� �� 	��� �����
��
������� ������ 
 �������.
��� �����	��� ��
�����������	 ��	
 	��
��	������ ��� 	� ����� 	"�
�����(�, ��� 	� ������	�
�#����	� 
 ��� �#����	�
�������� ��"� �� �	��	�
���� �� ��� 	"� �#����	"�
	����� �� ������#���
�����	�� ����	�	�
���������	����.
3�� �� ���#������� 	��
����	�� ������� 	�� ������ �
�������" ��	������ ����
��"��	"����  �	�
���������	�  	"� ������	"�
��� ������"� �#����	"�.
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“HIDEG MOSÁS” GOMB

Ezt a gombot lenyomva minden
programot hideg
mosóprogrammá alakíthatunk át
a többi jellemzŒ (vízszint,
idŒtartam, ritmus stb.)
megváltoztatása nélkül.
Ebben az új eszköznek
köszönhetŒen biztonságosan
moshatók a függönyök, a
kisméretı szŒnyegek, a finom
kézi szŒttesek, és a nem színes
ruhadarabok.

„KÉSLELTETETT INDÍTÁS” GOMB

Ez a gomb a mosási ciklus
elŒzetes beprogramozását
teszi lehetŒvé, ezáltal a ciklus
kezdete legfeljebb 24 órával
késleltethetŒ. 
Az indítás késleltetése az
alábbi eljárással végezhetŒ
el: Állítsa be a kívánt
programot. Az aktiváláshoz
nyomja le egyszer a gombot
(h00 felirat jelenik meg a
kijelzŒn), majd pedig nyomja
meg ismét az 1 órás
késleltetés beállításához (h01
felirat jelenik meg a kijelzŒn).
Az elŒre beállított késleltetési
idŒ a gomb minden egyes
lenyomásakor 1 órával
növekszik mindaddig, amíg a
h24 felirat jelenik meg a
kijelzŒn. A gomb ebben a
helyzetben történŒ
lenyomásával a késleltetett
indítás ismét nullára áll vissza.
Nyugtázza a beállítást a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával (a kijelzŒn lévŒ
lámpa villogni kezd).
MegkezdŒdik a
visszaszámlálás, amelynek
befejezŒdésekor a program
automatikusan elindul.

A késleltetett indítás az
alábbi módon törölhetŒ:
Nyomja le, és 5 másodpercig
tartsa lenyomva a gombot,
amíg a kijelzŒ a kiválasztott
program beállításait mutatja.
Ebben a fázisban
beindítható az elŒzŒleg
kiválasztott program a
„START/SZÜNET” gomb
lenyomásával, vagy
törölhetŒ a folyamat a
választógomb KI helyzetbe
állításával és egy másik
program kiválasztásával.

EL

*6���
� �6'��&!��� &� �
%�
��
)
0������� ��� �� �������,
������7��� ���� �� �7����
���	����� �� ��7� ����, ���
�������� ������
� �� �
��� ����
��	���� ���
���	����� (	����
 ����7,
���v�� ���	�����, �
������
����	���, �.�.�.).
1� ��7	��� �� ��7� ����,
	���	���� 6�� �4�	�� ���
������ � ����� ��� ����
��������, 6�� ���������,
��7���, 	���������
���	�
��� �4	�����, �����
���� � �4�	�� ��4��
�������.

*��K��� ����+�
�/���-���/�� �KK�/���� 
���� �� ������� 	� ��������� �
������6�����	��� ��� �7���
��7	
� ��	� �	�� � ���	����	��

 �����
	
 ��� �� 24 ����.
�� � ���	����	��� �
� ����

�������	�� �
� ������
�����	�:
!������� �� ������
�� ���6���.
0��	�� �� ������� �� 4��� 6�
� �� ����6�����	��� (��4������
h00 	�
� ����
) �� 	�
� 	������
���	�� �� ��� 6� � ��	���
����������6
	
 1 ���
(��4������ h01	�
� ����
). '
��������	���

����������6
	
 ������� ��� 1
�� ���� 4��� ��� ����� ��
�������, ����� � ��4��	��� 

������
 h24, 	
���� �� �� �����
�� ���� � ����
��� ���
�������.
!�������	�� ������ ��
������� "START/PAUSE" (

����� 	�
� ����
 ������ ��
���	�����). ' ���	���4

����
	
 ������ �� �� �
�
��������	� �
� �� ���6���
����6�������� �����.
8������� � ����	��� �
�
����������6
���
 ����

���������� ��� ������
��
6���:
0��	�� �� ����	�� ��
���� ��
������� 6� 5 �����������, �����

 ����
 � ��4��	�� ��� �����	���
��� �����6����� ���6�������.
+� ��� �� 	
���� �������� �
������	��� �� ���6��� ���
����� ��������, ��� ������ ��
������� "START/PAUSE", � � ��
����	��� ������� ��� �����6�
	�
 ��	
 OFF �� 	�
 	������ �
��������� �� ��4�������
���6���.
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„CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG” GOMB
Fontos, hogy a centrifugálás a
textíliák károsítása nélkül minél
több vizet
vonjon ki a ruhákból. A gép
centrifugálási sebességét saját
igényeinek
megfelelŒen állíthatja be.
A gomb lenyomásával
csökkenthetŒ a maximális
sebesség, és ha akarja,
a centrifugázási ciklus törölhetŒ.
A centrifugálás ismételt
aktiválásához elegendŒ
lenyomni a gombot, amíg
el nem éri a beállítani kívánt
centrifuga-sebességet.
Az anyagok kímélése
érdekében a
programválasztás közben az
automatikusan
megengedhetŒ érték fölé nem
növelhetŒ a fordulatszám.
A centrifuga fordulatszáma
bármikor módosítható, akár a
gép leállítása
nélkül is.

MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS
ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSSEL VAN
FELSZERELVE, AMELY
MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A
BERAKOTT RUHAADAG
EGYENETLENÜL OSZLIK EL.
EZÁLTAL CSÖKKEN A GÉP
ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS
VIBRÁCIÓ, ÉS
MEGHOSSZABBODIK A
MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA
IS.

EL

���K	� �����$�
 
	
��%� 
�;����

K�	� 	�� ������� 	�� �	�%���	��
���� ���� �����	��� ��
�#����� ��� 	� ����	��
������	�� ��� ��� 	�
�#����	� �"��� ��	� ��
��	��	��#���. �����	 ��
������	 	�� 	���	�	�
�	�%���	�� (�	 	� ����	
���
��� �� ���������	� �	��
������ ���.
2�	(�	�� 	� ��
�	�� �����	
�� ��(�	 	�� 	���	�	�
�	�%���	�� 
 ����� ��� ��
����(�	 	��"� �������� 	��
����������.
3�� �� �������
�	 � ����
	�� ���������� 	�� �	�%���	�� 	�
���� ��� ����!	�� ���� ��
����	 ���� 	� ��
�	�� ��� ��
�����	 	�� 	���	�	�
�	�%���	�� ��� ������	
$�� �� �*�51��1�� -�� *�1���
��������5� �7� ,5��-��7�
��' <�� -*������ �� �*�.=B���
-�#�./���& �*+ �&� �,�+-���
�*�.�#-=�& �*+ �� *.,������
��' ���/�&�� ��,8�-���'.

)���� #��	
 � ������� 	��
	���	�	�� �	�%���	��
������
��	 �	���
 �"��� ��
�����	� �� �	���	
�	
����"���� 	�� ����� 	��
������.


HMEI%
H:
H 
Y
KEYH EINAI
E?O��I
MENH ME EI�IKO
H�EKTPONIKO
AI
�HTHPIO �OY
A�OTPE�EI THN
EKTE�E
H TOY KYK�OY

TI;IMATO
 AN TA
POYXA 
TO TYM�ANO
�EN EINAI OMOIOMOP�A
KATANEMHMENA. AYTO
A�OTPE�EI TO �OPYBO
KAI TI
 �ONH
EI
 KAI
E?A
�A�IZEI
ME$A�YTEPH �IAPKEIA
Z%H
 TH
 
Y
KEYH
.
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DIGITÁLIS KIJELZÃ
A kijelzŒ rendszer
folyamatosan tájékoztatást
ad a gép aktuális helyzetérŒl.

1) CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
A program kiválasztása után
az adott programhoz
megengedett maximális
centrifugálási sebesség
jelenik meg a kijelzŒn.  A
centrifuga-gomb minden
egyes lenyomásával 100
fordulat/perc értékkel
csökkenthetŒ a centrifugálási
sebesség.  A megengedett
minimális centrifugálási
sebesség 400 fordulat/perc,
de a centrifuga-gomb
ismételt lenyomásával a
centrifugálási mıvelet ki is
hagyható.

2) KÉSLELTETETT INDÍTÁS
LÁMPA
A késleltetett indítás
beállításakor ez a lámpa
villog.

3) AJTÓZÁR JELZÃLÁMPA
Az „ajtó zárva” jelzŒlámpa
akkor világít, ha az ajtó
teljesen zárva van, és a gép
„BE” van kapcsolva.
Ha az ajtó zárva van, a START
gomb lenyomásakor a
jelzŒlámpa egy pillanatra
felvillan, majd égve marad.
Ha az ajtó nincs zárva, a
jelzŒlámpa tovább villog.
A ciklus befejezése után egy
speciális biztonsági
berendezés akadályozza
meg az ajtó azonnali
kinyitását.
A mosás befejezése és az
„ajtó zárva” jelzŒlámpa
kialvása után várjon 2
percet, mielŒtt kinyitná az
ajtót. A ciklus végén fordítsa
a programválasztó gombot
a „KI” helyzetbe.

EL

;����K� ����� 
6� ������ 	�� ������ ���
��	������ �� ��	 ����(�
����"����� ��� 	�� ��	��	���
	�� �����
�:

1) *'L1*�*' �*J60IH
����� ������ 	� ���������, �
�����	�� ��	��	�� �������
�	��#(� ��� 	� �����������
��������� �#���!	�� �	��
�����. 2�	(�	�� 	� ��
�	�� 	"�
�	��#(� �� ��(�� 	�� 	���	�	�
��	� 100 rpm ��� #���.  6
�����	�� ������� �	��#(� ����
400 rpm, 
 �����	 ��
����(�	 	�� �	��#�� (�	�%���)
��	(�	�� ��������� 	� ��
�	��
	"� �	��#(�.

2) V1LHD' �)*'LJ
6H6V63��)H�� )H'JX��
� ������ ��	
 �������
�� �	��
��	 ����� �	������������.

3) V1LHD' KV)DYI�)H�� 
26J*'�
� ����	��
 ������
"���"����� 2��	��" ����� �	��
� ���	� 	�� �����
� ����
����	
 ��� � �����
 ���� �
���� 6H (��� 	���).
+	�� ��	��� 	� ��
�	��
������� (START) ��� � ���	�
���� ����	
, � ����	��
 ��	

������ �� �������
�� �	�������
��� �	� ������� �� ��������
�	���� ��������.
�� & *+��� <�� ����� �.����� &
��<������� .,���� 1� �,�������
�� ���"��"����.
$��� ������ ����������
��#����� ���	���� 	� �������
	�� ���	�� ����"� �	� 	� 	����
	�� ���������	�� �������	��.
2�����	 ������ 2 ��	� �	�
	� 	���� 	�� ���������	��, �"�
�	�� � ����	��
 ������ "
���"����� 2��	��" ��
�� ���
�	� �����	 	�� ���	� 	��
�����
�.
�	� 	���� 	�� ���������	��,
�����, ���	 	� ������ 	��
�����������	�−�������
���������	"� �	� ���� OFF.

1

2

34
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4) CIKLUSIDÃTARTAM
A program kiválasztásakor a
kijelzŒ automatikusan
mutatja a ciklus idŒtartamát,
ami a választott opcióktól
függŒen változhat.
A program beindulása után
Ön folyamatos tájékoztatást
kap a mosás végéig
hátralévŒ idŒrŒl.

A készülék a szabványos
adag alapján kiszámítja a
kiválasztott program végéig
tartó idŒt, majd pedig a
ciklus közben korrigálja az
idŒtartamot a ruhaadag
méretéhez és összetételéhez
képest.

EL

4) YD'JK)D' K1KV61 2V1���
+	�� ��� ������ ���
��������� � ����� �������!�
��	���	� 	� ������� 	�� ������
������, ��� ����� �� ���#���
��� #���, ������� � 	��
������	���� ��� �����
������. '�� 	� �	���
 ��� ��
����
�� 	� ��������� �� ��	
����(� �
���� ��� 	��
���������	� ����� 	�� ������
������.

' 	�	���� �����6���� ��� �����
6� �
� ��������	
 ���
�����6����� ���6������� ��	

�������7 4������ �� ��� �
�
��� ��� �7���� ��7	
� 

	�	���� ��������� �
� �������
��	
 �
� ��6������ 	7���	
�
��� 4������ ��� ���� ��	�����
	��� ����.
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EL

�����K� �
 ������
 
���K	%�

6� ������ 	"� ��
�	�"� �������
�	�� ��	� ���� ��	�����.
� ����	"�� ��� ������ ���
������� ��� �� ���� �����	
 �
	� �������� ���������, 	�	 �
������ �� �������
�� �	�� ���

��� �	� �� ��
��.

�*�.�#=�' *��#��--��7� -�
1=�& OFF.

����
 ��	�
	���� �
�����$��
 
�	�$	����%�, � �����
���[�� $�� �� ������
�� 
�
 	����
��
 ��
�����$����� 
�	�$	�����
.
$�� �?��K�����
� 
���	$���
, 
� ���
 ��
K�K��� ���
�
 \ 
� ��	
���� ��	�����
, � �������
�%������
 �
 �����

�� ���%���. 
$�� �� 
�����	$�����
�� �

�
K���, ���� $�	�
� ��
�����$�� 
� ��
� "OFF".

2���	 	� ��
�	�� �������/ �
���
	�� ��	������� ("Start/Pause")
��� �������
�	 	� ��������
���������.

*� ��������� �����!�, �( �
�������� 	"� ���������	"�
(�����������	��) ��������
�����	�� �	� ������ ��������
�����, ����� 	� 	���� 	��
���������	��. 

+	�� �������"�� � �����, ���	
	� ����	
��� �	�� ��	�������
����!��	�� 	�� �������
���������	"� �	� ���� "OFF"


����%
�:
� ��,-*� ��,
�����<���+*�&−
�*�.�#=�
*��#��--��7� *�=*��
*���� �� ��1���� ��&
1=�& OFF -��� �� �=.�'
��+' *��#��--���' �
*��� �*�.�#�� =�� �=�
*�+#��--� *.,��-���'.
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NYOMÓGOMBOK
JELZÃLÁMPÁI
A nyomógomblámpák a
hozzájuk tartozó gombok
lenyomásakor gyulladnak fel.
Ha olyan opciót választ,
amely nem kompatibilis a
kiválasztott programmal,
akkor a gombnál lévŒ lámpa
elŒször villog, majd pedig
kialszik. 

A PROGRAMVÁLASZTÓ

A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMB ELFORDÍTÁSAKOR A
KIJELZÃN FELGYULLADÓ
LÁMPA A KIVÁLASZTOTT
PROGRAM BEÁLLÍTÁSAIT
MUTATJA.
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI
OKOKBÓL A CIKLUS VÉGÉN
VAGY AZ INAKTÍV
IDÃSZAKOKBAN A KIJELZÃ-
KONTRASZT CSÖKKEN.
MEGJEGYZÉS: A GÉP
KIKAPCSOLÁSÁHOZ
FORDÍTSA EL A
PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT A „KI” HELYZETBE.

A kiválasztott ciklus
beindításához nyomja le a
„Start/Szünet” gombot.
A program úgy zajlik le, hogy
a ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó
gomb a kiválasztott
programon marad.
Kapcsolja ki a mosógépet a
programválasztó gomb KI
helyzetbe történŒ
elfordításával.

MEGJEGYZÉS:
A PROGRAMVÁLASZTÓ
GOMBOT VISSZA KELL
ÁLLÍTANI A KI HELYZETBE
MINDEN EGYES CIKLUS
VÉGÉN, VAGY EGY ÚJ
MOSÁSI CIKLUS
BEINDÍTÁSAKOR A
KÖVETKEZÃ PROGRAM
KIVÁLASZTÁSA ÉS
BEINDÍTÁSA ELÃTT.
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��&��"���� :

* * %&K#8�+1#K& 0$&�$�88� -�8-�K!$(* 	7�4�� ��  (EU) �����.1015/2010 ��  �����.1061/2010

0$&�$�88� -�8-�K!$(* 	���� 60°C
0$&�$�88� -�8-�K!$(* 	���� 40°C

1 ���6����� ��� ���� �����
� 6� �� ��7	��� �������7 �����	��7 ��� ������� ��������
�� ���� ������� ������	����� ��	� 	�� ����	�� �	� �� 	�
� ������	
 ����6���.
1 ���6����� ��� ����� �������� �	�� � ������������ 	��� �������	��� ���
�6��4���� 	��� �������� ��� �����	��7 
 �������	� ��� ����7 ������ � ���� ����� �����	
 	�
	��	
 �� �����
 ��� �6��4��� 	�
� ������
 ��� �7����. 

�� �
���
� �
)�
!&&! 30´ 6���"� ,&��
�� �! 	
���&�����=�� �!� �!� �%�6�� �
)�6'���
���� ��
����� ��' � 
�'	��&)� ��' �
)����!� �! �6'=�� ���!� ���!���
! (
"&���� �!� &���
�! ���6$���� �� �
)�
!&&! ��' =$6���.
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7. FEJEZET HU

PROGRAMTÁBLÁZAT

HÃM.,
°C

Nem érzékeny 
anyagok Pamut,

vászon

Pamut, vegyes

Kevert és szintetikus
anyagok 
Szintetikus

(nejlon, perlon),
vegyes pamut

Vegyes, finom
szintetikus anyagok

Nagyon finom
anyagok

MOSÓSZERADAGPROG. TEXTÍLIA PROGRAM
S
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„GÉPPEL MOSHATÓ”
gyapjúáru 

Kézi mosás 
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Gyors centrifugálás/ 
Csak vízürítés 
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SÚLY

kg



25

Kérjük, olvassa el az alábbi megjegyzéseket!

** SZABVÁNYOS PAMUTMOSÓ PROGRAMOK A 1015/2010/EU ÉS A 1061/2010/EU IRÁNYELVNEK
MEGFELELÃEN.

PAMUTMOSÓ PROGRAM 60°C hŒmérsékleten
PAMUTMOSÓ PROGRAM 40°C hŒmérsékleten

Ezek a programok az átlagosan szennyezett pamutruhák tisztítására alkalmasak, és a pamutanyagok
mosása terén a leghatékonyabb programoknak tekinthetŒk a kombinált energia- és vízfogyasztás
tekintetében.
Ezeket a programokat a ruhadarabokon lévŒ, hŒmérsékletet és mosást jelzŒ címkéknek megfelelŒen
fejlesztettük ki; a tényleges vízhŒmérséklet kissé eltérhet a ciklus megadott hŒmérsékleti értékétŒl. 

A “30 perces gyors program” a fŒmosás kiválasztása elŒtt elŒmosásként is
használható erŒsen szennyezett ruhanemı esetében.
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8. FEJEZET

PROGRAMVÁLASZTÁS

Az anyagtípusoknak és a
szennyezettségi szintnek
megfelelŒen a mosógép 4
különbözŒ programsávval
rendelkezik, amelyek a következŒk:
mosási ciklus,
a ciklus hŒmérséklete és a ciklus
hossza (lásd a mosóprogramok
táblázatát).

1. NEM ÉRZÉKENY ANYAGOK
A programot alapos mosáshoz és
öblítéshez, valamint tökéletes
öblítést biztosító centrifugáláshoz
terveztük.
Az utolsó centrifugálás hatékonyabb
vízeltávolítást eredményez.

2. KEVERT ÉS SZINTETIKUS
ANYAGOK
A fŒmosás és az öblítés a dob
forgási ritmusának és a vízszintnek
köszönhetŒen
biztosítja a legjobb eredményeket.
A finom centrifugázás azt jelenti,
hogy a textíliák kevésbé gyırŒdnek
össze.

3. KÜLÖNLEGESEN
FINOMSZÁLÚ ANYAGOK
Ez újfajta mosási elv,a mûködés és a
szünet váltakozó periódusaiból álló
ciklussal, amely különösen alkalmas
nagyon finom szövetek mosására. A
mosás és az öblítés magas
vízszinten történik a legjobb
eredmény érdekében.

GYAPJÚ ÉS KÉZI MOSÁS
PROGRAM
Ez a program teljes mosási
ciklust tesz lehetŒvé a „Géppel
mosható” gyapjúszövetbŒl készül
ruhák, valamint a „Csak kézi
mosás” feliratú címkével ellátott
ruhadarabok számára.
A program maximális
hŒmérséklete 30°C, három
öblítést, egy szövetkondicionálást
és egy lassú centrifugálást hajt
végre.

EL

K������� 8

)�����

���������	��

3�� 	� ���#��� ��� �#����	"�
��� 	� ����� ��� ��	� ����
��"����, 	� ����	
��� �����	� 4
���#��	��� ���������	� ���
���#����� "� ����: 	�� 	��� 	��
���������	��, 	�� ����������
��� 	�� ������� 	��
���������	�� (���� ������ �
	� ���������	�).

1 ��1������ u5��-���
*� ���������	� ����� ������
(�	 v� ��	����vo�� 	o
����	po ��o	����� ������ ���
	� ��������	� � #����
�	�%���	o� ���#���!o�v 	o 	���o
��������.

2 ����� ��� �uv1�����
u5��-���
� ����"� ����� ��� 	� ��������
��vo�v ����	p� ��o	�����	�
��p�v �	o�� p���o�� �p��	po#
�
	o� ���o� ��� 	� ����� vpo�.
$v� ������	o �	�#��o ��
���#����� �	� 	� po��� �� �v��
����	po 	�����"��v�.

3 ��./ �,���1&�� ,5��-���
2����	�� ��� ��� �	�(� ���
��	���%� �	� �������, � ���
��������� ��� ������
�������� ������, 	�
���������	� ��	� ���� �������
��� 	� ������� ���� ������	"�
����"� ��"� 	� ��������. *���
	� ������� ��� 	� ��������
�����	�� � ����� ����	�	�
����.

�*�.� *��#��--� #��
-�..��� ��� �,���1&��
*� ��������� ��	� ����	����
���� �������� ����� ������
����� ��� �������� ��� ����� ���
��� ��� �	�� 	���	� 	��
��	������	
 ������#	��
"2������ �	� ����" 
  ��� 	�
������� "2�����	�� �
����	
���".
� �����	� ���������� 	��
������ ���� 30°C ,� ������ ���
	��� #���� �������	�� ,���
#��� ��� 	� �����	��� ���  �����
�	�%��� .
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4. Speciális anyagok

"EcoMix" PROGRAM 
Ez az innovatív program
különbözŒ színek és textíliák,
például pamut, szintetikus és
kevert anyagok együttes
mosását teszi lehetŒvé
mindössze 20°C-os
hŒmérsékleten, és kiváló
tisztítóhatást biztosít.
A program fogyasztása a
hagyományos, 40°C-os
pamutmosásnak körülbelül a
40%-a.

GYORS CENTRIFUGÁLÁS &
CSAK VÍZÜRÍTÉS
A centrifuga-program
maximális sebességgel végzi a
centrifugálást. A sebesség a
Spin Speed opciógombbal
csökkenthetŒ, illetve
kapcsolható ki, ha csak a vizet
szeretnénk leengedni.

SPECIÁLIS „ÖBLÍTÉS”
PROGRAM
Ez a program három öblítést
végez közepes centrifugálási
sebességgel (ami a megfelelŒ
gombbal csökkenthetŒ vagy
kihagyható). Bármilyen típusú
textília öblítéséhez
használható, például kézi
mosás után.

��<��� *��#��--���

�	�$	���� "EcoMix" 
� ��	� 	� �����	���
��������� ���	�� �
����	�	�	� �� ����	��
	��	������  � ����	�
���	�����	� ����������,
��������� � ���#��	���
��(��	� ��� ������
�#����	��, ��"�
��������,������	�
����	��� � ����������
����� 20°C.
� ��	����"�� ��	�� 	��
���������	�� ���� �����	��
��	� 40% � ����� � �����
��� �������� �	��� 40°C.


�;��� & �������
�
�� ��	��
� ��	� 	� ���������
������	�����	�� ���� ������
�	�%���	�� �	�� �����	�
	���	�	� , � ����	�	�	�
��"��� 	"� �	��#(�
�	�%���	�� ���" 	��
��	��	����� ��
�	��� 
 ���
����"��� 	�� �	�%���	�� �	��
����	"�� ��� ���	 ���� ��
�����	  	� ��� ��� 	��
����. 

����K� �	�$	����
?�[$����%�
'�	� 	� ���������
������	����� 	��� �������
�������	"� � ��� �������
����� �	�%���� (��� 	� �����
����� �� ����� � ��"�� 	��
	���	�	�� 
 ����� ��� �
����"�� 	�� �	�%���	��
����������(�	�� 	� ��	������
��
�	��). ����� ��
������������� ��� 	� ��������
�������
��	 	����
�#����	�� ��. ��� ��
�� � 	�
������� �	� ����.

EL
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NAPI 14 ’

Teljes mosási ciklus
(mosás,öblítés és
centrifugálás), amely kb. 14
perc alatt képes kimosni a
ruhát, a következõkre
alkalmas:
maximum 1 kg ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk,hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a
normál adaghoz képest).

NAPI 30’

Teljes mosási ciklus (mosás,
öblítés és centrifugálás),
amely kb. 30 perc alatt
képes kimosni a ruhát, a
következõkre alkalmas:
maximum 2 kg ruhanemû
kissé szennyezett szövetek
(pamut és kevertszálas)
E program esetében azt
ajánljuk, hogy a
mosószerpazarlás
megelõzése érdekében
csökkentse a
mosószeradagot (a normál
adaghoz képest).

NAPI program, 59 perc –
40°C
Ez a különlegesen kialakított
program a kiváló mosóhatás
fenntartása mellett jelentŒs
mértékben csökkenti a
mosási idŒt.
A programot legfeljebb 2
kg-os adag 40°C
hŒmérsékleten történŒ
mosásához terveztük, amely
két öblítéssel és egy nagy
sebességı centrifugálással
fejezŒdik be.

���	�
�� �	�$	���� 30°C
− ���	K��� 14’ (.�*��)
)���� ��� ��
�� ���������
�������	�� (�������, ��������,
�	�%���) �������� ������ 14
��	(� ��	������ ��� �������:
− �����	�� #��	��� 1 ���(�
����"�
− ��#�� ��"���"� ����"�
(�������(� ���
���	(�/����	��(�)
3�� ����������� �����	"�,
�����	�	�� ���� ���������	����
20% ����	�� 	�� ����	�	�� ����
�������
� ������.

���	�
�� �	�$	���� 30°C
− ���	K��� 30’ (.�*��)

)���� ��� ��
�� ���������
�������	�� (�������, ��������,
�	�%���) �������� ������ 30
��	(� ��	������ ��� �������:
− �����	�� #��	��� 2 ���(�
����"�
− ��#�� ��"���"� ����"�
(�������(� ���
���	(�/����	��(�)
3�� ����������� �����	"�,
�����	�	�� ���� ���������	����
20% ����	�� 	�� ����	�	�� ����
�������
� ������.

$	�$�	� �	�$	���� 59
.�*�I� ���,'  40°C
*� ��������� ��	� ������	��
�	�� (�	 �� ���#���!	��
����	� ����	�	� ���������� �
	��	������ �����	��
 ��"��
�	� ������� 	�� ������ ������.
� ��	� 	� ��������� �����	
�� ����	 �	��� 40°C  �"� 2
���� ����� . 6 ������
�������(�	�� � 2 #����
�������	�� ��� ��� �	�%���	��
�	�� �����	� 	���	�	�.

EL
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9. FEJEZET 

MOSÓSZERTÁROLÓ
FIÓK

A mosószertároló fiók 2
rekeszre oszlik:

- az elsŒ „I” jelı fiók a
fŒmosás közben
használható;

- a második "✿✿" jelı fiók
speciális adalékokat,
lágyítószereket, parfümöket,
keményítŒt, fehérítŒt stb.
tartalmaz.

FONTOS! NE
FELEDKEZZEN MEG
ARRÓL, HOGY
BIZONYOS
MOSÓSZEREKET NEHÉZ
ELTÁVOLÍTANI. EBBEN AZ
ESETBEN AZT
JAVASOLJUK, HOGY EGY
SPECIÁLIS TARTÁLYT
HASZNÁLJON A DOB
BELSEJÉBEN.

FONTOS!
A MÁSODIK REKESZBE
CSAK FOLYÉKONY
SZEREKET SZABAD
TÖLTENI.

EL
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+������
�����������7

1� 	������ ���
�����������7 ����
����	���� 	� 2 �����:

− 1� ����� �� �� 	�� �
���� 6� �� �����������
�
� ����� ��7	
�;

− �� ��7����, �� ��         

	��  ✿✿ ���� 6� ������
���>���, ����: 
8������, ���>���
���	�	�� ���
��������, ���>��� 6�
�������	� ���.

*����+�: ���
93��F�3�� ��� ����−
K� �*���3*�/��K� 
*���3���F�3/ 
,3�K����� K��� ��
�,������ ��3� �*�
�� �3�����. 
�� �3��� ��� 
*���*�4���� ���
�3�2�3��3�3�� /� 
+������*������ �� 
��,�K� K3*��� *�3 
��*�9������� �*’
�39���� ���/ K�,� 
��3 *�3/�����3.

����/��K�: ���/
,�3���� 9�K�
��*�9������� ��/�
3-�� *���9���K�.
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10. FEJEZET

A TERMÉK

FONTOS!
Plédek, ágytakarók vagy más
nehéz anyagok mosásakor ne
végezzen centrifugálást.

Gyapjúból készült ruhadarabok
vagy más gyapjútartalmú ruhák
csak akkor moshatók gépben,
ha megtalálható rajtuk a
„Géppel mosható” címke.

FONTOS!
A ruhadarabok
szétválogatásakor
ügyeljen a
következŒkre:
- ne legyenek fémtárgyak a

szennyes között (pl.
brosstık, biztosítótık,
gombostık, pénzérmék
stb.);

- a párnahuzatokat be kell
gombolni, a cipzárakat fel
kell húzni, a köntösök laza
öveit és hosszú pántjait
össze kell csomózni;

- a függönykarikákat le kell
venni;

- figyelni kell a ruhákon lévŒ
címkékre;

- az elŒkészítéskor a
foltokat a címkén ajánlott
folttisztítóval el kell
távolítani a mosás elŒtt.

EL
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*� ���5��

�	�
���:
+	�� ����	 �����, �������	�

 ���� ����� �����	��, ���
����������� �� ��� 	�
�	��	. 

2��� ���	 �	� ����	
���
������� �����, �������	�	
�	� ������#	�� �	�� 	���	� �	�
��	���	�� 	� ������� �	�
����	
���.

�	�
���:
b��� "�D��� �� ��/��
��� *.,������
"�"��71���� +��:
− �� �������� �	� �����

�	������ ��	������
(��"� ���#�	��,
��������, �����	� ���.)

− ���� �������� �������
�� ���� �����"����, 	�
#������ �� ����
��������, !(�� 

������� �"����
�#����	�� �� ����
����� � �����.

− 	� ����	����� ��� 	��
����	��� �� �����
�����������

− ������	 	�� 	������ 	"�
����"�

− �������� ����� �	�
����� ���� ���	���	��
�� ������!��	�� � �����
���5��	�, ���
��������	�� �	�� 	���	�
	���, ���� 	� ���	 �	�
����	
���



31

HU

11. FEJEZET

VÁSÁRLÓI
TÁJÉKOZTATÓ

Útmutató a készülék
környezetbarát és gazdaságos
használatához.

MAXIMÁLIS RUHAADAG

Az energia, a víz, a mosószer
és az idŒ legjobb felhasználása
érdekében maximális
ruhaadagok használatát
javasoljuk.
Két féladag helyett egy teljes
adag kimosásával akár 50%
energia is megtakarítható.

VAN-E SZÜKSÉG
ELÃMOSÁSRA?
Csak a nagyon szennyezett
ruhák esetében!
Ha az enyhén és az áltagosan
szennyezett ruha esetében
NEM választja ki az elŒmosást,
akkor azzal mosóport, idŒt,
vizet és 5–15%-ban energiát

TAKARÍTHAT MEG.
VAN-E SZÜKSÉG FORRÓ
MOSÁSRA?
A forró vizes program
használatának elkerülése
érdekében kezelje a foltokat
folttisztítóval vagy áztassa be a
rászáradt foltokat tartalmazó
ruhákat a mosás elŒtt.
A 60°C-os mosóprogram
használatával 50% energia
takarítható meg.

EL

K������� 11

X$'+#8!+
03'$&Z&$#!+ �#�
1&2+ "$'+1!+

+7������ 	�������� 6� �
�
��� ���	
 �
� 	�	����� 	�
	��	
 �� �
� ���	�	� ���
������������� �� �� �
 ��6�	�

��������.

*�����  ����4�� ��3
*�3/�����3
�� �
� ����	�����
	
 ������
	����
� ����6���, ����7 �
�����������7, 	�
	�	�������,  ���� ���� �4����,
� ��
	���������� �
� ��6�	�

������
� 4����	
� ���
�����
���� 	�.  8� ��� �����
��� ���� �4���� 
 ��������
����6��� ��� �� 50%
	�6�������� �� ���� ��7	
 ��
������ 4����� ��  �7�
���	��� 8�	�7 Z������.

*��� *��-���IK�
+����F���� � *��*�3��  ?
8��� 6� ��7� �������
������� !
!����  �� 5 ��� 15% ��������
����6���  �� �
� ��4�6� �
�
������	
� 6� ��7� ��� ���7
�������.

*��� 9����K�����  -�� ��
*�3���� /� ,����04  ?
' ���	
 ������� ����	�����
��7��� ���� �� ��7	��� 	��
��������� ����	������� �
�
��6�
  ���	����� 	�
�������	� ��� ��� 60°C.
!��� �4���� 
 �������� ����� ��
50% ��� ��
	���������� �
�
�������	� ���	����� ���
60°C.
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MOSÁS

VÁLTOZÓ
MENNYISÉG

A mosógép automatikusan
hozzáigazítja a vízszintet a
szennyes ruha típusához és
mennyiségéhez.
Energiatakarékossági
szempontból így „személyre
szabott” mosás végezhetŒ el.
A rendszer csökkenti az
energiafogyasztást, és
érezhetŒen lerövidíti a mosási
idŒt is.

PÉLDA:

A nagyon finom anyagból
készült ruhadarabok esetében
hálóból készült zsákot kell
használni.

Tételezzük fel, hogy ERÃSEN
SZENNYEZETT PAMUTOT
kell kimosnunk (a rászáradt
foltokat megfelelŒ folttisztítóval
kell eltávolítani). Javasoljuk,
hogy a mosandó adag ne
álljon csak törülközŒbŒl, mert
az sok vizet vesz fel, és
túlságosan nehézzé válik.

● Nyissa ki a mosószertároló
fiókot (P).

● Tegyen 60 g mosószert a
harmadik „I” rekeszbe.

● Öntsön 50 ml
adalékanyagot az
adalékanyag-rekeszbe.

● 
Csukja be a mosószertároló
fiókot (P).

EL

2������

�ETAB�HTH
X%PHTIKOTHTA

*� ���v	
��o �v�� � ���� v�
��o�o���� ��	���	� 	o ����o
���	o� ���#"v� � 	ov 	��o ���
	�v �o��	�	� 	"v �o��"v.
E�v�� �o���v #��	� v�
���#����	 ��� �����
"��o�"���
" ����� ��� �
v������ ����o.
A�	� 	o ���	��� ��	����v� ���
��"�� 	�� ���	���
� v������
��� ��� �����	
 ����� ��"�� 	o�
���vo� ������.

��	����$��:

D����	�� ������	� �����
�����	 �� 	� ��!	 ���� �
���	���.

'� ��������� �	� � �����
���������� ���� ��"����
�������� (�����	�� ��������
����� ����� �� ������!��	��
��"���	� � ����
 �����).

��� ����������� �� ���
����	 ��!� ������ �	��	�,
���	� ������#��� ���� ��� ���
���������� ��������� 	�
����	
���.

● '����	 	� ���	��� 	��
���������	���� (P).

● *����	
�	 60 g ���� �	�
���	��� 	�� ���������	����
�	�� �
�� ������ I .

● 4��	 50 �.��	��	� ���
������ �����	� �������	���
�� ������	 �	� 	�
�� � 	��
������  ✿✿ .

● K���	 	� ���	��� 	��
���������	���� (P).
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● Nyissa ki a vízcsapot.

● EllenŒrizze, hogy az ürítŒcsŒ
a helyén van-e.

PROGRAMVÁLASZTÁS
A legmegfelelŒbb program
kiválasztásához olvassa el a
programtájékoztatót.
A kívánt program a
választógomb elfordításával
aktiválható. 

A kijelzŒ a kiválasztott program
beállításait mutatja.

Nyomja le az opciógombokat
(ha szükséges).

Ezután nyomja le a START
gombot. A START gomb
lenyomásakor a készülék
beállítja a mıveleti sorrendet.
A program úgy zajlik le, hogy a
ciklus befejezŒdéséig a
programválasztó gomb a
kiválasztott programon marad.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép
mıködése közben áramszünet
következik be, a készülék
speciális programja eltárolja a
kiválasztott programot, és
az áramszolgáltatás
helyreállítása után ott folytatja a
mosást, ahol abbahagyta.

● A program befejezŒdésekor
az „End” szó jelenik meg a
kijelzŒn.

● A program befejezŒdésekor
Várja meg az ajtózár kioldását
(körülbelül 2 perc a program
befejezése után).

● Kapcsolja ki a gépet a
programválasztó „KI” helyzetbe
fordításával.

● Nyissa ki az ajtót, és vegye ki
a ruhákat.

● Minden használat után zárja
el a vízcsapot.

MINDEN MOSÁSNÁL
VEGYE FIGYELEMBE
A PROGRAMTÁBLÁ-
ZATOT, ÉS KÖVESSE AZ
OTT MEGADOTT
MÙVELETI SORRENDET.

● 4���"��	 �	� � �����
 	��
���� ���� �����	
.

● 4���"��	 �	� � �"�
���
���
� �����	�� �	� ���� 	��.

�*�.�#� *��#��--���'
K��	��	 �	�� ������
���������	"� ��� �� �����	
	� ����� ��	������.
3���!��	�� 	�� �������, 	�
������	� ���������
��������	��.
� 6���� �� �#����� 	��
�������� ��� 	� ��������
���������.

2�	
�	 	� ��
�	�� �����
�
(�� ����	�	��)
+	�� 	� ������ ��������
(START) ��	���, � �����

	��	�� � ��	������.

*� ��������� �����!�, �( �
�������� 	"� ���������	"�
(�����������	��) ��������
�����	�� �	� ������ ��������
�����, ����� 	� 	���� 	��
���������	��. 

�����<�*��&�&: �� ������
������
 ����	�� ��	� 	�
������� 	�� ������, ��� ����

��
�� �������� 	�
�������� ��������� ���
�	�� 	� ���� �����	��	���, �
�����
 �����!� 	� ��	������
	�� ��� �� ��� �� ����.

● +	�� 	� ���������
�������"��, � ���� "End" ��
�#����	� �	�� �����

● 2�����	 ������ 2 ��	�
�"� �	�� ������"�� �
���������� ����(��	�� 	��
���	�� 	�� �����
�.

● ��
�	 	� �����
 ��	��	��
	� �����������	�−�������
���������	"� �	� ���� OFF.

● '����	 	�� ���	� 	��
�����
� ��� ����	 	� �����.

● H� ����	 	�� �����

���� �	� ��� ��� ��
��.

$�� ����
 ��
 
����
 ���
����


��[��������
�� ����K� �� � 
�	�$	����� K�� 
�K�������� �

�����K�
��
 �� �

��	� ��� �������.

EL
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12. FEJEZET

TISZTÍTÁS ÉS
KARBANTARTÁS

Ne használjon a készülék
külsŒ részén dörzsölŒ
hatású szereket, alkoholt
és/vagy hígítószereket.
A tisztításhoz nedves ruhát
használjon!

A mosógép nagyon kevés
karbantartást igényel.

● A fiókos tárolórekeszek
tisztítása.

● SzırŒtisztítás.

● Elszállítás vagy hosszú ideig
tartó üzemszünet.

A FIÓKOS
TÁROLÓREKESZEK
TISZTÍTÁSA

Bár nem feltétlenül szükséges,
de alkalmanként célszerı
kitisztítani a
mosószert, a fehérítŒszert és
az adalékanyagokat tartalmazó
rekeszeket.

Óvatosan meghúzva vegye ki
a rekeszeket.

Tisztítsa le vízzel a rekeszeket.

Tegye vissza a rekeszeket a
helyükre.

EL

K������� 12

K��������� ���
���
��� ���	
����

��� �����������	 �����,
��������� 
 �����	��� ��� ��
�������	 	�� �"	���

��#���� 	�� ����	����� /
�	��"	�����. '��� 	�
��������� � ���� ����.

3�� 	� ���	
���� 	��
����	����� � ����!	�� ����
��:

● �������	 	� ���	��� 	��
���������	����

● �������	 	� #��	��

● �	�#��� 
 ����� �������
�� ��
�"� 	�� ����	�����

K���	�
��
 �� 
�	�−
	��� ���		�����K��

2����� ��� � ���������� ��	

�� ���� ���	��(� ������	�	�,
��� ����������� ��
������!	 	�� �
�� 	��
���������	����, 	��
�����	���� ��� 	"� �������"�
�������	��(� ����	������.

X����	 � ���.

X������	 	�� �
�� �	� ����
	���.
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SZÙRÃTISZTÍTÁS

A mosógép speciális szırŒvel
van felszerelve, amely az
olyan nagyobb idegen
anyagokat (pl. pénzérméket,
gombokat stb.) fogja fel,
amelyek eltömíthetik az
ürítŒcsövet.
Így ezek könnyen kivehetŒk. 
A szırŒ tisztítását a
következŒkképpen kell
végezni:

● Nyissa ki a fedelet az
ábrán látható módon.

● Fordítsa el a szırŒt az
óramutató járásával
ellentétes irányban (balra),
amíg az meg nem áll
függŒleges helyzetben.

● Vegye ki és tisztítsa meg a
szırŒt.

● A tisztítás után tegye vissza
a szırŒt úgy, hogy a végén
található hornyot az
óramutató járásával
megegyezŒ irányban
(jobbra) fordítja el. Ezután
fordított sorrendben végezze
el a fenti mıveleteket.

● Csukja le a fedelet.

ELSZÁLLÍTÁS VAGY HOSSZÚ
IDEIG TARTÓ ÜZEMSZÜNET

Szállításkor, vagy ha a gépet
hosszabb idŒre fıtetlen
helyiségbe teszi, az
ürítŒcsŒbŒl ki kell folyatni a
benne maradt vizet.

A készüléket ki kell kapcsolni,
és ki kell húzni a
csatlakozódugóját. Készítsen
elŒ egy edényt. Vegye ki az
ürítŒcsövet a
rögzítŒkapocsból, és tartsa az
edény fölé, amíg a víz ki nem
folyik belŒle.

Végezze el ugyanezt a
mıveletet a vízbevezetŒ
tömlŒvel is.

EL

K�9������� ��3 ������3

1� ��������� ������� ������
4����� ��� 	�6����� ��6��
��������� (��. �����,
������� ���.) ����������� ��
���� ��� ����� �
�
��������	
 �
� �������	
�.
' �����	� ����	��7 ���
4������ ���� �� ����:

● ������� �� ������� ����
������� 
 �����.

● /�����	�� �� 4�����,
	�������� ��	����	���4
�	���� 	����	�� 	� �����

��	
.

● -6���� �� 4����� ��
����	�� ��.

● 8��� ��� ����	��, �����
�� 4����� 	�
 ��	
 ���
6�������� �
� �6���� ���
���	���� 	�
� ��	
 ���
�����	���4. ���������	�� ���
�����	��� ��� ����6��4����
������ ��� �
� ������

	����.

● K���	�� �� �������.

�������� � ��-���� *�−
���,�� �� +����4� ��3 
*�3/�����3

]�� �� ��������� �������� �
���4����� � ��� �������� �
������ ��
	������
�� 6�
��6��� ������� ���	�
� 	�
���� ��� �� ���������, �
	����� ������ ������ �
�������� �������.

1� ��������� ������ � ����
����	�� �� 
 ���� � ���� �6��.
Z���� �� �����
. 1������ ���
	���� ������ �	�� �
������������ �� ��
�6��	���, �� 4�	�� ���
��
�� ���� �� �
 �����

��� ���� ����	�� ��� �� ����.

!�������� �
� ���
�����	� �� ��� 	����
������ ����7.



36


HMEI%
H:
H 
Y
KEYH EINAI E?O��I
MENH ME EI�IKO H�EKTPONIKO AI
�HTHPIO �OY A�OTPE�EI THN
EKTE�E
H TOY KYK�OY 
TI;IMATO
 AN TA POYXA 
TO TYM�ANO �EN EINAI OMOIOMOP�A
KATANEMHMENA. AYTO A�OTPE�EI TO �OPYBO KAI TI
 �ONH
EI
 KAI E?A
�A�IZEI ME$A�YTEPH
�IAPKEIA Z%H
 TH
 
Y
KEYH
.

K������� 13

*��2����

1. %�� �������6��
���� ���6���

2. %�� ������ ����

3. %�� ������� ����

4. *��� 	�� �����
67�� �� ��
���������

5. %�� 	�����

6. %���� ���
	
 ���
�� 	��9���

7. +�
� ����

��4������ ����� ��
������
 0,1,5,7,8,9

8. +�
� ����
 ��4������
����� �� ������
 2

9. +�
� ����

��4������ ����� ��
������
 3

10. +�
� ����

��4������ ����� ��
������
 �.4

%�� ����� ����� �
� ����

%�� ����� ������ ��� �������� ������


%�� ���4�������� �� ��7�

b��� ��	�� 
 	4����

' ���� ��� �����
���� ���� ������

���� ��
6���� (1)

' ��7	
 ������ ����7 ���� ����	��

& �����������
� ��v ���	���� 	�
 	�	��
��	


& 	����� ������ ���� �	n�	��

K����� ���������� ���� 4����� �� 4�����

%����� 	�� 	
���� 	7���	
� �
� ��7	
�
�� �� 	���� ������ ����7

1� ��������� ��� ���� ����	�� �� ����

b���� ���	�� �� ������� &"# +1#d#8&
(��� ������� 	� �� � ������)

1� ��������� ��� ���� �������
�������o�����

&� 	7���	��� ���4���� ��� �����
4������

1 ��7� ��� ���� ��������4
�����
���

_

1� ��������� ��� ������ ����

%�� ���� ��� ����	�� �� ����

1� ��������� ���� ���7 ���� 

-���� �
� ����

������� ��� �������� ������
 (ON/OFF)

!��6���

!��6���

K���	�� �
� ���� ��� �����
����

!��6���

������� �
 ��7	
 ������ ����7

-���� �� �����������
 	�
 	�	�� 
��	


#	��	�� �� 	���� ������

!��6��� �� 4�����

8������	�� �� ��������� �� 	4���� ��
	���� 	�
 ��7	


0��������� ��� ���� ����	�� �� ����

����	�� �� �����	�� ���6������� 	�
�
������
 6� 	��9���

0��	���	�� � ������ �����

�4���	�� ���� 	����	���� ���4����

K������� ��������4 � ��7� 	���
����

K��	�� �
� ������� ���	�����


!��6��� � ���� ������ 
 ����� ����7

#	��	�� �
 	����

K���	�� �
� ����� ����7 ���	�� �
�
������� ���	�����
.

����� �3��
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!�� �� �����
� 	�������� � �4�	���, ����������	�� �� �� ������ �������� ������� �
�
Candy. �� ��� 6��6��
 ����
���
	
 ��	�� ��� ����� ��� �������� ��� �����
����, ��� �
������ 	� ������ ����� 	�� �	������� ��� ���6���� �
� ����� ��� �����
���� � 	��
��	�����
���� �
� �667
	
�.
*
���	�
1 � 	
��� !��

'�!����"� ��' ���!� #�6��� �
�� �� ��
�(�66�� �!� ��� ��
�$	�'�

#�#�
��� �6!�! &��
�� �! $	�� � !���$6��&!:
− �� ��
) �!�� �� �$(�!6&! &��
�� �! ���!� ��� =�6) 6)� 6�'�"� '��6��&&��� ��'

!��

'�!�����% 
− �� �����)� !'�) ��� ���
��J�� ��� !����6��&!���)���! ��' ��(��6&!���.
− *!
�'��! 6�'�"� '��6��&&��� ��! 
�%	! �!�� �� �$6�� ��� �6%���. �!

'��6��&&!�! !'�� ��� ���&!�"����!� ��� %#!�&! �!� ��� ���
��J�'� �!
	
"&!�!.

− *!
�'��! !#
�% �!�� �� ��6�'�!�� �$(�!6&!, ��� ��&!���� !�!
!����! !��6$�
�$(�!6&!.

− �� ������� ���#!���!��� ���
������� �!
������� ��' ��
�$	���!� ��!
!��

'�!����� �6'���
�� 
���!� �%���6� �! !#!�
�=�%� !�) �! 
�%	! �!� $�� �!� �� &��
$� ���)�����,
&��
�%� �! ����'� 
�
!�) �� �	�&!���&) !#
�%.

− ���� ��
���"���� !'�$�, �! ����6$�� ��(��6&!�! ��� �
��#$
�'� �!�$�!
!���$6��&!. 

2 ��� �� �6'���
�� �� 6����'
���, �6$���� ��� ��
���"���� ��' !�!�
�#���!�
�!
!��� �
���% ������������ ��� '��
���! ��	����� (��=��!� ��� Candy.

� �!�!���'!���� �� #$
�� �!&�! �'=%�� ��! �'	)� 6�=� �!�� ��� ���%��� ��'
#'66!���' !'��%. � �!�!���'!���� $	�� ������ �� ���!�&! �! �
�(�� ��
�
����������� �� �
�Q)��� 	
�� (�(!�� �! !66�J�� �! (!���� 	!
!���
������
��'�.

������� 	
���� ��' !��

'�!�����% !��6��! &� ��� =�
&��
!��! �6%���.
"�
	���������� ����� ����������� 	� 	���
 (heavy−duty),6� �� ��7	��� 	�
�������	� > = 60°C ���  �������7 �����	��7 �� �����7 ��������7, ���7 ��������
�����	��7. ����7 ��� ������ � ����������� ��������� ��������� �� ����� ���� ���������
������	�� 	� ���� ��� �������	��� . 
�� �� ��7	���  �����	��7 	� �������	� ����7 60°C �� 40°C, 
 �����6� ���
�����������7 ������ � 6���� ����6 �� �� ����� ��� �4�	���� ,�� ������	�� �� ��
���� �
� �������. +� 6������ 6����� ��� �������� � ��7���� �������� �� �������
������� �����	�� ,���� 	������ � ��
	���������� ����� ����������� 	� 	���
. ]��
�������� � ��7���� ������	�� �����	�� ��� ��� ���� ������� �������� , ���� ��7���
� ��
	���������� �6�� ����������� � ����������� 	� 	���
 ��� ���� �4����� ���
��� ��
������� � ����� �� ���� �����
� 6� �� ��7	��� ������	��7 �����	��7.
�� �� ��7	���  �����	��7 	� �������	� <40°C ���������� 
 ���	
 �6���
������������ � ������������ 	� 	���
 �����
��� 6� �� ��7	��� 	� ��
���
�������	��� . 
�� �� ��7	��� �������� �� �������� ������ � ��
	���������� � ������ ����������� 6�
������ �� ������� ��� �����4���7� 	�
� 6��� .
�� �
� ���	
 �� �
� ��	���6� ��� ������������ ������ � �������7��� �� ��
6��� ���
��	���	�� ��� �6��4���� ����� 	��� 	�	���	���.



MEGJEGYZÉS:
A GÉP SPECIÁLIS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSSEL VAN FELSZERELVE, AMELY MEGAKADÁLYOZZA A
CENTRIFUGÁLÁST, HA A BERAKOTT RUHAADAG EGYENETLENÜL OSZLIK EL. EZÁLTAL CSÖKKEN A
GÉP ÁLTAL KELTETT ZAJ ÉS VIBRÁCIÓ, ÉS MEGHOSSZABBODIK A MOSÓGÉP ÉLETTARTAMA IS.
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13. FEJEZET 

HIBA

1. Egyik program
sem mıködik

2. A készülék nem
szívja be a vizet

3. A készülék nem
üríti le a vizet

4. Víz van a padlón
a mosógép körül

5. A gép nem
centrifugál

6. ErŒteljes rezgés
centrifugálás
közben

7. Hibaüzenetek a
kijelzŒn: 0, 1, 5, 7,
8, 9

8. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 2 

9. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 3 

10. Hibaüzenet a
kijelzŒn: 4 

A hálózati csatlakozó nincs bedugva

A fŒkapcsoló nincs bekapcsolva

Nincs áramellátás

Hibás a biztosíték

Nyitva maradt az ajtó

Lásd az 1. okot

A vízcsap el van zárva

A kapcsolóóra nincs megfelelŒen
beállítva

Az ürítŒcsŒ megcsavarodott

Idegen anyag zárja el a szırŒt

Szivárog a víz a csap és a bevezetŒcsŒ
között

A mosógép nem ürítette le a vizet

“Nincs centrifugálás” beállítás (csak
néhány típusnál)

A mosógép nincs megfelelŒen
vízszintbe állítva 

A szállítókeret nincs eltávolítva

A ruhaadag nincs egyenletesen
elosztva

-

Nincs víztöltés. 

Nincs leszivattyúzás. 

A gép túl van töltve vízzel. 

Dugja be a csatlakozódugót

Kapcsolja be a fŒkapcsolót

EllenŒrizze

EllenŒrizze

Csukja be az ajtót

EllenŒrizze

Nyissa ki a vízcsapot

Állítsa be megfelelŒen a kapcsolóórát

Egyenesítse ki az ürítŒcsövet

EllenŒrizze a szırŒt

Cserélje ki a tömítést, és húzza rá a
csövet a csapra

Várjon néhány percig, amíg a gép
leüríti a vizet

Fordítsa el a programkapcsolót a
centrifugálás-beállításra 

Állítsa be a lábakat

Távolítsa el a szállítókeretet

Ossza el egyenletesen a szennyest

Hívja ki a szervizt.

EllenŒrizze, hogy be van-e kapcsolva a
vízellátás.

EllenŒrizze a kifolyócsövet.
EllenŒrizze, hogy a kifolyócsŒ nincs-e
megcsavarodva.

Kapcsolja ki a gép vízellátását.
Hívja ki a szervizt.

OK A HIBA MEGSZÜNTETÉSE

HU
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Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatban a Candy Mıszaki
Segélyközpontjával. A gyors javítás lehetŒvé tétele érdekében adja meg a mosógép
típusát, amely az ablakrészben lévŒ szekrényen elhelyezett címkén vagy a
garanciajegyen található meg.
Fontos!
A foszfátot nem tartalmazó, környezetbarát tisztítószerek használata az alábbi
hatásokkal járhat:
- A távozó öblítŒvíz zavarosabb lehet a szuszpenzióban jelenlévŒ zeolitok miatt. Ez nem
befolyásolja az öblítés hatásfokát.
- A mosás befejeztével fehér por (zeolit) marad a ruhán. Ez nem hatol be a szövetbe, és
nem változtatja meg az anyag színét.
- Hab marad az utolsó öblítŒvízben, ami nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem volt
megfelelŒ az öblítés.
- A gépi mosószerekben jelenlévŒ nem-ionos felületaktív anyagokat gyakran nehéz
eltávolítani a kimosott ruhából, és akár kis mennyiség esetén is a habképzŒdés
szemmel látható jeleit mutatják.
- Ilyen esetben egy újabb öblítés sem jár eredménnyel.
2 Ha a mosógép nem mıködik, akkor a Candy Mıszaki Segélyszolgáltat kihívása elŒtt
végezze el a fent említett ellenŒrzéseket.

Ajánlások a mosószer különbözŒ hŒmérsékleten történŒ használatához
ErŒsen szennyezett fehér ruhák mosásakor a 60°C-os vagy annál magasabb
hŒmérsékletı pamutprogramok és normál (nagy teljesítményı) mosópor használatát
javasoljuk, amely olyan fehérítŒszereket is tartalmaz, amelyek kitınŒ eredményeket
kínálnak közepes/magas hŒmérsékleten.
40°C és 60°C hŒmérséklet közötti mosás esetén az alkalmazott mosószer feleljen meg a
textília típusának és a szennyezettség mértékének.
A normál mosóporok a „fehér” vagy a színes színtartó, erŒsen szennyezett
anyagokhoz, míg a folyékony mosószerek vagy a „színvédŒ” mosóporok az enyhén
szennyezett színes textíliákhoz alkalmasak.
A 40°C alatti mosáshoz folyékony mosószerek vagy az alacsony hŒmérsékletı mosásra
alkalmas címkével ellátott mosószerek használatát javasoljuk.
Gyapjú- vagy selyemmosáshoz kifejezetten az ezekhez az anyagokhoz kifejlesztett
mosószereket kell használni.
Kérjük, hogy az adagolásra vonatkozóan tartsa be a mosószer csomagolásán
található utasításokat.
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A gyártó minden felelosséget elhárít az ebben a füzetben esetleg eloforduló
nyomdahibákkal kapcsolatban. A gyártó – a lényeges jellemzok megváltoztatása
nélkül – fenntartja a termékek szükség szerinti módosításának jogát.

Αυτή η συσκευή έχει σήμανση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE, σχετικά με τα απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες  (που μπορεί 
να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήματα (που μπορούν να 
ξαναχρησιμοποιηθούν). Είναι σημαντικό να υποβάλουμε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία, προκειμένου 
να αφαιρούνται και εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα 
ανακυκλώσιμα υλικά. Οι ιδιώτες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ 
δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτημα, ακολουθώντας μερικούς βασικούς κανόνες:
- Τα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα.
- Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σημεία περισυλλογής που διαχειρίζονται οι δήμοι ή
 εγκεκριμένοι οργανισμοί. Σε πολλές χώρες, για μεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το
 σπίτι.
Σε πολλές χώρες, όταν προμηθεύεστε μια νέα συσκευή, η παλαιά μπορεί να επιστραφεί στην πωλήτρια 
εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση, δεδομένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία 
και χαρακτηριστικά με το παλαιά.

A készülék jelölése megfelel az Elektromos és Elektronikus Berendezések Hulladékairól (WEEE) szóló 2012/19/EU 
európai irányelvnek. A WEEE-hulladékok (a környezetre kedvezőtlen következményekkel járó) szennyezőanyagokat 
és (újrafelhasználható) alapösszetevőket tartalmaznak. Fontos, hogy a WEEE-hulladékok különleges kezelésben 
részesüljenek az összes szennyezőanyag eltávolítása és megfelelő ártalmatlanítása, valamint az összes anyag 
visszanyerése és újrahasznosítása céljából. Az emberek fontos szerepet játszhatnak annak biztosításában, hogy a 
WEEE-hulladékok ne váljanak környezeti problémává. Nagyon fontos néhány alapvető szabály betartása:
- A WEEE-hulladékok nem kezelhetők háztartási hulladékként.
- A WEEE-hulladékokat az önkormányzat vagy arra kijelölt vállalatok által kezelt, megfelelő gyűjtőhelyeken kell
 leadni. Sok országban a nagyméretű WEEE-hulladékokat a lakásokból és az otthonokból gyűjtik be.
Számos országban új készülék vásárlása esetén a régit visszaadhatjuk a kiskereskedőnek, akinek egyedileg kell 
azt díjmentesen átvennie mindaddig, amíg a berendezés típusa és funkciója azonos a leszállított berendezés 
típusával és funkciójával. 
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