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1 Pamut
előmosással

Min. 
Max. 95°

Erősen szennyezett, tartós és a magas hőmérsékletnek ellenálló pamut és lenvászon anyagok 
(ágynemű,  terítő, alsónemű, ingek stb.). 5,0 ❉ Igen ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Max. 1) 120

2 Pamut Min. 
Max. 95°

Enyhén vagy mérsékelten szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és 
lenvászonból készültek. 5,0 — Igen ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ Max. 1) 110

3 Műszál Min. 
Max. 60°

Enyhén vagy mérsékelten szennyezett poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert 
szálas pamutból készült blúzok, ingek, kezeslábasok stb. 2,0 — Igen ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ Max. 1) 85

4 Pamut
rövid

Min. 
Max. 40°

Enyhén szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és 
lenvászonból készültek. 2,5 — Igen ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ Max. 1) 75

4 Műszál
rövid

Min. 
Max. 40°

Enyhén szennyezett, pamutból, poliészterből, poliamidból vagy kevert szálas pamutból készült 
kezeslábasok és sportruházat. 2,0 — Igen ❉ — ❉ ❉ ❉ ❉ Max. 1) 75

5 Kímélő Min. 
Max. 40°

Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok. 1,5 — Igen ❉ — — ❉ ❉ — Max. 1) 70

6 Gyapjú Min. 
Max. 40°

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 ❉ — — ❉ — — Max. 1) 60

A Öblítés + Hosszú 
centrifugálás Min. 

Ennél a programnál öblítőszert és/vagy keményítőt használhat.
A program egy intenzív centrifugálással fejeződik be. 5,0 — — ❉ — ❉ ❉ ❉ — Max. 1) 20

B Hosszú 
centrifugálás — Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a “Pamut” programban lévő 

centrifugálási ciklus. 5,0 — — — — — — — — Max. 1) 15

C Öblítés + Rövid 
centrifugálás Min. 

Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a “Gyapjú” programban lévő centrifugálási 
ciklus. 1,5 — — ❉ — — ❉ ❉ — Max. 1) 15

D Rövid 
centrifugálás — Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a “Gyapjú” programban lévő centrifugálási 

ciklus. 1,5 — — — — — — — — Max. 1) 10

E Vízleeresztés — Csak vízleeresztés - nincs centrifugálás A műszálas, kímélő és gyapjú programok alternatív befejezési 
módja, és a ruhanemű idő előtti kiszedésére is szolgál. — — — — — — — — — — 6

 Pamut

 Műszál

 Kímélő kezelés/
Gyapjú

 Be/Ki

❉ : választható / Igen: adagolás szükséges
1) Max. 500 ford/perc - FL 5054

Max. 600 ford/perc - FL 5064

A Program becsült időtartama olyan 
beállításra vonatkozik, ahol a program 
hőmérséklete a maximális, és nincsenek 
kiválasztva speciális funkciók.

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 pár percig is tarthatnak.

 Féltöltet

 Nincs 
centrifugálás

 Öblítőstop

 Kímélő mosás

FL 5054/ FL 5064H
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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 Pamut 60°C programra vonatkoznak.

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.

“Féltöltet” gomb 
• Csökkenti a vízfogyasztást, különösen az öblítés 

alatt.
Enyhén szennyezett és kis mennyiségű 
ruhaneműkhöz (max. 3 kg) alkalmas.

“Nincs centrifugálás” gomb 
• Kiiktatja a centrifugálást a programból: nyomja 

meg a gombot. Kímélő kezelést igénylő 
ruhaneműkhöz alkalmas.

Megjegyzés: A “Pamut” és “Műszál” programok 
esetén egy rövid centrifugálási ciklusra 
mindenképpen sor kerül az öblítés 
optimalizálása érdekében, még akkor is, ha a 
centrifugálás kihagyását választotta.

FOGYASZTÁSI ADATOK

Program

Hőmérséklet-
választó

(°C)

Töltet

(kg)

Víz

(l)

Energia

(kWh)

Program becsült 
időtartama

perc

Pamut előmosással 95 5,0 80 2,00 120

Pamut 95 5,0 70 1,80 110

Pamut 60 5,0 70 1,20 110

Műszál 60 2,0 60 0,90 85

Pamut rövid 40 2,5 65 0,70 75

Műszál rövid 40 2,5 60 0,60 75

Kímélő 40 1,5 80 0,60 70

Gyapjú 40 1,0 80 0,60 65

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

VÁLASSZA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS 
FUNKCIÓT

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

“Kímélő mosás” gomb
• A mechanikus mosási erősséget erősről 

kímélőre csökkenti.

Másik program választása, amikor a program 
már elkezdődött:

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

2. Válassza ki az új programot, hőmérsékletet 
és funkciókat.

3. Indítsa el a programot a “BE/KI” gomb 
ismételt megnyomásával.

1. A program végén a programválasztó 
visszatér stop állásba. 

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

3. Kapcsolja ki a mosógépet, 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

Annak érdekében, hogy a vízfogyasztás 
kevesebb legyen anélkül, hogy 
engedményeket tegyünk a mosási minőség 
rovására, előfordulhat, hogy a vízszint nem 
látható.

A szivattyú szűrőjének tisztítása

Javasoljuk a szűrő rendszeres ellenőrzését és 
alkalmankénti tisztítását.

Mosási ciklus

A mosási ciklus alatt a dob forgása többször is 
leáll az energiafogyasztás optimalizálása 
érdekében.

Megnövelt centrifugálási hatékonyság

A centrifugálás alatt a dob forgása többször is 
leáll és újraindul: e módszer révén a 
mosógépek a centrifugálást megnövelt 
hatékonysággal hajtják végre.

PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

PROGRAM VÉGE

MEGJEGYZÉSEK ÉS JAVASLATOK A 
HASZNÁLATTAL KAPCSOLATBAN


