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Program
Kezelési
címkék

Mosás típusa/Megjegyzések

Max. 
töltet

Mosószer és adalékok Speciális funkciók Centrifu-
gálási 

sebesség

ford/perc

Hőmér-
séklet-

választó

°C

Pro-
gram-
vála-
sztó

Fehé-
rítő

Öblítő-
szer

Fő-
mosás

Elő-
mosás

Centrifugálási 
sebesség

csökkentése
Eco Gyors Intenzív

öblítés
Öblítő-
stop

Kg

Pamut
előmosással

Erősen szennyezett, tartós és a magas hőmérsékletnek ellenálló pamut és lenvászon 
anyagok (ágynemű,  terítő, alsónemű, ingek stb.). 5,0 ❉ ❉ Igen Igen ❉ ❉ — ❉ ❉ 1000 Max. 95° 1

Műszál
előmosással

Erősen szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert 
szálas pamutból készült blúzok, ingek, kezeslábasok stb. 2,5 — ❉ Igen Igen ❉ 1) ❉ ❉ ❉ ❉ 900 1) Max. 60° 2

Kímélő
előmosással Erősen szennyezett függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok. 1,5 — ❉ Igen Igen ❉ 1) — — — ❉ 900 1) Max. 40° 3

Pamut   

 

Enyhén vagy mérsékelten szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., 
amelyek pamutból és lenvászonból készültek.
Amikor a “Gyors” funkciót választja, az “Eco” és az “Intenzív öblítés” funkciók nem 
választhatók.

Normál 
5,0 

Gyors 
3,0

❉ ❉ Igen — ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ 1000

Max. 95°

Gyors
Max. 60°

4

Pamut
rövid

 

Enyhén szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és 
lenvászonból készültek. 3,0 ❉ ❉ Igen — ❉ ❉ — ❉ ❉ 1000 Max. 60° 5

Műszál
 

 

Enyhén vagy mérsékelten szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, 
Nylon) vagy kevert szálas pamutból készült blúzok, ingek, kezeslábasok stb.
Amikor a “Gyors” funkciót választja, az “Eco” és az “Intenzív öblítés” funkciók nem 
választhatók.

Normál 
2,5 

Gyors 
1,5

— ❉ Igen — ❉ 1) ❉ ❉ ❉ ❉ 900 1)

Max. 60°

Gyors
Max. 60°

6

Műszál
rövid

Enyhén szennyezett, pamutból, poliészterből, poliamidból vagy kevert szálas pamutból 
készült kezeslábasok és sportruházat. 2,5 — ❉ Igen — ❉ 1) ❉ — ❉ ❉ 900 1) Max. 60° 7

Kímélő kezelést 
igénylő  Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok. 1,5 — ❉ Igen — ❉ 1) — — — ❉ 900 1) Max. 40° 8

Gyapjú
Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt 
gyapjú ruhadarabok.
Az “Öblítőstop” funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben.

1,0 — ❉ Igen — ❉ 1) — — — ❉ 900 1) Max. 40° 9

Kézi mosás Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, “kézzel mosható” jelzésű textíliák.
Az “Öblítőstop” funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben. 1,0 — ❉ Igen — ❉ 2) — — — ❉ 400 2) Max. 30° 10

Öblítés + 
centrifugálás — Ennél a programnál öblítőszert és/vagy keményítőt használhat.

A program egy intenzív centrifugálással fejeződik be. 5,0 — ❉ — — ❉ — — ❉ ❉ 1000 — A

Centrifugálás — Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévő 
centrifugálási ciklus. 5,0 — — — — ❉ — — — — 1000 — B

Kímélő 
centrifugálás — Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a “Gyapjú” programban lévő 

centrifugálási ciklus. 1,5 — — — — ❉ 1) — — — — 900 1) — C

Vízleeresztés — Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás A műszálas, kímélő és gyapjú programok alternatív 
befejezési módja, és a ruhanemű idő előtti kiszedésére is szolgál. — — — — — — — — — — — — D

A. “Indítás késleltetése” gomb
B. “Be/Ki” jelzőfény

❉: választható / Igen: adagolás szükséges
1 A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a 

centrifugálási sebesség 900 fordulat/percre van 
korlátozva ebben a programban.

2 A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a 
centrifugálási sebesség 400 fordulat/percre van 
korlátozva ebben a programban.

A kiválasztott mosóprogram során a programválasztó 
gomb az óramutató járásával megegyező irányban 
lépésenként végighalad az előmosás, főmosás, öblítés 
és centrifugálás fázisokon. Az egyes lépések néhány 
másodperctől 
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Az előmosási ciklus kb. 15 perccel növeli meg a program időtartamát. A fogyasztási adatok mérésére normalizált 
körülmények között került sor az IEC 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a 
vízhőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

Töltse be a mosószert a programtáblázatban 
vagy a kézikönyv “Mosószer és adalékok” c. 
fejezetében leírtak szerint.
1. Nyissa ki a csapot.
2. Állítsa a programválasztót a kívánt programra.
3. Állítsa a hőmérsékletválasztót a kívánt 

hőmérsékletre.
4. Speciális funkciókat lehet választani.
5. Ellenőrizze, hogy az ajtó jel be van-e zárva, 

és a “BE/KI” gombot megnyomva indítsa el 
a mosógépet. A jelzőfény világít, jelezve, 
hogy a mosógép be van kapcsolva.

“Centrifugálási sebesség csökkentése” 
gomb
• Csökkenti a beprogramozott automatikus 

maximális centrifugálási sebességet.
Egyes programoknál az utolsó centrifugálás 
maximális sebessége korlátozva van a 
ruhaneműk kíméletesebb kezelése 
érdekében. Magasabb centrifugálási 
sebesség választása nem lehetséges.

“Eco mosás” gomb
• A mosás időtartama hosszabb, a víz 

hőmérséklete pedig alacsonyabb, így 
takarékoskodik az energiával, miközben a jó 
mosási eredményeket megtartja.

“Gyors mosás” gomb
• Gyors, gazdaságos mosáshoz. 
• Ideális kis mennyiségű, enyhén szennyezett 

ruhaneműkhöz.

Megjegyzés: Csökkentse a mosószer 
mennyiségét.

FOGYASZTÁSI ADATOK

Program

Hőmérséklet-
választó

(°C)

Töltet

(kg)

Víz

(l)

Energia

(kWh)

Program
kb.

időtartama
(óra:perc)

Pamut 95 5,0 67 2,30 2:25

Pamut 60 5,0 59 1,15 2:05

Pamut 40 5,0 59 0,80 2:10

Műszál 60 2,5 74 1,05 1:40

Műszál 40 2,5 71 0,60 1:25

Kímélő 40 1,5 78 0,70 0:45

Gyapjú 40 1,0 80 0,70 0:40

Kézi mosás 30 1,0 76 0,50 0:55

ADAGOLJA BE A MOSÓSZERT, ZÁRJA BE 
AZ AJTÓT, ÉS VÁLASSZA KI A PROGRAMOT

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS 
FUNKCIÓT

“Intenzív öblítés” gomb
• Növeli az öblítővíz mennyiségét és az 

öblítési ciklus időtartamát.
• Ez a funkció különösen alkalmas nagyon 

lágy vízzel rendelkező területeken, 
csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek 
ruháinak mosásakor.

“Öblítőstop” gomb
• A ruha az utolsó öblítővízben marad a 

befejező centrifugálási ciklus végrehajtása 
nélkül, ezáltal a ruha kevésbé gyűrődik 
össze és nem színeződik el.

• Ez a funkció különösen ajánlott a “Műszál” 
vagy “Kímélő” programhoz.

• Ez a funkció különösen hasznos olyankor, 
ha a centrifugálást egy későbbi időpontra 
kívánja halasztani, vagy csak vízleeresztést 
kíván végezni.

Az “Öblítőstop” funkció befejezése:
• Nyomja meg ismét az “Öblítőstop” gombot. 

a program automatikusan a kiválasztott 
mosási programhoz tartozó befejező 
centrifugálási ciklussal fejeződik be.

Ha a ruhákat nem akarja kicentrifugálni, a 
programválasztó gombot forgassa el a 
“Vízleeresztés” programra.

Másik program választása, amikor a program 
már elkezdődött:

1. Kapcsolja be a készüléket a “BE/KI” gomb 
megnyomásával.

2. Válassza ki az új programot.
3. Indítsa el a programot a “BE/KI” gomb 

megnyomásával.

1. A program végén a programválasztó 
visszatér stop állásba. 

2. A gép kiürítéséhez várja meg, amíg az 
ajtózár kiold (körülbelül 1 perc).

3. Kapcsolja ki a készüléket, nyissa ki az ajtót, 
és szedje ki a ruhaneműt.

4. Zárja el a csapot, és hagyja félig nyitva az 
ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.

• VÍZSZINT
Lehet, hogy nem látható, mivel a ciklus 
minimális vízfogyasztásra van optimalizálva 
anélkül, hogy engedményeket tettünk volna a 
mosási minőség rovására.

• CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG 
SZABÁLYOZÁSA
A centrifugálási sebesség automatikusan 
csökkenthető, vagy a centrifugálás ki is 
zárható kis töltetek vagy nagyon 
vízfelszívó ruhaneműk (pl. fürdőköpeny, 
fürdőszobaszőnyeg) esetén.
Ez a szabályozás megelőzi a ruhák és a 
készülék károsodását, valamint a töltet 
egyensúlyhiánya miatt a gép által keltett 
túlzott vibrációt és az emiatti hanghatást. 
magasabb centrifugálási sebesség 
választásával a zajszint növekszik.

• MOTORZAJ
Az új, elektronikus vezérlésű motor által 
keltett üzemi zaj nem ugyanaz, mint 
amelyhez a régi készülékeknél hozzászokott. 
Ne lepődjön meg - a modern technológiának 
modern a hangja is.

• A SZŰRŐ TISZTÍTÁSA
A szivattyú zavartalan működésének 
biztosítása érdekében rendszeresen 
ellenőrizze a szűrőt, és szükség esetén 
tisztítsa meg.

PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PROGRAM VÉGE

MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK A 
HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN


