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Megjegyzés: A készülék vezérlését érzékelők végzik. Kérjük, kerülje a túlzott mosószer-használatot.

Program Mosás típusa / Megjegyzések

Max.
töltet

kg

Mosószer és adalékok Választható 
funkciók

Hő-
mérsé-
kletvá-
lasztó

°C

Maximális 
centri-

fugálási
sebesség

ford/perc

A 
program 
időtar-

tama kb.

perc

Elő-
mosás

Fő-
mosás

Öblí-
tőszer

Fehé-
rítő

Fél-
töltet

Pamut 
előmosással

Erősen szennyezett lepedők, terítők, alsóneműk, ingek stb., amelyek tartós és a magas hőmérsékletnek ellenálló 
pamutból készültek. 
A maximális töltet erősen szennyezett ruhanemű esetén 3,5 kg.

5,0 Igen 1) Igen ❉ ❉ ❉
-től 

90-ig
Max. 2) 130

Pamut Mérsékelten szennyezett lepedők, terítők, alsóneműk, törölközők stb., amelyek tartós és a magas hőmérsékletnek 
ellenálló pamutból készültek. 5,0 — 1) Igen ❉ ❉ ❉

-től 
90-ig

Max. 2) 115

Színes Mérsékelten szennyezett, poliészterből (Diolen, Trevira); poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálas pamutból 
készült blúzok, ingek stb. 2,0 — 1) Igen ❉ — ❉

-től 
60-ig

Max. 2) 100

Gyors mosás Blúzok, ingek, pamutblúzok, sötét színű frottírruhák, farmerek stb., ha enyhén szennyezettek. 5,0 — 1) Igen ❉ — ❉
-től 

40-ig
Max. 2) 85

Műszál Enyhén szennyezett, poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálas pamutból készült 
blúzok, ingek stb. 2,0 — 1) Igen ❉ — ❉

-től 
40-ig

Max. 2) 70

Öblítés + 
Centrifugálás

Ennél a programnál lehetősége van keményítő vagy öblítőszer hozzáadására.
Ezt a programot egy intenzív centrifugálási ciklus követi. 5,0 — 1) — ❉ — ❉ Max. 2) 20

Centrifugálás Intenzív centrifugálási ciklust tartalmazó program. 5,0 — 1) — — — — — Max. 2) 15

Kímélő Kímélő kezelést igénylő textíliák és függönyök (ruhák, szoknyák, ingek, blúzok stb.). 1,5 — 1) Igen ❉ — —
-től 

40-ig
Max. 2) 55

Gyapjú Gépben mosható, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott gyapjú ruhaneműk.
Az “Öblítőstop” speciális funkció kiválasztásakor ne hagyja a ruhát túl sokáig az öblítővízben. 1,0 — 1) Igen ❉ — —

-től 
40-ig

Max. 2) 45

Öblítés + 
Centrifugálás

Ennél a programnál lehetősége van keményítő vagy öblítőszer hozzáadására.
Ezt a programot egy kímélő centrifugálási ciklus követi. 1,5 — 1) — ❉ — — Max. 2) 15

Centrifugálás Kímélő centrifugálási ciklust tartalmazó program. 1,5 — 1) — — — — — Max. 2) 10

Vízleeresztés Csak vízleeresztés, centrifugálás nélkül.
A programok alternatív lehetséges befejezése az “Öblítőstop” után. — — 1) — — — — — — 5

 “Hideg”

 “Készülék kikapcsolása”

 “Nincs centrifugálás”

❉: funkció / Igen: adagolás szükséges
1) Ne használjon folyékony mosószereket.
2) Max 400 rpm - AWT 2240

Max 500 rpm - AWT 2250

A program időtartamának adatai 
(irányértékek) maximális hőmérséklet 
melletti, speciális funkciók nélküli mosásra 
érvényesek.

AWT 2240/AWT 2250H
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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. Az “Energia címkén” szereplő adatok a “Színes pamut 60°C” programra vonatkoznak.
* A hátralévő idő kijelzője hasonlóképpen eltérhet a táblázatban szereplő értékektől, mivel az figyelembe veszi az 

adott időpontban a háztartásban meglévő körülményeket.
** A vízhőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a 

mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

1. Csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, 
hogy megfelelően záródnak-e.

2. Töltse be a mosószert és az egyéb 
adalékokat legfeljebb a “MAX” jelzésig az 
adagolóba a következők szerint:

• Előmosást és főmosást is tartalmazó 
program

• Főmosás program előmosás nélkül

• Textilöblítők

• Klórtartalmú fehérítő

• Folttisztító szerek

• Vízkő elleni szerek (ha szükséges)

3. Az óramutatók járásával megegyező 
irányban forgassa el a programválasztó 
gombot a kívánt programra.

4. Forgassa el a hőmérsékletválasztó 
gombot a kívánt hőmérsékletre.

 “Féltöltet” gomb 
• Csökkenti a vízfogyasztást a “Pamut” és a 

“Műszál” programoknál, különösen az öblítés 
alatt.

• Különösen alkalmas enyhén szennyezett 
ruhanemű és kisebb adag ruhák mosásához. 
Alkalmazásával a mosószer mennyisége is 
csökkenthető.

• Nem alkalmas magas hőmérsékletű 
programokhoz.

Nyissa ki a vízcsapot, majd a centrifugálási 
sebesség és a Be/Ki gombot a kívánt állásba 
forgatva (a jelzett centrifugálási sebesség vagy 
“Nincs centrifugálás”) válassza ki a kívánt 
centrifugálási sebességet. A visszajelző lámpa 
felgyullad.

ENERGIA- ÉS VÍZFOGYASZTÁSI ADATOK

Program Hőmérséklet

(°C)

Töltet

(kg)

Víz

(l)

Energia

(kWh)

A program 
időtartama

(perc)

Pamut 90 5,0 72 1,80 115

Pamut 60 5,0 72 1,15 115

Színes 60 2,0 66 0,80 100

Színes 40 2,0 66 0,40 100

Gyors mosás + 1/2 töltet 40 2,5 54 0,50 85

Műszál + 1/2 töltet 30 1,0 54 0,30 70

Kímélő 40 1,5 70 0,65 55

Gyapjú 40 1,0 70 0,55 45

A MOSÁSI CIKLUS ELŐKÉSZÍTÉSE NYOMJA LE A KÍVÁNT 
FUNKCIÓGOMBO(KA)T

PROGRAM ELINDÍTÁSA

A futó programok alatt az ajtó nem nyitható ki.
Az ajtó az összes program alatt automatikusan 
zár.
A program megállítása vagy áramkimaradás 
esetén az ajtózár körülbelül 1 perc elteltével 
automatikusan kiold.

• A programválasztó gomb a “STOP” 
jelzésnél van, a jelzőfény világít.

1. Forgassa a centrifugálási sebesség gombot 

kikapcsolt állásba “ ”. A jelzőfény kialszik.
2. A megfelelő gombok megnyomásával 

kapcsolja ki a speciális funkciókat.
3. Zárja el a vízcsapot.
4. Várja meg, amíg az ajtózár kiold (körülbelül 

1 perc).
5. Nyissa ki az ajtót és a mosódob ajtószárnyait, 

és vegye ki a mosott ruhát a gépből.

1. Forgassa a centrifugálási sebesség gombot 

kikapcsolt állásba “ ”, ha ki kívánja 
kapcsolni a készüléket. A jelzőfény kialszik.

2. Válassza ki az új programot, 
hőmérsékletet, centrifugálási sebességet 
és a funkciókat.

3. A készülék bekapcsolásához forgassa a 
centrifugálási sebesség gombot a kívánt 
centrifugálási sebességre. A jelzőfény világít.

1. Forgassa a centrifugálási sebesség 

gombot kikapcsolt állásba “ ”, ha ki 
kívánja kapcsolni a készüléket. A jelzőfény 
kialszik.

2. Állítsa a programválasztót “Vízleeresztés” 
állásba.

3. A “Vízleeresztés” program elindításához 
forgassa a centrifugálási sebesség gombot 
a kívánt centrifugálási sebességre.
Csak akkor nyissa fel az ajtót, amikor a 
programválasztó gomb a “STOP” jelzésnél 
van, és az ajtózár kioldott (kb. 1 perc 
elteltével).

• Miután bekapcsolta a mosógépet, az nem 
indul el azonnal: néhány másodpercre van 
szüksége, hogy reteszelje az ajtót, betöltse 
a vizet, és a dob ezután kezd forogni.

• A centrifugálás megszakított indítással 
kezdődik: a dob elkezdi és abbahagyja a 
forgást néhányszor, hogy javítsa a 
centrifugálás hatékonyságát, és jobban 
kiegyensúlyozza a ruhaneműt.

• A centrifugálási ciklus végén a dob néhány 
percig visszafele mozog: ez segítséget 
nyújt a ruhanemű kiszedésében. 

• Ne lépje túl a javasolt mosószer-adagolást: 
a túlzott habképződés megakadályozhatja 
a centrifugálást.

• A dob forgása leáll a mosási ciklus egyes 
lépéseinél az energiafogyasztás 
optimalizálása érdekében.

AJTÓZÁR

A PROGRAM VÉGE

ÚJ PROGRAM, CENTRIFUGÁLÁSI 
SEBESSÉG, FUNKCIÓ KIVÁLASZTÁSA A 
PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

A PROGRAM LEÁLLÍTÁSA, TÖRLÉSE, 
MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK A 
HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN


