A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT

HU

A mosógép rendeltetésszerû használata érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési utasítást.
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozóvezetéket is - csak szakember (szerviz) javíthatja.
1. A szállításhoz szükséges rögzítõk leszerelése
A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a palásttal együtt rögzítve van. Az elsõ bekapcsolás elõtt a mosógépet
teljesen ki kell csomagolni. Vegye ki a polisztirol állványt a gép alól, és szerelje le a rögzítõ fémlécet a palást hátsó
faláról (külön fejezet A rögzítések leszerelése).
Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.
2. Az elsõ mosóciklus
A mosógép elsõ használata elõtt járasson le egy egész mosási ciklust szennyes nélkül, hogy a mosógép belsõ
része az esetleges portól vagy kosztól kitisztuljon.
1. Állítsa be a színes ruhás 60° C programot
2. A II mosószertartályba tegyen 2 evõkanál mosószert.
3. A mosógépet kapcsolja be (Programtáblázat).

A MOSÓGÉP LEÍRÁSA
1. A mosógép ajtaja
2. A mosóüst ajtaja
3. A mosószer tartálya
4. A mosódob ajtaja
5. A vízelvezetõ csõ fedele
6. Kitámasztó kar (a mosógép típustól függõen)
7. Lábazat
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A MOSÓGÉP HASZNÁLATBA VÉTELE ELÕTT
1. Gyõzõdjön meg arról, hogy a szállítás során nem
sérült-e meg a mosógép, jól záródik-e a mosógép
és a mosóüst fedele.
2. A mosógép otthoni használatra készült és csak
háztartási célokra használható. Egyéb alkalmazás
esetén a jótállás ill a garancia érvényét veszti.
3. Szerelje le a szállításhoz felszerelt rögzítõ fémlécet

(errõl részletesebb információt A szállítási
rögzítések leszerelése c. fejezetben olvashat).
4. Ne feledje, hogy a mosógépnek a villamos hálózatra,
vízvezetékre és a csatornahálózatra történõ csatlakoztatását kizárólag szakember végezheti a gyártó és
a helyi biztonsági elõírások betartásával.

KÖRNYEZETVÉDELEM
1. A csomagoláshoz felhasznált anyagok 100 %-ig újrahasznosíthatók, ezt igazolja a rajtuk található jel is
2. A mosógép újrahasznosítható anyagokból készült. Ha a
mosógépet már többé nem kívánja használni, ajánlja fel
átvételre a helyi hulladékgyûjtõben.
3. A mosó- és öblítõszerek adagolásakor tartsa be a gyártó
által ajánlott mennyiséget. A túladagolás túlzott habzást és
csökkenõ mosóhatást eredményezhet.
4. A víz és a villamos energia megtakarítása érdekében
törekedjen arra, hogy mindig a megengedett maximális
mennyiségû ruhanemût mossa - a mennyiség függ a
programtól.
5. Az enyhén szennyezett ruhát elõmosás nélkül mossa.
6. A kevésbé szennyezett ruha mosásához alacsonyabb
hõmérsékletet és Gyors programot állítson be.
7. Kis mennyiségû ruhanemû mosásakor nyomja meg a feles
mosás gombját, és csökkentse a mosószer adagját.
8. Mosás elõtt folttisztítót és fehérítõt csak akkor használjon,
ha feltétlenül szükséges.
9. Amennyiben szárítóberendezést is használ, akkor a
mosógépen maximális centrifuga fordulatszámot válasszon,
hogy csökkentse a szárítógép áramfogyasztását.

BIZTONSÁGI ELÕÍRÁSOK
1. A csomagoláshoz használt anyagok gyerekekre
nézve veszélyesek lehetnek . Ezért elõlük jól elzárva
tárolja a csomagolóanyagokat (mûanyag fólia,
polisztirol elemek).
2. Tisztítás és karbantartás elõtt mindig húzza ki a
hálózati csatlakozóvezetéket a konnektorból, és

kapcsolja ki a mosógépet.
3. Mosás után a mosógépet kapcsolja ki, és zárja el a
vízcsapot.
4. A mosógép ajtaját sohase nyissa ki erõszakkal.
5. Ne engedje, hogy gyerekek játszanak a mosógéppel,
tilos bemászniuk a dobba!

A MOSÓGÉP SZÁLLÍTÁSA
1. Válassza le a gépet a hálózatról.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a vízbevezetõ és a leeresztõ csövet.

4. Engedje ki a mosógépbõl a bennmaradt vizet.
5. A mosógépet függõleges helyzetben szállítsa.
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A RUHANEMÛ OSZTÁLYOZÁSA
1. A ruhanemût aszerint osztályozza, hogy
hmilyen alapanyagból készült
pamut, mûszál, keverék, selyem, gyapjú, viszkóz
hmilyen színû
különítse el a fehér és a színes ruhanemût. Az új
színes ruhanemût tanácsos elõször külön mosni
hmilyen méretû
elõnyös kis és nagy darabokat együtt mosni - javul
ezáltal a mosás hatékonysága és a ruhanemû
eloszlása a dobban a centrifugálás során
hmilyen az ellenálló képessége
- A kényes ruhanemût mossa külön: használjon
speciális programot a tiszta gyapjú, a függöny és
selyem ruhanemû mosásához
- A függönyökrõl távolítsa el a kapcsokat, vagy
necchálóban illetve hasonlóban mossa.
- Csak olyan ruhanemût mosson a mosógépben,
amelynek gépi mosását a gyártó is engedélyezi
- Harisnyát, öveket és más apró darabokat speciális
mosógépben való mosáshoz készült necchálóban
mossa.
2. Ne feledkezzen meg a zsebek kiürítésérõl.
Az érmék, biztosítótûk vagy más hasonló tárgyak
károsíthatják a ruhanemût, a dobot vagy a mosóüstöt.
3. Cipzárak, csatok ...
A cipzárakat húzza össze, a csatokat, kapcsokat stb.
kapcsolja be, a laza öveket és szalagokat kösse
meg.

FOLTELTÁVOLÍTÁS
hA mosás során a vér, tej, tojás és egyéb szerves
anyagok okozta foltok általában eltûnnek a mosószerekben levõ enzimek hatására.
hA vörösbor, kávé, tea, fû, gyümölcs stb. okozta
foltok eltávolítása érdekében tegyen a fõmosáshoz
az adagolóba speciális folttisztító szert.
hA különösen makacs foltokat kezelje a mosás elõtt.

A RUHA MOSÓDOBBA TÖLTÉSE
1 Nyissa ki a mosógép ajtaját (húzza felfelé)!
2 Nyissa ki az üst ajtaját (húzza meg a fogantyút)!
3 Nyissa ki a mosódob ajtaját, a kisebb ajtót nyomja be, a
nagyobb ajtót megfogva!
4. Töltse meg a mosódobot ruhanemûvel!
5. A mosódob ajtaját csukja be, és gyõzõdjön meg róla, hogy
jól be van-e zárva!
A mosógép maximális töltése a fehérnemû fajtájától
függõen:
- pamut (kissé vagy közepesen szennyezett) - max. 5 kg
- pamut (erõsen szennyezett ) - max. 4 kg
- mûszálas - max. 2 kg
- gyapjú vagy kényes ruhanemû - max. 1 kg
Ha ezeket a megadott mennyiségeket túllépi, a mosás
eredménye nem lesz megfelelõ, és a ruha meggyûrõdik.
A mosógépet ne terhelje túl:
- ne mosson benne nagy darab ruhanemût,
- pokrócot, szõnyeget, nagyobb szivacsos anyagokat
A nagyobb és kisebb ruhadarabokat felváltva helyezze a
mosógépbe.
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A MOSÓ- ÉS LÁGYÍTÓSZEREK ADAGOLÁSA
A MEGFELELÕ MOSÓSZER KIVÁLASZTÁSA
A mosószer kiválasztása függ
ha ruhanemû fajtájától (pamut, mûszál, finom
ruhanemû, selyem, gyapjú),
ha ruhanemû színétõl,
ha mosáshoz választott hõmérséklettõl,
ha szennyezõdés fajtájától és mértékétõl.

ADAGOLÁS
A gyártó által ajánlott adagolás leírása megtalálható a
mosószerek csomagolásán. A mennyiség függ
ha szennyezõdés mértékétõl és fajtájától,
ha mosnivaló mennyiségétõl
- maximális mennyiség - a gyártó ajánlása szerint
- feles mosás - kb. az elõzõ mennyiség 3/4 része
- kis mennyiségû ruhanemû (kb. 1 kg) - a normál
mennyiség 1/2 része
ha víz keménységétõl (érdeklõdjön a vízmûveknél).

Bármilyen fajtájú és márkájú mosószert használhat,
amely megfelel az automata háztartási mosógépben
történõ mosáshoz.
VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT
Vízkeménységi
fok
1

Jelölés
lágy

Angol fokozat
°eH
0-9

Német fokozat
°dH
0-7

Francia fokozat
°fH
0-12

2

közepesen kemény

10-17

8-14

13-25

3

kemény

18-26

15-21

26-37

4

nagyon kemény

> 26

>21

>37

JÓTANÁCSOK A MEGFELELÕ ADAGOLÁSHOZ
Ha nem elegendõ a mosószer, a ruhanemû nem lesz
foltmentesen tiszta. Ezenkívül nõ a lerakódás, ami
károsíthatja a fûtõtestet és a dobot.
hErõsen koncentrált mosószerek használatánál
elkerülheti az öblítési problémákat, ha a mosószerhez adott speciális adagolót használja, amellyel a
mosószert közvetlenül a dobba lehet helyezni.
hA sötét színû ruhanemûn maradó fehér foltokat az
okozza, hogy a modern, foszfátmentes mosószerekben levõ, a víz lágyítását szolgáló összetevõ nem
oldódott fel kellõképpen. Ezek a foltok kefével
távolíthatók el. Ilyen esetben inkább folyékony
mosószerek használatát ajánljuk.
hFehérítõszerek használata esetén az adagoláskor
tartsa be a gyártó cég ajánlását. A túladagolás
károsíthatja a ruhanemût.

hA mosó- és öblítõszereket gyermekek elõl elzárva,
száraz helyen tárolja.
Csak automata háztartási mosógépekhez készült
mosó- és öblítõszereket használjon.
hVízlágyító, folttisztító vagy fehérítõ használata esetén
gyõzõdjön meg arról, hogy az adott szer használható-e mosógépben.
hNe használjon oldószert (triklór-etilén, benzin stb.).
hKoncentrált öblítõszer használatakor vízzel hígítsa
az öblítõszert a max. szint jelzésig a mosógép
öblítõszer adagolójában.
hNe tegyen a mosógépbe vegytisztítandó ruhanemût.
Megjegyzés: A mosószerek túladagolása árt a
környezetnek és az Ön mosógépének (ha a fehérnemû
úszik a habban a mosás hatásfoka csökken, az öblítés
elégtelen lesz, és fennáll a hab kifolyásának veszélye).
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A MOSÓ- ÉS LÁGYÍTÓSZEREK ADAGOLÁSA
Az Ön mosógépe négy mosószertartállyal van
felszerelve, amelyekbe a szereket adagolhatja:
- elõmosáshoz
I
- mosáshoz
II
- fehérítéshez
- öblítéshez
A szükséges szereket a mosógép bekapcsolása elõtt
kell berakni az egyes tartályokba.
A folyékony szereket lassan öntse a gépbe. Soha ne
lépje túl az ajtó üvegén található MAX vonalat.
Ellenkezõ esetben a szer kifolyik a mosóüstbe az ajtó
becsukása után. A koncentrált termékeknél ne lépje át
az elsõ vonalat. A mosószertartály ajtaját lassan zárja
be.
Ha a lágyítószerek a mosási ciklus alatt kerülnek a
mosóüstbe és a mosószerrel elegyednek, akkor ez
túlzott habképzõdéshez vezethet. Ezért ajánlatos az
elõzõ fejezetben leírt utasításokat betartani.
Öblítõszerek
Az öblítõszerek a mosott fehérnemût lágyítják,
könnyítik a vasalást, az antisztatikus szerek pedig
kellemessé teszik a használatát.
Fehérítés, festés, színtelenítés
Ezek a fehérnemû kezelési módok automata mosógépekben is végezhetõk, de nem ajánljuk a következõ
szempontok miatt:
l a fehérítés és a színtelenítés szakaszában, különösen a klór tartalmú szerek, kockáztatják a mosógép
fém részeinek rozsdásodását
l a színtelenítésnél a mosógép mûanyag és gumi
részei befestõdhetnek.
A fehérítõ és színtelenítõ szerek igénybevételekor be
kell tartani az elõírt adagolást a használati utasítás
szerint. Rögtön a beadagolás után indítson el egy
mosási programot Az esetleges csöppeket törölje le a
mosógéprõl!
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A kemény és a lágy víz
Azokon a területeken, ahol a víz kemény, azt ajánljuk,
hogy a mosószerrel együtt használjon vízlágyítót,
amivel megakadályozza a vízkõ kialakulását a melegítõtesten. Hogy ha nagyon lágy a vizük, a mosóvíz
túlhabozhat. Ez esetben használjon habzásgátló szert.
Mind a két szert adagolja a mosószerrel együtt a II
tartályba.
A túlhabzás elleni védelem
Az Ön mosógépe egy túlhabzás elleni védõrendszerrel
van ellátva, amely a centrifugálás közben lép mûködésbe (a mosópor túladagolásából bekövetkezõ túlhabzás). Ha a hab jelenlétét a gép még a centrifugálás
kezdete elõtt észleli, a védelmi rendszer kikapcsolja a
centrifuga motorját, így a gép a ruhát nem csavarja ki.

FONTOS INFORMÁCIÓK A MOSÓGÉP TEVÉKENYSÉGEIRÕL
Azon aggodalmak elkerülése érdekében, hogy a
mosógép esetleg nem kielégítõen fog mûködni,
szeretnénk felhívni figyelmét néhány egyedi vonásra:
1. A mosógép nem lép mûködésbe rögtön a bekapcsolás után, hanem csak 15-20 másodperc elteltével
kezdi meg a vízbetöltést. Ennyi idõ szükséges az
ajtó elektromos zárjának bezárására. A dob csak
bizonyos mennyiségû víz betöltése után kezd el
forogni.
2. Pamut és ellenáló szintétikus anyag mosásánál az
utolsó centrifugálást követõen a program folytatódik, és a dob még körülbelül 3 percig váltakozva
forog az egyik ill. a másik irányba, ami a ruhanemû
centrifugálás utáni lazítására szolgál.
3. A centrifugálásra megszakított kezdés jellemzõ - a
dob néhányszor forogni kezd majd megáll - ez az

úgynevezett megemelt hatékonyságú szakaszos
centrifugálás.
4. A mosógép tetejének eleje és a mosógép külseje
üzemeltetés közben az elektromos ajtózártól
felmelegedhet, de ez nem hiba.
5. Az elektronikus biztonsági zár a mosási ciklus alatt a
mosógép ajtaját zárva tartja, és a kikapcsolás után
körülbelül egy percet kell várni, amíg az ajtót ki
lehet nyitni (ha a mosógépet még a forró víz
idejében kapcsolta ki, az ajtónyitás idõpontja 15
perccel hosszabbodhat).
Információkat arról, hogy hogyan lehet a mosási
programokat beállítani vagy a már megkezdett
programot megváltoztatni, valamint, hogy mit kell
tenni a mosás befejeztével, a programtáblázatot
tartalmazó külön kis lapon találhat.

A VILLAMOS ENERGIA ÉS VÍZ FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK
Program

Hõmérséklet
(°C)

Mosn.
mennyisége (kg)

Energiafogyasztás
(kWh)

Víz
fogyasztás
(l)

A program
hossza
(perc.)

Pamut
elõmosás nélkül

95

5

kb. 2,0

kb. 66

120

Pamut

60

5

kb. 1,15

kb. 59

80

Pamut/színes

40

5

kb. 0,6

kb. 59

65

Mûszálas

40

2

kb. 0,5

kb. 54

65

Finom ruhanemû

30

2

kb. 0,3

kb. 59

55

Gyapjú

30

1

kb. 0,3

kb. 59

45
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
Az Ön mosógépét egyszerû tisztán tartani. A mosógép
külsejét és mûanyag részeit rendszeresen le kell
mosni mosogatószeres langyos vízbe mártott
ronggyal vagy szivaccsal, és szárazra kell utána
törölni. Soha ne használjon maró hatású vegyi
szereket a tisztításhoz.
Mosószertartály tisztítása
1. Nyissa ki a mosóüst ajtaját, amiben a mosószertartály van.
2. Mindkét oldalon egyszerre nyomja be a rugós
kiszögelést. Az ajtó alja így kilazul, és ezt
lehajlíthatja.
3. Minden egyes mosószertartályt a következõ módon
tisztítsa ki:
l A tartályt töltse meg forró vízzel, utána gyorsan
zárja be az üst ajtaját, várjon kb. 1 percet. A
forró víz kifolyik az A nyílásokon
l Ugyanígy tisztítsa ki a többi tartályt is.
4. A mosószertartály kitisztítása után zárja be az
összes ajtót, és futtasson le egy Öblítés /
centrifugálás programot.
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KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS
A szivattyú szûrõjének tisztítása
A mosógép egy öntisztító szûrõvel van ellátva, amiben
olyan nagyobb tárgyak (érmek, gombok, csatok)
megakadnak, amelyek a szivattyút megállítanák. Ezért
idõnként ellenõrizni kell a szûrõt, hogy szükséges-e a
tisztítása. A szûrõ tisztításánál a következõképpen
járjon el:
1. A vízelvezetõ tömlõ végét hajlítsa minél közelebb a
földhöz, és vezesse el a vizet egy alacsony edénybe.
2. A kitámasztó kart billentse ki a mosógép elsõ falára
merõleges helyzetbe (típustól függõen).
3. Nyissa ki az elvezetõ csõ fedelét egy tompa eszköz
segítségével. Az elvezetõ csõ nyílása ezzel láthatóvá
válik
4. Csavarja ki a szûrõt (az óra járásával ellentétes
irányban), és a szivattyú alá helyezzen egy ruhát a
kifolyó víz felfogására.
5. Tisztítsa ki a szivattyút, csavarja be a szivattyú
fedelét, helyezze vissza.
6. Helyezze vissa a fedelet és a kitámasztó kart (típustól
függõen) eredeti állásába.
A mosóüstbe esett tárgyak kivétele
A dobban van egy kivehetõ borda, amely a dob
palástján levõ nyílásokat takarja, melyeken keresztül az
üst és a dob közé beesett tárgyak kivehetõk. A
kiemelhetõ borda a dob ajtajával szemben van.
Következõképpen szerelhetõ ki:
1. Vegye ki a dobból a fehérnemût. Forgassa el a dobot
egy fél fordulattal. Két ovális nyílást talál a dob
palástján, melyeket belülrõl a borda fedi.
2. A csavarhúzóval nyomja be a borda mûanyag,
henger alakú bütykét, és egyidõben tolja el a bordát
jobbra. Ekkor a borda a dobba esik.
3. Forgassa el a dobot úgy, hogy az ajtó felfelé legyen,
nyissa ki az ajtót, és az ovális nyíláson keresztül
vegye ki az üstbe esett tárgyat.
4. Szerelje vissza a bordát. A borda bütykét tegye a
dob palástján lévõ nyílás szélesebb részébe és tolja
a bordát balra.
5. Zárja be a dob ajtaját, forgassa el a dobot egy fél
fordulattal, és gyõzõdjön meg róla, hogy a borda 6
bütyke rendesen ül a dob palástjában és a biztonsági pecek is a helyén van.
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HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ
A mosógép nem mûködik:
- Rendesen becsukta a mosógép ajtaját?
- Kinyitotta a vízcsapot a mosógép vízbevezetéséhez?
- A dugaszvilla be van dugva a dugós csatlakozó
aljzatba, és van-e benne áram (esetleg kikapcsolt az
automata biztosíték)?
- A programbeállító gomb be van-e helyesen állítva a
mosóprogram elejére?
A ruhanemû nincs kicsavarva:
- Nem használt túl sok mosószert, ami túlhabzáshoz
vezetett, és így a motorvédelem kikapcsolta a
centrifugálást ?
A mosógép a mosóprogram közben leáll:
- Nincs megszakítva a villanyáramkör, vagy lekapcsolva
a biztosíték?
- Nincs megszakítva a víz bevezetése?
- Nem kapcsolta ki valaki véletlenül a mosógépet?
Túl sok idõt vesz igénybe mig a mosógép megtelig
vízzel:
- A vízcsap teljesen ki van nyitva?
- Nincs-e megtörve a vízbevezetõ tömlõ?
A készülék folyik:
- Rendesen be van-e zárva a szivattyú szûrõje?
- Helyesen van-e a vízbevezetõ és vízelvezetõ tömlõ
csatlakozva?
A mosógép ajtaját nem lehet kinyitni:
- Kivárta-e a mosóciklus vége után szükséges kb. 1

percet, hogy az ajtó elektromos zárja kioldjon?
A mosógép nem kezd rögtön mosni a bekapcsolása
után:
- Ez normális, mert a víz a mosógépbe csak a zár
bezárása után kezd befolyni (kb. 15 másodperc), és
a dob forgása bizonyos mennyiségû víz befolyása
után kezdõdik.
A mosószertartályban mosószer maradt:
- Nem túl gyenge a víznyomás?
- Teljesen ki van-e nyitva a vízcsap?
Túl nagy a habzása:
- Nem adagolt túl sok mosószert?
- Az automata mosógépbe megfelelõ mosószert
használt-e?
A mosógépbe egyszerre befolyik és kifolyik a víz:
- A vízelvezetõ tömlõ nincs elég magasan.
- A vízelvezetõ tömlõ nem légmentesen csatlakozik a
lefolyóval.
A fehérnemû nem tiszta a mosás után:
- Nem tett-e túl sok ruhanemût a dobba?
- Helyesen adagolta-e a mosószert?
- Helyesen állította-e be a mosóprogramot, a helyes
hõmérsékletet választotta-e?
A ruhanemû színtelen vagy összement:
- Helyes mosóprogramot választott?
- Helyes hõmérsékletet választott?

SZERVIZ
A szerviz kihívása elõtt
1. Próbálja megoldani a problémát (lásd Hibakeresési útmutató).
2. Futtassa le még egyszer a programot, így megállapíthatja, megismétlõdik-e
a hiba.
3. Amennyiben a mosógép továbbra is ugyanazt a meghibásodást mutatja,
telefonáljon a szervizbe és adja meg
ha hiba pontos leírását, miben mutatkozik meg, melyik programban stb.,
ha mosógép típusát,
ha szervizkódot (12 jegyû szám a SERVICE felirat után),
Ez a matrica a mosógép hátlapján található.
ha pontos lakcímét,
htelefonszámát a helyi hívószámmal együtt.
MÛSZAKI ADATOK
Méretek (M x Sz x M):
A hidegvízellátás:
Tömege:
Az áramellátás:
A fûtõtest teljesítménye:
Maximális ruhamennyiség:
A centrifugálás max. fordulatszáma:
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85 x 40 x 60 cm
5 - 100 Ncm2
kb. 64 kg
230V - 50 Hz - 10A
1850 W
5 kg
típustól függõen

Whirlpool Országos Márkaszerviz
és Vevõszolgálat
1074 Budapest, Dob u. 3 sz.
Tel. 2-680-610

A SZÁLLÍTÁSI RÖGZÍTÉSEK LESZERELÉSE
1. Kövesse a csomagoláson lévõ utasítást.
2. A mosógépet döntse kissé hátrafelé, és vegye ki
alóla a polisztirol alátétet.
3. Szerelje le a mosógép hátlapjáról a szállításhoz a
dobot rögzítõ fémlécet.
- Csavarhúzóval vagy 8-as csõkulccsal csavarja ki a
2 darab A jelzésû csavart.
- Ugyanazon szerszámmal csavarja ki a 4 darab B
jelzésû csavart.
4. A hátlapon levõ csõtartóból vegye ki a 2 darab,
téglalapalakú C jelzésû dugót, s helyezze azokat a
mosógép szekrényén levõ D jelzésû nyílásokba.
Megjegyzés: A mosógépet mindig függõleges
helyzetben szállítsa vagy mozgassa.

A MOSÓGÉP BESZERELÉSE
hA mosógépet a villamos hálózat, a vízvezeték és a
csatornahálózat csatlakozása közelében helyezze el.
hA mosógép elhelyezéséhez szükséges terület min.
kb. 40 cm széles és 60 cm mély. Feltétlenül le kell
szerelni a mûanyagból készült csõtartót a hátlapon.
hA mosógép áthelyezését nagyon megkönnyíti

(egyes típusoknál) a gép elején található rögzítõkar.
A rögzítõkar kihúzása után a gép könnyen kerekeken
mozgatható.
Megjegyzés: Nagyon fontos, hogy a készülék alsó
részén lévõ nyílásokat ne zárja el, ha a gépet szõnyegen állítja fel.

A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA A VÍZVEZETÉKRE
Amennyiben a készüléket erõs hõmérséklet-ingadozásnak
kitett helyiségben állítja fel, ajánlatos minden mosás után
kiengedni a mosógépbõl az összes vizet (lásd a Szivattyú
tisztítása részt), és le kell szerelni a csatlakozócsövet a
vízcsapról.
A mosógépnek a vízvezetékre és a csatornahálózatra
történõ csatlakoztatása során tartsa be a helyi elõírásokat.
A VIZBENEZETÕ CSÕ
A vízbevezetõ csövön levõ anyacsavart kézzel csavarja fel a
vízcsapra.
A meghúzáshoz ne használjon semmilyen szerszámot.
Túl nagy erõ alkalmazása megrongálhatja az anyacsavart.
A mosógép széles víznyomás tartományban képes
megfelelõen mûködni: minimum 5 Ncm2 - maximum 100
Ncm2. Ha a nyomás túl magas vagy túl alacsony, vagy
ha más problémát észlel, forduljon szakképzett vízvezeték
szerelõhöz.
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A MOSÓGÉP CSATLAKOZTATÁSA A CSATORNAHÁLÓZATRA
Megjegyzés A mosógép üzembe helyezése során szerelje
fel az U alakú csõtartót, amely a szállítás során a
lefolyócsövet és a vízbeeresztõ csövet fogja össze (lásd a
csõtartón lévõ ábrát).
A KIFOLYÓCSÕ
A mosógép kifolyócsöve az alábbi háromféle módon
csatlakoztatható a csatornahálózatra
a) állandó bekötés közvetlenül a csatornába
A csatornacsõ átmérõje legalább 3 cm kell legyen. A szifon
hatás elkerülése érdekében a kifolyócsõ vége legalább 55
cm-re legyen a padlószinttõl. (Lásd a szemközti ábrát.)
b) mosdón át történõ elvezetés
A kifolyócsõ meghajlított végét akassza be a mosdó
peremébe.
Rögzítse úgy a csövet, hogy gyerek vagy a víz nyomása ne
mozdíthassa el (lásd a szemközti ábrát).
c) a mosogató szifonjába
Ügyeljen arra, hogy a felerõsítés helye min. 55 cm
magasságban legyen a padlótól. (Lásd a szemközti ábrát.)

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS
Ez a termék megfelel az Európai Gazdasági Közösség
9368EEC zavarszûrési irányelveinek.
A mosógép használatbavétele elõtt gyõzõdjön meg
arról, hogy lakásában a tápfeszültség megfelel-e a
mosógép címkéjén feltüntetett adatoknak (a címke a
hátlapon található).
Figyelem: ezt a készüléket kötelezõ földelni.
A gyártó cég nem vállal felelõsséget azokért a károkért,
melyek a fenti utasítás megszegése miatt következtek
be. Ezért javasoljuk, hogy ellenõriztesse a lakásában a
földelés helyességét illetve azt, hogy az megfelel-e a
helyi elõírásoknak és törvényeknek.
Ne használjon elosztót vagy hosszabbítót.
Ha ezek használata elkerülhetetlen, akkor csak
megfelelõ, legalább a készülék áramfelvételére
méretezett típust használjon.
Probléma esetén forduljon szakképzett villanyszerelõhöz.
A mosógép speciális elektromos csatlakozó zsinórral
rendelkezik. Ha szükség lenne a cseréjére, akkor ezt
csak a márkaszervizen kereszül végezheti, mivel csak
az eredeti zsinórt használhatja. Ennek az alkatrésznek
a megrendelési száma : 4819 321 18292.
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A mosógép javítását bízza szerviz szakemberére.
Minden beavatkozás elõtt a csatlakozó kábel villásdugóját ki kell húzni a dugaszoló aljzatból.
A gyártó nem vállal felelõsséget az olyan károkért és
egészségkárosodásért, amelyek az elõírások megszegése miatt történtek.

