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See toode on valmistatud keskkonnasõbralikes tingimustes, kasutades uusimat tehnoloogiat.
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1 Üldised ohutusjuhised
Siit leiate turvalisuse alased juhised, mis aitavad vältida kehavigastusi ja 
materiaalset kahju. Kui neid juhiseid ei järgita, muutuvad mis tahes garantiid 
kehtetuks.

1.1 Elu ja vara ohutus
u Ärge paigaldage seadet vaibaga kaetud põrandale. Elektrilised osad 

kuumenevad üle, sest õhk ei saa seadme alt läbi liikuda. See võib põhjustada 
probleeme toote töös.

u Kui te seadet ei kasuta, eemaldage toitejuhtme pistik pistikupesast.
u Jätke paigaldus ja remont alati volitatud hooldustehniku hooleks. Tootja 

ei vastuta kahju eest, mis on tingitud kvalifitseerimata isikute tehtud 
protseduuridest.

u Vee sisse- ja väljalaskevoolikud peavad alati olema terved ja korralikult 
kinnitatud. Vastasel juhul võib vesi lekkida.

u Ärge kunagi avage pesumasina ust ega eemaldage filtrit, kui seadmes on 
vett. Muidu võib kuum vesi välja voolata ja tekitada põletushaavu.

u Ärge püüdke lukustatud ust jõuga avada. Ukse saab avada mõni minut 
pärast pesutsükli lõppu. Pesumasina ukse jõuga avamisel võivad uks ja 
lukustusmehhanism kahjustuda.

u Kasutage ainult automaatpesumasinate jaoks ette nähtud pesuvahendeid, 
pesupehmendajaid ja lisaaineid.

u Järgige alati rõivasiltidel ja pesuvahendi pakendil olevaid juhiseid.
1.2 Laste ohutus
u Lapsed alates 8. eluaastast ja füüsilise, meele- või vaimupuudega isikud, 

samuti puudulike kogemuste ja teadmistega isikud tohivad seadet kasutada 
tingimusel, et nad teevad seda järelevalve all või neile on selgitatud seadme 
kasutamisega seotud ohte ja seadme ohutut kasutamist. Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Lastel ei ole lubatud teha seadme puhastus- ja 
hooldustöid, välja arvatud kellegi järelevalve all. Bērniem, kas ir jaunāki par 
3 gadiem, ir jāliedz piekļuve, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.

u Pakkematerjalid võivad olla lastele ohtlikud. Hoidke pakkematerjale kindlas 
kohas väljaspool laste käeulatust.

u Elektriseadmed on lastele ohtlikud. Jälgige, et lapsed ei oleks töötava seadme 
läheduses. Ärge laske neil seadmega mängida. Kasutage lapselukku, et 
lapsed ei saaks seadet kasutada.

u Kui lahkute ruumist, kuhu pesumasin on paigaldatud, sulgege seadme uks.
u Hoidke kõiki pesuvahendeid ja lisaaineid kindlas kohas väljaspool laste 

käeulatust, suletud mahutis või pakendis.See toode on valmistatud keskkonnasõbralikes tingimustes, kasutades uusimat tehnoloogiat.
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1.3 Elektriohutus
u Kui seade läheb rikki, ei tohi seda kasutada enne, kui volitatud hooldustehnik 

on rikke kõrvaldanud. Elektrilöögi oht!
u Seade on konstrueeritud nii, et see jätkab tööd ka pärast voolukatkestuse 

lõppu. Kui soovite programmi tühistada, vt jaotist "Programmi tühistamine".
u Ühendage seade maandatud seinakontakti, mida kaitseb 16  A kaitse. 

Maandussüsteemi peab kindlasti paigaldama kvalifitseeritud elektrik. 
Meie firma ei vastuta kahjude eest, mis võivad tekkida toote kasutamisel 
maanduseta (isegi kui see on kohalike eeskirjadega lubatud).

u Ärge kunagi peske seadet seda veega pritsides või sellele vett kallates! 
Elektrilöögi oht!

u Ärge kunagi puudutage toitepistikut märgade kätega! Ärge haarake 
toitejuhtmest, et eemaldada seadme pistik toitepesast, vaid eemaldage see 
alati nii, et hoiate ühe käega pesast ja tõmbate teise käega pistikust.

u Paigaldamise, hoolduse, puhastamise ja remondi ajaks tuleb seade lahutada 
vooluvõrgust.

u Kui toitejuhe on katki, laske see ohtude vältimiseks välja vahetada 
tootjal, müügijärgses teeninduses, samaväärse kvalifikatsiooniga isikul 
(soovitatavalt elektrikul) või maaletooja poolt määratud spetsialistil.

1.4 Kuumade pindadega seotud ohutus

Kui pesta pesu kõrgel temperatuuril, muutub 
pesumasina ukseklaas tuliseks. Seetõttu tuleb 
eriti lapsi töötava pesumasina uksest eemal 
hoida, et nad ei saaks seda katsuda.
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2 Olulised keskkonnakaitsejuhised

2.1 Vastavus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete direktiivile
Seade vastab Euroopa Liidu elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) direktiivile 
(2012/19/EL).  Seadmel on elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete (WEEE) liigitustähis.
Toode on valmistatud kvaliteetsetest osadest ja materjalidest, mis on taaskasutatavad ja 
sobivad ringlussevõtmiseks. Ärge visake kasutuks muutunud seadet tavalise olmeprügi ega 
muude jäätmete hulka. Toimetage see vastavasse kogumispunkti, mis tegeleb elektri- ja 
elektroonikaseadmete ringlussevõtuga. Kogumispunktide kohta saate teavet kohalikust 
omavalitsusest. 

Vastavus ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale direktiivile:
Olete ostnud seadme, mis vastab ohtlike ainete kasutamise piiramist käsitlevale Euroopa Liidu direktiivile 
(RoHS) (2011/65/EL).  See ei sisalda direktiivis sätestatud kahjulikke ega keelatud materjale.

2.2 Teave pakendi kohta
Toote pakend on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest vastavalt riiklikele keskkonnaeeskirjadele. 
Ärge visake pakkematerjale tavalise olmeprügi või muude jäätmete hulka. Viige need kohaliku 
omavalitsuse pakendijäätmete kogumispunkti.

3 Kasutusotstarve

•	Seade	on	mõeldud	kasutamiseks	ainult	koduses	majapidamises.	See	ei	sobi	
kommertskasutuseks ja seda ei tohi kasutada muuks kui ettenähtud otstarbeks.

•	Seadet	võib	kasutada	ainult	vastava	märgistusega	pesu	pesemiseks	ja	loputamiseks.
•	Tootja	loobub	igasugusest	vastutusest	seoses	ebaõige	kasutamise	ja	transpordiga.
•	Toote	eluiga	on	10	aastat.	Selle	aja	jooksul	on	saadaval	originaalvaruosad,	mis	tagavad	

seadme nõuetekohase töö.
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4 Tehnilised näitajad

Kooskõlas komisjoni delegeeritud määrusega (EL) nr 1061/2010
Tarnija nimi või kaubamärk Beko

Mudeli nimi WTV 6633 B0

Nimitäitekogus (kg) 6

Energiatõhususe klass skaalal A+++-st (kõige tõhusam) D-ni (kõige ebatõhusam) A+++

Aastane energiatarbimine (kWh) (1) 144

Energiatarbimine puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul täiskoormusega (kWh) 0.807

Energiatarbimine puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega (kWh) 0.537

Energiatarbimine puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi puhul osalise koormusega (kWh) 0.480

Elektritarbimine väljalülitatud seisundis (W) 0.500

Elektritarbimine ooteseisundis (W) 0.500

Aastane veetarbimine (l) (2) 8360

Tsentrifuugimistõhususe klass skaalal A-st (kõige tõhusam) G-ni (kõige ebatõhusam) B

Suurim tsentrifuugimiskiirus (p/min) 1200

Allesjääv niiskusesisaldus (%) 53

Puuvillase pesu tavaprogramm (3) Puuvill, ökonoomne 60 °C ja 40 °C

Puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi kestus täiskoormusega (min) 200

Puuvillase pesu 60 °C tavaprogrammi kestus osalise koormusega (min) 180

Puuvillase pesu 40 °C tavaprogrammi kestus osalise koormusega (min) 180

Ooteseisundi kestus (min) N/A

Õhus leviv müra pesemisel/tsentrifuugimisel (dB) 53/74

Sisseehitatud Non

Kõrgus (cm) 84

Laius (cm) 60

Sügavus (cm) 45

Netokaal (±4 kg) 61

Üks veesisend / kaks veesisendit
•	/	-

•	Saadaval

Elektritoide (V/Hz) 230 V / 50Hz

Summaarne voolutugevus (A) 10

Summaarne võimsus (W) 2200

Põhimudeli kood 109

(1) Energiatarbimise aluseks on 220 tavalist pesemistsüklit puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C 
programmide puhul täiskoormuse ja osalise koormusega ning vähese elektritarbimisega seisundite 
energiatarbimine. Seadme tegelik energiatarbimine sõltub selle kasutusviisist.

(2) Veetarbimise aluseks on 220 tavalist pesemistsüklit puuvillase pesu 60 °C ja 40 °C programmide puhul täiskoormuse ja osalise 
koormusega. Seadme tegelik veetarbimine sõltub selle kasutusviisist.

(3) Puuvillase pesu 60 °C tavaprogramm ja puuvillase pesu 40 °C tavaprogramm on tavalised pesemisprogrammid, mida käsitleb 
märgisel ja tootekirjelduses esitatud teave. Kõnealused programmid sobivad tavapäraselt määrdunud puuvillase pesu puhastamiseks ning 
on energia- ja veetarbimise seisukohast kõige tõhusamad. 

Kvaliteedi täiustamise eesmärgil võidakse seadme tehnilisi näitajaid muuta.
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4.1 Paigaldamine
•	 Pöörduge	toote	paigaldamiseks	lähima	volitatud	hooldustehniku	poole.	
•	 Paigalduskoha	ning	elektri-,	vee-	ja	kanalisatsioonisüsteemi	ettevalmistamine	on	kliendi	ülesanne.	
•	 Toote	kohaleasetamisel	pärast	paigaldamist	või	puhastamist	vältige	vee	sisse-	ja	väljalaskevoolikute	ning	

toitejuhtme kokkusurumist, muljumist ja väänamist. 
•	 Veenduge,	et	toote	paigaldab	ja	ühendab	elektrisüsteemiga	volitatud	hooldustehnik.	Tootja	ei	vastuta	kahju	

eest, mis on tingitud kvalifitseerimata isikute tehtud protseduuridest. 
•	 Enne	paigaldamist	vaadake,	et	tootel	ei	oleks	defekte.	Defektide	esinemisel	ärge	laske	toodet	paigaldada.	

Kahjustatud toode võib kujutada ohtu.

4.1.1 Sobiv paigalduskoht
•	 Paigaldage	seade	kõvale	ja	tasasele	põrandale.	Ärge	asetage	seda	pikkade	narmastega	vaibale	vms	

pinnale.
•	 Pesumasina	ja	kuivati	kogukaal	(koos	pesu	ja	veega)	ja	üksteise	peale	asetatuna	on	180	kg.	Asetage	toode	

piisava kandevõimega kindlale ja ühetasasele põrandale!
•	 Ärge	jätke	toitejuhet	seadme	alla.
•	 Ärge	paigaldage	seadet	kohta,	kus	temperatuur	langeb	alla	0	ºC.
•	 Jätke	masina	ja	mööbli	vahele	vähemalt	1	cm	vaba	ruumi.
•	 	Astmelise	põranda	korral	ärge	paigutage	seadet	astme	servale	või	platvormile.
•	 	Ärge	asetage	pesumasinale	ega	kasutage	pesumasina	peal	soojusallikaid	nagu	kuumusplaadid,	triikrauad,	

ahjud jne.

4.1.2 Pakkematerjalide eemaldamine

Pakkematerjalide eemaldamiseks kallutage seadet tahapoole. Eemaldage 
pakkematerjalid, tõmmates lindist. Ärge tehke seda toimingut üksi. 

4.1.3 Transpordifiksaatorite eemaldamine
1. Keerake kõik poldid asjakohase võtmega lahti, kuni neid saab lõdvalt keerata.
2. Ettevaatlikult transpordipolte keerates eemaldage need masina küljest.
3. Paigaldage tagaküljel paiknevatesse avadesse plastkatted, mille leiate kasutusjuhendi kotist.

A ETTEVAATUST! Eemaldage transpordipoldid enne pesumasina kasutamist! Muidu saab toode kahjustada.

C
Hoidke transpordipolte kindlas kohas – teil võib neid tulevikus pesumasina transportimisel vaja minna.

Paigaldage transpordipoldid nende eemaldamisele vastupidises järjekorras.

Ärge kunagi transportige toodet ilma korralikult kinnitatud transpordipoltideta!
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4.1.4 Seadme ühendamine veetorustikuga

C Toote tööks vajalik veesurve on 1–10 baari (0,1–1 MPa). Et masin töötaks tõrgeteta, peab täiesti avatud kraanist ühe minuti 
jooksul välja voolama 10–80 liitrit vett. Kui veesurve on suurem, paigaldage reduktsioonklapp.

A
ETTEVAATUST! Ühe sisselaskeavaga mudeleid ei tohi ühendada kuumaveetoruga. Sellisel juhul võib pesu kahjustada 
saada või seade töö katkestada ja kaitserežiimile lülituda.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage uut seadet vanade või kasutatud sisselaskevoolikutega. Need võivad põhjustada pesu 
määrdumist.

1. Keerake vooliku mutrid käega kinni. Ärge kunagi kasutage mutrite 
kinnikeeramiseks mutrivõtit.

2. Pärast vooliku ühendamist kontrollige, kas ühenduskohad lekivad, 
keerates kraanid täielikult lahti. Lekete korral keerake kraan kinni 
ja eemaldage mutter. Pärast tihendi kontrollimist keerake mutter 
korralikult kinni. Veelekete ja nendest põhjustatud kahjustuste 
vältimiseks veenduge, et seadme mittekasutamisel on kraanid kinni 
keeratud.

4.1.5 Tühjendusvooliku ühendamine äravoolutoruga
•	 Ühendage	tühjendusvoolik	otse	äravoolutoru,	kloseti	või	vanniga.	

A
ETTEVAATUST! Kui voolik vee väljalaskmise ajal lahti tuleb, tekib pesuruumis uputus. Kuuma pesuveega kõrvetada 
saamise oht! Et vältida selliseid olukordi ja veenduda, et masina vee sissevõtmine ja väljalaskmine toimub probleemideta, 
kinnitage tühjendusvoolik korralikult.

40
 c

m

10
0 

cm

•	Ühendage	tühjendusvoolik	vähemalt	40	cm	ja	kuni	100	
cm kõrgusele.
•	Kui	tühjendusvoolik	paigaldada	põrandale	või	
põranda lähedale (kõrgus põrandast alla 40 cm) järsu 
tõusunurgaga, siis on vee äravool raskendatud ja pesu 
võib jääda liiga märjaks. Sestap järgige joonisel näidatud 
kõrgusi.

•	 Et	vältida	musta	vee	voolamist	tagasi	masinasse	ja	hõlbustada	vee	äravoolu,	ärge	pange	vooliku	otsa	
väljavoolanud vee sisse ega suruge seda kanalisatsiooniavas rohkem kui 15 cm sügavusele. Kui voolik on 
liiga pikk, lõigake see lühemaks.
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•	 Vooliku	peal	ei	tohi	tallata	ja	vooliku	otsa	ei	tohi	painutada	ega	muljuda	äravoolutoru	ja	masina	vahele.
•	 Kui	voolik	on	liiga	lühike,	kasutage	selle	pikendamiseks	pikendusvoolikut	(originaal).	Voolik	ei	tohi	olla	pikem	

kui 3,2 m. Veeleketest tingitud kahju vältimiseks tuleb väljalaskevooliku ja pikendusvooliku ühendus sobiva 
fiksaatoriga kinnitada, et see lahti ei tuleks ja lekkima ei hakkaks.

4.1.6 Seadme jalgade reguleerimine

A
ETTEVAATUST! Et toote töömüra ja vibratsioon oleksid minimaalsed, peab see olema loodis ja toetuma kindlalt 
jalgadele. Masina loodimiseks reguleerige selle jalgu. Muidu võib toode kohalt nihkuda ning ümberkaudseid objekte muljuda 
või vibreerima hakata.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage lukustusmutrite avamiseks tööriistu. Muidu võite neid vigastada.

1. Keerake pesumasina jalgade lukustusmutrid käega lahti.
2. Reguleerige jalgu nii, et seade seisaks stabiilselt ja ei kõiguks.
3. Keerake kõik lukustusmutrid uuesti käega kinni.

4.1.7 Seadme ühendamine vooluvõrku
Ühendage toode maandatud seinakontakti, mida kaitseb 16 A kaitse. Meie firma ei vastuta kahjude eest, mis 
võivad tekkida toote kasutamisel maanduseta (isegi kui see on kohalike eeskirjadega lubatud).
•	 Ühendamisel	tuleb	järgida	riigis	kehtivaid	eeskirju.
•	 Elektriahela	juhtmestik	peab	vastama	seadme	nõuetele.	Soovitatav	on	kasutada	rikkevoolukaitselülitit	

(GFCI).
•	 Toitejuhtme	pistik	peab	olema	pärast	seadme	paigaldamist	kergesti	ligipääsetav.
•	 Kui	kohaliku	elektrisüsteemi	kaitsme	või	rikkevoolu	kaitselüliti	nimivoolutugevus	on	alla	16	ampri,	siis	laske	

kvalifitseeritud elektrikul paigaldada 16-amprine kaitse.
•	 Võrgupinge	peab	vastama	lõigus	"Tehnilised	näitajad"	toodud	pingele.
•	 Ärge	kasutage	seadme	ühendamiseks	pikendusjuhtmeid	ega	harupesasid.

B ETTEVAATUST! Vigastatud toitejuhtmed tuleb lasta välja vahetada volitatud hooldustehnikul.

4.1.8 Esmakordne kasutamine

Enne, kui asute toodet kasutama, veenduge, et kõik lõikudes „Olulised 
ohutus- ja keskkonnakaitsejuhised“ ja „Paigaldamine“ kirjeldatud 
ettevalmistused on tehtud.
Et valmistada toode ette pesupesemiseks, tehke esimene pesu trumli 
puhastamise programmiga. Kui see programm pole teie masinas 
saadaval, kasutage lõigus 4.4.2. kirjeldatud meetodit.

C
Kasutage pesumasina jaoks sobivat katlakivieemaldusvahendit.

Seoses tootmise käigus tehtud kvaliteedikontrolliga võib seadmesse olla jäänud veidi vett. See ei kahjusta toodet.
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4.2 Ettevalmistused

4.2.1 Pesu sorteerimine
* Sorteerige pesu vastavalt kangatüübile, värvile, määrdumisastmele ja lubatud veetemperatuurile.
* Järgige alati riiete etikettidel olevaid juhiseid.

4.2.2 Pesu ettevalmistamine pesemiseks
•	 Metalldetailidega	(nt	rinnahoidjate	tugikaared,	rihmapandlad,	metallnööbid)	esemed	võivad	pesumasinat	

kahjustada. Eemaldage metalldetailid või asetage metalldetailidega esemed pesukoti, padjapüüri vms sisse.
•	 Eemaldage	taskutest	kõik	esemed	(nt	mündid,	pastakad	ja	kirjaklambrid),	keerake	taskud	pahupidi	ja	

pühkige harjaga üle. Taskutesse jäänud esemed võivad tekitada müra või masinat kahjustada.
•	 Pisiesemed	(nt	laste	sokid,	nailonsukad	jms)	asetage	pesukoti,	padjapüüri	vms	sisse.
•	 Kardinaid	masinasse	asetades	ärge	suruge	neid	kokku.	Eemaldage	kardinate	riputusklambrid.
•	 Tõmmake	lukud	kinni,	õmmelge	lahtised	nööbid	kindlalt	ette	ja	parandage	lõhkikärisenud	kohad.
•	 Peske	pesu	etikettidega	"Masinpesu"	või	"Käsipesu"	ainult	vastavaid	programme	kasutades.
•	 Ärge	peske	värvilisi	ja	valgeid	esemeid	koos.	Uued	tumedat	värvi	puuvillased	esemed	võivad	väga	tugevalt	

värvi anda. Peske neid eraldi.
•	 Tõrksaid	plekke	tuleb	enne	pesemist	korralikult	töödelda.	Kahtluste	korral	küsige	nõu	keemilisest	

puhastusest.
•	 Kasutage	ainult	masinpesuks	sobivaid	värve/värvimuutjaid	ja	katlakivieemaldeid.	Järgige	alati	pakendil	

olevaid juhiseid.
•	 Püksid	ja	õrnad	esemed	pöörake	enne	pesemist	pahupidi.
•	 Angooravillast	esemeid	hoidke	enne	pesemist	paar	tundi	sügavkülmikus.	See	aitab	vähendada	villakiudude	

lahtitulemist.
•	 Pesu,	millele	on	ladestunud	selliseid	aineid	nagu	jahu,	lubjatolm,	piimapulber	vms,	tuleb	enne	masinasse	

asetamist raputada. Aja jooksul võivad pesule ladestunud tolm ja pulberjad ained koguneda masina 
sisedetailidele ja masinat kahjustada.

4.2.3 Elektrikokkuhoid
Alljärgnev teave aitab teil toodet kasutades keskkonda ja elektrienergiat säästa.
•	 Kasutage	seadet	valitud	programmis	lubatud	suurimal	võimsusel,	kuid	vältige	ülekoormust;	vt	

"Programmide ja kulu tabel". Vt "Programmide ja kulu tabel".
•	 Järgige	alati	pesuvahendi	pakendil	olevaid	juhiseid.
•	 Vähemäärdunud	pesu	peske	madalal	temperatuuril.
•	 Kui	pesu	on	vähe	ja	see	ei	ole	tugevalt	määrdunud,	kasutage	lühemaid	programme.
•	 Kui	riided	ei	ole	tugevalt	määrdunud	ja	neil	ei	ole	plekke,	ärge	kasutage	eelpesu	ja	kõrget	temperatuuri.
•	 Kui	kavatsete	kuivatada	pesu	kuivatis,	valige	pesemise	käigus	suurim	soovitatud	tsentrifuugimiskiirus.	
•	 Ärge	kasutage	pakendil	ettenähtud	kogusest	rohkem	pesuvahendit.

4.2.4 Pesu asetamine masinasse
1. Avage pesuluuk.
2. Asetage pesu lõdvalt masinasse.
3. Sulgemiseks lükake luuki, kuni kuulete lukustusheli. Veenduge, et ükski ese pole ukse vahele jäänud. 

Programmi töötamise ajal on pesumasina uks lukustatud. Ust saab avada alles veidi aega pärast programmi 
lõppemist.

4.2.5 Õiged pesukogused
Maksimaalne pesukogus sõltub pesu tüübist, määrdumisastmest ja soovitud pesuprogrammist.
Masin reguleerib veekogust automaatselt vastavalt sellesse asetatud pesu kaalule.

A HOIATUS: Järgige "Programmide ja kulu tabelis" toodud juhiseid. Kui masinas on liiga palju pesu, võib tulemus soovida 
jätta. Samuti võib tekkida müra ja vibratsioon.
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4.2.6 Pesuvahendi ja pesupehmendaja kasutamine

C Kui kasutate pesuvahendit, pesupehmendajat, tärgeldusainet, riidevärvi, pesuvalgendit või pleegitusvahendit, lugege pakendilt 
tootja juhiseid ja järgige koguste kohta antud soovitusi. Kasutage mõõtetopsi, kui see on olemas.

132

Pesuvahendi sahtel koosneb kolmest lahtrist:
–	(1)	eelpesu;
–	(2)	põhipesu;
–	(3)	pesupehmendaja;
– ( ) pesupehmendaja lahtris on veel ka sifoon.

Pesuvahend, pesupehmendaja jm puhastusvahendid
•	 Lisage	pesuvahend	ja	pesupehmendaja	enne	pesuprogrammi	käivitamist.
•	 Ärge	jätke	pesuvahendi	dosaatorit	pesutsükli	ajaks	avatuks!
•	 Kui	programm	ei	sisalda	eelpesu,	siis	ärge	pange	pesuvahendit	eelpesu	lahtrisse	(lahter	nr	1).	
•	 Kui	programm	sisaldab	eelpesu,	ärge	pange	eelpesu	lahtrisse	vedelat	pesuvahendit	(lahter	nr	1).
•	 Kui	kasutate	pesuvahendikotti	või	doseerimispalli,	ärge	valige	eelpesu	sisaldavat	programmi.	Asetage	

pesuvahendikott või doseerimispall pesuga koos otse masinasse.
Kui kasutate vedelat pesuvahendit, ärge unustage asetamast vedela pesuvahendi mahutit põhipesu lahtrisse 

(lahter nr 2).
Pesuvahendi tüübi valimine
Pesuvahendi tüüp sõltub pestavate esemete tüübist ja värvusest.
•	 Värvilist	ja	valget	pesu	peske	erinevate	pesuvahenditega.
•	 Õrnast	materjalist	riideid	peske	ainult	õrnale	pesule	sobiva	spetsiaalse	pesuvahendiga	(vedel	pesuvahend,	

villašampoon vms). 
•	 Tumedat	värvi	riiete	ja	vatitekkide	pesemiseks	on	soovitatav	kasutada	vedelat	pesuvahendit.
•	 Villast	pesu	peske	villapesuvahendiga.

A ETTEVAATUST! Kasutage ainult pesumasinate jaoks ette nähtud pesuvahendeid.

ETTEVAATUST! Ärge kasutage seebipulbrit.

Pesuvahendi koguse määramine
Pesuvahendi kogus sõltub pesu kogusest, määrdumisastmest ja vee karedusest.
•	 Ärge	kasutage	pesuvahendit	pakendil	soovitatud	kogusest	rohkem,	et	vältida	liigse	vahu	teket,	ebapiisavat	

loputamist, raha raiskamist ja muidugi ka keskkonna reostamist.
•	 Kui	pesu	on	vähe	ja	see	ei	ole	tugevalt	määrdunud,	kasutage	vähem	pesuvahendit.
Pesupehmendaja kasutamine
Kallake pesupehmendaja pesuvahendisahtli pesupehmendaja lahtrisse.
•	 Ärge	kasutage	pesupehmendajat	lubatud	piirist	rohkem	(tähis	>max<).
•	 Kui	pesupehmendaja	on	liiga	paks,	lahjendage	seda	enne	pesuvahendisahtlisse	kallamist	veega.

Vedela pesuvahendi kasutamine
Kui tootega on kaasas vedela pesuvahendi tops:

22 •	 Asetage	vedela	pesuvahendi	mahuti	lahtrisse	nr	2.
•	 Kui	vedel	pesuvahend	on	liiga	paks,	lahjendage	

seda enne pesuvahendi mahutisse kallamist 
veega.
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Kui tootega ei ole kaasas vedela pesuvahendi topsi:
•	 Eelpesu	sisaldava	programmi	puhul	ärge	kasutage	vedelat	pesuvahendit.
•	 Viitstardi	kasutamisel	määrib	vedel	pesuvahend	riideid.	Kui	kavatsete	kasutada	viitstarti,	ärge	kasutage	

vedelat pesuvahendit.
Pesugeeli või -tablettide kasutamine
•	 Kui	kasutate	vedelat	pesugeeli	ja	teie	masinal	ei	ole	spetsiaalset	vedela	pesuvahendi	topsi,	pange	pesugeel	

esimese vee sissevõtu ajal põhipesu lahtrisse. Kui teie masinal on vedela pesuvahendi tops, täitke see enne 
pesuprogrammi käivitamist pesuvahendiga.

•	 Kui	kasutate	paksu	konsistentsiga	pesugeeli	või	kapseldatud	vedelat	pesuvahendit,	pange	see	enne	
pesuprogrammi käivitamist otse trumlisse.

•	 Asetage	pesutablett	põhipesu	lahtrisse	(lahter	nr	2)	või	enne	pesuprogrammi	käivitamist	otse	trumlisse.
Tärgeldusvahendi kasutamine
•	 Nii	vedel	kui	ka	pulbriline	sooda	ja	riidevärv	pannakse	pesupehmendaja	lahtrisse.
 Ärge kasutage ühe ja sama pesutsükli ajal korraga nii pesupehmendajat kui ka tärgeldusvahendit.
 Pärast tärgeldusvahendi kasutamist pühkige pesumasina sisepindu puhta niiske lapiga.
Katlakivieemaldaja kasutamine
•	 Vajadusel	kasutage	pesumasina	jaoks	ette	nähtud	katlakivieemaldajat.	
Pesuvalgendi kasutamine
 Valige eelpesuprogramm ja lisage pesuvalgendi eelpesu alguses. Ärge pange pesuvahendit kunagi eelpesu 

lahtrisse. Teine võimalus on valida lisaloputusega programm ja lisada pesuvalgendi pesuvahendisahtli kaudu 
sel ajal, kui masin võtab sisse esimest loputusvett.

•	 Pesuvalgendit	ja	pesuvahendit	ei	tohi	kokku	segada.
•	 Lisage	pesuvalgendit	väga	vähe	(umbes	50	ml)	ja	loputage	riideid	põhjalikult,	sest	valgendi	põhjustab	

nahaärritust. Ärge valage pesuvalgendit pesule ja ärge kasutage seda värvilise pesu korral. 
•	 Hapnikupõhise	pleegitusvahendi	kasutamise	korral	valige	programm,	mis	peseb	pesu	madalal	

temperatuuril. 
•	 Hapnikupõhist	pleegitusvahendit	saab	kasutada	koos	pesuvahendiga.	Kui	see	pole	aga	sama	

konsistentsiga, siis lisage esmalt pesuvahend pesuvahendi dosaatori sahtlisse 2 ja oodake, kuni masin 
uhub vee sissevõtmisel pesuvahendi ära. Pleegitusvahend lisage sama sahtli kaudu enne, kui masin vee 
sissevõtu lõpetab.
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4.2.7 Näpunäiteid pesu pesemiseks
Rõivad

Heledates toonides ja 
valge pesu Värviline pesu

Musta värvi 
või tumedates 
toonides pesu

Õrn materjal, 
villane, siid

(Soovituslik temperatuurivahemik 
vastavalt määrdumisastmele: 
40–90 

o
C)

(Soovituslik temperatuurivahemik 
vastavalt määrdumisastmele: külm 
kuni -40 

°
C)

(Soovituslik 
temperatuurivahemik 
vastavalt 
määrdumisastmele: külm 
kuni -40 

°
C)

(Soovituslik 
temperatuurivahemik 
vastavalt 
määrdumisastmele: 
külm kuni -30 

°
C)

M
ää

rd
um

is
as

te

Tugevalt 
määrdunud

(raskesti 
eemaldatavad 
plekid: nt rohu-, 
kohvi-, puuvilja- 
ja vereplekid)

Võimalik, et plekke tuleb enne 
pesu töödelda või kasutada 
eelpesu. Valgele pesule 
mõeldud pulbrilisi ja vedelaid 
pesuvahendeid võib kasutada 
tugevalt määrdunud pesu 
puhul soovitatavas koguses. 
Savi- ja mullaplekkide ning 
pleegitusainete suhtes tundlike 
plekkide eemaldamiseks on 
soovitatav kasutada pulbrilisi 
pesuvahendeid. 

Värvilisele pesule mõeldud pulbrilisi 
ja vedelaid pesuvahendeid võib 
kasutada tugevalt määrdunud 
pesu puhul soovitatavas koguses. 
Savi- ja mullaplekkide ning 
pleegitusainete suhtes tundlike 
plekkide eemaldamiseks on 
soovitatav kasutada pulbrilisi 
pesuvahendeid. Kasutage ilma 
valgendita pesuvahendeid.

Värvilisele ja tumedates 
toonides pesule sobivaid 
vedelaid pesuvahendeid 
võib kasutada tugevalt 
määrdunud pesu puhul 
soovitatavas koguses.

Eelistage õrna 
pesu jaoks 
toodetud vedelaid 
pesuvahendeid. 
Villaseid ja siidist 
riideid tuleb 
pesta spetsiaalse 
villapesuvahendiga.

Mõõdukalt 
määrdunud
(näiteks kraele 
ja mansettidele 
jäänud plekid)

Valgele pesule mõeldud pulbrilisi 
ja vedelaid pesuvahendeid võib 
kasutada mõõdukalt määrdunud 
pesu puhul soovitatavas koguses.

Värvilisele pesule mõeldud pulbrilisi 
ja vedelaid pesuvahendeid võib 
kasutada mõõdukalt määrdunud 
pesu puhul soovitatavas koguses. 
Kasutada tohib pesuvahendeid, mis 
ei sisalda pesuvalgendit.

Värvilisele ja tumedates 
toonides pesule sobivaid 
vedelaid pesuvahendeid 
võib kasutada mõõdukalt 
määrdunud pesu puhul 
soovitatavas koguses. 

Eelistage õrna 
pesu jaoks 
toodetud vedelaid 
pesuvahendeid. 
Villaseid ja siidist 
riideid tuleb 
pesta spetsiaalse 
villapesuvahendiga.

Kergelt 
määrdunud

(silmaga 
nähtavaid plekke 
pole)

Valgele pesule mõeldud pulbrilisi 
ja vedelaid pesuvahendeid võib 
kasutada kergelt määrdunud pesu 
puhul soovitatavas koguses.

Värvilisele pesule mõeldud pulbrilisi 
ja vedelaid pesuvahendeid võib 
kasutada kergelt määrdunud 
pesu puhul soovitatavas koguses. 
Kasutada tohib pesuvahendeid, mis 
ei sisalda pesuvalgendit.

Värvilisele ja tumedates 
toonides pesule sobivaid 
vedelaid pesuvahendeid 
võib kasutada kergelt 
määrdunud pesu puhul 
soovitatavas koguses.

Eelistage õrna 
pesu jaoks 
toodetud vedelaid 
pesuvahendeid. 
Villaseid ja siidist 
riideid tuleb 
pesta spetsiaalse 
villapesuvahendiga.
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4.3 Seadme kasutamine

4.3.1 Juhtpaneel

1 – Programmi valimise lüliti
2 – Temperatuuri valimise valgusdioodid
3 – Tsentrifuugimiskiiruse valimise valgusdioodid
4 – Kestuse näidik
5 – Lapseluku valgusdiood
6 – Lõpukellaaja seadistusnupp
7 – Ukse lukustuse valgusdiood

8 – Programminäidiku valgusdioodid
9 – Sisse-/väljalülitusnupp
10 – Käivitus-/seiskamisnupp
11 – Lisafunktsioonide nupud
12 – Tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nupp
13 – Temperatuuri reguleerimise nupp
14 – Programmi valimise valgusdioodid

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314
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4.3.2 Programmi valimine
1. Valige pesu tüüpi, kogust ja määrdumisastet arvestades sobiv programm, juhindudes „Programmide ja kulu 

tabelist“. 

1 Valige programmilüliti abil soovitud programm. 

C
Programmid kasutavad vastavale kangatüübile sobivat suurimat tsentrifuugimiskiirust.

Programmi valimisel võtke alati arvesse kanga tüüpi, värvust, määrdumisastet ja lubatud veetemperatuuri.

Eelistage alati kõige madalamat pesu tüübile vastavat temperatuuri. Kõrgema temperatuuriga kaasneb suurem elektrikulu.

4.3.3 Programmid 
• Cottons (Puuvill)
Selle programmiga saate pesta puuvillast pesu (nt voodilinad, tekikotid ja padjapüürid, käterätikud, 
hommikumantlid, aluspesu jms). Pesemine toimub jõuliselt ja pikema pesutsükliga.
• Synthetics (Sünteetika)
Selle programmiga saate pesta sünteetilisest materjalist riideid (särgid, pluusid, sünteetikat/puuvilla sisaldavad 
segakangad jne). Puuvillaprogrammiga võrreldes kasutatakse kergemaid liigutusi ja lühemat pesutsüklit.
Kardinate ja tülli pesemiseks on soovitatav kasutada programmi Sünteetika 40 ˚C koos eelpesu ja 
kortsumisvastase funktsiooniga. Kuna nende võrkstruktuur tekitab liiga palju vahtu, pange kardinate ja tülli 
pesemisel põhipesu lahtrisse vaid väike kogus pesuvahendit. Ärge pange pesuvahendit kunagi eelpesu 
lahtrisse.
• Woollens (Villane)
Seda programmi saate kasutada villaste riiete pesemiseks. Valige riietel olevate etikettide järgi õige 
temperatuur. Kasutage villaste kangaste jaoks sobivaid pesuvahendeid.

"Käesoleva masina villaste riiete pesutsükkel on saanud Woolmark Company heakskiidu masinpesu taluvate villaste 
riiete pesemiseks tingimusel, et riiete pesemisel järgitakse nende etiketile märgitud ja pesumasina tootja poolt antud 
juhiseidM1368." 
"Ühendkuningriigis, Iirimaal, Hongkongis ja Indias on Woolmarki kaubamärk sertifitseeritud."

• Cottons Eco (Puuvill, ökonoomne)
Selle programmiga saate pesta mõõdukalt määrdunud vastupidavat puuvillasest ja linasest materjalist pesu. 
Kuigi pesemiseks kulub rohkem aega kui kõigi teiste programmide puhul, võimaldab see suurt elektri- ja 
veekokkuhoidu. Tegelik veetemperatuur võib esitatud pesutemperatuurist erineda. Kui panete masinasse 
vähem pesu (nt kuni ½ lubatud kogusest), võib programmile kuluv aeg automaatselt lüheneda. Sel juhul 
väheneb energia- ja veekulu veelgi, muutes pesupesemise ökonoomsemaks. See programm on mudelitel, mis 
näitavad järelejäänud aega.
• BabyProtect (Beebirežiim)
Seda programmi saate kasutada allergiavastast ja hügieenilist töötlust vajava pesu pesemiseks kõrgel 
temperatuuril intensiivse ja pika pesutsükliga. 

• GentleCare 20° (Õrnpesu 20°)
Seda programmi saate kasutada õrnade esemete pesemiseks. Sünteetikaprogrammiga võrreldes kasutatakse 
kergemaid liigutusi ja puudub vahepealne tsentrifuugimine. Seda tuleks kasutada riiete puhul, millele 
soovitatakse õrnpesu.
• Hand Wash (Käsipesu)
Selle programmiga saate pesta villaseid ja õrnast materjalist esemeid etiketiga "mitte masinpesuks", mida 
soovitatakse pesta käsitsi. Selles programmis kasutatakse ettevaatlikke pesemisliigutusi, et vältida riiete 
kahjustamist.
• Daily Xpress (Igapäevane kiirpesu)
Selle programmiga saate lühikese ajaga pesta vähemäärdunud riideid.
• Xpress Super Short (Ülikiire) 
Selle programmiga saate lühikese ajaga pesta vähemäärdunud ja plekkideta pesu.
• Dark Care (Tumedate riiete hooldus)
selle programmiga pestakse tumedavärvilist puuvillasest või sünteetilisest materjalist pesu, või pesu, mida 
soovite säästa värvide luitumisest. Pesemisel kasutatakse madalamat veetemperatuuri ja trumli aeglasemat 
pöörlemist. Tumedavärvilise pesu pesemiseks on soovitatav kasutada vedelat pesuvahendit või villašampooni.
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Sünteetikaprogrammide tüüpväärtused (ET)
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)*

Allesjääv niiskusesisaldus (%)** Allesjääv niiskusesisaldus (%)**

≤ 1000 p/min >	1000	p/min

Sünteetika 60 2.5 48 0.95 105/135 45 40

Sünteetika 40 2.5 45 0.50 105/135 45 40

* Valitud programmi pesemisaega näete pesumasina ekraanil. Ekraanil kuvatud aeg ja tegelik pesemisaeg võivad veidi erineda – see on normaalne.

** Allesjääva niiskusesisalduse väärtused võivad varieeruda vastavalt valitud tsentrifuugimiskiirusele.

• Mix 40 (Segu 40)
Seda programmi saate kasutada sorteerimata puuvillasest ja sünteetilisest materjalist pesu pesemiseks.
• Shirts (Särgid)
Selle programmiga saab korraga pesta puuvillasest, sünteetilisest ja segamaterjalist särke.
• Aqua 40’ 40° (40° / 40’)
Selle programmiga saate lühikese ajaga pesta vähemäärdunud ja plekkideta puuvillast pesu.
• Sports (Sport)
Selle programmiga saate lühikese ajaga pesta vähekantud riideid (nt spordirõivad). See programm sobib 
väikese koguse puuvillasest/sünteetilisest segamaterjalist pesu pesemiseks.

• Rinse (Loputus)
Seda programmi kasutage siis, kui soovite riideid eraldi loputada või tärgeldada.
• Spin + Drain (Tsentrifuugimine + vee äravool) 
Kasutatakse masinast vee väljalaskmiseks.

4.3.4 Temperatuuri valimine
Iga uue programmi valimisel kuvatakse ekraanile valitud programmi soovituslik temperatuur.
Temperatuuri vähendamiseks vajutage temperatuuri reguleerimise nuppu. Temperatuur langeb järk-järgult.

C Kui programm ei ole veel jõudnud kuumutusfaasi, saate temperatuuri muuta ilma, et peaksite lülitama masina pausirežiimile.

4.3.5 Tsentrifuugimiskiiruse valimine
Iga uue programmi valimisel kuvatakse ekraanile valitud programmi soovituslik tsentrifuugimiskiirus.
Tsentrifuugimiskiiruse vähendamiseks vajutage tsentrifuugimiskiiruse reguleerimise nuppu. 
Tsentrifuugimiskiirus väheneb järk-järgult. 
Seejärel ilmuvad ekraanile olenevalt toote mudelist valikud "Loputusvee jätmine paaki" ja "Tsentrifuugimiseta". 
Neid funktsioone kirjeldatakse lõigus "Lisafunktsioonide valimine".

C Kui programm ei ole veel jõudnud tsentrifuugimisfaasi, saate kiirust muuta ilma, et peaksite lülitama masina pausirežiimile.

Loputusvee jätmine paaki
Kui te ei soovi pesu kohe pärast programmi lõpetamist välja võtta, siis võite kasutada loputusvee paaki jätmise 
funktsiooni ja hoida pesu viimases loputusvees, et vältida pesu kortsumist veest tühjendatud masinas. Kui 
soovite vee eemaldada ilma tsentrifuugimiseta, vajutage pärast seda protsessi käivitus-/seiskamisnuppu. 
Programm jätkub ja lõpeb pärast vee väljalaskmist.
Kui soovite tsentrifuugida vette jäetud pesu, reguleerige tsentrifuugimiskiirust ja vajutage käivitus-/
seiskamisnuppu.
Programm jätkub. Vesi lastakse välja, pesu tsentrifuugitakse ja programm viiakse lõpule.
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4.3.6 Programmide ja kulu tabel

•		 :	Valitav.
*  : Valitakse automaatselt, ei saa tühistada.
**  : Energiamärgise programm (EN 60456 Ed.3).
*** : Kui pesumasina maksimaalne tsentrifuugimiskiirus on sellest väärtusest väiksem, ulatub valitav kiirus maksimaalse 

tsentrifuugimiskiiruseni.

-  : Maksimaalset pesukogust vaadake programmi kirjeldusest.

** "Puuvill, ökonoomne 40 °C ja Puuvill, ökonoomne 60 °C on standardtsüklid." Need programmid kannavad nimesid 40 °C puuvilla 

standardprogramm ja 60 °C puuvilla standardprogramm ning on tähistatud juhtpaneelil vastavate sümbolitega    .

C
Olenevalt pesumasina mudelist võivad tabelis kirjeldatud lisafunktsioonid varieeruda.

Vee- ja elektrikulu võib varieeruda olenevalt veesurvest, vee karedusest ja temperatuurist, ümbritseva keskkonna temperatuurist, 
pesu kogusest ja tüübist, lisafunktsioonide kasutamisest, tsentrifuugimiskiirusest ja pingekõikumistest.

Valitud programmi pesemisaega näete pesumasina ekraanil. Ekraanil kuvatud aeg ja tegelik pesemisaeg võivad veidi erineda – see 
on normaalne.
„Tootjaettevõte võib muuta lisafunktsioonide valikut. Uusi valikuid saab lisada või muuta.“
„Tsentrifuugimiskiirus võib vastavalt programmile varieeruda, kuid see ei ületa kunagi masina maksimaalset tsentrifuugimiskiirust.“

"Tootja jätab endale õiguse muuta tabelis esitatud programme ja lisafunktsioone. Need muudatused võivad mõjutada programmide 
kestust ja etappe, kuid ei muuda pesumasina jõudlust."

ET Lisafunktsioonid

Programm (°C)
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Valitav 
temperatuurivahemik 

°C

Cotton Eco

60** 6 43 0.81 1200 Külm-60

60** 3 34 0.54 1200 Külm-60

40** 3 34 0.48 1200 Külm-60

Cottons

90 6 60 1.90 1200 • • • Külm-90

60 6 60 1.20 1200 • • • Külm-90

40 6 57 0.75 1200 • • • Külm-90

Synthetics
60 2.5 48 0.95 1200 • • • Külm-60

40 2.5 45 0.50 1200 • • • Külm-60

Woollens 40 1.5 55 0.32 1200 • Külm-40

Hand wash 30 1 40 0.25 1200 Külm-30

BabyProtect 60 6 85 1.60 1200 * 30 - 90

Darkcare 40 2.5 55 0.50 1000 • * Külm-40

Shirts 40 2.5 55 0.50 800 • • • Külm-60

Mix	40 40 3 55 0.60 1000 • • Külm-40

Aqua 40° / 40’ 40 6 40 0.40 1200 Külm-40

Gentle Care 20° 20 2.5 48 0.12 1200 • 20

Sports 40 2.5 56 0.55 1000 • • Külm-40

Xpress Super short 30 2 35 0.09 1200 • Külm-30

Daily	xpress

90 6 64 1.70 1200 • Külm-90

60 6 62 0.95 1200 • Külm-90

30 6 60 0.15 1200 • Külm-90
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4.3.7 Lisafunktsioonide valimine
Valige soovitud lisafunktsioonid enne programmi käivitamist. 
Kui programmi raames valitakse lisafunktsioon, süttib vastav märgutuli.

C Kui programm ei võimalda mõnda lisafunktsiooni valida, hakkab vastava lisafunktsiooni märgutuli vilkuma ja kõlab 
hoiatussignaal. 

Töötava programmiga sobivaid lisafunktsioone saate valida või tühistada ka pärast pesutsükli algust. Kui 
pesutsükkel on jõudnud punkti, kus lisafunktsiooni ei saa valida, kõlab hoiatussignaal ja vastava lisafunktsiooni 
märgutuli hakkab vilkuma.

C
On funktsioone, mida ei saa korraga valida. Kui enne masina käivitamist valitakse lisafunktsioon, mis ei saa töötada 
koos varem valitud lisafunktsiooniga, siis varem valitud funktsioon tühistatakse ja aktiivseks jääb ainult viimasena valitud 
lisafunktsioon. Näiteks kui soovite valida kõigepealt lisavee ja seejärel kiirpesu, siis lisavesi tühistatakse ja kiirpesu jääb 
valituks.

Valida ei saa lisafunktsioone, mis ei sobi valitud programmiga. (Vt „Programmide ja kulu tabel“.)

Mõnedel programmidel on lisafunktsioonid, mida tuleb kasutada samaaegselt. Neid funktsioone ei saa tühistada. 
Lisafunktsiooni raam ei sütti, vaid üksnes sisemine ala.

• Prewash (Eelpesu)
Eelpesu tasub kasutada ainult tugevalt määrdunud pesu puhul. Kui te eelpesu ei kasuta, säästate 
elektrienergiat, vett, pesuvahendit ning aega.
• Quick Wash (Kiirpesu)
Seda funktsiooni saab kasutada puuvilla- ja sünteetikaprogrammiga. Selle kasutamisel lüheneb 
vähemäärdunud pesu pesemise aeg ning väheneb loputuskordade arv.

C Selle lisafunktsiooni valimisel asetage masinasse vaid pool programmitabelis ettenähtud maksimaalsest pesukogusest.

• Extra Rinse (Lisaloputus)
Selle funktsiooni valimisel loputab pesumasin põhipesule järgnenud loputuse järel pesu veel kord üle. 
Tänu sellele väheneb õrna naha korral (beebid, allergiline nahk jne) nahaärrituse oht, sest suurem osa 
pesemisvahendi jääkidest uhutakse pesust välja.

4.3.8 Lõpukellaaeg
Funktsiooniga Lõpukellaaeg saab programmi käivitamist kuni 24 tundi edasi lükata. Pärast lõpukellaaja nupu 
vajutamist kuvatakse programmi prognoositav lõpukellaaeg.  Lõpukellaaja muutmisel süttib lõpukellaaja näidik. 
Lõpukellaaja funktsiooni sisselülitamiseks ja programmi lõpuleviimiseks ettenähtud aja jooksul peate pärast 
kellaaja reguleerimist vajutama käivitus-/seiskamisnuppu. 
Kui soovite lõpukellaaja funktsiooni tühistada, vajutage sisse-/väljalülitusnuppu.

C Kui lülitate sisse lõpukellaaja funktsiooni, ärge kasutage vedelat pesuvahendit! Pesule võivad jääda plekid.

1. Avage pesumasina luuk, asetage pesu masinasse ja lisage pesuvahendit vms.
2. Valige pesuprogramm, temperatuur, tsentrifuugimiskiirus ja vajadusel lisafunktsioonid.
3. Lõpukellaaja määramiseks vajutage lõpukellaaja nuppu. Süttib lõpukellaaja näidik.
4. Vajutage käivitus-/seiskamisnuppu. Käivitub aja pöördarvestus. Lõpukellaaja keskel hakkab vilkuma tähis 

":".

C
Pärast lõpukellaaja aja pöördarvestuse määramist saab pesu juurde lisada. Aja pöördarvestuse lõpus lõpukellaaja tähis 
kaob, käivitub pesutsükkel ja ekraanile ilmub valitud programmi kestus.

Kui lõpukellaaja valimine on lõpule jõudnud, koosneb ekraanil kuvatav kellaajanäit lõpukellajajast ja valitud programmi 
kestusest.
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4.3.9 Programmi käivitamine
1. Pesuprogrammi käivitamiseks vajutage käivitus-/seiskamisnuppu.
2. Süttib programmi käivitumist näitav märgutuli.

C
Kui programmi valimise käigus ei vajutata 1–10 minuti jooksul ühtki nuppu või ei käivitata programmi, lülitub pesumasin 
väljalülitusrežiimile. Ekraan ja kõik näidikud lülituvad välja. 
Sisse-/väljalülitusnupu vajutamisel kuvatakse valitud programmi andmed.

4.3.10 Pesumasina ukse lukustus
Pesumasina uksel on lukustussüsteem, mis takistab ukse avamist, kui veetase seda ei võimalda.

Pesumasina ukse lukustumisel süttib juhtpaneelil ukse lukustuse 
valgusdiood. 4.3.11 Valikute muutmine pärast programmi käivitumist

Pärast programmi käivitumist saate teha järgmisi muudatusi.

4.3.11.1 Pesumasina lülitamine pausirežiimile:
Pesumasina lülitamiseks programmi töötamise ajal pausirežiimi vajutage käivitus-/seiskamisnuppu. 
Programminäidikul hakkab vilkuma käivituse/seiskamise ja poolelioleva programmietapi tuli, andes märku, et 
pesumasin on lülitatud pausirežiimile. Samuti vilgub ukse märgutuli, kuni pesumasina ukse saab lahti teha. 
Kui pesumasina uks on avamisvalmis, siis ukse märgutuli kustub, samas kui programmietapi märgutuli ja 
käivituse/seiskamise märgutuli vilguvad edasi. 
Kui pesumasina uks on avamisvalmis, siis lisaks programmietapi tulele kustub ukse märgutuli.

4.3.11.2 Lisafunktsiooni, kiiruse ja temperatuuri muutmine
Olenevalt programmietapist saate tühistada või valida lisafunktsioone. Vt „Lisafunktsioonide valimine“. 
Samuti saate muuta kiirust ja temperatuuri. Vt "Tsentrifuugimiskiiruse valimine" ja "Temperatuuri valimine".

C Kui muudatus ei ole lubatud, vilgub vastav tuli 3 korda.

4.3.11.3 Pesu lisamine ja eemaldamine
1. Pesumasina lülitamiseks pausirežiimile vajutage käivitus-/seiskamisnuppu.  Pärast seda hakkab vilkuma 

vastava programmietapi märgutuli, mille ajal masin lülitati pausirežiimile.
2. Oodake, kuni saate avada pesumasina luugi.
3. Avage pesumasina uks ja pange pesu juurde või võtke välja.
5. Sulgege pesumasina luuk.
6. Vajadusel muutke lisafunktsioone, temperatuuri ja kiirust. 
7. Masina käivitamiseks vajutage käivitus-/seiskamisnuppu.

4.3.12 Lapselukk
Kasutage lapseluku funktsiooni, et lapsed ei saaks masinat kasutada. Nii saate välistada töötava programmi 
muutmise.

C Kui lapselukk on sisse lülitatud, saate masinat sisse-/väljalülitusnupust sisse ja välja lülitada. Kui lülitate masina 
uuesti sisse, jätkub programm sealt, kus see pooleli jäi.

4.3.12.1 Lapseluku sisselülitamiseks:
Vajutage ja hoidke 3 sekundit all lisafunktsioonide nuppu 2. Juhtpaneeli programmivaliku näidikul 
süttib lapseluku märgutuli “CL On“. Selle hoiatuse kuvamisel võite 2. lisafunktsiooni nupu vabastada.

4.3.12.2 Lapseluku väljalülitamiseks:
Vajutage ja hoidke 3 sekundit all lisafunktsioonide nuppu 2. Juhtpaneeli programmivaliku näidikul 
süttib lapseluku märgutuli “CL Off“.
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4.3.13 Programmi tühistamine
Programm tühistatakse, kui masin lülitatakse välja ja uuesti sisse. Vajutage 3 sekundit sisse-/
väljalülitamisnuppu. 

C
Kui vajutate sisse-/väljalülitusnuppu ja lapselukk on sisse lülitatud, siis programmi ei tühistata. Esmalt peate 
tühistama lapseluku. 

Kui soovite avada pesumasina ust pärast programmi tühistamist, aga see pole võimalik, sest veetase on liiga kõrge, siis 

keerake programmilüliti vee äravoolu ja tsentrifuugimise programmile ja laske vesi masinast välja.

4.3.14 Programmi lõpp
Programmi lõpulejõudmisel ilmub ekraanile programmi lõpu valgusdiood.
Kui te ei vajuta 10 sekundit ühtki nuppu, siis masin lülitub väljalülitatud režiimi. Ekraan ja kõik näidikud 
lülituvad välja. 
Sisse-/väljalülitamisnupu vajutamisel kuvatakse lõpulejõudnud programmietapid.

4.3.15 Teie masinal on ooterežiim.
Kui pärast masina sisselülitamist sisse-/väljalülitusnupust ei käivitata programmi või ei tehta valikuetapis 
ühtki muud toimingut või kui 10 minuti jooksul pärast valitud programmi lõppu ei tehta midagi, lülitub masin 
automaatselt väljalülitusrežiimile. Ekraan ja kõik näidikud lülituvad välja. Sisse-/väljalülitusnupu vajutamisel 
kuvatakse valitud programmi andmed. Enne programmi käivitamist kontrollige valikute sobivust. Vajadusel 
korrake neid. Tegu ei ole rikkega.
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4.4 Puhastamine ja hooldus
Regulaarne puhastamine aitab pikendada toote eluiga ja vähendada probleemide ilmnemist.

4.4.1 Pesuvahendi sahtli puhastamine
Et vältida pesuvahendi jääkide kuhjumist, puhastage regulaarselt (iga 4–5 
pesutsükli järel) pesuvahendi sahtlit, nagu allpool näidatud.
Kergitage sifooni tagumist otsa ja eemaldage see joonisel näidatud viisil. 
Kui pesupehmendaja lahtrisse hakkab kogunema tavapärasest rohkem vee ja 
pesupehmendaja segu, vajab sifoon puhastamist.

1. Vajutage täpilist punkti sifoonil pesupehmendaja lahtris ja eemaldage sahtel masinast, tõmmates seda 
enda poole.

2. Peske pesuvahendi sahtel ja sifoon voolava leige veega korralikult puhtaks. Et vältida jääkide 
kokkupuudet nahaga, kandke kindaid ja puhastage seda asjakohase harjaga.

3. Pärast puhastamist asetage sahtel tagasi kohale ja veenduge, et see on kindlalt paigas.

4.4.2 Pesumasina luugi ja trumli puhastamine
Trumlipuhastusprogrammidega toodete korral vt Toote kasutamine - Programmid
Trumlipuhastusprogrammita toodete korral järgige trumli puhastamisel alljärgnevaid juhiseid.
Valige ka lisafunktsioon Lisavesi või Lisaloputus. Kasutage programmi Puuvill ilma eelpesuta. Seadke 
temperatuur volitatud teenindustest saadava trumlipuhastusvahendi tootesildil soovitatud 
tasemele. Nende toimingute ajal ei tohi masinas pesu olla. Enne programmi käivitamist pange põhipesu 
pesuvahendi lahtrisse 1 kotike spetsiaalset trumlipuhastusvahendit (kui erivahend pole saadaval, siis kuni 100 
g katlakivieemaldaja pulbrit (lahter nr „2“). Kui katlakivieemaldaja on tablettide kujul, pange ainult üks tablett 
põhipesu lahtrisse nr „2“. Pärast programmi lõppemist kuivatage sifooni sisemus puhta lapiga

C
Korrake trumlipuhastust iga 2 kuu järel.

Kasutage pesumasina jaoks sobivat katlakivieemaldusvahendit.

Pärast iga pesukorda veenduge, et trumlisse ei ole jäänud võõrkehi.
Kui joonisel kujutatud lõõtstihendi avad on ummistunud, puhastage need hambaorgi 
abil.
Trumlisse jäänud metallist võõrkehad tekitavad roosteplekke. Puhastage trumli pind 
plekkidest, kasutades roostevaba terase puhastusvahendit. 
Ärge kunagi kasutage teras- ega traatnuustikut. Need kahjustavad värvitud, kroomitud 
ja plastpindu.

4.4.3 Korpuse ja juhtpaneeli puhastamine
Pühkige masina korpust vajadusel seebivee või mittesööbiva neutraalse pesugeeliga ja kuivatage pehme 
lapiga.
Juhtpaneeli puhastamiseks kasutage ainult niisutatud pehmet lappi.

4.4.4 Sissetuleva vee filtrite puhastamine
Mõlema sisselaskeklapi otsas masina tagaküljel ja mõlema sisselaskevooliku torupoolses otsas on filter. Need 
filtrid takistavad vees leiduvate osakeste ja mustuse sattumist pesumasinasse. Määrdunud filtrid vajavad 
puhastamist.

1. Sulgege kraanid.
2. Vee sisselaskeklappide filtriteni pääsemiseks eemaldage 

sisselaskevoolikute mutrid. Puhastage filtrid sobiva 
harjaga. Kui filtrid on liiga määrdunud, tõmmake need 
puhastamiseks tangide abil välja.

.3 Eemaldage filtrid koos tihenditega sisselaskevoolikute 
lapikust otsast ja puhastage need jooksva vee all 
põhjalikult.

4. Asetage tihendid ja filtrid ettevaatlikult tagasi kohale ja 
keerake nende mutrid käsitsi kinni.
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4.4.5 Jääkvee eemaldamine ja pumba filtri puhastamine
Masina filtrisüsteem aitab pesuvee eemaldamisel vältida tahkete esemete (nt nööbid, mündid ja kangakiud) 
sattumist pumba tiiviku vahele. Nii ei teki vee väljavoolamisel takistusi ja ühtlasi pikeneb pumba eluiga.
Kui vesi ei voola pesumasinast ära, võib põhjuseks olla pumba ummistunud filter. Filtrit tuleb puhastada 
ummistuse korral või iga 3 kuu järel. Enne pumba filtri puhastamist tuleb pesumasin veest tühjendada.
Samuti võib kogu vee väljalaskmine vajalikuks osutuda enne masina transportimist (nt kolimisel) ja vee 
külmumisel.

A
ETTEVAATUST! Pumba filtrisse jäänud võõrkehad võivad masinat kahjustada või põhjustada liigset müra.

ETTEVAATUST! Kui seade pole parajasti kasutusel, keerake kraan kinni, ühendage lahti veetoru ja laske masinasse 
jäänud veel välja voolata, juhuks kui temperatuur langeb alla nulli.

ETTEVAATUST! Pärast iga kasutuskorda sulgege veekraan, mille külge veevoolik on ühendatud.

Määrdunud filtri puhastamiseks ja jääkvee eemaldamiseks:
1 Katkestage elektritoide, eemaldades pistiku vooluvõrgust.

A ETTEVAATUST! Temperatuur	masina	sisemuses	võib	tõusta	kuni	90	kraadini	(ºC).	Et	vältida	nahapõletusi,	puhastage	
filter alles pärast masinas oleva vee jahtumist.

2. Avage filtri kate.

3 Vee väljalaskmiseks tehke alljärgnevad toimingud.
Vee väljalaskmine, kui tootel ei ole vee avariitühjendusvoolikut:

a. Filtrist välja voolava vee kogumiseks pange filtri ette 
suur nõu.

b. Keerake pumba filter lahti (vastupäeva), kuni vesi 
hakkab sellest välja voolama. Suunake väljavoolav 
vesi filtri ette asetatud mahutisse. Mahavoolanud vee 
eemaldamiseks hoidke käepärast lappi.

c Kui kogu vesi on masinast välja voolanud, keerake 
filtrit ja võtke see välja.

4 Puhastage filter jääkidest ja pumba tiiviku ümbrus kangakiududest.
5. Asetage filter tagasi kohale.
6. Kui filtri kate koosneb kahest osast, sulgege filtri kate, surudes sellel olevat lapatsit. Kui kate koosneb ühest 

osast, asetage selle põhjal olevad lapatsid õigesse kohta ja seejärel suruge filter kohale.
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5 Probleemide lahendamine

Probleem Põhjus Lahendus
Programm ei käivitu pärast luugi 
sulgemist.

Käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu ei ole vajutatud. •	* Vajutage käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu.

Liigse pesukoguse korral võib olla ust keeruline 
sulgeda.

•	Võtke pesu vähemaks ja veenduge, et uks on 
korralikult suletud.

Programmi ei saa valida või 
käivitada.

Võimalik, et pesumasin on infrastruktuuriprobleemi 
(nt võrgupinge, veesurve vms) tõttu lülitunud 
kaitserežiimile.

•	  Masina tehaseseadete taastamiseks vajutage 3 
sekundit käivitus-/seiskamis-/tühistusnuppu (vt 
„Programmi tühistamine“)

Masinas on vesi. Seoses tootmise käigus tehtud kvaliteedikontrolliga 
võib seadmesse olla jäänud veidi vett.

•	Tegu	ei	ole	rikkega;	vesi	ei	kahjusta	masinat.

Masin ei täitu veega. Kraan on kinni keeratud. •	Keerake kraanid lahti.
Vee sissevooluvoolik on paindes. •	Vajutage voolik lamedaks.

Vee sissevoolufilter on ummistunud. •	Puhastage filter.
Pesumasina uks võib olla avatud. •	Sulgege uks.

Masin ei tühjene veest. Vee tühjendusvoolik võib olla ummistunud. •	Puhastage voolik või vajutage see lamedaks.
Pumba filter on ummistunud. •	  Puhastage pumba filter.

Masin vibreerib või müriseb. Masin võib olla viltu. •	Masina loodimiseks reguleerige selle jalgade 
pikkust.

Pumba filtrisse võib olla sattunud tahket ollust. •	Puhastage pumba filter.
Transpordipoldid on eemaldamata. •	Eemaldage transpordipoldid.
Võimalik, et masinas on liiga vähe pesu. •	Lisage masinasse rohkem pesu.
Võimalik, et masinas on liiga palju pesu. •	  Võtke osa pesu masinast välja või jaotage pesu 

käsitsi ühtlaselt.
Võimalik, et masin toetub vastu jäika eset. •	Veenduge, et masin ei toetu millegi vastu.

Masina põhjast lekib vett. Vee tühjendusvoolik võib olla ummistunud. •	Puhastage voolik või vajutage see lamedaks.

Pumba filter on ummistunud. •	Puhastage pumba filter.

Masin seiskus lühidalt pärast 
programmi käivitumist.

Masin võis madala pinge tõttu ajutiselt seiskuda. •	Normaalse tööpinge taastumisel jätkab masin 
tööd.

Masin laseb sissevõetava vee 
otse välja.

Tühjendusvoolik ei pruugi olla sobival kõrgusel. •	Ühendage vee tühjendusvoolik kasutusjuhendis 
kirjeldatud viisil.

Pesemise ajal pole vett masinas 
näha.

Veetase pole väljastpoolt pesumasinat nähtav. •	Tegu ei ole rikkega.

Pesumasina ust ei saa avada. Uks lukustub masinas oleva vee taseme tõttu. •	Tühjendage masin pumpamis- või 
tsentrifuugimisprogrammi abil veest.

Masin kuumutab vett või tsentrifuugimistsükkel on 
pooleli.

•	  Oodake kuni programmi lõpulejõudmiseni.

Lapselukk on sisse lülitatud. Ukselukk lülitatakse välja 
paar minutit pärast programmi lõppu. 

•	Oodake paar minutit kuni ukseluku 
väljalülitamiseni.

Uks võib olla kinni kiilunud liiga tugeva surve tõttu 
uksele.

•	Ukse vabastamiseks ja selle avamiseks haarake 
käepidemest ja lükake ja tõmmake ust.

Pesemine kestab kauem, kui on 
juhendis määratud. (*)

Veesurve on madal. •	Masin ootab piisava veetaseme saavutamiseni, 
et pesu ei jääks vee vähesuse tõttu mustaks. 
Seetõttu pikeneb pesemisaeg.

Pinge võib olla madal. •	Pesemisaeg pikeneb, et pesu ei jääks madala 
toitepinge tõttu mustaks.

Vee sisendtemperatuur võib olla madal. •	Vesi soojeneb külmal ajal kauem. Lisaks võib 
pesemisaeg pikeneda, et pesu ei jääks mustaks.

Loputuste arv ja/või loputusvee kogus võib olla 
suurenenud.

•	Kui on vaja põhjalikku loputust, suurendab masin 
loputusvee kogust ja lisab vajadusel täiendava 
loputusetapi. 

Võimalik, et masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja 
liiga suure hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on 
aktiveerunud automaatne vahueemaldussüsteem.

•	  Kasutage pesuvahendit soovitatud koguses.
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Probleem Põhjus Lahendus
Programmi kestuse pöördarvestus 
ei alga. (Ekraaniga mudelitel) (*)

Taimer võib vee sissevõtu ajal peatuda. •	Aeg ei hakka taimeri näidikul jooksma enne, 
kui masinas on piisav kogus vett. Masin ootab 
piisava veetaseme saavutamiseni, et pesu ei jääks 
vee vähesuse tõttu mustaks. Pärast seda jätkub 
taimeri näidikul pöördarvestus.

Taimer võib vee kuumutamise ajal peatuda. •	Taimeri näidikul ei alga pöördarvestus enne, kui 
masin saavutab valitud temperatuuri.

Taimer võib tsentrifuugimise ajal peatuda. •	Pesu ebaühtlase jaotuse tõttu trumlis võib 
rakenduda automaatne ebaühtlase jaotuse 
tuvastussüsteem.

Programmi kestuse pöördarvestus 
ei alga. (*)

Pesu võib olla masinas jaotunud ebaühtlaselt. •	Pesu ebaühtlase jaotuse tõttu trumlis võib 
rakenduda automaatne ebaühtlase jaotuse 
tuvastussüsteem.

Masin ei lülitu tsentrifuugimisele. 
(*)

Pesu võib olla masinas jaotunud ebaühtlaselt. •	Pesu ebaühtlase jaotuse tõttu trumlis võib 
rakenduda automaatne ebaühtlase jaotuse 
tuvastussüsteem.

Kui masin pole täielikult veest täielikult tühjendatud, 
siis masin ei tsentrifuugi.

•	Kontrollige filtrit ja tühjendusvoolikut.

Võimalik, et masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja 
liiga suure hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on 
aktiveerunud automaatne vahueemaldussüsteem.

•	  Kasutage pesuvahendit soovitatud koguses.

Pesemistulemused on halvad: Pesu 
muutub halliks. (**)

Pika aja jooksul on kasutatud liiga väheses koguses 
pesuvahendit.

•	Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule 
soovitatud koguses pesuvahendit.

Pesu on pika aja jooksul pestud madalal temperatuuril. •	Valige pesu pesemiseks õige temperatuur.
Kareda vee korral on kasutatud liiga väheses koguses 
pesuvahendit.

•	Kui kareda vee korral kasutatakse liiga vähe 
pesuvahendit, jääb mustus riide külge ja muudab 
selle aja jooksul halliks. Juba toimunud hallinemist 
on keeruline kõrvaldada. Kasutage vastavalt 
vee karedusele ja pesule soovitatud koguses 
pesuvahendit.

Masinasse on pandud liiga palju pesuvahendit. •	Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule 
soovitatud koguses pesuvahendit.

Pesemistulemused on halvad: 
Plekid ei kao või pesu ei muutu 
valgeks. (**)

Kasutatud on liiga väheses koguses pesuvahendit. •	Kasutage vastavalt vee karedusele ja pesule 
soovitatud koguses pesuvahendit.

Masinasse on pandud liiga palju pesu. •	Ärge pange masinasse liiga palju pesu. Pange 
masinasse „Programmide ja kulu tabelis“ 
soovitatu kogus.

Valitud on vale programm ja temperatuur. •	Valige pesu pesemiseks õige programm ja 
temperatuur.

Kasutatud on vale tüüpi pesuvahendit. •	Kasutage masina jaoks asjakohast 
originaalpesuvahendit.

Masinasse on pandud liiga palju pesuvahendit. •	Pange pesuvahend õigesse lahtrisse. Ärge segage 
omavahel pesuvalgendit ja pesuvahendit.

Pesemistulemused on halvad: 
Pesule on ilmunud õlised plekid. 
(**)

Trumlit pole regulaarselt puhastatud. •	Puhastage trumlit regulaarselt. Vt 4.4.2.

Pesemistulemused on halvad: 
Riietel on ebameeldiv lõhn. (**)

Pideva madalal temperatuuril ja/või lühikeste 
programmidega pesemise tõttu tekivad trumli pinnale 
lõhnad ja bakterikihid.

•	Jätke pesuvahendi lahter ja pesumasina uks 
pärast iga pesemist lahti. Nii ei saa masinas 
tekkida bakterite jaoks soodne keskkond.

Riiete värv on luitunud. (**) Masinasse on pandud liiga palju pesu. •	Ärge pange masinasse liiga palju pesu.
Kasutatav pesuvahend on niiske. •	  Säilitage pesuvahendianumaid suletuna kuivas 

keskkonnas ja vältige nende kokkupuudet liiga 
kõrge temperatuuriga.

Valitud on kõrgem temperatuur. •	Valige vastavalt pesu tüübile ja määrdumisastmele 
õige programm ja temperatuur.

Pesu ei loputata korralikult. Kasutatud pesuvahendi kogus, kaubamärk ja 
säilitustingimused pole asjakohased.

•	Kasutage pesumasina ja pesu jaoks asjakohast 
pesuvahendit. Säilitage pesuvahendianumaid 
suletuna kuivas keskkonnas ja vältige nende 
kokkupuudet liiga kõrge temperatuuriga.

Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. •	Kui pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi 
eelpesutsüklit pole valitud, võib masin kasutada 
seda pesuvahendit loputus- või pehmendustsükli 
ajal. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.

Pumba filter on ummistunud. •	Kontrollige filtrit.
Tühjendusvoolik on kokku volditud. •	Kontrollige tühjendusvoolikut.
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Probleem Põhjus Lahendus
Pesu muutus pärast pesemist 
jäigaks. (**)

Kasutatud on liiga väheses koguses pesuvahendit. •	Kui kasutatakse vee kareduse kohta liiga vähe 
pesuvahendit, võib pesu muutuda aja jooksul 
jäigaks. Kasutage vastavalt vee karedusele 
asjakohases koguses pesuvahendit.

Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. •	Kui pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi 
eelpesutsüklit pole valitud, võib masin kasutada 
seda pesuvahendit loputus- või pehmendustsükli 
ajal. Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.

Võimalik, et pesuvahendit on segatud 
pesupehmendajaga.

•	Ärge segage pesupehmendajat pesuvahendiga. 
Peske ja puhastage dosaatorit kuuma veega.

Pesul pole pesupehmendaja 
lõhna. (**)

Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. •	Kui pesuvahend pannakse eelpesu lahtrisse, kuigi 
eelpesutsüklit pole valitud, võib masin kasutada 
seda pesuvahendit loputus- või pehmendustsükli 
ajal. Peske ja puhastage dosaatorit kuuma veega. 
Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.

Võimalik, et pesuvahendit on segatud 
pesupehmendajaga.

•	Ärge segage pesupehmendajat pesuvahendiga. 
Peske ja puhastage dosaatorit kuuma veega.

Pesuvahendi sahtlis on 
pesuvahendijääke. (**)

Pesuvahend on pandud märga sahtlisse. •	Kuivatage pesuvahendi sahtel enne pesuvahendi 
panekut.

Pesuvahend on muutnud niiskeks. •	Säilitage pesuvahendianumaid suletuna kuivas 
keskkonnas ja vältige nende kokkupuudet liiga 
kõrge temperatuuriga.

Veesurve on madal. •	Kontrollige veesurvet.
Pealahtris olev pesuvahend muutus eelpesu vee 
sissevõtmisel märjaks. Pesuvahendi lahtri avad on 
ummistunud.

•	Kontrollige avasid ja puhastage ummistunud avad.

Ilmnenud on pesuvahendi lahtri klappidega seotud 
probleem.

•	Pöörduge volitatud teenindusse.

Võimalik, et pesuvahendit on segatud 
pesupehmendajaga.

•	Ärge segage pesupehmendajat pesuvahendiga. 
Peske ja puhastage dosaatorit kuuma veega.

Trumlit pole regulaarselt puhastatud. •	Puhastage trumlit regulaarselt. Vt 4.4.2.

Masinas tekib liiga palju vahtu. (**) Pesumasinas kasutatakse valesid pesuvahendeid. •	Kasutage pesumasina jaoks asjakohast 
pesuvahendit.

Kasutatud on liiga väheses koguses pesuvahendit. •	Kasutage ainult piisavas koguses pesuvahendit.
Pesuvahendit on säilitatud valedes tingimustes. •	Säilitage pesuvahendit suletud pakendis ja kuivas 

kohas. Ärge säilitage liiga kuumas kohas.
Osa võrkstruktuuriga pesu (nt tüll) võib oma struktuuri 
tõttu liigselt vahutada.

•	Kasutage selle eseme puhul väiksemas koguses 
pesuvahendit.

Pesuvahend on pandud valesse lahtrisse. •	Pange pesuvahend õigesse lahtrisse.
Pesupehmendajat võetakse liiga vara. •	Probleem võib olla seotud klappide või 

pesuvahendi dosaatoriga. Pöörduge volitatud 
teenindusse.

Pesuvahendi sahlist tuleb vahtu. Masinasse on pandud liiga palju pesuvahendit. •	Segage 1 supilusikatäis pesupehmendajat ½ liitri 
veega ning kallake saadud lahus pesuvahendi 
sahtli põhipesu lahtrisse.

•	Pange masinasse pesuvahendit vastavalt 
programmile ja maksimumkogusele, mille 
leiate "Programmide ja kulu tabelist". Kui 
kasutate täiendavaid kemikaale (plekieemaldaja, 
pesuvalgendi vms), vähendage pesuvahendi 
kogust.

Pesu on pärast programmi lõppu 
märg. (*)

Võimalik, et masinas on tekkinud liiga palju vahtu ja 
liiga suure hulga pesuvahendi kasutamise tagajärjel on 
aktiveerunud automaatne vahueemaldussüsteem.

•	Kasutage pesuvahendit soovitatud koguses.

(*) Et vältida masina ja ümbruse kahjustamist, ei lülitu masin tsentrifuugimisele, kui pesu paikneb trumlis ebaühtlaselt. Pesu tuleb 
kohendada ja seejärel uuesti tsentrifuugida.
(**) Trumlit pole regulaarselt puhastatud. Puhastage trumlit regulaarselt. Vt 4.4.2

A ETTEVAATUST! Kui teil ei õnnestu probleemi selles lõigus toodud juhiste järgi lahendada, konsulteerige edasimüüja või 
volitatud teenindusega. Ärge kunagi üritage rikkis seadet ise parandada.
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Ez a termék a legújabb technológiával, környezetbarát körülmények között készült.
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1 Általános biztonsági utasítások
Ez a fejezet olyan előírásokat tartalmaz, amelyek segítségével megelőzhetők 
a sérülések és az anyagi károk kockázata. Az előírások be nem tartása 
esetén az összes garancia érvényét veszti.

1.1 Élet- és vagyonbiztonság
u Soha ne helyezze a terméket szőnyegpadlóra. Az elektromos alkatrészek 

túlmelegszenek, mivel a készülék aljánál a levegő áramlása nem lehetséges. 
Mindez problémákat okoz a terméknél.

u Ha használaton kívül van, húzza ki a gépet a konnektorból.
u Az üzembe helyezési és javítási munkálatokat minden esetben a szakszerviz 

szerelőjével végeztesse el. A gyártó nem vállal felelősséget a jogosulatlanul 
végzett javítási munkák miatt bekövetkező károkért.

u A vízbeeresztőket és a leeresztő tömlőket biztonságosan kell rögzíteni és 
azok nem lehetnek sérültek. Ellenkező esetben vízszivárgás fordulhat elő.

u A betöltőajtót soha ne nyissa ki, illetve ne vegye ki a szűrőt, ha a dob 
belsejében még van víz. Ellenkező esetben a víz kifolyhat és a forró víz 
sérülést okozhat.

u A lezárt betöltőajtót soha ne próbálja meg erővel kinyitni. Az ajtó pár perccel 
a mosási program végét követően nyitható ki. A betöltőajtó erőszakkal 
történő kinyitásakor az ajtó és a zárszerkezet is megsérülhet.

u Kizárólag automata mosógépekhez használatos mosószert, öblítőszert és 
adalékanyagot használjon.

u	 Kövesse	 a	 textíliák	 címkéjén	 és	 a	 mosószer	 csomagolásán	 feltüntetett	
utasításokat.

1.2 Gyermekek biztonsága
u A terméket csak abban az esetben használhatják 8 évesnél idősebb 

gyermekek és olyan személyek, akiknek fizikai, érzékszervi vagy mentális 
képességei még nem teljes mértékben fejlődtek ki, illetve azok, akik 
nem rendelkeznek a szükséges tapasztalatokkal és ismeretekkel, ha azt 
felügyelet alatt teszik, avagy megfelelő képzésben részesülnek a termék 
biztonságos használatát, valamint annak kockázatait illetően. A gyermekek 
nem játszhatnak a termékkel. A tisztítási és karbantartási feladatokat a 
gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik el. 3 év alatti gyermekek 
kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhatnak a közelben.

u A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek a gyermekekre nézve. Olyan 
helyen tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.

u Az elektromos termékek veszélyesek a gyermekek számára. Ha a gép 
használatban van, a gyermekeket ne engedje a közelébe! Ne hagyja, hogy 
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a gyermekek a géppel játsszanak! Annak érdekében, hogy a gyermekek ne 
tudjanak beavatkozni a gép működésébe, használja a gyerekzárat.

u Amennyiben elhagyja a helyiséget, ahol a gép található, soha ne felejtse el 
bezárni a betöltőajtót.

u a mosószereket és az adalékanyagokat biztonságos, a gyermekek számára 
nem hozzáférhető helyen tárolja, pl. zárja le a mosószertartó fedelét, illetve 
a mosószer csomagolását.

1.3 Elektromos biztonság
u Amennyiben a termék meghibásodik, ne használja addig, amíg azt a szerviz 

szakembere nem vizsgálta meg. Áramütésveszély!
u A terméket úgy tervezték, hogy az áramszünetet követően folytassa a 

működést. Amennyiben törölni szeretné a programot, tekintse meg a 
„Program törlése" című fejezetet.

u Csatlakoztassa a terméket egy 16 A biztosítékkal védett, földelt 
konnektorhoz. Ne feledkezzen el a megfelelő földelésről sem. Cégünk nem 
vállal felelősséget a termék (az országában érvényes jogszabályoknak 
megfelelő) földelés nélkül használatából eredő károkért.

u Ne mossa a készüléket oly módon, hogy vizet permetez vagy önt rá! 
Áramütésveszély!

u Nedves kézzel soha ne érintse meg a tápkábel csatlakozóját! A gép 
áramtalanítását ne úgy végezze, hogy megragadja a tápkábelt, hanem az 
egyik kezével megtartva a dugaszolóaljzatot, a másik kezével húzza ki a 
dugót. 

u A terméket üzembe helyezés, karbantartás, tisztítás vagy javítási munkálatok 
során mindig húzza ki a konnektorból.

u Amennyiben a tápkábel megsérült, a kockázatok elkerülése érdekében azt a 
gyártóval, a szervizzel vagy más hasonlóan szakképzett személlyel (lehetőleg 
villanyszerelővel) vagy a forgalmazó által kijelölt személlyel cseréltesse ki.

1.4 Forró felület biztonság
A ruhák magas hőmérsékleten történő mosása 
során a betöltőajtó üvege felforrósodik. 
Ezért – amíg a mosás tart – gyermekek ne 
tartózkodjanak a betöltőajtó közelében, hogy ne 
érinthessék meg azt.
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2 Fontos környezetvédelmi előírások

2.1 Összhangban az (elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló)

 WEEE-irányelvvel
A termék megfelel a WEEE (elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
2012/19/EU) irányelv követelményeinek.  A terméken szerepel az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaira vonatkozó (WEEE) besorolási szimbólum. 
A termék csúcsminőségű alkatrészekből és anyagokból készül, melyek ismét felhasználhatók 
és újrahasznosíthatók. Ezért az élettartam lejárta után a terméket ne a háztartási és egyéb 
hulladékkal együtt dobja ki. Vigye el egy az elektromos és elektronikus berendezések 
újrahasznosítása céljából kijelölt gyűjtőpontra. A gyűjtőpontokkal kapcsolatos információkért 
forduljon a helyi hatóságokhoz. 

A veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló RoHS-irányelvnek való megfelelés 
A megvásárolt termék megfelel a veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló uniós RoHS-
irányelvnek (2011/65/EU).  A termék az irányelvben meghatározott káros vagy tiltott anyagokat nem tartalmaz.

2.2 Csomagolási információk
A termék csomagolóanyagai a Nemzeti Környezetvédelmi Jogszabályoknak megfelelően újrahasznosítható 
anyagokból készülnek. Ne dobja ki a termék csomagolását a háztartási hulladékkal együtt. A 
csomagolóanyagot vigye el a helyi hatóságok által a csomagolóanyagok begyűjtésére kijelölt pontra.

3 Rendeltetésszerű használat

•	 A	terméket	otthoni	használatra	tervezték.	Nem	használható	ipari	célokra	vagy	a	rendeltetésszerű	
használattól eltérő célra.

•	 A	gép	csak	a	megfelelő	jelzéssel	ellátott	dolgok	mosására	és	öblítésére	alkalmas.
•	 A	gyártó	nem	vállal	felelősséget	a	helytelen	használatból	vagy	szállításból	eredő	károkért.
•	 A	berendezés	élettartama	10	év.	Ezen	idő	alatt,	a	készülék	megfelelő	üzemelése	érdekében,	biztosítjuk	az	

eredeti cserealkatrészeket.
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4 Műszaki adatok

Megfelelés a Bizottság (EU) No 1061/2010 felhatalmazáson alapuló rendeletének
Beszállító neve vagy védjegye Beko

Modell neve WTV 6633 B0

Névleges kapacitás (kg) 6

Energiahatékonysági osztály / A+++-tól (legmagasabb hatékonysági fok) D-ig (legalacsonyabb 
hatékonysági fok) A+++

Éves energiafogyasztás (kWh) (1) 144

Standard 60°C fokos pamutprogram energiafogyasztása teljes töltet esetén (kWh) 0.807

Standard 60°C fokos pamutprogram energiafogyasztása résztöltet esetén (kWh) 0.537

Standard 40°C fokos pamutprogram energiafogyasztása résztöltet esetén (kWh) 0.480

Energiafogyasztás kikacsolt állapotban (W) 0.500

Energiafogyasztás bekapcsolva hagyott állapotban (W) 0.500

Éves vízfogyasztás (l) (2) 8360

Centrifuga energiahatékonysági osztály / A-tól (legmagasabb energiahatékonysági fok) G-ig 
(legalacsonyabb energiahatékonysági fok) B

Maximális	centrifugálási	sebesség	(rpm) 1200

Fennmaradó nedvesség (%) 53

Standard pamutprogram  (3) Pamut Eco 60°C és 40°C

Standard 60°C fokos pamutprogram programideje teljes töltet esetén (min) 200

Standard 60°C fokos pamutprogram programideje résztöltet esetén (min) 180

Standard 40°C fokos pamutprogram programideje résztöltet esetén (min) 180

Bekapcsolva hagyott állapot időtartama (min) N/A

Mosási/centrifugálási zajszint (dB) 53/74

Beépített Non

Magasság (cm) 84

Szélesség (cm) 60

Mélység (cm) 45

Nettó súly (±4 kg) 61

Egyszeres vízbemenet / dupla vízbemenet
•	/	-

•	Elérhető

Elektromos bemenet (V/Hz) 230 V / 50Hz

Teljes áram (A) 10

Összteljesítmény (W) 2200

Fő modellkód 109

(1) 220 standard mosási ciklus energiafogyasztása 60°C és 40°C fokos standard pamutprogram 
teljes és résztöltete esetén, valamint az alacsony energiafogyasztású módok fogyasztása A tényleges 
energiafogyasztás a készülék felhasználásától függ.

(2) 220 standard mosási ciklus vízfogyasztása 60°C és 40°C fokos pamutprogram teljes vagy résztöltete esetén A tényleges 
vízfogyasztás a készülék felhasználásától függ.

 (3) A címkén és a kézikönyvben található információ a “standard 60°C fokos pamutprogram” és a “standard 40°C fokos pamutprogram” 
standard programokra vonatkozik és ezek a programok alkalmasak a normál szennyeződésű pamut ruhák tisztítására, továbbá az 
energia- és  vízfogyasztást együttesen figyelembe véve ezek a programok a leghatékonyabbak. 

A változtatás jogát fenntartjuk!
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4.1 Üzembe helyezés
•	 A	termék	üzembe	helyezéséhez	vegye	igénybe	a	legközelebbi	szakszerviz	szolgáltatásait.	
•	 A	beszerelés	helyén	található	elektromos	hálózat,	csapvíz	és	szennyvíz	csatornák	előkészítése	minden	

esetben a vásárló felelőssége. 
•	 Biztosítsa,	hogy	az	üzembe	helyezéskor	vagy	a	tisztítási	műveletek	során	végzett	mozgatáskor	a	vízbevezető	

és a leeresztő csövek, továbbá a tápkábel soha ne hajoljanak meg és törjenek meg. 
•	 Ügyeljen	rá,	hogy	a	termék	beszerelését	és	elektromos	csatlakoztatását	szakszervizzel	végeztesse	el.	A	

gyártó nem vállal felelősséget a jogosulatlanul végzett javítási munkák miatt bekövetkező károkért. 
•	 A	beszerelést	megelőzően	vegye	szemügyre	a	gépet,	hogy	nincsenek-e	rajta	sérülések.	Amennyiben	

vannak, ne szerelje be a készüléket. A sérült készülékek veszélyt jelentenek.

4.1.1 Megfelelő helyszín az üzembe helyezéshez
•	 A	terméket	szilárd	és	egyenletes	padlófelületen	helyezze	el.	Ne	helyezze	a	gépet	bolyhos	szőnyegre	vagy	

más hasonló felületre.
•	 Ha	a	mosógépet	és	a	szárítógépet	egymásra	helyezi	el,	azok	együttes	tömege	–	megpakolva	–	180	

kilogramm lehet. A terméket olyan szilárd és vízszintes talajra helyezze, melynek elegendő a teherbírása.
•	 Soha	ne	helyezze	a	készüléket	a	tápkábelre.
•	 A	terméket	ne	helyezze	üzembe	olyan	környezetben,	ahol	a	hőmérséklet	0	ºC	alá	esik.
•	 A	gép	és	a	bútorok	között	hagyjon	minimum	1	cm	távolságot.
•	 Graduált	padló	esetén	ne	helyezze	a	terméket	a	padló	pereméhez	vagy	padozatra.
•	 Ne	helyezzen	a	mosógépre	semilyen	hőforrást,	mint	például	főzőlapot,	vasalót,	sütőt	stb.	és	ne	használja	

őket a berendezésen.

4.1.2 A csomagolás eltávolítása

A csomagolóanyag eltávolításához billentse hátra a csomagot. A 
csomagolást a szalag meghúzásával tudja leválasztani. Ezt a műveleten 
ne végezze egyedül. 

4.1.3 A szállításhoz használt zárak eltávolítása
1 Egy megfelelő villáskulcs segítségével lazítsa meg az összes csavart, hogy azok szabadon mozogjanak.
2 Enyhén elfordítva távolítsa el a szállítás során használatos biztonsági csavarokat.
3 A használati útmutatót tartalmazó tasakban található műanyag fedőket illessze a hátsó panelen lévő 

nyílásokhoz.

A FIGYELMEZTETÉS: A gép használatba vétele előtt távolítsa el a szállításhoz használt biztonsági csavarokat. Ellenkező 
esetben a gép megsérülhet.

C
A biztonsági csavarokat tartsa biztonságos helyen arra az esetre, ha újra át kellene helyeznie a gépet.

A szállítás során használt biztonsági csavarokat a szétszereléssel ellentétes sorrendben helyezze vissza.

A biztonsági csavarok megfelelő rögzítése nélkül soha ne mozgassa és szállítsa a terméket!
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4.1.4 A vízellátás csatlakoztatása

C A gép üzemeltetéséhez a víznyomásnak 1 és 10 bar (0,1 – 1 MPa) közt kell lennie. A gép megfelelő működéséhez 10-80 
liter víznek kell átfolynia percenként. Magasabb víznyomás esetén iktasson be nyomáscsökkentő szelepet.

A
FIGYELMEZTETÉS: Egyetlen vízbeömlővel rendelkező modellek nem csatlakoztathatók a melegvizes csaphoz. Ilyen 
esetben a ruhák károsodhatnak, de az is előfordulhat, hogy a gép átkapcsol biztonsági üzemmódba és nem indul el.

FIGYELMEZTETÉS: Az új termékhez ne használjon régi vagy használt vízbeömlő tömlőket. Az ugyanis foltos 
szennyeződést okozhat a mosott ruhán.

1 Kézzel húzza meg a tömlőanyákat. Az anyák megszorításához soha 
ne használjon szerszámot.

2 A tömlő csatlakoztatása után nyissa ki teljesen a csapokat és 
ellenőrizze, hogy a csatlakozási pontoknál nincs-e szivárgás. 
Amennyiben szivárgást talál, zárja el a csapot és távolítsa el az 
anyát. A tömítő ellenőrzését követően gondosan erősítse vissza az 
anyát. A vízszivárgás és az okozott károk megelőzése érdekében, ha 
a termék nincs használatban, zárja el a csapokat.

4.1.5 A szennyvízcső csatlakoztatása a lefolyóhoz
•	 A	vízleeresztő	tömlő	végét	vezesse	közvetlenül	a	szennyvíz	lefolyóhoz,	mosdókagylóhoz	vagy	kádhoz.	

A
FIGYELMEZTETÉS: Ha a vízleeresztés közben a tömlő kikerül az illesztés helyéről, a lakást elöntheti a víz. Ezenfelül, 
a magas mosási hőmérsékletek miatt a forrázás kockázata is fennáll! Az ilyen helyzetek elkerülése, továbbá az egyetlenes 
vízfelvétel és leeresztés biztosítása érdekében a leeresztő tömlő végét biztonságosan szorítsa meg.
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•	A	leeresztő	tömlő	csatlakoztatása	minimum	40	cm,	
maximum	100	cm	magasságban	legyen.
•	Amennyiben	a	leeresztő	tömlőt	kevesebb,	mint	40	centi	
választja el a padlótól, akkor a vízelvezetés nehézzé válik, 
a mosott ruhák pedig túlságosan vizesek maradhatnak. 
Ennek következtében, tartsa be az ábrán megadott 
magasságokat.

•	 Annak	érdekében,	hogy	a	szennyes	víz	ne	folyhasson	vissza	a	gépbe,	és	hogy	a	víz	leeresztése	könnyű	
legyen, soha ne merítse bele a tömlőt a piszkos vízbe, illetve ne nyomja 15 cm-nél mélyebbre a leeresztő 
csonkba. Ha a tömlő túl hosszú, vágja vissza.

•	 A	tömlő	vége	nem	tekeredhet	meg,	nem	szabad	ráállni	és	azt	a	lefolyó	és	a	gép	között	nem	szabad	
meghajlítani.

•	 Amennyiben	a	tömlő	hossza	túl	rövid,	csatlakoztasson	hozzá	egy	eredeti	hosszabbító	tömlőt.	A	tömlő	nem	
lehet hosszabb 3,2 méternél. A vízszivárgás elkerülése érdekében a hosszabbító cső és a gép lefolyócsöve 
közötti csatlakozást megfelelően meg kell szorítani, úgy, hogy az ne jöjjön szét, és ne szivárogjon.
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4.1.6 A lábak beállítása

A
FIGYELMEZTETÉS: A termék csendesebb és rázkódásmentes működése érdekében annak vízszintesen, a lábain 
megfelelően kiegyensúlyozva kell állnia. A lábak beállításával egyensúlyozza ki a gépet. Ellenkező esetben a gép elmozdulhat 
a helyéről, ami törést és rezgési problémákat okozhat.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon semmilyen szerszámot a csavarok meglazításához! Az ugyanis a lábak sérülését 
okozhatja.

1 Kézzel lazítsa meg a gép talpán található csavarokat.
2 Állítsa be a lábat úgy, hogy a termék vízszintesen és stabilan álljon.
3. Kézzel húzza meg ismét az összes anyát.

4.1.7 Elektromos csatlakozás
A terméket egy 16A-es biztosítékkal védett, földelt konnektorhoz csatlakoztassa. Cégünk nem vállal 
felelősséget a termék (az országában érvényes jogszabályoknak megfelelő) földelés nélkül használatából eredő 
károkért.
•	 A	csatlakozásnak	meg	kell	felelnie	az	adott	ország	nemzeti	előírásainak.
•	 Az	elektromos	hálózat	kábelezésének	meg	kell	felelnie	a	készülék	követelményeinek.	Áram-védőkapcsoló	

(ÁVK) használata ajánlott.
•	 A	tápkábel	dugaszának	könnyen	elérhető	helyen	kell	lennie.
•	 Amennyiben	a	házban	található	biztosíték	vagy	megszakító	aktuális	értéke	kevesebb,	mint	16	Amper,	egy	

képzett villanyszerelővel szereltessen be egy 16 Amperes biztosítékot.
•	 A	„Műszaki	adatok"	fejezetben	meghatározott	feszültségnek	meg	kell	egyeznie	a	hálózati	feszültséggel.
•	 Hosszabbítók	és	többdugaszos	aljazatok	segítségével	ne	csatlakoztassa	a	készüléket.

B FIGYELMEZTETÉS: A sérült tápkábeleket a kijelölt szerviz szakemberével cseréltesse ki.

4.1.8 Első használat

Mielőtt használatba venné a terméket, győződjön meg róla, hogy az 
előkészületeket a „Fontos biztonsági és környezetvédelmi utasítások" 
és az „Üzembe helyezés" című fejezetekben szereplő előírásoknak 
megfelelően végezte el.
Az első mosás megkezdése előtt futtassa le a dobtisztító programot. Ha 
az Ön gépén nincs ilyen program, akkor alkalmazza a 4.4.2. pontban 
ismertetett módszert.

C
Kizárólag mosógépekhez használatos vízkőmentesítőt használjon.

A gyártás során végzett minőségellenőrzési folyamatot következtében víz maradhatott a gépben. Ez nincs káros hatással a 
termékre.



35 / HUMosógép / Használati útmutató

4.2 Előkészítés

4.2.1 A szennyes ruha szétválogatása
* A ruhákat anyag, szín, szennyezettségi fok és a megengedett vízhőmérsékleti értékek szerint válogassa 

szét.
* Minden esetben tartsa be a ruhák címkéjén feltüntetett utasításokat.

4.2.2 A szennyes ruhák előkészítése mosásra
•	 A	fémtartozékokkal	ellátott	ruhadarabok	(például	merevítős	melltartók,	övcsatok	vagy	fémgombok)	

károsíthatják a gépet. A mosás előtt távolítsa el a fém részeket, illetve mosóhálóban vagy párnahuzatban 
mossa a ruhákat.

•	 A	mosás	előtt	szedjen	ki	minden	tárgyat	a	ruhák	zsebéből,	pl.	pénzérme,	toll,	gémkapcsok,	majd	fordítsa		és	
kefélje ki a zsebeket. Az ilyen tárgyak kárt tehetnek a termékben, illetve zajt okozhatnak mosás közben.

•	 A	kisméretű	ruhákat,	pl.	gyermekzoknikat	és	nejlonharisnyát	mosóhálóban	vagy	párnahuzatban	mossa.
•	 A	függönyöket	összepréselés	nélkül	helyezze	be	a	gépbe.	Távolítsa	el	a	függöny	csipeszeit.
•	 Húzza	fel	a	zipzárakat,	varrja	fel	a	meglazult	gombokat	és	javítsa	meg	a	szakadásokat.
•	 A	„gépben	mosható”	vagy	a	„kézzel	mosható”	termékeket	csak	a	megfelelő	programmal	mossa.
•	 Ne	mossa	együtt	a	színes	és	fehér	ruhákat.	Az	új,	sötét	ruhák	sok	festéket	kiereszthetnek	magukból.	Ezért	

fontos, hogy azokat külön mossa.
•	 A	makacs	foltokat	mosás	előtt	kezelje	a	megfelelő	módon.	Ha	nem	biztos	a	dolgában,	kérjen	tanácsot	egy	

száraztisztítótól.
•	 Kizárólag	gépi	mosáshoz	használatos	festékeket	/	színezőket	és	vízkőmentesítőket	használjon.	Minden	

esetben kövesse a csomagoláson található utasításokat.
•	 A	nadrágokat	és	a	kényes	ruhákat	kifordítva	mossa.
•	 Az	angóra	gyapjúból	készült	ruhákat	mosás	előtt	tegye	be	pár	órára	a	fagyasztóba.	Ily	módon	megóvhatja	

ezt a kényes ruhaneműt.
•	 Az	olyan	szennyest,	melyen	liszt,	mészkőpor,	tejpor	stb.	található,	a	mosógépbe	történő	behelyezés	előtt	

alaposan rázza ki. Az ilyen porok idővel összegyűlhetnek a mosógép belső alkatrészeiben, és kárt tehetnek 
a gépben.

4.2.3 Teendők az energiatakarékosság jegyében
A következő információk elősegítik a termék gazdaságos és energiatakarékos használatát.
•	 A	terméket	minden	esetben	a	program	által	megengedett	legnagyobb	kapacitással	használja,	de	soha	ne	
helyezzen	be	ennél	több	ruhát;	lásd	"Program	és	fogyasztási	táblázat"	című	fejezetet.	Lásd:	„Program-	és	
fogyasztási táblázat"

•	 Mindig	kövesse	a	mosószer	csomagolásán	feltüntetett	utasításokat.
•	 A	kismértékben	szennyezett	ruhákat	mindig	alacsony	hőmérsékleten	mossa.
•	 Kismennyiségű,	kismértékben	szennyezett	ruhákhoz	használjon	gyorsabb	programokat.
•	 A	kismértékben	szennyezett	ruhákhoz	ne	használjon	előmosást	és	magas	mosási	hőmérsékletet.
•	 Ha	használni	szeretné	a	gép	szárító	funkcióját,	akkor	válassza	a	mosási	folyamat	alatti	leggyorsabb	

centrifugálási sebességet. 
•	 Ne	használjon	a	csomagoláson	megadottnál	több	mosószert.

4.2.4 A szennyes betöltése
1. Nyissa ki a betöltőfedelet.
2. A ruhákat lazán helyezze be a gépbe.
3. Nyomja és zárja le a betöltőfedelet, amíg kattanó hangot nem hall. Győződjön meg róla, hogy semmi 

sem csípődött be az ajtónál. A betöltőajtó a program működése közben lezáródik. Az ajtó csak a program 
befejeződésekor nyitható ki.

4.2.5 Helyes ruhamennyiség
A	maximálisan	mosható	ruhamennyiség	a	szennyes	jellegétől,	a	szennyezettség	fokától	és	a	használni	kívánt	
mosási programtól függ.
A gép a vízmennyiséget automatikusan a behelyezett ruha súlyához igazítja.

A FIGYELMEZTETÉS: Kövesse a „Program és fogyasztási táblázatban” megadottakat. Túlterhelés esetén a gép 
mosóteljesítménye nagymértékben lecsökken. Ezenkívül az erős zaj és a rezgés okozhat problémákat.
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4.2.6 A mosószer és az öblítő használata

C Mosószer, öblítő, keményítő, ruhafesték, fehérítő vagy vízkőmentesítő használata esetén alaposan olvassa el a csomagoláson 
található gyártói utasításokat és a javasolt mennyiségeket használja. Használjon mérőpoharat, ha van.

132

A mosószeradagoló fiók három egységből áll:
– (1) előmosáshoz
– (2) főmosáshoz
– (3) öblítéshez
– ( ) az öblítő adagolójában egy szifon is található.

Mosószer, öblítő és más tisztítószerek
•	 A	program	elindítása	előtt	adagoljon	mosószert	és	öblítőt.
•	 Amíg	fut	a	mosási	program,	ne	hagyja	nyitva	a	mosószeradagolót!
•	 Amennyiben	előmosás	nélküli	programot	használ,	soha	ne	öntsön	mosószert	az	előmosó	rekeszbe	(„1”	

számú rekesz). "1"). 
•	 Előmosást	alkalmazó	program	használatakor	soha	ne	öntsön	folyékony	mosószert	az	előmosó	rekeszbe	(„1”	

számú rekesz). "1").
•	 Mosószeres	zacskó	vagy	mosólabda	használata	esetén	soha	ne	válasszon	előmosást	használó	programot.	A	

mosószeres zacskót vagy a mosólabdát közvetlenül a mosandó ruha közé helyezze.
Folyékony mosószer használata esetén ne feledje el betenni folyékonymosószer-tartó kupakot a fő 

mosószeradagolóba („2” számú rekesz).
A mosószer fajtájának megválasztása
Az alkalmazandó mosószer típusa az anyag jellegétől és színétől függ.
•	 Színes	és	fehér	ruhaneműhöz	más-más	mosószert	használjon.
•	 A	kényes	ruhákat	speciális,	kizárólag	finom	ruhákhoz	megfelelő	mosószerrel	mossa	(folyékony	mosószer,	

gyapjúsampon stb.). 
•	 Sötét	szenű	ruhák	és	paplan	mosásakor	folyékony	mosószert	célszerű	használni.
•	 Gyapjú	ruhákat	speciális	gyapjú	mosószerrel	mosson.

A FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag gépi mosáshoz készült mosószert használjon.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon szappanport.

Mosószeradagoló fiók beállítása
A használandó mosószer mennyisége attól függ, hogy mennyi ruhát kell kimosni, mennyire piszkosak a ruhák, 
illetve milyen a vízkeménység.
•	 Ne	használjon	a	csomagoláson	feltüntetett	mennyiségnél	több	mosószert,	így	elkerülheti	a	túlzott	mértékű	

habzást, a nem megfelelő öblítést, emellett még spórolhat is és kíméli a környezetet.
•	 Kisebb	mennyiségű	és	kevésbé	szennyezett	ruhákhoz	használjon	kevesebb	mosószert.
Öblítők használata
Töltse az öblítőt a mosószeradagoló fiók öblítő rekeszébe.
•	 Az	öblítőt	soha	ne	töltse	túl	a	rekesz	(>max<)	szintje	fölé.
•	 Ha	az	öblítő	besűrűsödött,	hígítsa	fel	vízzel,	mielőtt	a	mosószer-adagoló	fiókba	töltené.
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Folyékony mosószerek használata
Amennyiben a termék folyékonymosószer-tartó kupakot is tartalmaz:

2 2 •	 Helyezze	be	a	folyékonymosószer-tartó	kupakot	
a „2” számú rekeszbe.

•	 Ha	az	öblítő	halmazállapota	nem	elég	folyós,	
mielőtt a rekeszbe töltené, hígítsa fel vízzel.

Amennyiben a termék nem tartalmaz folyékony mosószertartó kupakot:
•	 Ne	használjon	folyékony	mosószert	előmosáshoz	olyan	programok	esetén,	melyek	előmosást	használnak.
•	 Amennyiben	a	Késleltetett	indítás	funkciót	használja	a	folyékony	mosószer	foltot	hagyhat	a	ruhákon.	

Amennyiben Késleltetett indítást kíván használni, soha ne használjon folyékony mosószert.
Gél és tablettás mosószer használata
•	 Amennyiben	a	gél	folyékony	halmazállapotú	és	a	mosógép	nem	tartalmaz	speciális	folyékonymosószer-tartó	

kupakot, akkor a gélt az első vízbeszívás során öntse be fő mosószertartó rekeszbe. Amennyiben a mosógép 
folyékonymosószer-tartó kupakot is tartalmaz, a mosószert ebbe a kupakba öntse a program elindítása 
előtt.

•	 Amennyiben	a	gél	nem	folyékony	halmazállapotú	vagy	kapszula	alakú	folyékony	tablettát	használ,	ezeket	
közvetlenül a dobba kell behelyezni a mosás megkezdése előtt.

•	 A	tablettás	mosószert	a	mosógép	fő	mosórészébe	(„2”	számú	rekesz),	vagy	közvetlenül	a	dobba	kell	tenni.
Keményítő használata
•	 A	folyékony	szódát	vagy	szódaport,	illetve	a	ruhafestéket	az	öblítő	rekeszbe	tegye.
•	 Egy	mosási	menetben	ne	használjon	öblítőt	és	keményítőt	is.
•	 Keményítő	használata	után	tisztítsa	meg	a	mosógép	belsejét	egy	tiszta,	nedves	ronggyal.
Vízkőmentesítő használata
•		Ha	szükséges,	kizárólag	mosógéphez	használatos	vízkőmentesítőszert	használjon.	
Fehérítőszer használata
•	 A	fehérítőt,	egy	előmosás	program	kiválasztásával,	a	mosás	elején	adja	hozzá.	Ne	tegyen	mosószert	az	
előmosás	rekeszbe.	Alternatív	megoldásként	olyan	programot	válasszon	ki,	ami	extra	öblítés	funkciót	
tartalmaz. Az öblítés első lépése (vízbeszívás a mosószertartóból) közben adja hozzá a fehérítőszert.

•	 Soha	ne	keverje	össze	a	mosószert	és	a	fehérítőt.
•	 A	bőrirritáció	elkerülése	érdekében	csak	kevés	fehérítőszert	használjon	(kb.	50	ml)	és	öblítse	ki	alaposan	a	

ruhákat. Ne öntse a fehérítőt a ruhákra és ne használja színes ruhák esetén. 
•	 Oxigén	alapú	fehérítőszer	használatakor	olyan	programot	válasszon,	amelyik	alacsony	hőmérsékleten	mos.	
•	 Oxigén	alapú	fehérítő	használható	mosószerrel	együtt,	azonban,	ha	annak	állaga	nem	ugyanolyan,	akkor	

először a mosószert tegye be a mosószeradagolóban lévő „2” számú rekeszbe és várja meg, amíg a gép 
vízfelvételkor kiöblíti a mosószert. Miközben a gép folytatja a vízfelvételt, adagolja ugyanebbe a rekeszbe a 
fehérítőt.
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4.2.7 Tippek a hatékony mosáshoz
Ruhák

Világos és fehér ruhák Színek Fekete/ sötét 
színek

Kényes/pamut/
selyem ruhák

(A javasolt hőmérséklettartományt 
a szennyezettségi szint határozza 
meg: 40-90 °C)

(A javasolt hőmérséklettartományt 
a szennyezettségi szint határozza 
meg: hideg -40 °C)

(A javasolt 
hőmérséklettartományt 
a szennyezettségi szint 
határozza meg: hideg 
-40 °C)

(A javasolt 
hőmérséklettartományt 
a szennyezettségi szint 
határozza meg: hideg 
-30 °C)

Sz
en

ny
ez

et
ts

ég
i s

zi
nt

Erősen 
szennyezett

(makacs foltok, pl. 
fű, kávé, gyümölcs 
és vér.)

Előfordulhat, hogy előkezelést 
kell végeznie a foltokon vagy 
előmosást kell végeznie. Fehér 
ruhákhoz mosóporok és folyékony 
mosószerek is használhatók, az 
erősen szennyezett ruhákhoz 
javasolt mennyiségben. A 
mosópor használatát agyag vagy 
föld okozta szennyeződésekhez, 
illetve olyan foltok esetében 
használja, amelyek érzékenyek a 
fehérítőkre. 

Színes ruhákhoz mosóporok 
és folyékony mosószerek 
is használhatók, az erősen 
szennyezett ruhákhoz javasolt 
mennyiségben. A mosópor 
használatát agyag vagy föld 
okozta szennyeződésekhez, illetve 
olyan foltok esetében használja, 
amelyek érzékenyek a fehérítőkre. 
A mosószereket fehérítő nélkül 
használja.

Színes és sötét ruhákhoz 
folyékony mosószerek 
használhatók, az erősen 
szennyezett ruhákhoz 
javasolt mennyiségben.

Lehetőleg a kényes 
ruhákhoz gyártott 
folyékony mosószert 
használjon. A pamut 
és selyem ruhákat 
speciálisan ilyen 
anyagokhoz készített 
mosószerekkel mossa.

Normál 
szennyezettség
(Például, a test által 
a gallérokon és az 
ingujjakon okozott 
szennyeződések)

Fehér ruhákhoz mosóporok 
és folyékony mosószerek is 
használhatók, a normál szinten 
szennyezett ruhákhoz javasolt 
mennyiségben.

Színes ruhákhoz mosóporok 
és folyékony mosószerek is 
használhatók, a normál szinten 
szennyezett ruhákhoz javasolt 
mennyiségben. Fehérítőt nem 
tartalmazó mosószerek használata 
javasolt.

Színes és sötét ruhákhoz 
folyékony mosószerek 
használhatók, a normál 
szinten szennyezett 
ruhákhoz javasolt 
mennyiségben. 

Lehetőleg a kényes 
ruhákhoz gyártott 
folyékony mosószert 
használjon. A pamut 
és selyem ruhákat 
speciálisan ilyen 
anyagokhoz készített 
mosószerekkel mossa.

Enyhén 
szennyezett

(Nincs látható 
szennyeződés.)

Fehér ruhákhoz mosóporok 
és folyékony mosószerek 
is használhatók, az enyhén 
szennyezett ruhákhoz javasolt 
mennyiségben.

Színes ruhákhoz mosóporok 
és folyékony mosószerek 
is használhatók, az enyhén 
szennyezett ruhákhoz javasolt 
mennyiségben. Fehérítőt nem 
tartalmazó mosószerek használata 
javasolt.

Színes és sötét ruhákhoz 
folyékony mosószerek 
használhatók, az enyhén 
szennyezett ruhákhoz 
javasolt mennyiségben.

Lehetőleg a kényes 
ruhákhoz gyártott 
folyékony mosószert 
használjon. A pamut 
és selyem ruhákat 
speciálisan ilyen 
anyagokhoz készített 
mosószerekkel mossa.
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4.3 A termék üzemeltetése

4.3.1 Kezelőpult

1 - Programválasztó gomb
2 - Hőmérsékletválasztó LED-es kijelzők
3 - Centrifugázási sebesség kiválasztására 
szolgáló LED-es kijelzők
4 - Időtartam információs kijelző
5 - Gyerekzár bekapcsolva LED
6 - Befejezési idő beállító gomb
7 - Ajtózár bekapcsolva LED

8 - Programjelző LED-es kijelzők
9 - Be- / Kikapcsoló gomb
10 - Start / Szünet gomb
11 - Segédfunkció gombok
12 - Centrifugázási sebesség beállító gomb
13 - Hőmérséklet beállító gomb
14 - Programválasztó LED-es kijelzők

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314
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4.3.2 Programválasztás
1 Válasszon ki egy a mosandó ruha fajtájának, mennyiségének és szennyezettségének megfelelő programot a 

„Program és fogyasztási táblázat" szerint. 

1 A „Programválasztó” gomb segítségével válassza ki a kívánt programot. 

C
Az	egyes	programok	maximális	centrifugálási	sebessége	az	adott	ruhatípusnak	megfelelően	korlátozott.
Programválasztásnál mindig vegye figyelembe az anyagtípust, a színt, a szennyezettségi fokot és a megengedett 
vízhőmérsékletet.

Mindenkor a ruha típusának megfelelő, legalacsonyabb hőmérsékletet részesítse előnyben. A nagyobb hőmérsékletű mosás 
során nagyobb a gép energiafogyasztása.

4.3.3 Programok 
• Cottons (Pamut)
Pamut ruhaneműhöz ajánlott (pl. lepedő, paplan- és párnahuzat, törülköző, köntös, fehérnemű stb.). A ruhák 
erőteljes mosása egy hosszabb mosási ciklus alatt.
• Synthetics (Szintetikus)
Szintetikus ruhanemű mosásához ajánlott (ingek, blúzok, szintetikus/pamut keverék stb.). Kíméletesen mos, 
rövidebb mosási ciklussal a Pamut programhoz képest.
Függönyök és csipke esetében ajánlatos a „Szintetikus 40 ˚C" program használata, az előmosás és a 
gyűrődésgátló	funkciók	kiválasztása	mellett.	Mivel	ezek	hálós	textúrája	fokozza	a	habzást,	a	fátylak/csipkék	
mosásához kevés mosószert használjon. Ne tegyen mosószert az előmosás rekeszbe.
• Woollens (Gyapjú)
Gyapjú ruhanemű mosásához ajánlott. Válassza ki a ruhák címkéjén feltűntetett hőmérsékletet. 
Gyapjúneműhöz használjon megfelelő mosószert.

E mosógép gyapjú programját a gépben mosható gyapjúneműk mosása vonatkozásában a „The Woolmark Company” 
jóváhagyta, feltéve, hogy a ruhák mosására a termékcímkén található, valamint a mosógép gyártója által kiadott utasításoknak 
megfelelően kerül sor M1368.

• Cottons Eco (Pamut Eco)
Ezt a programot használja a normál szennyezettségű, tartós pamutból és vászonból készült ruhákhoz. Bár a 
mosási idő hosszabb, mint az összes többi program esetében, komoly energia- és víz-megtakarítást biztosít. A 
tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított mosási hőmérséklettől. Amennyiben a normálnál kevesebb 
ruhát rak be a gépbe (a kapacitás felét vagy kevesebbet), a program ideje automatikusan lerövidülhet. Ebben 
az esetben az áram- és vízfogyasztás csökken és a mosás gazdaságosabbá válik. Ez a program a hátralévő 
időt kijelző modelleknél található meg.
• BabyProtect (Babaruha program)
Ezzel a programmal anti-allergén és higiéniás mosást végezhet magas hőmérsékleten, intenzív és hosszú 
mosási ciklusokkal. 

• GentleCare 20° (Kényes ruhadarabok 20°)
Kényes ruhanemű mosásához ajánlott. A Szintetikus programhoz képest kímélőbben mos, közbenső 
centrifugázás nélkül. Olyan ruháknál kell használni, melyek esetében a finom mosás ajánlott.
• Hand Wash (Kézi mosás)
Ezzel a programmal moshatóak a „gépben nem mosható” címkével ellátott gyapjú- és finom ruhák. A ruhákat 
igen kíméletesen mossa, hogy azok ne károsodjanak.
• Daily Xpress (Napi expressz)
Ez a program az enyhén szennyes pamut ruhák gyorsmosását biztosítja.
• Xpress Super Short (Szuper rövid expressz) 
E programmal az enyhén szennyezett és foltmentes pamut ruhák moshatók ki gyorsan.
• Dark Care (Sötét mosás)
Használja ezt a programot a sötét színű valamint az olyan színes ruhák mására, amelyek kifakulását szeretné 
megelőzni. A mosás során a gép minimális mechanikai hatásnak teszi ki a ruhákat, alacsony hőmérsékleten. 
Kifejezetten sötét ruhákhoz való folyékony mosószer vagy gyapjúmosószer használatát javasoljuk.
• Vegyes 40 (Mix 40)
E program segítségével a pamut és a szintetikus ruhákat szétválogatás nélkül, együtt moshatja.
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• Shirts (Ing)
Ezzel a programmal a pamut, a szintetikus és a szintetikus kevertszálas ingek együtt moshatók.
• Aqua 40’ 40° (40° / 40’)
E programmal az enyhén szennyezett és foltmentes pamut ruhák moshatók ki gyorsan.
• Sportruházat (Sports)
Ez a programmal a rövid ideig hordott ruhák, így például a sportruhák mosására alkalmas. A programmal 
néhány darab pamut / szintetikus ruhanemű mosható.

• Rinse (Öblítés)
Ezt a programot akkor használja, ha külön szeretne öblíteni és keményíteni.
• Spin + Drain (Centrifugálás + Szivattyúzás) 
Ezt a programot használja a gépben lévő víz leeresztésére.

4.3.4 Hőmérséklet kiválasztása
Egy adott program kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik egy hőmérsékleti érték, amely ahhoz a programhoz 
ajánlott.
A hőmérséklet csökkentéséhez nyomja meg a Hőmérséklet beállító gombot. A hőmérséklet így fokozatosan 
csökkenthető.

C Ha a program még nem érte el a fűtési ciklust, akkor a hőmérsékletbeállításon anélkül is tud változtatni, hogy ehhez le kéne 
állítania a gépet.

4.3.5 Centrifugázási sebesség kiválasztása
Egy új program kiválasztásakor az adott programhoz tartozó ajánlott centrifugázási sebesség feltűnik a 
kijelzőn.
A sebesség csökkentéséhez nyomja meg a Centrifugázás sebességbeállító gombot. Így a sebesség 
fokozatosan csökken. 
Ezután az adott modelltől függően a „Rinse Hold" (Öblítés tartás) vagy a „No Spin" (Nincs centrifugázás) opció 
megjelenik a kijelzőn. Ezen opciók részletes leírását lásd a „Segédfunkció választás" c. fejezetben.
Öblítés tartás
Ha a program végeztével nem veszi ki azonnal a ruhákat, akkor kiválaszthatja az öblítés tartása funkciót, ezzel 
a ruhák az utolsó öblítővízben maradnak és megelőzhető a ruhák meggyűrődése, akkor, amikor nincs víz a 
gépben. Amennyiben a folyamat után centrifugázás nélkül kívánja leereszteni a vizet, nyomja meg a Start/
Szünet gombot. A program ezután folytatódik, és befejezi a víz leeresztését.
Ha a vízben tartott szennyest szeretné kicentrifugázni, akkor állítsa be a centrifugázás sebességét, majd 
nyomja meg a Start/Szünet gombot.
A program ekkor továbbmegy. A vizet a gép leereszti, a ruhákat kicentrifugázza, és a program végig lefut.

C Ha a program még nem érte el a centrifugázási ciklust, akkor a centrifugázás beállításon anélkül is tud változtatni, hogy 
ehhez le kéne állítania a gépet.

Indikatív értékek a szintetikus programokhoz(HU)
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Maradék nedvességtartalom 
(%) **

Maradék nedvességtartalom 
(%) **

≤ 1000 rpm >	1000	rpm

Szintetikus 60 2.5 48 0.95 105/135 45 40

Szintetikus 40 2.5 45 0.50 105/135 45 40

* A program Ön által kiválasztott mosási ideje a gép kijelzőjén látható. Előfordulhat, hogy a tényleges mosási idő némiképp eltér a kijelzőn látható 
értéktől.

** A maradék nedvességtartalom-értékek a kiválasztott centrifugálási sebesség szerint eltérőek lehetnek.
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4.3.6 Program- és fogyasztási táblázat

•		 :	Választható.
*  : Automatikus kiválasztás, nincs megszakítás.
**  : Energia címke program (EN 60456 Ed.3)
***	 :	Ha	a	gép	maximális	centrifugázási	sebessége	alacsonyabb,	mint	ez	az	érték,	akkor	csak	a	maximális	centrifugázási	sebességet	lehet	
kiválasztani.

-		 :	Tekintse	meg	a	program	leírását	a	maximális	ruhamennyiséget	illetően.

** „A Pamut eco 40°C és a Pamut eco 60°C standard programok.” Ezek a programok „40°C pamut standard program” és „60°C 
pamut standard program” néven ismertek, és a kijelzőn mint     szimbólumok szerepelnek.

C
A táblázatban szereplő segédfunkciók modellenként eltérőek lehetnek.

A vízfogyasztás és az energiafogyasztás a víznyomás, a vízkeménység és a hőmérséklet, a környezeti hőmérséklet, a szennyes típusa 
és mennyisége, a kiválasztott kiegészítő funkciók és a tápfeszültség függvényében változhat.

A program mosási ideje megjelenik a gép kijelzőjén. Előfordulhat, hogy a tényleges mosási idő némiképp eltér a kijelzőn látható 
értéktől.
„A segédfunkciók választhatóságát a gyártó módosíthatja. A gyártó hozzáadhat új válaszható funkciókat, vagy eltávolíthatja azokat."
„A	gép	centrifugálási	sebessége	programonként	eltérő	lehet,	azonban	a	sebesség	nem	haladhatja	meg	a	gép	maximális	centrifugálási	
sebességét."

„A gyártó fenntartja a jogot a táblázatban megadott programok és segédfunkciók módosítására. Miközben e változtatások nem 
módosítják a gép teljesítményét, az egyes programlépések és azok időtartama változhat.”

HU Kiegészítő funkció

Program (°C)
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Választható 
hőmérséklet-tartomány 
°C

Cotton Eco

60** 6 43 0.81 1200 Hideg-60

60** 3 34 0.54 1200 Hideg-60

40** 3 34 0.48 1200 Hideg-60

Cottons

90 6 60 1.90 1200 • • • Hideg-90

60 6 60 1.20 1200 • • • Hideg-90

40 6 57 0.75 1200 • • • Hideg-90

Synthetics
60 2.5 48 0.95 1200 • • • Hideg-60

40 2.5 45 0.50 1200 • • • Hideg-60

Woollens 40 1.5 55 0.32 1200 • Hideg-40

Hand wash 30 1 40 0.25 1200 Hideg-30

BabyProtect 60 6 85 1.60 1200 * 30 - 90

Darkcare 40 2.5 55 0.50 1000 • * Hideg-40

Shirts 40 2.5 55 0.50 800 • • • Hideg-60

Mix	40 40 3 55 0.60 1000 • • Hideg-40

Aqua 40° / 40’ 40 6 40 0.40 1200 Hideg-40

Gentle Care 20° 20 2.5 48 0.12 1200 • 20

Sports 40 2.5 56 0.55 1000 • • Hideg-40

Xpress Super short 30 2 35 0.09 1200 • Hideg-30

Daily	xpress

90 6 64 1.70 1200 • Hideg-90

60 6 62 0.95 1200 • Hideg-90

30 6 60 0.15 1200 • Hideg-90
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4.3.7 Segédfunkció kiválasztása
A program megkezdése előtt válassza ki a kívánt segédfunkciót. 
Programválasztásakor, ha a megfelelő segédfunkció is ki van választva, annak kijelző lámpája világítani kezd.

C Az aktuális program mellé ki nem választható segédfunkciók kijelző lámpái felvillannak és hangfigyelmeztetés hallható. 

Ezenkívül, az éppen futó programnak megfelelő segédfunkciókat a mosás megkezdését követően is ki 
tudja választani, illetve azokat törölni tudja. Amennyiben a mosási program már elérte azt a pontot, ahol 
segédfunkció nem választható ki, hangfigyelmeztetést hallható és az adott segédfunkció lámpája felvillan.

C
Egyes funkciók nem használhatók egyszerre. Ha második segédfunkcióként olyat választ ki a gép elindítása előtt, mely 
összeférhetetlen az elsővel, akkor az első segédfunkció törlődik, és csak a második fog életbe lépni. Ha például először 
kiválasztja	az	Extra	víz	funkciót,	majd	a	Gyorsmosás	funkciót	szeretné	kiválasztani,	akkor	az	Extra	víz	funkció	törlődik	és	a	
Gyorsmosás funkció marad aktív.

Olyan segédfunkciót nem lehet kiválasztani, mely összeférhetetlen a főprogrammal. (Lásd: „Program- és fogyasztási 
táblázat")

Egyes programokhoz olyan segédfunkciók tartoznak, amelyeket egyidejűleg kell működtetni. E funkciók nem törölhetők. Az 
ilyen segédfunkció mezője nem, csak a belső terület világít.

• Prewash (Előmosás)
Előmosás csak erősen szennyezett ruhanemű esetén ajánlott. Előmosás nélkül energiát, vizet, mosószert és 
időt spórolhat.
• Quick Wash (Gyors mosás)
Ezt a funkciót a pamut és a szintetikus programokhoz lehet használni. Enyhén szennyezett ruhák esetében 
csökken a mosási idő és az öblítések száma.

C Amikor	kiválasztja	ezt	a	funkciót,	a	gépet	a	programtáblázatban	meghatározott	maximális	mennyiségű	szennyes	felével	
töltse meg.

• Extra Rinse (Öblítés plusz)
E funkció lehetővé teszi a gép számára, hogy a főmosást követő öblítésen túl egy másik öblítést is elvégezzen. 
Ily módon az érzékeny bőrűek (csecsemők, allergiás személyek stb.) számára minimálisra csökkenthető a 
ruhákon maradó mosószer mennyisége.

4.3.8 Befejezési idő
A Befejezési idő funkció segítségével a program elindítása akár 24 órával is eltolható. A Befejezési idő gomb 
megnyomását követően a kijelzőn megjelenik a program befejeződésének becsült ideje.  A Befejezési idő 
beállításakor a Befejezési idő kijelzője világít. 
A Befejezési idő funkció aktiválásához és ahhoz, hogy a program a meghatározott idő leteltével véget érjen, az 
idő beállítása után meg kell nyomni a Start / Szünet gombot. 
Ha törölni szeretné a Befejezési idő funkciót, nyomja meg a  Be- / Kikapcsolás gombot a gép ki- és 
bekapcsolásához.

C A Befejezési idő aktiválásakor ne használjon folyékony mosószert! Fennáll a ruhák elszíneződésének veszélye.

1 Nyissa ki a betöltőajtót, tegye be a ruhákat és adja hozzá a mosószert stb.
2 Válassza ki a mosási programot, a hőmérsékletet, a centrifugázási sebességet, és ha szükséges, a 

segédfunkciókat.
3 A Befejezési idő gomb megnyomásával válassza ki a kívánt befejezési időt. A Befejezési idő kijelző világít.
4 Nyomja meg a Start / Szünet gombot. Az idő visszaszámlálás elkezdődik. “:” A kijelző közepén látható 

hátralévő idő elkezd villogni.

C
A Befejezési idő visszaszámlálás időtartama alatt  további ruhák adagolhatók a már gépben lévőkhöz. A 
visszaszámlálás végén a Befejezési idő kijelző kialszik, elindul a mosási program és a kiválasztott program időtartama 
megjelenik a kijelzőn.

A Befejezési idő kiválasztásával a képernyőn megjelenő időtartam a befejezési időből plusz a kiválasztott program 
időtartamából tevődik össze.
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4.3.9 A program elindítása
1. A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot.
2. A program indulását jelző programjelző lámpa felkapcsol.

C
Ha nem indít el programot vagy amennyiben a program kiválasztása alatt 1-10 percen belül nem nyom meg egy gombot 
sem, a gép KIKAPCSOLÁS üzemmódba kapcsol. A kijelző és az összes jelzőlámpa kikapcsol. 
Ha megnyomja a Be- / Kikapcsoló gombot, akkor a kiválasztott program adatai megjelennek a kijelzőn.

4.3.10 Ajtózár
A betöltő ajtó egy olyan zárrendszerrel rendelkezik, amely a nem megfelelő vízszint esetén megakadályozza az 
ajtó kinyitását.
A betöltőajtó lezárásakor a kezelőpulton az „Ajtó zárva”  LED bekapcsol. 

4.3.11 A kiválasztások módosítása a program elindulását követően
A program elindulását követően a következő módosításokra van lehetőség.

4.3.11.1 A gép szünet üzemmódba állítása:
A program futtatása közben a gép szünet üzemmódba kapcsolásához a Start/Szünet gombot kell megnyomni. 
A Start/Szünet állapotot és programlépést jelzőlámpa villogni kezd a Programjelzőn, mutatva, hogy a gép 
szünetelés üzemmódra lett állítva. A Betöltőajtó lámpa is villog mindaddig, amíg az ajtó nyithatóvá nem válik. 
Amikor a beöltőajtót már ki lehet nyitni, a betöltőajtó lámpája kikapcsol és a programlépés kijelző, valamint a 
Start / Leállítás LED továbbra is villog. 
Amikor az ajtó nyithatóvá válik, a programlépés lámpa mellett a Betöltőajtó lámpája is kialszik.

4.3.11.2 A segédfunkció, a sebesség és a hőmérséklet módosítása
A már elért programlépéstől függően törölheti vagy kiválaszthatja a segédfunkciókat. Lásd: „Segédfunkció 
kiválasztása”. 
Megváltoztathatja a sebesség- és a hőmérséklet-beállításokat is. Lásd a „Centrifugázási sebesség 
kiválasztása" és a „Hőmérséklet kiválasztása" című fejezeteket.

C Amennyiben a módosítás nem engedélyezett, a megfelelő lámpa háromszor felvillan.

4.3.11.3 Ruhák hozzáadása és kivétele
1. Ha a gépet szünetelés üzemmódba kívánja helyezni, akkor nyomja meg a Start / Szünet gombot.  Miközben 

a gép szüneteltetés üzemmódban van, a megfelelő lépés lámpája villogni fog.
2. Várjon, amíg a Betöltőajtó kinyithatóvá válik.
3. Nyissa ki a Betöltőajtót és helyezze be vagy vegye ki a ruhákat.
4. Nyissa ki a Betöltőajtót.
5. Amennyiben szükséges, állítsa be a segédfunkciókat, a hőmérsékletet és a centrifugálási sebességet. 
6. A gép elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot.

4.3.12 Gyerekzár
Annak érdekében, hogy a gyermekek ne tudjanak babrálni a géppel, használja a gyerekzárat. Ezzel elkerülhető, 
hogy a gyermekek módosításokat végezzenek egy adott programon.

C A mosógépet a Be- / Kikapcsoló gombbal lehet be- és kikapcsolni, ha a gyerekzár aktív. A mosógép ismételt 
bekapcsolásakor a program onnan folytatódik, ahol az le lett állítva.

4.3.12.1 A gyerekzár aktiválása:
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az 2. Segédfunkció gombot. A panelen lévő 
programválasztó kijelzőn a ”CL On (Gyerekzár bekapcsolva)” lámpa kigyullad. Engedje el az  2. Segédfunkció 
gombot,ha ez a figyelmeztetés megjelenik.
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4.3.12.2 A gyerekzár kikapcsolása:
Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az 2. Segédfunkció gombot. A panelen lévő 
programválasztó kijelzőn a ”CL OF (Gyerekzár bekapcsolva)” lámpa kialszik.

4.3.13 Program törlése
A gép kikapcsolásakor és ismételt bekapcsolásakor a program törlődik. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- 
/ Kikapcsoló gombot 3 másodpercig. 

C
Ha megnyomja a Be- / Kikapcsoló gombot miközben a gyerekzár be van kapcsolva, a program nem törlődik. Először 
a gyerekzárat kell törölni. 

Ha a program törlése után ki szeretné nyitni a mosógép ajtaját, de erre nincs mód, mert a gépben lévő víz szintje eléri az 

ajtót, akkor fordítsa a Programválasztó gombot Szivattyúzás+Centrifugálás programra és eressze le a 
gépben található vizet.

4.3.14 Program vége
Ha a program a végéhez ér, a kijelzőn megjelenik a befejezést jelző LED.
Ha 10 percig nem nyomja meg egyik gombot sem, akkor a gép KIKAPCSOLÁS üzemmódba kapcsol. A kijelző 
és az összes jelzőlámpa kikapcsol. 
Ha megnyomja a Be- / Kikapcsoló gombot, a már befejeződött programlépések megjelennek a kijelzőn.

4.3.15 A gép „Készenléti üzemmód" funkcióval is rendelkezik.
Miután a gépet bekapcsolta a Be-Kikapcsoló gomb segítségével, és ha nem indít el programot vagy nem hajt 
végre más egyéb lépést a kiválasztás lépésében, illetve, ha a kiválasztott program végét követő 10 percen 
belül nem tesz semmit, akkor a gép automatikusan KIKAPCSOLÁS üzemmódba kapcsol. A kijelző és az 
összes jelzőlámpa kikapcsol. Ha megnyomja a Be- / Kikapcsoló gombot, akkor a kiválasztott program adatai 
megjelennek a kijelzőn. A program elindítása előtt ellenőrizze, hogy a kiválasztási lépések helyesek-e. Szükség 
esetén ismételje meg azokat. Ez nem hiba.
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4.4 Karbantartás és tisztítás
A termék élettartama meghosszabbítható, a gyakran előforduló problémák pedig elkerülhetők, ha a gépet 
rendszeres időközönként tisztítja.

4.4.1 A mosószeres fiók tisztítása
Tisztítsa meg rendszeresen a mosószertartót (4-5 menetenként) annak érdekében, 
hogy ne rakódjon le benne a mosópor.
Az eltávolításhoz emelje fel a szifon hátsó részét az ábrán látható módon. 
Amennyiben a víz és az öblítő keveréke a normálisnál nagyobb mértékben kezd 
összegyűlni a lágyító tartórekeszében, akkor a szifont ki kell tisztítani.

1 Az öblítőtartó rekesz szifonját nyomja meg a ponttal jelölt részen, majd húzza maga felé, amíg az egység 
ki nem jön a gépből.

2. Bő, langyos vízzel mossa ki a kádban a mosószertartó fiókot és a szifont. Hogy a keze ne érintkezzen a 
mosószer-maradványokkal, használjon kefét és viseljen védőkesztyűt.

3 A tisztítás után tegye vissza a fiókot a helyére, ügyelve rá, hogy az megfelelően a helyén legyen.

4.4.2 Tisztítsa meg a betöltőajtót és a dobot.
Dobtisztító programmal rendelkező termékek esetén olvassa el a Termék működtetése - Programok című 
fejezetet.
Dobtisztító funkcióval nem rendelkező gépek esetén kövesse az alábbi lépéseket a dob tisztításához: 
Válassza az Additional Water (További víz) vagy Extra Rinse	(Extra	öblítés)	kiegészítő	funkciót.	Használjon	egy	
előmosásn nélküli Gyapjú programot. Állítsa a hőmérsékletet a dobtisztító szeren lévő ajánlott értékre, 
melyet a jogosult szolgáltatók is meg tudnak Önnek adni. Futtassa le ezt a programot szennyes nélkül. 
A	program	indítása	előtt	tegyen	egy	zacskó	különleges	dobtisztítószert	(ennek	hiányában	max.	100	gramm	
vízkőoldót) a fő mosószeradagolóba („2“. számú adagoló) Ha a vízkőoldó tabletta formátumú, akkor tegyen 
egy tablettát a 2. számú moszószeradagolóba. A program végét követően szárítsa ki a dob belsejét egy tiszta 
rongydarabbal. 

C
Kéthavonta ismételje meg a Dobtisztítás programot.

Kizárólag mosógépekhez használatos vízkőmentesítőt használjon.

A mosások után ellenőrizze, hogy nem maradt-e idegen anyag a dobban.
Amennyiben a lenti képen látható lyukak eltömődnek, egy fogpiszkáló segítségével 
tisztítsa ki őket.
Az idegen anyagok a dob rozsdásodását okozhatják. Rozsdamentes acél tisztításához 
való anyaggal tisztítsa meg a dob felületén lévő foltokat. 
Soha ne használjon fém dörzsit vagy drótkefét. Ezek kárt tehetnek a festett, krómozott 
és a műanyag felületekben.

4.4.3 A gép és a vezérlőpanel tisztítása
Szükség esetén szappanos vízzel vagy nem korrozív, gyenge gél mosogatószerrel mossa le a gép külsejét, 
majd egy száraz, puha ruhával törölgesse át.
A vezérlőpanel tisztításához kizárólag puha, száraz ruhát használjon.
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4.4.4 A vízbeeresztő szűrők tisztítása
Az egyes vízbeömlő szelepek végein (a gép hátulsó részén) és az egyes bemeneti víztömlők végén (ahol azok 
a csaphoz vannak kapcsolva) szűrők találhatók. Ezek a szűrők megakadályozzák, hogy idegen anyagok és 
szennyeződés kerülhessen a vízbe, majd azon keresztül a gépbe. A piszkos szűrőket meg kell tisztítani.

1. Zárja el a csapokat.
2. Távolítsa el a vízbeeresztő csövek anyáit, hogy 

hozzáférhessen a vízbeeresztő szelepek szűrőihez. Tisztítsa 
meg őket egy erre alkalmas kefével. Ha a szűrők nagyon 
piszkosak lennének, vegye ki azokat harapófogóval, és így 
tisztítsa meg őket.

3. Vegye ki a bemeneti víztömlők lapos végén található 
szűrőket a tömítésekkel együtt, majd folyóvízben alaposan 
tisztítsa meg őket.

4. A tömítéseket és a szűrőket óvatosan illessze vissza a 
helyükre, majd kézzel húzza meg a tömlőanyákat.

4.4.5 Az esetlegesen ottmaradt víz leszivattyúzása és a szivattyú tisztítása
A gép szűrőrendszere megakadályozza, hogy a mosóvíz leeresztése közben gombok, pénzérmék, 
szövetfoszlányok és más szilárd anyagok eltömítsék a szivattyú propellerét. Ily módon a víz akadály nélkül 
távozhat és a szivattyú tovább marad működőképes.
Amennyiben a gép nem szivattyúzná le a vizet, akkor a szivattyú szűrője eltömítődhetett. A szűrőt 
háromhavonta, vagy akkor kell megtisztítani, ha az eltömítődik. A szivattyú szűrőjének kitisztításához a vizet 
előbb le kell szivattyúzni.
Ezenkívül a gép szállítása előtt (pl. költözéskor), valamint fagypont alatti hőmérséklet esetén is teljesen le kell 
ereszteni a vizet.

A
FIGYELMEZTETÉS: A szivattyú szűrőjén fennakadt idegen anyagok kárt tehetnek a gépben, vagy zajossá tehetik a gép 
működését.

FIGYELMEZTETÉS: Ha a gép használaton kívül van, a fagyásveszély elkerülése érdekében zárja el a csapot, szerelje le 
a hálózati vízbeömlő tömlőt és eressze le a gépben lévő vizet.

FIGYELMEZTETÉS: Minden használat után zárja el a csapot, melyre a beömlő cső csatlakozik.

A piszkos szűrő megtisztításához és a víz leszivattyúzásához:
1 Húzza ki a gépet az áramtalanításhoz.

A FIGYELMEZTETÉS: A	gépben	a	víz	hőmérséklete	akár	a	90ºC-ot	is	elérheti.	Az	égési	sérülések	kockázatának	
elkerülése érdekében a szűrőt csak azután szabad megtisztítani, hogy a gépben lévő víz lehűlt.

2. Nyissa ki a szűrőfedelet.
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3 A víz leeresztéséhez kövesse az alábbi eljárásokat.

A víz leeresztése, ha a terméken nincsen vészleeresztő tömlő:

a. A szűrőből kifolyó víz összegyűjtéséhez helyezzen 
egy nagyobb edényt a szűrő elé.

b. Fordítsa el és lazítsa meg a szivattyúszűrőt, amíg a 
víz elkezd kifolyni (az óramutató járásával ellentétes 
irányban). Irányítsa a kiömlő vizet a szűrő elé 
helyezett edénybe. Egy rongy segítségével felitathatja 
az esetlegesen kiömlött vizet.

c Ha a gépből a víz teljesen kiürült, vegye ki a szűrőt 
annak elforgatásával.

4 Tisztítsa meg a szűrőt a maradványoktól és az esetleges szövetszálaktól.
5. Cserélje ki a szűrőt.
6. Ha a szűrősapka két részből áll, akkor a szűrősapkát a fül lenyomásával zárja le. Ha egy részből áll, akkor 

először helyezze a füleket a helyükre alul, majd nyomja meg a felső részüket.
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5 Hibaelhárítás

Probléma Ok Megoldás
A program nem indul el az ajtó 
zárása után.

A Start / Szünet / Megszakítás  gomb nem lett 
megnyomva.

•	* Nyomja meg a Start / Szünet / Megszakítás  
gombot.

A készülék túlterhelése megnehezítheti az ajtó 
becsukását.

•	Helyezzen kevesebb ruhát a készükékbe, és 
győződjön meg róla, hogy az ajtó megfelelően 
becsukódik.

A program nem indítható vagy 
választható ki.

A gép önvédelmi üzemmódra kapcsolta magát 
valamilyen közmű probléma miatt (például feszültség, 
víznyomás stb. következtében).

•	   Nyomja meg és tartsa lenyomva a Be- / 
Kikapcsoló gombot 3 másodpercig. (lásd: 
„Program törlése")

Víz van a gépben. A gyártás során végzett minőségellenőrzési folyamatot 
következtében víz maradhatott a gépben.

•	Ez	nem	hiba;	a	víz	nem	tesz	kárt	a	gépben.

A gép nem töltődik fel vízzel. A csap el van zárva. •	Fordítsa el a csapokat.
A vízbeeresztő tömlő megtekeredett. •	 Igazítsa meg a tömlőt.

A vízbeeresztő szűrő eltömődött. •	Tisztítsa meg a szűrőt.
Lehet, hogy a betöltőajtó nyitva van. •	Csukja be az ajtót.

A gép nem ereszti le a vizet. A vízleeresztő tömlő esetleg eltömődött vagy 
megtekeredett.

•	Tisztítsa meg vagy egyenesítse ki a tömlőt.

A szivattyúszűrő eltömődött. •	  Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.
A gép rázkódik vagy zajos. Lehet, hogy a gép nem áll stabilan. •	Állítsa be a gép lábát úgy, hogy az vízszintesen 

álljon.
Lehet, hogy egy kemény tárgy került a szivattyú 
szűrőjébe.

•	Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.

A szállításnál használatos biztonsági csavarok 
nincsenek eltávolítva.

•	Távolítsa el a szállításnál használt biztonsági 
csavarokat.

Lehet, hogy túl kevés ruha van a gépben. •	Helyezzen több ruhát a gépbe.
Lehet, hogy túl sok ruha van a gépben. •	  Vegyen ki a gépből pár ruhadarabot, vagy 

rendezze el a ruhákat egyenletesen.
Lehet, hogy a gép nekinyomódik egy merev tárgynak. •	Ügyeljen rá, hogy a gép ne nyomódjon neki 

semminek.
Víz szivárog a gép aljából. A vízleeresztő tömlő esetleg eltömődött vagy 

megtekeredett.
•	Tisztítsa meg vagy egyenesítse ki a tömlőt.

A szivattyúszűrő eltömődött. •	Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.

A gép röviddel a program kezdete 
után megállt.

Lehet, hogy a gép az alacsony feszültség miatt állt 
meg ideiglenesen.

•	A feszültség normális szintre való visszaállását 
követően a gép ismét működni fog.

A felvett vizet a gép rögtön 
leereszti.

A vízleeresztő tömlő esetleg nincs a megfelelő 
magasságban.

•	Csatlakoztassa a vízleeresztő tömlőt a használati 
útmutatóban megadottak szerint.

Mosás közben nem látható víz a 
gépben.

A mosógépben található víz nem látható kívülről. •	Ez nem hiba.

A betöltőajtó nem nyitható ki. A gépben lévő vízszint miatt az ajtózár aktiválva van. •	A Szivattyúzás vagy a Centrifugálás program 
lefuttatásával eressze le a vizet.

A gép melegíti a vizet vagy centrifugálási fázisban van. •	  Várja meg a program végét.
A gyerekzár aktív. Az ajtózár a program vége után 
néhány perccel deaktiválódik. 

•	Várjon pár percet, amíg az ajtózár kikapcsol.

Az ajtó a rá nehezedő nyomás hatására elakadhat. •	Fogja meg az ajtó fogantyúját, és előre-hátra 
mozgatva nyissa ki az ajtót.

A mosás a használati útmutatóban 
megadottnál hosszabb ideig tart.(*)

Alacsony a víznyomás. •	A kevesebb vízmennyiség miatt bekövetkező 
gyenge mosásminőség elkerülése érdekében a 
gép megvárja, amíg elegendő vizet tud vételezni. 
Ezért a mosási idő meghosszabbodik.

Lehet, hogy alacsony a feszültség. •	Ha a feszültség alacsony, a gyenge mosási 
eredmény elkerülése érdekében a mosási idő 
meghosszabbodik.

Lehet, hogy alacsony a beömlő víz hőmérséklete. •	Hideg évszakokban a víz felmelegítéséhez több 
idő szükséges. Az is lehetséges, hogy a gyenge 
mosási eredmény elkerülése érdekében több időre 
van szükség.

Esetleg megnőtt az öblítések száma és/vagy az 
öblítővíz mennyisége.

•	A megfelelő öblítés érdekében a gép megnöveli 
az öblítővíz mennyiségét és szükség esetén plusz 
öblítést iktat be. 

Lehet, hogy túl sok mosószert tett a gépbe, ami 
fokozott mértékű habzást eredményezett, ezért 
bekapcsolt az automatikus habelnyelő rendszer.

•	  Ügyeljen a mosópor megfelelő mennyiségére.
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Probléma Ok Megoldás
A program időzítője nem számol 
vissza. (Kijelzővel ellátott 
modelleknél) (*)

Vízfelvételkor az időzítő leállhat. •	Az időzítő addig nem kezd el visszaszámolni, amíg 
a gép fel nem szívta a szükséges mennyiségű 
vizet. A gép egészen addig vár, amíg elegendő 
mennyiségű víz kerül bele, hogy ezzel elkerülhető 
legyen a rossz mosási eredmény. Az időzítő ezután 
folytatja csak a visszaszámlálást.

Melegítéskor az időzítő leállhat. •	Az időzítő addig nem számol vissza, amíg a gép el 
nem éri a kívánt hőmérsékletet.

Centrifugázáskor az időzítő leállhat. •	Ha a dobban egyenetlenül van elrendezve a 
szennyes, akkor bekapcsolhat az egyenetlenül 
elrendezett szennyest érzékelő automatikus 
rendszer.

A program időzítője nem számol 
vissza. (*)

A gépben lévő ruhák esetleg nincsenek egyenletesen 
elrendezve.

•	Ha a dobban egyenetlenül van elrendezve a 
szennyes, akkor bekapcsolhat az egyenetlenül 
elrendezett szennyest érzékelő automatikus 
rendszer.

A gép nem kapcsol centrifugálásra. 
(*)

A gépben lévő ruhák esetleg nincsenek egyenletesen 
elrendezve.

•	Ha a dobban egyenetlenül van elrendezve a 
szennyes, akkor bekapcsolhat az egyenetlenül 
elrendezett szennyest érzékelő automatikus 
rendszer.

Ha a víz nincs teljesen leszivattyúzva, a gép nem 
centrifugál.

•	Ellenőrizze a szűrőt és a vízleeresztő tömlőt.

Lehet, hogy túl sok mosószert tett a gépbe, ami 
fokozott mértékű habzást eredményezett, ezért 
bekapcsolt az automatikus habelnyelő rendszer.

•	  Ügyeljen a mosópor megfelelő mennyiségére.

A mosási teljesítmény gyenge: A 
ruhák elszürkülnek. (**)

A használt mosószer mennyisége hosszú ideig nem 
volt elegendő.

•	Használjon a vízkeménység és a szennyes ruha 
alapján ajánlott mennyiségű mosószert.

Hosszú ideig alacsony hőmérsékleten történt a mosás. •	Válassza a mosandó ruháknak megfelelő 
hőmérsékletet.

Elégtelen mennyiségű mosószer használata kemény 
víz esetén.

•	Ha a víz kemény és nem használ elegendő 
mosószert, akkor a szennyeződés rátapad a 
ruhákra és ez idővel a ruhák elszürkülésével 
jár. A már bekövetkezett elszürkülést nehéz 
kiküszöbölni. Használjon a vízkeménység és 
a szennyes ruha alapján ajánlott mennyiségű 
mosószert.

Túl sok a mosószer. •	Használjon a vízkeménység és a szennyes ruha 
alapján ajánlott mennyiségű mosószert.

A mosási teljesítmény gyenge: A 
foltok megmaradnak, vagy a ruhák 
nem lesznek fehérek. (**)

Elégtelen mennyiségű mosószer használata. •	Használjon a vízkeménység és a szennyes ruha 
alapján ajánlott mennyiségű mosószert.

Túl sok ruhát töltött be. •	Ne töltse túl a gépet. A „Program és fogyasztási 
táblázat" szerinti mennyiségeket töltse be.

Rossz program és hőmérséklet lett kiválasztva. •	A mosandó ruháknak megfelelő programot és 
hőmérsékletet válasszon ki.

Nem megfelelő mosószer használata. •	A géphez megfelelő, eredeti mosószert használjon.
Túl sok a mosószer. •	A mosószert a megfelelő rekeszbe tegye. 

A fehérítőt és a mosószert ne keverje össze 
egymással.

A mosási teljesítmény gyenge: A 
ruhán olajfoltok jelentek meg. (**)

Nem került sor a dob rendszeres tisztítására. •	A dobot rendszeresen tisztítsa meg. Lásd a 
4.4.2 pontot.

A mosási teljesítmény gyenge: 
A ruhák kellemetlen szagot 
árasztanak. (**)

Az alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy 
rövidprogramokkal történő folyamatos mosás 
eredményeként a dobon szag- és baktérium-lerakodás 
jött létre.

•	Minden mosás után hagyja félig nyitva a 
mosószeres fiókot és a betöltőajtót. Így nem 
alakulhat ki a gépben a baktériumok számára 
kedvező nedves környezet.

A ruhák színe kifakult. (**) Túl sok ruhát töltött be. •	Ne töltse túl a gépet.
A használt mosószer nyirkos. •	  A mosószereket páramentes környezetben, 

elzárva tárolja és ne tegye ki azokat szélsőséges 
hőmérsékletnek.

Magasabb hőmérséklet lett kiválasztva. •	A ruha fajtájának és szennyezettségi fokának 
megfelelő programot és hőmérsékletet válasszon 
ki.
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Probléma Ok Megoldás
Az öblítés nem megfelelő. Nem megfelelő a használt mosószer mennyisége, 

márkája és tárolása.
•	Használjon a mosógépnek és a ruháknak 

megfelelő mosószert. A mosószereket páramentes 
környezetben, elzárva tárolja és ne tegye ki azokat 
szélsőséges hőmérsékletnek.

Rossz rekeszbe tette a mosószert. •	Ha a mosószert az előmosás rekeszbe teszi, 
noha előmosás nincs kiválasztva, akkor a gép ezt 
a mosószert használja fel az öblítés és lágyítás 
lépések során. A mosószert a megfelelő rekeszbe 
tegye.

A szivattyúszűrő eltömődött. •	Ellenőrizze a szűrőt.
A vízleeresztő tömlő meghajlott. •	Ellenőrizze a tömlőt.

A mosás után a ruhák merevek/
kemények lesznek. (**)

Elégtelen mennyiségű mosószer használata. •	A vízkeménységnek nem megfelelő mennyiségű 
mosószer használata idővel azzal jár, hogy a ruhák 
merevekké, keményekké válnak. Használjon 
a vízkeménységnek megfelelő mennyiségű 
mosószert.

Rossz rekeszbe tette a mosószert. •	Ha a mosószert az előmosás rekeszbe teszi, 
noha előmosás nincs kiválasztva, akkor a gép ezt 
a mosószert használja fel az öblítés és lágyítás 
lépések során. A mosószert a megfelelő rekeszbe 
tegye.

Lehet, hogy a mosószer összekeveredett az öblítővel. •	Ne keverje össze az öblítőt és a mosószert. 
Forró vízzel mossa ki és tisztítsa meg a 
mosószeradagolót.

A ruháknak más az illata, mint az 
öblítőnek. (**)

Rossz rekeszbe tette a mosószert. •	Ha a mosószert az előmosás rekeszbe teszi, 
noha előmosás nincs kiválasztva, akkor a gép 
ezt a mosószert használja fel az öblítés és 
lágyítás lépések során. Forró vízzel mossa ki és 
tisztítsa meg a mosószeradagolót. A mosószert a 
megfelelő rekeszbe tegye.

Lehet, hogy a mosószer összekeveredett az öblítővel. •	Ne keverje össze az öblítőt és a mosószert. 
Forró vízzel mossa ki és tisztítsa meg a 
mosószeradagolót.

Mosószer-lerakodás a mosószeres 
fiókban. (**)

A mosószer nedves fiókba került. •	A mosószer adatolása előtt törölje ki a fiókot.
A mosószer megnyirkosodott. •	A mosószereket páramentes környezetben, 

elzárva tárolja és ne tegye ki azokat szélsőséges 
hőmérsékletnek.

Alacsony a víznyomás. •	Ellenőrizze a víznyomást.
Az előmosáshoz szükséges víz vételezésekor a 
főmosás rekeszben lévő mosószer nedves lett. 
Eltömődtek a mosószeres rekeszen lévő lyukak.

•	Ellenőrizze a lyukakat és tisztítsa meg őket, ha 
eltömődtek.

Gond van a mosószeres fiók szelepeivel. •	Forduljon szervizhez.
Lehet, hogy a mosószer összekeveredett az öblítővel. •	Ne keverje össze az öblítőt és a mosószert. 

Forró vízzel mossa ki és tisztítsa meg a 
mosószeradagolót.

Nem került sor a dob rendszeres tisztítására. •	A dobot rendszeresen tisztítsa meg. Lásd a 
4.4.2 pontot.

Túl sok hab képződik a gépben. (**) Nem a mosógéphez megfelelő mosószereket 
használja.

•	Használjon a mosógéphez megfelelő 
mosószereket.

Túl sok mosószer használata. •	Csak az elégséges mennyiségű mosószert 
használja.

A mosószer tárolása nem volt megfelelő. •	A mosószert zárt és száraz helyen tárolja. A túl 
meleg helyek nem alkalmasak a tárolásra.

Egyes hálós textúrájú mosandók, pl. tüll anyag 
esetében erőteljes a habképződés.

•	Az ilyen szennyes esetében kevesebb mosószert 
használjon.

Rossz rekeszbe tette a mosószert. •	A mosószert a megfelelő rekeszbe tegye.
A gép korán használja az öblítőt. •	Gond lehet a szelepekkel vagy a 

mosószeradagolóval. Forduljon szervizhez.
Habzik a mosószertartó. Túl sok a mosószer. •	Tegyen 1 evőkanál öblítőt fél liter vízbe, és öntse 

ezt a mosószertartó fő mosórészébe.
•	Tegye be a programnak és a ruha mennyiségének 

megfelelő mennyiségű mosóport (Lásd: “Program 
és fogyasztási táblázat”). Kiegészítő vegyszerek 
(pl. folteltávolítók, fehérítők stb.) esetén kevesebb 
mosóport kell betenni.
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Probléma Ok Megoldás
A program lejárta után a ruha 
nedves marad. (*)

Lehet, hogy túl sok mosószert tett a gépbe, ami 
fokozott mértékű habzást eredményezett, ezért 
bekapcsolt az automatikus habelnyelő rendszer.

•	Ügyeljen a mosópor megfelelő mennyiségére.

(*) Ha a ruhák egyenetlenül vannak elosztva a dobban, a gép és annak környezete védelme érdekében a centrifugálás nem indul el. 
Ilyenkor a szennyest át kell rendezni, majd el kell indítani a centrifugázást.
(**) Nem került sor a dob rendszeres tisztítására. A dobot rendszeresen tisztítsa meg. Lásd 4.4.2

A FIGYELMEZTETÉS: Ha az itt közöltek segítségével sem tudja elhárítani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy 
a hivatalos márkaszervizhez. Sose próbálja saját maga megjavítani a készüléket!
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Этот продукт был произведен с использованием новейших технологий в экологически безопасных условиях.
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1 Общие правила безопасности
Настоящий раздел включает в себя инструкции по технике 
безопасности, которые могут предотвратить риски 
нанесения травм и материальный ущерб. Все гарантии 
будут недействительными в случае несоблюдения данных 
инструкций.

1.1 Безопасность жизни и имущества
u Не устанавливайте машину на ковровом покрытии. В связи 

с тем, что воздух не сможет циркулировать в нижней части 
устройства, электрические детали могут перегреться. Это 
может привести к неполадкам в работе изделия.

u Отключайте машину от электрической сети, когда она не 
используется.

u Работы по установке и ремонту машины должны выполнять 
только специалисты фирменного сервисного центра. Компания-
изготовитель не несет ответственности за ущерб, понесенный 
вследствие выполнения работ лицами, не имеющими на то 
права.

u Шланг подачи воды и сливной шланг должны быть надежно 
закреплены и не должны иметь повреждений. В противном 
случае может произойти утечка воды.

u Не открывайте дверцу загрузочного люка и не извлекайте 
фильтр, если в барабане есть вода. При несоблюдении этого 
условия возникает опасность затопления и получения ожогов 
от горячей воды.

u Не пытайтесь открыть дверцу загрузочного люка, если она 
заблокирована. Дверцу можно открывать через несколько 
минут после окончания программы стирки. Попытка открыть 
заблокированную дверцу загрузочного люка может привести к 
повреждению дверцы и замка.

u Используйте только те моющие средства и добавки, которые 
предназначены для автоматических стиральных машин.

u Следуйте указаниям на этикетках одежды и белья, а также 
инструкциям на упаковке моющих средств.
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1.2 Безопасность детей
u Данное изделие предназначено для использования детьми 

старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, 
сенсорными и интеллектуальными возможностями, либо не 
имеющими необходимого опыта и знаний, только в том случае, 
если они находятся под присмотром или проинструктированы 
относительно безопасного использования устройства и 
связанных с этим рисков. Не разрешайте детям играть с 
изделием. Детям нельзя выполнять чистку и обслуживание 
устройства, если они не находятся под чьим-либо присмотром. 
Не допускать детей младше трех лет без постоянного 
присмотра взрослых.

u Упаковочные материалы могут представлять опасность для 
детей. Храните упаковочные материалы в безопасном и 
недоступном для детей месте.

u Электроприборы представляют опасность для детей. Не 
подпускайте детей к работающей машине. Следите за тем, 
чтобы они не играли с машиной. Используйте блокировку от 
детей для предотвращения вмешательства в работу машины.

u Уходя из помещения, где установлена машина, обязательно 
закрывайте дверцу загрузочного люка.

u Храните моющие средства и добавки в безопасном месте, 
недоступном для детей, закрывая крышку контейнера моющего 
средства или запечатывая его упаковку.

1.3 Электрическая безопасность
u Не пользуйтесь неисправным изделием до обращения в 

фирменный сервисный центр по поводу проведения ремонта. 
Это может привести к поражению электрическим током!

u В данном изделии предусмотрено возобновление работы при 
восстановлении подачи электроэнергии после сбоя питания. 
Для отмены выполнения программы следуйте указаниям в 
разделе «Отмена программы».

u Это устройство следует подключать к розетке с заземлением, 
защищенной предохранителем с номинальным током 16 А. 
Обязательно установите заземление. Заземление должен 
выполнять квалифицированный электрик. При отсутствии 
заземления, выполненного в соответствии с местными 
правилами, компания-изготовитель снимает в себя всякую 
ответственность по возмещению ущерба.

u Запрещается мыть машину, разбрызгивая на нее воду или 
обливая водой! Это может привести к поражению электрическим 
током!
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u Не прикасайтесь влажными руками к вилке шнура питания! 
При отключении машины от электрической сети не тяните за 
шнур электропитания. Придерживайте розетку одной рукой, а 
второй вытяните вилку из розетки.

u Перед выполнением установки, технического обслуживания, 
ремонта или мытья машины обязательно отключите ее от 
электрической сети.

u Во избежание возможных рисков в случае повреждения 
кабеля питания его должен заменить производитель, его 
представитель по сервису, лицо, имеющее аналогичную 
квалификацию (предпочтительно электрик), или лицо, 
уполномоченное импортером.

1.4 Безопасность при нагревании поверхностей
Во время стирки при высокой 
температуре стекло дверцы 
загрузочного люка становится горячим. 
Поэтому не допускайте детей к 
дверце загрузочного люка во время 
выполнения программы стирки, чтобы 
они не прикасались к стеклу.
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2 Важные инструкции по охране окружающей среды

2.1 Соответствие Директиве по утилизации электрического и

 электронного оборудования
Настоящее изделие соответствует Директиве ЕС по утилизации электрического и 
электронного оборудования (2012/19/ЕС).  Настоящее изделие имеет 
классификационные знаки отходов производства электрического и электронного 
оборудования (WEEE).
Это изделие было произведено из высококачественных деталей и материалов, 
которые подлежат повторному использованию и переработке. Не выбрасывайте 
изделие с обычными бытовыми отходами и другими отходами по окончании 
его срока службы. Сдайте его в специальный центр утилизации отходов 

электрического и электронного оборудования. О местонахождении таких центров сбора 
отходов вы можете узнать у местных властей. 
Соответствие Директиве RoHS (Директива ЕС по ограничению использования опасных 
веществ):
приобретенное вами изделие соответствует Директиве ЕС RoHS (2011/65/EU).  Оно не 
содержит вредных и запрещенных материалов, указанных в Директиве.

2.2 Информация по упаковке
Упаковка стиральной машины изготовлена из материалов, подлежащих вторичной 
переработке, в соответствии с местными нормами и правилами по охране окружающей 
среды. Не утилизируйте упаковочные материалы вместе с бытовыми и другими отходами. 
Сдайте их на пункт сбора упаковочных материалов, определенный местными властями.

3 Назначение изделия

• Данное изделие предназначено для бытового применения. Запрещается применять 
изделие в коммерческих целях, а также не по прямому назначению.

• Изделие можно использовать только для стирки и полоскания одежды и белья, имеющих 
соответствующую маркировку.

• Компания-изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате 
неправильного применения или транспортировки.

• Проектный срок службы изделия составляет 10 лет. В течение этого срока для обеспечения 
надежной работы устройства компания-изготовитель выпускает оригинальные запасные 
части.
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4 Технические характеристики
Соответствует требованиям Делегированного регламента Комиссии (ЕС) № 1061/2010
Наименование поставщика или торговая марка Beko

Наименование модели WTV 6633 B0

Номинальная загрузка сухого белья (кг) 6
Класс энергоэффективности/Шкала: от A+++ (высшая эффективность) до D (низшая 
эффективность) A+++

Годовое потребление электроэнергии (кВтч)(1) 144
Энергопотребление при выполнении стандартной программы «Хлопок 60 °C» при 
полной загрузке (кВтч) 0.807

Энергопотребление при выполнении стандартной программы «Хлопок 60 °C» при 
неполной загрузке (кВтч) 0.537

Энергопотребление при выполнении стандартной программы «Хлопок 40 °C» при 
неполной загрузке (кВтч) 0.480

Энергопотребление в выключенном состоянии (Вт) 0.500

Энергопотребление в режиме ожидания во включенном состоянии (Вт) 0.500

Годовое потребление воды (л) (2) 8360
Класс энергоэффективности отжима/Шкала: от A (высшая эффективность) до G 
(низшая эффективность) B

Максимальная скорость отжима (об/мин.) 1200

Остаточное содержание влаги (%) 53

Стандартная программа «Хлопок» (3)
Программы «Хлопок Эконом 

60°C» и «Хлопок Эконом 
40°C»

Продолжительность выполнения стандартной программы «Хлопок 60 °C» при полной 
загрузке (мин.) 200

Продолжительность выполнения стандартной программы «Хлопок 60 °C» при неполной 
загрузке (мин.) 180

Продолжительность выполнения стандартной программы «Хлопок 40 °C» при неполной 
загрузке (мин.) 180

Длительность режима ожидания во включенном состоянии (мин.) N/A

Уровень шума при стирке/отжиме (дБ) 53/74

Встроенный Non

Высота (см) 84

Ширина (см) 60

Глубина (см) 45

Вес нетто (±4 кг) 61

Один водоприемный патрубок/Два водоприемных патрубка
• / -

• В наличии

Электропитание (В/Гц) 230 V / 50Hz

Ток (А) 10

Потребляемая мощность (Вт) 2200

Основной код модели 109
(1)Энергопотребление в течение 220 стандартных циклов стирки по программе 
«Хлопок 60 °C» и «Хлопок 40 °C» с полной и неполной загрузкой, а также в режиме 
низкого энергопотребления. Фактическое потребление зависит от режима эксплуатации 
изделия.
(2)Энергопотребление в течение 220 стандартных циклов стирки по программе «Хлопок 60 °C» и «Хлопок 40 °C» с 
полной и неполной загрузкой. Фактическое потребление зависит от режима эксплуатации изделия.
(3)Термины «Стандартная программа “Хлопок 60 °C”» и «Стандартная программа “Хлопок 40 °C”» предполагают 
соответствующие стандартные программы, указанные на этикетке и информационной табличке, которые 
используются для стирки хлопчатого белья средней степени загрязнения и обеспечивают наибольшую экономию 
электроэнергии и воды. 
В связи с усовершенствованием изделия технические характеристики могут быть изменены без предварительного 
уведомления.
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4.1 Установка
• Для установки изделия обратитесь в ближайший фирменный сервисный центр. 
• Подготовка места для установки изделия, в том числе подготовка электрической 

сети, водопровода и канализации для подключения изделия, является обязанностью 
покупателя. 

• Не допускайте перегибов, защемления или повреждения шнура электропитания, заливного 
и сливного шлангов при перемещении изделия на место во время установки или чистки. 

• Обеспечьте проведение установки и подключения электропроводки устройства 
представителем авторизованного сервисного центра. Компания-изготовитель не несет 
ответственности за ущерб, понесенный вследствие выполнения работ лицами, не 
имеющими на то права. 

• Перед установкой необходимо выполнить осмотр изделия на наличие дефектов. 
Если таковые имеются, не устанавливайте изделие. Поврежденные приборы могут 
представлять угрозу безопасности людей.

4.1.1 Выбор места для установки
• Изделие следует устанавливать на твердой и ровной горизонтальной поверхности. Не 

устанавливайте машину на ковровом покрытии с длинным ворсом и на других подобных 
поверхностях.

• В случае установки на стиральную машину сушильного автомата общий вес изделий при 
полной загрузке составляет около 180 кг. поэтому их следует устанавливать только на 
ровном твердом полу, способном выдержать такую нагрузку.

• Не ставьте изделие на шнур питания.
• Не устанавливайте изделие в помещениях, где температура может опускаться ниже 0ºC.
• Минимальное расстояние между машиной и мебелью должно составлять 1 см.
•  В случае ступенчатого пола не устанавливайте изделие возле края или на платформе.
•  Запрещается ставить на стиральную машину источники тепла, такие как варочные 

(индукционные) панели, утюги, духовые печи и т. д., и эксплуатировать их в этом 
положении

4.1.2 Удаление элементов жесткости упаковки

Чтобы удалить элементы жесткости, наклоните машину 
назад и потяните за ленту. Не совершайте это действие 
самостоятельно. 

4.1.3 Удаление транспортировочных фиксаторов
1 Ослабьте все болты с помощью соответствующего гаечного ключа до тех пор, пока они 

не будут свободно вращаться.
2 Осторожно выкрутите и удалите предохранительные транспортировочные болты.
3 Закройте отверстия на задней стенке пластиковыми заглушками, которые находятся в 

пакете с инструкцией по эксплуатации.
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A ВНИМАНИЕ: Перед эксплуатацией стиральной машины выньте транспортировочные болты! 
Несоблюдение этого условия приведет к поломке машины.

C
Сохраните предохранительные транспортировочные болты на случай, если стиральную машину 
понадобиться перевозить.

Установите транспортировочные болты в порядке, обратном их снятию.

Запрещается перевозить изделие, если предохранительные транспортировочные болты не установлены.

4.1.4 Подключение к водопроводу

C
Для нормальной работы машины давление в системе подачи воды должно быть в пределах от 1 до 10 бар 
(0,1-10 MПа). При этом расход воды при полностью открытом кране составит 10-80 литров воды в минуту. 
Если в водопроводе более высокое давление, необходимо установить редукционный клапан.

A
ВНИМАНИЕ: Модели с одним патрубком для подачи воды не следует подключать к крану горячей воды. 
В этом случае либо будет испорчено белье, либо сработает система защиты и машина перестанет работать.

ВНИМАНИЕ: Не используйте для новой стиральной машины заливные шланги, бывшие в употреблении. 
Это может стать причиной появления пятен на белье.

1 Затяните гайки шланга вручную. Не используйте для 
затяжки гаек гаечный ключ.

2 Когда подключение шланга завершено, проверьте шланг 
на утечку в точке соединения путем полного открытия 
кранов. В случае протечки закройте кран и отвинтите 
гайку. Проверьте прокладку и тщательно затяните гайку 
еще раз. Чтобы избежать утечек воды и соответствующих 
повреждений, закрывайте краны, если вы не используете 
изделие.

4.1.5 Подключение сливного шланга к канализации
• Подсоедините конец сливного шланга непосредственно к канализации или выведите в 

умывальник или ванну. 

A
ВНИМАНИЕ: Если во время слива шланг вырвется из места подсоединения, вода может разлиться. 
Кроме того, существует опасность ожогов, поскольку температура воды может быть очень высокой! С целью 
предотвращения таких ситуаций и для того, чтобы убедится в исправной подачи и спуске воды, тщательно 
присоедините сливной шланг.

40
 c

m

10
0 

cm

• Подключите сливной шланг на высоте не менее 
40 см и не более 100 см.
• Если проложить сливной шланг на высоте 
менее 40 см от уровня пола с последующим 
подъемом, слив воды будет затруднен, и белье 
будет оставаться мокрым. Поэтому следует 
соблюдать параметры высоты, указанные на 
рисунке.

• Чтобы использованная вода не попала обратно в стиральную машину и для 
беспрепятственного слива конец шланга не следует погружать в канализационные воды 
или сливное отверстие глубже, чем на 15 см. Если шланг слишком длинный, его нужно 
обрезать.

• Следите за тем, чтобы сливной шланг был проложен без перегибов и ничем не прижат, а 
конец сливного шланга не был скручен.

• Если шланг слишком короткий, нарастите его фирменным удлинительным шлангом. 
Общая длина шланга не должна превышать 3,2 м. Во избежание протечек воды 
для сращивания сливного шланга и удлинительного шланга следует использовать 
соответствующий хомут.
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4.1.6 Регулировка ножек

A ВНИМАНИЕ: Чтобы стиральная машина работала тихо и без вибрации, она должна стоять ровно 
и устойчиво. Выровняйте машину, отрегулировав высоту ножек. Если этого не сделать, машина может 
сдвинуться со своего места, что приведет к повышенной вибрации и повреждениям.

ВНИМАНИЕ: Не используйте для ослабления контргаек какие-либо инструменты, чтобы не повредить 
их.

1 Вручную ослабьте контргайки на ножках.
2 Отрегулируйте высоту ножек таким образом, чтобы машина стояла ровно и устойчиво.
3. Затем вручную затяните все контргайки.

4.1.7 Подключение к электрической сети
Это устройство следует подключать к розетке с заземлением, защищенной предохранителем 
на 16 А. При отсутствии заземления, выполненного в соответствии с местными правилами, 
компания-изготовитель снимает в себя всякую ответственность по возмещению ущерба.
• Подключение должно осуществляться в соответствии с местными нормами и правилами.
• Электропроводка контура электрической розетки должна отвечать требованиям 

электроприбора. Рекомендуется использовать выключатель короткого замыкания на 
землю (ВКЗЗ).

• Прибор следует устанавливать таким образом, чтобы место подключения шнура питания к 
электросети было легкодоступным.

• Если в вашем доме установлен предохранитель или автоматический выключателя, 
рассчитанный на ток меньше 16 А, обратитесь к квалифицированному электрику для 
установки предохранителя на 16 А.

• Напряжение в сети должно соответствовать напряжению, указанному в разделе 
«Технические характеристики».

• Запрещается подключение изделия к сети электропитания с помощью удлинителей или 
розеток с несколькими гнездами.

B ВНИМАНИЕ: Замену поврежденного шнура питания должен производить только специалист 
фирменного сервисного центра.

4.1.8 Начальный период использования

Перед началом эксплуатации изделия выполните все 
необходимые процедуры подготовки, описанные в разделах 
«Установка» и «Важные инструкции по технике безопасности 
и охране окружающей среды».
Чтобы подготовить стиральную машину для стирки белья, 
запустите программу «Очистка барабана». Если данная 
программа недоступна для вашей машины, используйте 
способ, описанный в разделе 4.4.2.

C
Используйте только те средства от накипи, которые предназначены для стиральных машин.

В стиральной машине может оставаться немного воды, использовавшейся в процессе контроля качества на 
предприятии-изготовителе. Это не представляет опасности для машины.
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4.2 Подготовка
4.2.1 Сортировка белья

* Рассортируйте белье по типу ткани, цвету, степени загрязнения и допустимой температуре 
стирки.

* Следуйте указаниям на этикетках одежды и белья.
4.2.2 Подготовка белья к стирке

• Белье с металлическими элементами (например, бюстгальтеры на косточках, пряжки 
ремней и металлические пуговицы) может повредить машину. Перед стиркой снимите все 
металлические детали или же вложите белье в сетчатый мешочек или наволочку.

• Выньте из карманов все предметы (монеты, ручки, скрепки и т.п.), выверните и очистите 
карманы. Наличие посторонних предметов может привести к повреждению машины или к 
сильному шуму во время работы.

• Сложите мелкие вещи (детские носочки, нейлоновые чулки и т.п.) в сетчатый мешочек или 
наволочку.

• Гардины следует помещать в барабан в расправленном виде. Перед стиркой снимите с 
них крепления.

• Застегните молнии, пришейте ослабленные пуговицы, заштопайте дыры и зашейте 
разрывы.

• Используйте для стирки изделий со знаком «машинная стирка» или «ручная стирка» 
только соответствующие программы.

• Не стирайте вместе цветное и белое белье. Новое цветное белье может сильно линять. 
Стирайте его отдельно.

• Перед стиркой необходимо соответствующим образом обработать сильно загрязненные 
места и пятна. В сомнительных случаях обратитесь в химчистку.

• Используйте исключительно красители и антинакипин, которые подходят для машинной 
стирки. Обязательно соблюдайте инструкции на упаковке.

• Стирайте брюки и тонкое белье, вывернув наизнанку.
• Изделия из ангорской шерсти перед стиркой поместите на несколько часов в морозильную 

камеру. Это уменьшит скатывание шерсти.
• Белье, сильно загрязненное мукой, известью, сухим молоком и т.п., перед загрузкой в 

машину следует вытряхнуть. Со временем загрязнения такого рода могут накопиться на 
внутренних компонентах машины и стать причиной ее повреждения.

4.2.3 Рекомендации по эффективной эксплуатации
Эти рекомендации помогут вам стирать экономно, не загрязняя окружающую среду.
• Загружайте в машину максимальное количество белья для выбранной программы, но 

не перегружайте машину сверх меры (см. таблицу «Описание программ»). См. таблицу 
«Описание программ».

• Строго соблюдайте инструкции, приведенные на упаковке моющего средства.
• Стирайте слабо загрязненное белье при низкой температуре.
• Для стирки небольшого количества слабо загрязненного белья используйте короткие 

программы.
• Используйте предварительную стирку и стирку при высокой температуре только для 

сильно загрязненного белья или белья с пятнами.
• Если вы планируете сушить белье в сушильном автомате, установите максимально 

допустимую скорость отжима. 
• Не используйте количество моющего средства, которое превышает указанное на упаковке.

4.2.4 Загрузка белья
1. Откройте крышку люка для белья.
2. Поместите предметы белья в машину таким образом, чтобы они расположились свободно.
3. Закрывайте крышку загрузочного люка до характерного щелчка. Следите, чтобы белье 

не защемило дверцей. Во время выполнения программы дверца загрузочного люка 
блокируется. Дверцу можно открыть только через некоторое время после завершения 
программы.
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4.2.5 Правильный объем загрузки
Максимальный объем загрузки зависит от типа белья, степени загрязнения и используемой 
программы стирки.
Машина автоматически регулирует объем воды в соответствии с весом загруженного белья.

A ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте сведения, приведенные в «Таблице выбора программ и 
энергопотребления». Превышение допустимого объема загрузки приведет к ухудшению качества стирки, а 
также к повышенной вибрации и шуму во время работы машины.

4.2.6 Использование моющего средства и кондиционера 

C
При использовании моющего средства, кондиционера, крахмала, красителя для тканей, отбеливателя или 
антинакипина строго следуйте инструкциям изготовителя на упаковке моющего средства по применению и 
дозировке. Используйте дозировочную чашку, если таковая имеется.

132 Распределитель моющих средств имеет три отделения:
– (1) для предварительной стирки
– (2) для основной стирки
– (3) для кондиционера
– ( ) кроме того, в отделении для кондиционера есть сифон.

Моющее средство, кондиционер и прочие средства для стирки
• Перед запуском программы стирки загрузите моющее средство и кондиционер.
• Во время стирки не оставляйте распределитель моющих средств открытым!
• Если используется программа без предварительной стирки, не загружайте моющее 

средство в отделение для предварительной стирки (отделение «1»). 
• При использовании программы с предварительной стиркой не загружайте в отделение для 

предварительной стирки жидкие моющие средства (отделение «1»).
• Не выбирайте программу с предварительной стиркой, если используется моющее средство 

в специальном мешочке или распределяющем шарике. Поместите моющее средство в 
специальном мешочке или распределяющий шарик в барабан машины среди белья.

При использовании жидкого моющего средства поместите его в отделение для основной 
стирки в дозировочной емкости (отделение номер 2).

Выбор моющего средства
Выбор типа моющего средства зависит от типа и цвета ткани.
• Для цветного и белого белья следует использовать разные моющие средства.
• Для белья, требующего бережного обращения, следует использовать только специальные 

моющие средства (жидкие средства, средства для шерсти и т.д.). 
• Для стирки изделий из темных тканей и лоскутных одеял рекомендуется использовать 

жидкие моющие средства.
• Для стирки шерстяных изделий следует использовать только моющие средства, 

предназначенные для шерсти.

A
ВНИМАНИЕ: Используйте только те моющие средства, которые специально предназначены для 
стиральных машин.

ВНИМАНИЕ: Не используйте мыльный порошок.

Дозировка моющих средств
Дозировка моющего средства зависит от количества белья, степени загрязнения и жесткости 
воды.
• Не превышайте дозировку, рекомендованную на упаковке моющего средства, во 

избежание повышенного пенообразования, некачественного полоскания, а также для 
экономии средств и, в конечном итоге, для защиты окружающей среды.

• Для стирки небольшого количества слабо загрязненного белья используйте меньшее 
количество моющего средства.

Кондиционеры
Кондиционер следует загружать в соответствующее отделение распределителя моющих 
средств.
• Не добавляйте кондиционер в отделение распределителя выше отметки максимального 

уровня (> макс. <).
• Если кондиционер утратил текучесть, перед добавлением в распределитель разбавьте его 

водой.
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Использование жидких моющих средств
Если в комплект стиральной машины входит дозировочная емкость

22 • Поместите контейнер жидкого моющего средства 
в отделение номер 2.

• Если жидкое моющее средство утратило 
текучесть, перед добавлением в распределитель 
разбавьте его водой.

Если дозировочная емкость не входит в комплект стиральной машины
• Не используйте жидкие моющие средства для предварительной стирки в программах с 

предварительной стиркой.
• При отложенном запуске жидкие моющие средства могут оставлять на белье пятна. Если 

используется функция отложенного запуска, жидкие моющие средства применять не 
следует.

Моющие средства в виде гелей и таблеток
• Если используется гелеобразное моющее средство текучей консистенции, но в комплект 

стиральной машины дозировочная емкость для жидкостей не входит, загрузите моющее 
средство в отделение для основной стирки во время первоначального заполнения машины 
водой. Если в комплект стиральной машины входит дозировочная емкость, перед запуском 
программы поместите моющее средство в дозировочную емкость.

• Если используется густое гелеобразное моющее средство или же используются моющее 
средство в капсулах, поместите его перед стиркой прямо в барабан.

• Моющие средства в таблетках можно помещать как в распределитель моющих средств 
(отделение «2»), так и прямо в барабан перед стиркой.

Использование крахмала
• Добавьте жидкую соду, порошкообразную соду или краситель для тканей в отделение для 

кондиционера.
 Не используйте одновременно кондиционер и крахмал.
 После использования крахмала протрите барабан чистой влажной тканью.
Использование средств для удаления накипи
•  При необходимости используйте средства для удаления накипи, специально 

предназначенные для стиральных машин. 
Использование отбеливателей
 Выбрав программу с предварительной стиркой, добавьте отбеливатель в начале цикла 

предварительной стирки. Не следует загружать моющее средство в отделение для 
предварительной стирки. Можно также выбрать программу с дополнительным циклом 
полоскания и загрузить отбеливатель в отделение для основной стирки, когда машина 
набирает воду для первого цикла полоскания.

• Не смешивайте отбеливатель с моющим средством.
• Используйте небольшое количество отбеливателя (около 50 мл) и тщательно полощите 

белье, поскольку отбеливатель может вызывать раздражение кожи. Не выливайте 
отбеливатель непосредственно на белье и не используйте его во время стирки цветного 
белья. 

• При использовании кислородного отбеливателя выберите программу стирки при низкой 
температуре. 

• Кислородный отбеливатель можно использовать вместе с моющим средством; тем не 
менее, если он не имеет такой же консистенции, поместите моющее средство в отделение 
номер 2 в дозаторе моющих средств и подождите, пока машина вымоет стредство во 
время набирания воды. Пока машина все еще набирает воду, добавьте в это же отделение 
отбеливатель.
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4.2.7 Рекомендации по эффективной стирке
Белье

Светлые и 
белые ткани Цветные ткани Темные или 

черные ткани

Деликатные/
шерстяные/
шелковые 
изделия

(Рекомендуемый 
температурный 
диапазон в соответствии 
со степенью 
загрязнения: 40-90 °С)

(Рекомендуемый 
температурный диапазон в 
соответствии со степенью 
загрязнения: холодная вода 
-40 °C)

(Рекомендуемый 
температурный 
диапазон в 
соответствии 
со степенью 
загрязнения: 
холодная вода 
-40 °C)

(Рекомендуемый 
температурный диапазон 
в соответствии со 
степенью загрязнения: 
холодная вода -30 °C)

С
те

пе
нь

 з
аг

ря
зн

ен
ия

Значительное 
загрязнение

(Трудновыводимые 
пятна, например, от 
травы, кофе, фруктов 
и крови)

Может возникнуть 
необходимость в 
предварительной 
обработке пятен или 
стирке. Рекомендуемые 
для стирки белого белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать в 
дозировках, подходящих 
для стирки сильно 
загрязненных вещей. 
Порошкообразные 
моющие средства 
рекомендуется 
использовать для 
выведения пятен от 
глины и земли, а также 
пятен, чувствительных к 
отбеливателям. 

Рекомендуемые для 
стирки цветного белья 
порошкообразные и жидкие 
моющие средства можно 
использовать в дозировках, 
подходящих для стирки 
значительно загрязненных 
вещей. Порошкообразные 
моющие средства 
рекомендуется использовать 
для выведения пятен от 
глины и земли, а также 
пятен, чувствительных к 
отбеливателям. Используйте 
моющие средства, не 
содержащие отбеливатель.

Рекомендуемые 
для стирки цветного 
и темного белья 
жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки значительно 
загрязненных вещей.

Отдавайте предпочтение 
жидким моющим 
средствам для стирки 
белья, требующего 
бережного обращения. 
Шерстяные и шелковые 
вещи следует стирать 
специальными 
моющими средствами, 
предназначенными 
для стирки шерстяных 
изделий.

Среднее 
загрязнение
(Например, пятна от 
прикосновения тела на 
воротниках и манжетах)

Рекомендуемые для 
стирки белого белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать в 
дозировках, подходящих 
для стирки средне 
загрязненных вещей.

Рекомендуемые для 
стирки цветного белья 
порошкообразные и жидкие 
моющие средства можно 
использовать в дозировках, 
подходящих для стирки вещей 
со средним загрязнением. 
Необходимо использовать 
моющие средства, которые не 
содержат отбеливатель.

Рекомендуемые 
для стирки цветного 
и темного белья 
жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки вещей 
со средним 
загрязнением. 

Отдавайте предпочтение 
жидким моющим 
средствам для стирки 
белья, требующего 
бережного обращения. 
Шерстяные и шелковые 
вещи следует стирать 
специальными 
моющими средствами, 
предназначенными 
для стирки шерстяных 
изделий.

Незначительное 
загрязнение

(Без видимых пятен)

Рекомендуемые для 
стирки белого белья 
порошкообразные 
и жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки незначительно 
загрязненных вещей.

Рекомендуемые для 
стирки цветного белья 
порошкообразные и жидкие 
моющие средства можно 
использовать в дозировках, 
подходящих для стирки 
вещей с незначительными 
загрязнениями. Необходимо 
использовать моющие 
средства, которые не содержат 
отбеливатель.

Рекомендуемые 
для стирки цветного 
и темного белья 
жидкие моющие 
средства можно 
использовать 
в дозировках, 
подходящих для 
стирки вещей со 
незначительными 
загрязнениями.

Отдавайте предпочтение 
жидким моющим 
средствам для стирки 
белья, требующего 
бережного обращения. 
Шерстяные и шелковые 
вещи следует стирать 
специальными 
моющими средствами, 
предназначенными 
для стирки шерстяных 
изделий.
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4,3 Эксплуатация машины

4.3.1 Панель управления

1 – Ручка выбора программ
2 – Световые индикаторы выбора 
температуры
3 – Световые индикаторы выбора 
скорости отжима
4 – Информационный дисплей 
продолжительности выполнения 
программы
5 – Световой индикатор, отображающий 
включение блокировки от детей
6 – Кнопка установки времени окончания

7 – Световой индикатор, отображающий 
включение блокировки дверцы
8 – Светодиодные индикаторы 
выполнения программы
9 – Кнопка «Вкл./Выкл.»
10 – Кнопка «Пуск/Остановка»
11 – Кнопки дополнительных функций
12 – Кнопка регулировки скорости отжима
13 – Кнопка регулировки температуры
14 – Световые индикаторы выбора 
программы

1 2 3 4 5 6 7 8

9

1011121314
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4.3.2 Выбор программы
1 Определите программу из «Таблицы выбора программ и энергопотребления» в 

соответствии с типом белья, его количеством и степенью загрязнения. 

1 Выберите необходимую программу с помощью ручки «Выбор программ». 

C
В программах ограничивается максимально допустимая скорость отжима для данного типа ткани.

При выборе программы, которая будет использоваться, всегда учитывайте тип, цвет, степень загрязненности 
ткани и допустимую температуру воды.

Всегда используйте самую низкую температуру, подходящую для конкретного типа белья. Чем выше 
температура, тем больше энергопотребление.

4.3.3 Программы 
• Cottons (Хлопок)
Рекомендуется для стирки изделий из хлопка (простыни, пододеяльники, наволочки, 
полотенца, купальные халаты, нижнее белье и т. п.). Эта программа предусматривает 
длительный цикл стирки в интенсивном режиме.
• Synthetics (Синтетика)
Рекомендуется для стирки изделий из синтетических тканей (рубашки, блузы, изделия из 
смесовых тканей типа хлопок/синтетическое волокно и т.п.). По сравнению с программой 
"Хлопок" эта программа предусматривает менее интенсивный режим и более короткий цикл 
стирки.
Для стирки штор и тюлевых гардин рекомендуется программа "Синтетика 40°С" с функциями 
предварительной стирки и защиты от сминания. При стирке изделий из тюля из-за сетчатой 
структуры образуется обильная пена, поэтому в отделение для основной стирки следует 
загружать меньше моющего средства, чем обычно. Не следует загружать моющее средство в 
отделение для предварительной стирки.
• Woollens (Шерстяные ткани)
Используйте эту программу для стирки шерстяных изделий. Температуру стирки изделий 
следует выбирать в соответствии с символами на этикетках. Для стирки шерстяных изделий 
следует использовать моющие средства, специально предназначенные для шерсти.

«Программа для шерстяных изделий данной машины утверждена компанией «Woolmark Company» для стирки 
пригодных для машинной стирки изделий Woolmark при условии, что изделия будут постираны в соответствии 
с инструкциями на бирке изделий и инструкциями, изданными производителем данной машины». M1368.” 
«В Великобритании, Ирландии, Гонконге и Индии торговая марка Woolmark является торговой маркой, 
свидетельствующей о соответствии продукции требованиям стандартов».

• Cottons Eco (Хлопок Eco (Хлопок Эконом))
С помощью этой программы можно стирать прочные ткани средней загрязненности из хлопка 
и льна. Она стирает дольше, чем все остальные программы, но обеспечивает значительную 
экономию электроэнергии и воды. Фактическая температура воды может отличаться от 
указанной. При стирке меньшего количества белья (например, половина полной загрузки или 
меньше) продолжительность выполнения программы может быть автоматически сокращена. 
Таким образом, потребление энергии и воды сокращается, и стирка получается более 
экономной. Эта программа предусмотрена в моделях с индикатором времени, оставшегося 
до завершения выполняемой программы.
• BabyProtect (Защита)
С помощью этой программы стирайте белье, которому требуется противоаллергическая или 
гигиеническая стирка в условиях высокой температуры и длительных интенсивных циклов. 
• Gentle Care 20° (Деликатные ткани 20°)
Рекомендуется использовать эту программу для стирки тонкого белья. По сравнению с 
программой «Синтетика» эта программа предусматривает менее интенсивный режим стирки 
без промежуточных циклов отжима. Ее следует применять для белья, которое рекомендуется 
стирать в бережном режиме.
• Hand Wash (Ручная стирка)
Используйте эту программу для стирки шерстяных/деликатных изделий с этикетками 
«машинная стирка запрещена», а также вещей, для которых рекомендуется ручная стирка. В 
этой программе стирка выполняется очень бережно, чтобы не повредить белье.
• Daily Xpress (Ежедневн. экспресс)
Программа с сокращенным циклом для стирки изделий из хлопка с незначительными 
загрязнениями.
• Xpress Super Short (Супер короткая экспресс) 
Программа с сокращенным циклом для стирки изделий из хлопка с незначительными 
загрязнениями и без пятен.
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• Dark Care (Темные ткани)
Предназначена для стирки темного или цветного белья, которое может полинять. В этой 
программе стирка выполняется в менее интенсивном режиме при низкой температуре. Для 
стирки темного белья рекомендуется использовать жидкие моющие средства или средства 
для шерсти.
• Mix 40 (Смешанные 40)
Программа предназначена для одновременной стирки изделий из хлопка и синтетики без 
предварительной сортировки.
 
• Shirts (Рубашки)
Предназначена для стирки рубашек из хлопка, синтетики и смесовых тканей.
• Aqua 40’ 40° (40° / 40’)
Программа с сокращенным циклом для стирки изделий из хлопка с незначительными 
загрязнениями и без пятен.
• Sports (Спортивная одежда)
Предназначена для стирки одежды, которую одевали на короткое время, например, 
спортивной одежды. Эта программа подходит для стирки небольшого количества одежды из 
хлопка или смесовых тканей.

• Rinse (Полоскание)
Отдельный цикл полоскания, который можно использовать просто для полоскания или 
подкрахмаливания белья.
• Spin+Drain (Отжим + слив) 
Эта программа осуществляет слив воды из машины.

4.3.4 Выбор температуры
При выборе программы на индикаторе температуры отображается температура, 
рекомендованная для данной программы.
Если нужно понизить температуру, нажмите кнопку регулирования температуры: температура 
будет постепенно понижаться.

C Пока программа не начнет цикл нагрева, температуру можно понизить, не переключая машину в режим 
"Остановка".

4.3.5 Выбор скорости отжима
При выборе программы на индикаторе скорости отжима отображается скорость отжима, 
рекомендованная для данной программы.
Если нужно снизить скорость отжима, нажмите кнопку регулировки скорости отжима: 
Скорость отжима будет постепенно уменьшаться. 
После этого в зависимости от модели машины на дисплее отобразятся функции «Остановка 
с водой» и «Без отжима». Подробное описание этих функций см. в разделе «Выбор 
дополнительных функций».
остановка с водой
Если нет необходимости выгружать белье сразу после завершения программы стирки, можно 
использовать функцию остановки с водой, и после последнего полоскания оставить белье 
в воде, чтобы предотвратить его сминание. Если после этого необходимо слить воду без 
отжима белья, нажмите кнопку «Пуск/Остановка». После слива воды программа возобновит 
работу и закончит цикл стирки.
Чтобы отжать оставленное в воде белье, выберите скорость отжима и нажмите кнопку «Пуск/
Остановка».
Программа возобновит работу. Будет выполнен слив воды и отжим, после чего программа 
завершится.

C Пока программа не начнет цикл отжима, скорость отжима можно изменить, не переключая машину в режим 
"Остановка".
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4.3.6 Таблица программ и энергопотребления

•  : Возможность выбора.
*  : Выбор устанавливается автоматически, отменить нельзя.
**  : Энергоэффективная программа (стандарт EN 60456, ред. 3).
*** : Если максимальная скорость отжима стиральной машины меньше этого значения, выбор возможен 

только в пределах максимальной скорости отжима.

-  : Максимальная загрузка указана в описании программы.
** Программы «Хлопок Эконом 40°C» и «Хлопок Эконом 60°C» являются стандартными. Эти программы известны как 
«стандартная программа Хлопок 40°C» и «стандартная программа Хлопок 60°C» и отображаются символами   

    на панели.

C
Набор дополнительных функций может отличаться от приведенного в таблице в зависимости от модели стиральной 
машины.
Фактические значения расхода воды и электроэнергии могут отличаться от указанных в таблице в зависимости от 
давления, температуры и жесткости воды, температуры окружающей среды, типа и количества белья, использования 
дополнительных функций и скорости отжима, а также от напряжения в сети электропитания.

Время выполнения выбранной программы отображается на дисплее машины. Фактическое время стирки может 
несколько отличаться от значения на дисплее. Это нормально.
«Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в список доступных дополнительных функций. 
Могут быть добавлены или удалены некоторые дополнительные функции.
«Скорость отжима может варьироваться в зависимости от выбранной программы, однако она не может превышать 
максимальную скорость отжима конкретной стиральной машины.»

«Производитель оставляет за собой право вносить изменения в программы и вспомогательные функции, указанные 
в таблице. В то время как эти изменения не повлияют на работу машины, могут измениться этапы и длительности 
программ».

RU дополнительная 
функция
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Регулируемый 
диапазон 
температур, °C

Cotton Eco

60** 6 43 0.81 1200 Без нагрева-60

60** 3 34 0.54 1200 Без нагрева-60

40** 3 34 0.48 1200 Без нагрева-60

Cottons

90 6 60 1.90 1200 • • • Без нагрева-90

60 6 60 1.20 1200 • • • Без нагрева-90

40 6 57 0.75 1200 • • • Без нагрева-90

Synthetics
60 2.5 48 0.95 1200 • • • Без нагрева-60

40 2.5 45 0.50 1200 • • • Без нагрева-60

Woollens 40 1.5 55 0.32 1200 • Без нагрева-40

Hand wash 30 1 40 0.25 1200 Без нагрева-30

BabyProtect 60 6 85 1.60 1200 * 30 - 90

Darkcare 40 2.5 55 0.50 1000 • * Без нагрева-40

Shirts 40 2.5 55 0.50 800 • • • Без нагрева-60

Mix 40 40 3 55 0.60 1000 • • Без нагрева-40

Aqua 40° / 40’ 40 6 40 0.40 1200 Без нагрева-40

Gentle Care 20° 20 2.5 48 0.12 1200 • 20

Sports 40 2.5 56 0.55 1000 • • Без нагрева-40

Xpress Super short 30 2 35 0.09 1200 • Без нагрева-30

Daily xpress

90 6 64 1.70 1200 • Без нагрева-90

60 6 62 0.95 1200 • Без нагрева-90

30 6 60 0.15 1200 • Без нагрева-90
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4.3.7 Выбор дополнительных функций
Нужные дополнительные функции следует выбирать перед запуском программы. 
Всякий раз, когда была выбрана программа, при выборе соответствующей дополнительной 
функции начнет светиться соответствующий индикатор.

C Индикаторы дополнительных функций, которые нельзя выбрать с текущей программой, мигают, и подается 
звуковой сигнал. 

Кроме того, во время работы машины вы можете также выбрать или отменить 
дополнительные функции, совместимые с выполняемой программой после начала стирки. 
Если цикл стирки достиг стадии, на которой невозможно выбрать дополнительную функцию 
будет слышен звуковой сигнал и загорится индикатор соответствующей дополнительной 
функции.

C
Некоторые сочетания функций выбрать невозможно. В случае выбора функции, несовместимой с функцией, 
выбранной первой до запуска машины, включается функция, выбранная последней, а предыдущая функция 
отменяется. Например, если вы хотите выбрать функцию «Быстрая стирка» после того, как выбрали функцию 
«Добавление воды», то активной будет функция «Быстрая стирка», а функция «Добавление воды» будет 
отменена.

Если дополнительная функция несовместима с программой, выбрать ее нельзя (См. «Таблицу выбора 
программ и энергопотребления»).

В некоторых программах имеются дополнительные функции, которые должны работать одновременно с ней. 
Эти функции отменить невозможно. Рамка дополнительной функции светиться не будет, светиться будет 
только внутренняя область.

• Prewash (Предварительная стирка)
Предварительная стирка нужна только для сильно загрязненного белья. Не используйте 
предварительную стирку без необходимости, чтобы сэкономить электроэнергию, воду, 
моющие средства и время.
• Quick Wash (Быстрая стрика)
Эту функцию можно использовать с программами «Хлопок» и «Синтетика» Она сокращает 
время стирки, а также количество циклов полоскания для незначительно загрязненного 
белья.

C При выборе этой дополнительной функции следует загружать в машину половину максимального количества 
белья, указанного в таблице программ.

• Extra Rinse (Дополнительное полоскание)
При использовании этой функции после основной стирки в дополнение к предусмотренным 
циклам полоскания выполняется еще один цикл. Таким образом, уменьшается опасность 
раздражения чувствительной кожи остатками моющего средства, что важно для детей, 
аллергиков и др.

Индикативные значения для программ «Синтетика» (RU)
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≤ 1000 rpm > 1000 rpm

«Синтетика 60» 2.5 48 0.95 105l-135l 45 40

«Синтетика 40» 2.5 45 0.50 105l-135l 45 40
* Время выполнения выбранной программы отображается на дисплее машины. Фактическое время стирки может 
несколько отличаться от значения на дисплее.
** Значения остаточного содержания влаги могут отличаться в зависимости от выбранной скорости отжима.
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4.3.8 Время окончания
С помощью функции «Время окончания» можно отложить начало выполнения программы на 
срок до 24 часов. После нажатия кнопки «Время окончания» отображается предполагаемое 
время, оставшееся до завершения программы.  Если выбрано «Время окончания», 
загорается индикатор «Время окончания». 
Чтобы функция времени окончания была включена, а программа завершилась по истечении 
заданного времени, нажмите кнопку «Пуск/Остановка» после настройки времени. 
Если вы хотите отменить функцию времени окончания, нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы 
выключить и включить машину.

C При включении функции времени окончания не используйте  жидкие моющие 
средства! На одежде могут появиться пятна.

1 Откройте дверцу загрузки, загрузите белье и добавьте моющее средство в распределитель 
и т.д.

2 Выберите программу стирки, температуру, скорость отжима и, при необходимости, 
выберите дополнительные функции.

3 Установите время окончания по своему выбору, нажав кнопку «Время окончания». 
Загорится индикатор времени окончания.

4 Нажмите кнопку «Пуск/Остановка». Запускается обратный отсчет времени. Символ «:» на 
индикаторе времени окончания начинает мигать.

C
Вы можете добавить белье, пока идет отсчет времени окончания. По завершении обратного отсчета 
индикатор времени окончания погаснет, начнется выполнение программы стирки, а на дисплее отобразится 
продолжительность выбранной программы.

По завершении выбора времени окончания время, отображаемое на экране, состоит из времени окончания и 
длительности выбранной программы.

4.3.9 Запуск программы
1. Для запуска программы нажмите кнопку «Пуск/Остановка».
2. Включится индикатор хода выполнения, указывающий, что программа начала работу.

C
Если в процессе выбора программы на протяжении 1-10 минут не будет запущена ни одна программа или не 
будет нажата ни одна кнопка, стиральная машина перейдет в выключенный режим. Дисплей и все индикаторы 
погаснут. 
Если нажать кнопку «Вкл./Выкл.» машины, отобразятся индикаторы выбранных данных программы.

4.3.10 Блокировка дверцы загрузочного люка
Дверца загрузочного люка стиральной машины снабжена системой блокировки, 
предотвращающей возможность открывания дверцы при высоком уровне воды.
Когда дверца заблокирована, на панели светится светодиодный индикатор блокировки 
дверцы.

4.3.11 Изменение настроек после запуска программы
После начала программы вы можете выбрать следующие изменения.

4.3.11.1 Переключение машины в режим остановки:
Чтобы во время выполнения программы переключить стиральную машину в режим 
остановки следует нажать кнопку «Пуск/Остановка». Лампочка на индикаторе выполнения 
программы, показывающая состояние запуска или остановки и стадию выполнения 
программы, начнет мигать, предупреждая о переключении машины в режим остановки. 
Также, индикатор дверцы загрузочного люка тоже должен светиться, до тех пор, пока дверца 
не будет разблокирована. Когда можно будет открыть дверцу загрузочного люка, индикатор 
дверцы загрузочного люка погаснет, а индикатор стадии программы и световой индикатор 
«Пуск/Остановка» будут продолжать светиться. 
Когда можно будет открыть дверцу загрузочного люка, индикатор дверцы загрузочного люка 
тоже погаснет, вместе с индикатором этапа программы стирки.
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4.3.11.2 Изменение выбора дополнительных функций, 
скорости отжима и температуры

В зависимости от стадии выполнения программы можно выбирать или отменять 
дополнительные функции. См. раздел «Выбор дополнительных функций». 
Вы можете также можно изменить настройки скорости отжима и температуры стирки. См. 
разделы «Выбор скорости отжима» и «Выбор температуры».

C Если изменение настроек запрещено, соответствующий индикатор трижды мигнет.

4.3.11.3 Добавление или извлечение белья
1. Нажмите кнопку «Пуск/Остановка», чтобы переключить машину в режим остановки.  

Индикатор этапа стирки, который выполнялся в момент остановки, начнет мигать.
2. Подождите, пока можно будет открыть дверцу загрузочного люка.
3. Откройте дверцу и добавьте или выньте белье.
5. Закройте дверцу загрузочного люка.
6. При необходимости измените настройки дополнительных функций, температуры и скорости 

отжима. 
7. Для запуска машины нажмите кнопку «Пуск/Остановка».

4.3.12 Блокировка от детей
Используйте функцию блокировки от детей для предотвращения их вмешательства в работу 
машины. Этим вы можете предотвратить изменения выполняемой программы.

C При включенной блокировке от детей можно включать и выключать машину кнопкой включения/выключения 
При включении машины программа возобновит работу с того момента, на котором она была прервана.

4.3.12.1 Чтобы включить режим блокировки от детей:
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 2-ю кнопку дополнительных функций. 
Дисплей выбора программы на панели отобразит индикатор «CL On». При отображении этого 
предупреждения вы можете отпустить кнопку 2-й дополнительной функции.

4.3.12.2 Чтобы отменить режим блокировки от детей:
Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд 2-ю кнопку дополнительных функций. Дисплей 
выбора программы на панели отобразит индикатор «CL Off».

4.3.13 Отмена программы
Программа отменяется, если машину выключить и включить снова. Нажмите и удерживайте 
кнопку «Вкл./Выкл.» в течение 3 секунд. 

C
Если при включенной блокировке от детей нажать кнопку включения/выключения, программа отменена не 
будет. Сначала нужно отменить блокировку от детей. 

Если вы хотите открыть дверцу загрузочного люка после отмены программы, но это невозможно из-за того, 
что уровень воды в машине выше нижней кромки загрузочного люка, поверните ручку выбора программ в 
положение программы Слив+Отжим и слейте воду из машины.

4.3.14 Завершение программы
По завершении программы на дисплее отображается световой индикатор окончания 
программы.
Если не нажимать кнопок в течение 10 минут, машина перейдет в выключенный режим. 
Дисплей и все индикаторы погаснут. 
Если нажать кнопку «Вкл./Выкл.» машины, отобразятся индикаторы выполненных этапов 
программы.

4.3.15 Особенности «Режима ожидания» вашей машины.
Машина автоматически перейдет в выключенный режим, если после включения машины с 
помощью кнопочного выключателя не будет запущена какая-либо программа, либо не будет 
выполнена другая процедура на стадии выбора, либо не будет выполнено никаких действий 
в течение двух минут после того, как выбранная вами программа закончилась Дисплей и все 
индикаторы погаснут. Если нажать кнопку «Вкл./Выкл.» машины, отобразятся индикаторы 
выбранных данных программы. Перед тем, как запустить программу, проверить точность 
вашего выбора. При необходимости повторите их. Это не является неисправностью.
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4.4 Обслуживание и чистка
Регулярная чистка изделия позволит продлить срок его службы и избежать многих проблем.

4.4.1 Чистка распределителя моющих средств
Регулярно очищайте распределитель моющих средств (каждые 4-5 
циклов стирки), чтобы избежать отложений стирального порошка.
Поднимите заднюю часть сифона, чтобы его вынуть, как показано на 
рисунке. 
Если в отделении для кондиционера начинает скапливаться смесь 
воды и кондиционирующего средства, превышающая нормальный 
объем, сифон следует очистить.

1 Чтобы вынуть из машины распределитель моющих средств, нажмите на сифоне 
в отделении для кондиционера на точку, указанную пунктиром, и потяните 
распределитель на себя.

2. Промойте распределитель моющих средств и сифон в раковине большим количеством 
теплой воды. Чтобы остатки моющего средства не попали на кожу, осуществляйте 
очистку в перчатках и при помощи щетки.

3 После чистки вставьте распределитель на место и проверьте, правильно ли он 
установлен.

4.4.2 Чистка дверцы загрузочного люка и барабана
Для моделей с программой очистки барабана см. Эксплуатация машины — Программы
Для моделей без очистки барабана выполните следующие действия, чтобы очистить 
барабан.
Выберите дополнительную функцию Добавить воды или Дополнительное полоскание. 
Используйте программу Хлопок без предварительной стирки. Установите температуру на 
уровень, рекомендованный в инструкции к средству для очистки барабана, которое 
могут предоставлять официальные сервисные центры. Запустите эту программу без 
загрузки белья в машину. Перед запуском программы засыпьте 1 пакетик специального 
средства для очистки барабана (если специальное средство недоступно, засыпьте не более 
100 г порошка для удаления накипи / моющего средства) в отделение распределителя 
моющих средств, предназначенное для основной стирки (отделение номер «2»). Если 
средство для удаления накипи / моющее средство выпускается в виде таблеток, положите 
только одну таблетку в отделение для основной стирки номер «2». По завершении 
программы вытрите уплотнительную манжету изнутри чистой тканью.

C
Очистку барабана следует производить каждые 2 месяца.
Используйте только те средства от накипи / моющие срадства, которые предназначены для стиральных 
машин.

После каждой стирки проверяйте барабан на наличие посторонних 
предметов.
Если показанные на рисунке отверстия заблокированы, очистите их с 
помощью зубочистки.
Наличие в барабане посторонних металлических предметов приведет 
к образованию пятен ржавчины. Для очистки поверхности барабана 
используйте средства для чистки нержавеющей стали. 
Ни в коем случае не используйте металлические или проволочные 
мочалки. Это может повредить окрашенные, хромированные или 
пластиковые поверхности.

4.4.3 Чистка корпуса и панели управления
Вымойте корпус машины мыльным раствором или мягким моющим средством и вытрите 
досуха мягкой тканью.
Для чистки панели управления пользуйтесь только мягкой влажной тканью.
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4.4.4 Очистка фильтров впускных патрубков
Фильтры находятся на концах впускных патрубков для воды на задней стенке машины, а 
также на концах заливных шлангов в местах подсоединения к водопроводным кранам. Эти 
фильтры предотвращают попадание в стиральную машину посторонних веществ и грязи из 
водопровода. По мере загрязнения фильтры следует очищать.

1. Закройте краны.
2. Снимите гайки на заливных шлангах для 

доступа к фильтрам на клапанах впускных 
патрубков. Очистите их подходящей щеточкой. 
Если фильтры чрезвычайно загрязнены, снимите 
их с помощью щипцов и очистите надлежащим 
образом.

3. Извлеките фильтры из прямых концов заливных 
шлангов вместе с прокладками и тщательно 
промойте под струей воды.

4. Аккуратно замените прокладки и фильтры и 
затяните их гайки вручную.

4.4.5 Слив оставшейся воды и очистка фильтра насоса
Стиральная машина оснащена системой фильтров, которая предотвращает попадание в 
крыльчатку насоса твердых предметов (пуговиц, монет, волокон ткани и т.п.) во время слива 
воды. Это обеспечивает беспрепятственный слив воды и позволяет продлить срок службы 
насоса.
Если слив не выполняется нормально, фильтр насоса засорен. Фильтр следует очищать 
по мере загрязнения, но не реже одного раза в 3 месяца. Перед очисткой фильтра насоса 
необходимо слить воду.
Кроме того, необходимо полностью сливать воду из машины перед транспортировкой 
(например, при переезде в другую квартиру) или в случае опасности замерзания воды.

A
ВНИМАНИЕ: Наличие посторонних предметов в фильтре насоса может привести к повреждению машины 
или к сильному шуму во время работы.

ВНИМАНИЕ: Если изделие не используется в течение длительного времени, закройте кран, отсоедините 
шланг подачи и слейте воду из машины, чтобы исключить возможность ее замерзания.

ВНИМАНИЕ: Закрывайте водопроводный кран, к которому подсоединен шланг подачи воды, после 
каждого использования.

Чтобы слить воду и очистить загрязненный фильтр, выполните следующее:
1 Отключите машину от электрической сети (выньте вилку из розетки).

A ВНИМАНИЕ: Температура воды в машине может достигать 90 ºC. Чтобы избежать ожогов, осуществляйте 
очистку фильтра после остывания воды в машине.

2. Откройте крышку фильтра.
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3 Следуйте процедурам спуска воды, описанным ниже.
Если машина не оснащена шлангом аварийного слива, то для слива воды:

a. Разместите вместительную емкость 
напротив фильтра для того, чтобы собрать 
воду, которая будет вытекать из фильтра.

b. Понемногу поворачивайте фильтр насоса 
против часовой стрелки, ослабляя его, пока 
не начнет выливаться вода. Слейте воду в 
установленную перед фильтром емкость. 
Всегда держите под рукой тряпку для сбора 
пролитой воды.

c Когда вода перестанет вытекать, полностью 
выверните фильтр и выньте его из машины.

4 Очистите внутреннюю часть фильтра и пространство вокруг крыльчатки насоса от 
мусора и волокон.
5. Замените фильтр.
6. Чтобы закрыть крышку фильтра, состоящую из двух частей, прижмите выступ на крышке. 

Чтобы закрыть цельную крышку фильтра, сначала вставьте на место выступы снизу 
крышки и затем прижмите верхнюю часть крышки.
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5 Устранение неисправностей
Проблема Причина Решение

Программа не запускается 
после закрытия двери.

Не была нажата кнопка 
«Пуск»/«Пауза»/«Отмена».

* *Нажмите кнопку 
«Пуск»/«Пауза»/«Отмена».

При чрезмерной загрузке дверца загрузочного 
люка может плохо закрываться.

* Уменьшите объем белья для стирки и 
убедитесь в том, что дверца загрузочного 
люка правильно закрылась.

Невозможно запустить или 
выбрать программу.

Стиральная машина переключилась в режим 
самозащиты из-за нарушения подачи воды или 
электроэнергии (например, падение напряжения 
в сети, давления воды и т.п.).

*  Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./
Выкл.» в течение 3 секунд. (див. 
«Скасування програми»)

В машине есть вода. В стиральной машине может оставаться немного 
воды, использовавшейся в процессе контроля 
качества на предприятии-изготовителе.

* Это не является неисправностью и не 
представляет опасности для машины.

Машина не наполняется водой. Закрыт водопроводный кран. * Откройте водопроводные краны.
Перегиб заливного шланга. * Выровняйте шланг.

Засорился фильтр патрубка подачи воды. * Очистите фильтр.
Открыта дверца загрузочного люка. * Закройте дверцу.

Вода из машины не сливается. Сливной шланг засорился или перекручен. * Прочистите или выровняйте шланг.
Засорился фильтр насоса. *  Очистите фильтр насоса.

Машина сильно вибрирует или 
шумит.

Машина стоит неустойчиво. * Отрегулируйте ножки, чтобы выровнять 
машину.

В фильтр насоса попал посторонний предмет. * Очистите фильтр насоса.
Не сняты транспортировочные 
предохранительные болты.

* Удалите транспортировочные 
предохранительные болты.

Загружено слишком мало белья. * Загрузите в машину больше белья.
Загружено слишком много белья. *  Выньте из машины часть белья или 

распределите его равномерно вручную.
Машина наклонена, поскольку под ножку попал 
посторонний предмет.

* Уберите посторонний предмет, чтобы 
выровнять машину.

Протечка воды под днищем 
стиральной машины.

Сливной шланг засорился или перекручен. * Прочистите или выровняйте шланг.

Засорился фильтр насоса. * Очистите фильтр насоса.

Машина остановилась вскоре 
после запуска программы.

Стиральная машина может временно 
остановиться из-за падения напряжения в сети.

* Она возобновит работу после 
восстановления нормального напряжения.

Поступающая в машину вода 
сразу же сливается.

Сливной шланг установлен слишком низко. * Подсоедините сливной шланг, как описано 
в руководстве по эксплуатации.

Во время стирки вода в 
машине не видна.

Снаружи уровень воды в стиральной машине не 
виден.

* Это не является неисправностью.

Дверца загрузочного люка не 
открывается.

Замок дверцы заблокирован, поскольку в машине 
есть вода.

* Чтобы слить воду, запустите программу 
«Слив» или программу «Отжим».

Машина греет воду или выполняет цикл отжима. *  Дождитесь завершения программы.
Включена блокировка от детей. Замок дверцы 
будет разблокирован через несколько минут 
после завершения программы. 

* Подождите несколько минут, пока замок 
дверцы будет разблокирован.

Дверца загрузочного люка может не открываться 
из-за действующего на нее давления.

* Возьмитесь за ручку и потяните дверцу 
загрузочного люка от себя и к себе, чтобы 
разблокировать и открыть ее.

Стирка длится дольше, чем 
указано в руководстве. (*)

Слабый напор воды. * Машине требуется больше времени, чтобы 
набрать столько воды, сколько необходимо 
для качественной стирки, поэтому время 
выполнения программы увеличивается.

Низкий уровень напряжения в электрической 
сети.

* При низком напряжении в электрической 
сети время выполнения программы 
увеличивается во избежание 
некачественной стирки.

Низкая температура поступающей воды. * В холодное время года для нагрева воды 
требуется больше времени. Время стирки 
также может быть увеличено во избежание 
некачественной стирки.

Увеличилось число полосканий и/или количество 
воды для полоскания.

* Для улучшения полоскания машина 
увеличивает количество воды и при 
необходимости выполняет дополнительный 
цикл полоскания. 

Возможно, из-за избыточного количества 
моющего средства образовалась обильная пена, 
и включилась автоматическая система контроля 
пенообразования.

*  Используйте рекомендованное количество 
моющего средства.
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Проблема Причина Решение
Не производится обратный 
отсчет времени, оставшегося 
до окончания программы (в 
моделях с дисплеем) (*)

Таймер может остановиться на этапе набора 
воды. 

* Индикатор таймера не показывает 
обратный отсчет, пока машина не наберет 
необходимое количество воды. Машина 
ожидает, пока не наберется достаточное 
количество воды, чтобы избежать 
некачественной стирки из-за недостатка 
воды. После этого таймер возобновит 
обратный отсчет.

Таймер может остановиться на этапе нагревания 
воды. 

* Индикатор таймера не показывает 
обратный отсчет, пока вода в машине не 
нагреется до нужной температуры.

Таймер может остановиться на этапе отжима. * Возможно, сработала система 
автоматического контроля балансировки из-
за неравномерного распределения белья 
внутри барабана.

Не производится обратный 
отсчет времени, оставшегося 
до окончания программы. (*)

Возможно, нагрузка в машине распределена 
неравномерно.

* Возможно, сработала система 
автоматического контроля балансировки из-
за неравномерного распределения белья 
внутри барабана.

Машина не переключается на 
режим отжима. (*)

Возможно, нагрузка в машине распределена 
неравномерно.

* Возможно, сработала система 
автоматического контроля балансировки из-
за неравномерного распределения белья 
внутри барабана.

Стиральная машина не перейдет в режим 
отжима, если вода не будет слита полностью.

* Проверьте фильтр и сливной шланг.

Возможно, из-за избыточного количества 
моющего средства образовалась обильная пена, 
и включилась автоматическая система контроля 
пенообразования.

*  Используйте рекомендованное количество 
моющего средства.

Низкое качество стирки: 
Выстиранное белье имеет 
серый оттенок. (**)

Белье долгое время стиралось при 
недостаточном количестве моющего средства.

* Используйте рекомендованное количество 
моющего средства в соответствии со 
степенью жесткости воды и типом белья.

Белье долгое время стиралось при низкой 
температуре. 

* Выбирайте температуру стирки в 
соответствии с типом белья.

Недостаточное количество моющего средства при 
высокой жесткости воды.

* При стирке в жесткой воде с 
недостаточным количеством моющего 
средства на белье оседают частицы жира, 
и белье со временем приобретает серый 
оттенок. Избавиться от такого серого 
налета довольно трудно. Используйте 
рекомендованное количество моющего 
средства в соответствии со степенью 
жесткости воды и типом белья.

Слишком много моющего средства. * Используйте рекомендованное количество 
моющего средства в соответствии со 
степенью жесткости воды и типом белья.

Низкое качество стирки: Белье 
не отстирывается, и на нем 
остаются пятна. (**)

Недостаточное количество моющего средства. * Используйте рекомендованное количество 
моющего средства в соответствии со 
степенью жесткости воды и типом белья.

Загружено слишком много белья. * Не перегружайте машину сверх 
меры. Загружайте количество белья в 
соответствии с рекомендациями в таблице 
«Описание программ».

Программа и температура выбраны неверно. * Выбирайте программу и температуру 
стирки в соответствии с типом белья.

Неподходящее моющее средство. * Используйте высококачественные 
моющие средства, предназначенные для 
стиральных машин.

Слишком много моющего средства. * Кладите моющее средство в 
соответствующее отделение 
распределителя. Не смешивайте 
стиральный порошок и отбеливатель.

Низкое качество стирки: На 
белье остаются жирные пятна. 
(**)

Барабан уже давно не чистился. * Регулярно очищайте барабан. Инструкции 
по очистке см. в 4.4.2.

Низкое качество стирки: Белье 
имеет неприятный запах. (**)

В результате постоянной стирки при низкой 
температуре и/или с использованием коротких 
программ в барабане накапливается слой 
бактерий, которые издают неприятный запах.

* После стирки оставляйте приоткрытыми 
распределитель моющих средств и дверцу 
загрузочного люка. Таким образом, внутри 
машины не сможет образовываться 
влажная среда, благоприятная для роста 
бактерий.
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Проблема Причина Решение
Цветное белье линяет. (**) Загружено слишком много белья. * Не перегружайте машину сверх меры.

Моющее средство отсырело. *  Храните моющие средства в закрытой таре 
в сухом прохладном месте.

Выбрана слишком высокая температура стирки. * Выбирайте программу и температуру 
стирки в соответствии с типом и степенью 
загрязнения белья.

Машина плохо полощет белье. Качество полоскания зависит от количества, 
марки и условий хранения используемого 
порошка.

* Используйте моющие средства для 
стиральных машин, предназначенные 
для данного типа белья. Храните моющие 
средства в закрытой таре в сухом 
прохладном месте.

Моющее средство загружено не в то отделение 
распределителя.

* Если загрузить моющее средство в 
отделение для замачивания, когда 
замачивание не используется, 
машина может забрать это средство в 
процессе полоскания или применения 
кондиционера. Кладите моющее 
средство в соответствующее отделение 
распределителя.

Засорился фильтр насоса. * Проверьте фильтр.
Пережат сливной шланг. * Проверьте сливной шланг.

После стирки белье стало 
жестким. (**)

Недостаточное количество моющего средства. * При стирке в жесткой воде с недостаточным 
количеством моющего средства белье 
со временем становится жестким. 
Используйте нужное количество моющего 
средства в соответствии со степенью 
жесткости воды.

Моющее средство загружено не в то отделение 
распределителя.

* Если загрузить моющее средство в 
отделение для замачивания, когда 
замачивание не используется, 
машина может забрать это средство в 
процессе полоскания или применения 
кондиционера. Кладите моющее 
средство в соответствующее отделение 
распределителя.

Возможно, моющее средство смешано с 
кондиционером.

* Не смешивайте кондиционер с моющим 
средством. Промойте и очистите 
распределитель горячей водой.

Белье не имеет запаха 
кондиционера. (**)

Моющее средство загружено не в то отделение 
распределителя.

* Если загрузить моющее средство в 
отделение для замачивания, когда 
замачивание не используется, машина 
может забрать это средство в процессе 
полоскания или применения кондиционера. 
Промойте и очистите распределитель 
горячей водой. Кладите моющее 
средство в соответствующее отделение 
распределителя.

Возможно, моющее средство смешано с 
кондиционером.

* Не смешивайте кондиционер с моющим 
средством. Промойте и очистите 
распределитель горячей водой.

Остатки моющего средства 
в распределителе моющих 
средств. (**)

Моющее средство было загружено во влажный 
распределитель.

* Вытирайте насухо распределитель перед 
загрузкой моющего средства.

Моющее средство отсырело. * Храните моющие средства в закрытой таре 
в сухом прохладном месте.

Слабый напор воды. * Проверьте давление воды.
Моющее средство в отделении основной 
стирки намокло во время набора воды для 
предварительной стирки. Засорились отверстия в 
отделении распределителе моющих средств.

* При необходимости прочистите эти 
отверстия.

Проблема с клапанами распределителя моющих 
средств.

* Обратитесь в фирменный сервисный центр.

Возможно, моющее средство смешано с 
кондиционером.

* Не смешивайте кондиционер с моющим 
средством. Промойте и очистите 
распределитель горячей водой.

Барабан уже давно не чистился. * Регулярно очищайте барабан. Инструкции 
по очистке см. в 4.4.2.
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Проблема Причина Решение
Повышенное 
пенообразование. (**)

Моющее средство не подходит для 
использования в данных стиральных машинах.

* Используйте моющие средства, 
предназначенные для стиральных машин.

Слишком много моющего средства. * Используйте только необходимое 
количество моющего средства.

Моющее средство хранилось в неподходящих 
условиях.

* Храните моющие средства в закрытом 
и сухом месте. Не храните их в местах с 
повышенной температурой.

При стирке некоторых тканей с ячеистой 
структурой, например, тюля, образуется обильная 
пена.

* Для белья такого типа используйте 
меньшее количество моющего средства.

Моющее средство загружено не в то отделение 
распределителя.

* Кладите моющее средство в 
соответствующее отделение 
распределителя.

Кондиционер используется преждевременно. * Возможно, возникли проблемы с клапанами 
распределителя моющих средств. 
Обратитесь в фирменный сервисный центр.

Из распределителя моющих 
средств выходит пена.

Слишком много моющего средства. * Размешайте 1 столовую ложку 
кондиционера в 0,5 литра воды и залейте в 
отделение основной стирки распределителя 
моющих средств.

* Используйте моющие средства, 
соответствующие программам стирки, с 
учетом норм загрузки белья (см. таблицу 
«Описание программ»). При использовании 
дополнительных средств, таких как 
пятновыводители, отбеливатели и т. п., 
количество моющего средства следует 
уменьшить.

После завершения программы 
белье остается мокрым. (*)

Возможно, из-за избыточного количества 
моющего средства образовалась обильная пена, 
и включилась автоматическая система контроля 
пенообразования.

* Используйте рекомендованное количество 
моющего средства.

(*) Если белье в барабане распределено неравномерно, машина не переключается на отжим во избежание повреждения 
самой машины и окружающих предметов. Белье следует перераспределить и снова запустить отжим.
(**) Барабан уже давно не чистился. Регулярно очищайте барабан. См. 4.4.2

A ВНИМАНИЕ: Если с помощью этих рекомендаций устранить проблему не удается, обратитесь в фирменный 
сервисный центр. Не пытайтесь отремонтировать неисправное изделие самостоятельно.

Изготовитель: «Arcelik A.S.»
Юридический адрес: Караач Джаддеси № 2-6 34445 Сютлюдже Стамбул, Турция (Karaağaç 
Caddesi No:2-6 Sütlüce, 34445, Turkey)

Произведено в Турции

Импортер на территории РФ: ООО «БЕКО»
Юридический адрес: 601010, Владимирская область, Киржачский район, завод «БЕКО» 

Информацию о сертификации продукта Вы можете уточнить, позвонив на горячую линию 
8-800-200-23-56.

Дата производства включена в серийный номер продукта, указанный на этикетке, 
расположенной на продукте, а именно: первые две цифры серийного номера обозначают год 
производства, а последние две – месяц. Например, ”10-100001-05» обозначает, что продукт 
произведен в мае 2010 года.
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www.beko.com


