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A változtatások jogát fenntartjuk.

 Biztonsági információk

Kérjük, a készülék üzembe helyezése és
használata előtt figyelmesen olvassa el eze-
ket a pontokat. Ezt e használati utasítást tart-
sa a készülék közelében.
Általános biztonság
• Ne módosítsa, illetve ne próbálja meg mó-

dosítani a készüléket. Ez veszélyes lehet
az Ön számára.

• A mosási program elindítása előtt győződ-
jön meg arról, hogy minden pénzérmét,
biztosítótűt, brosst, csavart stb. eltávolított.
Ha benne hagyja a mosnivalóban, azok sú-
lyosan károsíthatják a készüléket.

• Az ajánlott mosószermennyiséget használ-
ja.

• A kisméretű ruhadarabokat (zoknik, övek
stb.) tegye egy kis vászonzsákba vagy pár-
nahuzatba.

• Használat után válassza le a készüléket a
hálózatról, és zárja el a vízcsapot.

• Tisztítás vagy karbantartás előtt mindig vá-
lassza le a készüléket az elektromos háló-
zatról.

• Ne mosson a készülékben olyan ruhadara-
bokat, amelyek bordázatot, befejezetlen
vagy szakadt anyagot tartalmaznak.

Üzembe helyezés
• A leszállítás után azonnal csomagolja ki a

készüléket, vagy kérjen meg valakit, hogy
csomagolja ki. Ellenőrizze, hogy nem sé-
rült-e meg a készülék külseje bármilyen
módon. Minden szállítási sérülésről tájé-
koztassa a kereskedőt.

• A készülék üzembe helyezése előtt távolít-
son el minden szállítási rögzítőcsavart és
csomagolóanyagot.

• A készülék vízvezetékre való csatlakozta-
tásához szükséges munkákat kizárólag
megfelelő képesítéssel rendelkező vízve-
zeték-szerelő végezheti el.

• Ha készülék csatlakoztatásához a háztar-
tás elektromos rendszerét alkalmassá kell
tenni, ezt a munkát szakképzett villanysze-
relőnek kell elvégeznie.

• Ügyeljen arra, hogy az üzembe helyezés
után a hálózati tápkábel ne szoruljon be a
készülék alá.

• Ha a gépet padlószőnyegen helyezi üzem-
be, győződjön meg róla, hogy a szőnyeg
nem zárja el a készülék alapzatán található
szellőzőnyílások egyikét sem.

• A készüléket az előírásoknak megfelelő,
földelt hálózati csatlakozódugasszal kell
felszerelni.

• Mielőtt a készüléket az elektromos hálózat-
ra csatlakoztatja, figyelmesen olvassa el az
"Elektromos csatlakoztatás" c. fejezetben
található utasításokat.

• A hálózati tápkábel cseréjét kizárólag erre
felhatalmazott szervizmérnökök végezhetik
el.

• A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget
a helytelen üzembe helyezésből fakadó
esetleges károkért.

Fagyás elleni óvintézkedések
Ha a készülék 0 °C alatti hőmérsékletnek van
kitéve, a következő óvintézkedéseket meg
kell tenni:
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• Zárja el a csapot, és válassza le a befolyó-
csövet.

• Helyezze a befolyócső és a kifolyócső vé-
gét a padlózatra elhelyezett edénybe.

• Válassza ki az Ürítés programot, és hagyja
futni a ciklus végéig.

• Válassza le a készüléket az áramforrásról
a programkapcsolót "Stop"  állásba for-
gatva.

• Húzza ki a készülék hálózati dugaszát.
• Helyezze vissza a befolyócsövet és a kifo-

lyócsövet.
Így a csövekben maradt víz kifolyik, ezzel el-
kerülhető a jégképződés, ami a készülék ká-
rosodásához vezetne.
Mielőtt ismét bekapcsolná a készüléket, gon-
doskodjon arról, hogy olyan területen helyez-
ze üzembe, ahol a hőmérséklet nem esik
fagypont alá.
Használat
• A készüléket normál háztartási használatra

tervezték. Ne használja a készüléket ke-

reskedelmi vagy ipari célokra, illetve sem-
milyen más célra.

• Mosás előtt nézze meg minden ruhadara-
bon a kezelési címke utasításait.

• Ne tegyen olyan darabokat a mosógépbe,
amelyen benzin, alkohol vagy triklóretilén
stb. használatával folteltávolítást végeztek.
Ilyen folteltávolítók használata esetén vár-
jon, amíg a termék elpárolog, mielőtt eze-
ket a ruhadarabokat a dobba tenné.

• Ürítse ki a ruhák zsebét, és a lepedõket,
törölközõket stb. hajtogassa szét.

• A készülék kialakítása nem olyan, hogy azt
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális ké-
pességű, illetve megfelelő tapasztalatok és
ismeretek híján lévő személyek (beleértve
a gyermekeket is) használhassák, hacsak
a biztonságukért felelős személy nem biz-
tosít számukra felügyeletet és útmutatást a
készülék használatára vonatkozóan.
Gondoskodni kell a gyermekek felügyeleté-
ről annak biztosítása érdekében, hogy ne
játsszanak a készülékkel.

Termékleírás

1

3

2

1 A kezelőpanel

2 Fedélfogantyú

3 Szabályozható szintezőlábak

 
3www.zanussi.comGRX ELECTO OUTLET

www.markabolt.hu


Kezelőpanel

1 2 3

4567

1 Programválasztó gomb

2 KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb

3 Ciklusfutás jelzőfényei

4 INDÍTÁS/SZÜNET gomb

5 EXTRA ÖBLÍTÉS gomb

6 OPCIÓK gomb

7 CENTRIFUGÁLÁS gomb

Adagolódoboz

 Előmosás
 Mosás
 Öblítőszer (ne töltse a M  MAX jel

fölé)

Egy mosási ciklus lefuttatása

Az első használat

• Győződjön meg arról, hogy az elektro-
mos és vízcsatlakozások megfelelnek
az üzembe helyezési útmutatásoknak.

• Távolítsa el a polisztirol betétet és
minden más elemet a dobból.

• Futtasson le egy kezdeti mosási cik-
lust 90°C-on, ruhanemű nélkül, de mo-
sószerrel, hogy megtisztítsa a víztar-
tályt.
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Napi használat

A mosnivaló betöltése
• Nyissa fel a ké-

szülék fedelét.
• Az A kioldógomb

megnyomásával
nyissa ki a dobot:
A két ajtószárny
automatikusan
kinyílik.

• Töltse be a mos-
nivalót, zárja be a dobot és a mosógép fed-
elét.

Vigyázat Mielőtt lezárná a készülék
fedelét, győződjön meg arról, hogy a dob

jó be van-e zárva.
• Amikor a két ajtószárny le van zárva,
• az A kioldógomb kiugrik.

A mosószerek adagolása
Öntse a mosószermennyiséget a mosási re-
keszbe  és az előmosási rekeszbe  , ha
kiválasztotta az "előmosás" opciót. Töltse az
öblítőszert a  rekeszbe, ha szükséges.
A kívánt program kiválasztása
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt prog-
ramra. A "Start/Szünet"  gomb zölden vil-
log.
Ha Ön akkor forgatja el a programkapcsolót
egy másik programra, amikor egy ciklus fo-
lyamatban van, a készülék figyelmen kívül
hagyja az újonnan kiválasztott programot. A
"Start/Szünet"  gomb pirosan villog néhány
másodpercig.
A centrifugálási sebesség kiválasztása
Nyomja meg a „Centrifugálás”  gombot a
centrifugálási sebesség megváltoztatásához,
ha a készülék által választott sebességtől elt-
érő sebességen kívánja centrifugálni a ruha-
neműt. Választhatja az “Öblítőstop”  opciót
is.
A maximális centrifugálási sebességeket
megtalálja a „Mosási programok” c. részben.
Öblítőstop 

A

Ennek a funkciónak a kiválasztásakor a ké-
szülék nem ereszti le az utolsó öblítővizet,
hogy megóvja a ruhákat a gyűrődéstől.
Miután a program véget ért, és az „Öblítő-
stop”  funkciókat kiválasztotta, a ciklus be-
fejezéséhez és a víz leeresztéséhez ki kell
választania a „Centrifugálás”  vagy a „Lee-
resztés”  programot is.

Kiegészítő funkciók kiválasztása 
A Különböző opciókat a program kiválasztása
után és a „Start/Szünet”  gomb megnyo-
mása előtt kell kiválasztani (lásd „Program-
táblázat”). Nyomja meg a kívánt gombo(ka)t:
a megfelelő jelzőfények felgyulladnak. Ha is-
mét megnyomja, a jelzőfények kialszanak.
Ha az opciók egyike nem egyeztethető össze
a kiválasztott programmal, a“Start/Szünet” 
gomb pirosan villog.

"Előmosás" opció 
A készülék egy előmosást végez max. 30 °C-
on.

Gyors opció 
A mosás időtartama a kiválasztott programtól
függően csökken.

„Extra öblítés” beállítás 
A mosógép egy vagy több további öblítést vé-
gez a mosási ciklus alatt. A beállítás az érzé-
keny bőrű egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.

" Késleltetett indítás" 
Ez az opció lehetővé teszi, hogy a "Késlelte-
tett indítás"  gomb megnyomása révén a
mosási program indítását 3, 6 vagy 9 órával
késleltesse.
A késleltetési időtartamot bármikor módosít-
hatja vagy törölheti a "Start/Szünet"  gomb
megnyomása előtt, ha megnyomja ismét a
"Késleltetett indítás"  gombot (amikor az
összes jelzőfény kialszik, a mosási program
azonnal elindul).
Ha már megnyomta a "Start/Szünet"  gom-
bot, de szeretné módosítani vagy törölni a
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késleltetett indítást, az alábbiak szerint járjon
el:
• A késleltetett indítás törléséhez és a ciklus

azonnali elindításához nyomja meg a
"Start/Szünet"  , majd pedig a "Késlelte-
tett indítás"  gombot. Nyomja meg a
"Start/Szünet"  gombot a ciklus elindítá-
sához.

• A késleltetési időszak módosításához
"Stop" állásba  kell lépnie, majd újra kell
programoznia a ciklust.

A fedél a késleltetett indítás időtartama alatt
zárva van. Ha ki kell nyitnia a fedelet, először
szünet helyzetbe kell állítania a készüléket a
"Start/Szünet"  gomb megnyomásával. A
fedél lecsukása után ismét nyomja meg a
"Start/Szünet"  gombot.
A program indítása
A program elindításához nyomja meg a
"Start/Szünet"  gombot. A megfelelő jelző-
fény zölden világít. Normális jelenség, ha a
programválasztó a ciklus alatt nem mozdul el.
Az aktuális ciklusnak megfelelő jelzőfény vi-
lágít.

 +  : Előmosás + Mosás
 +  : Öblítések + Centrifugálás
 : Ciklus vége

A leeresztő szivattyú egy rövid időre be-
kapcsolhat, amikor a készülék vizet tölt

be.

Program megszakítása
Mosnivaló hozzáadása az első 10 perc
alatt
Nyomja meg a Start/Szünet  gombot: a
megfelelő jelzőfény zölden világít, miközben
a készülék szünet helyzetben van. A fedelet
csak kb. két perccel azután lehet kinyitni,
hogy a mosógép leállt. A program folytatásá-
hoz nyomja meg ismét a "Start/Szünet" 
gombot.
A folyamatban lévő program módosítása
Mielőtt bármilyen változtatást végrehajtana
az aktuális programon, a "Start/Szünet" 
gomb megnyomásával szünetre kell állítani a
mosógépet. Ha a módosítás nem lehetséges,
a "Start/Szünet"  gomb pirosan villog né-
hány másodpercig. Ha mégis úgy dönt, hogy
módosítja a programot, törölnie kell az aktuá-
lis programot (lásd lentebb).
Program törlése
Ha törölni kívánja a programot, forgassa a
programkapcsolót a "Stop"  állásba.
Amikor a program véget ért
A mosógép automatikusan leáll, a "Start/Szü-
net"  gomb kiugrik, és a "Ciklus vége" 
jelzőfény felgyullad. A fedelet csak kb. két
perccel azután lehet kinyitni, hogy a mosógép
leállt. Forgassa a programkapcsolót „Stop” 
állásba. Szedje ki a ruhát. Húzza ki a készü-
lék hálózati vezetékét, és zárja el a vízcsa-
pot.

Mosási programok

Program / mosnivaló típusa Töltet Rendelkezésre álló kiegészítő funk-
ciók

 Pamut (30° - 90°):Fehér vagy színes, pl.
normál mértékben szennyezett munkaruhák,
ágynemű, terítő, alsónemű, törölközők.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc

6 kg Öblítőstop, Gyors, Előmosás, Extra öb-
lítés, Késleltetett indítás

  Pamut Eco (40° és 60°)1): Fehér vagy
színes, pl. normál mértékben szennyezett mun-
karuhák, ágynemű, terítő, alsónemű, törölkö-
zők.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc

6 kg Öblítőstop, Előmosás, Extra öblítés,
Késleltetett indítás
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Program / mosnivaló típusa Töltet Rendelkezésre álló kiegészítő funk-
ciók

 Műszál (30° - 60°): Műszálas szövetek, fe-
hérnemű, színes ruhadarabok, nem vasalható
ingek, blúzok.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc

2,5 kg Öblítőstop, Gyors, Előmosás, Extra öb-
lítés, Késleltetett indítás

 Vasaláskönnyítő (40°): Pamuthoz és mű-
szálhoz. Csökkenti a gyűrődést, és könnyebbé
teszi a vasalást.
Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc

1,0 kg Öblítőstop, Előmosás, Extra öblítés,
Késleltetett indítás

 Speciális programok

 Kényes (30° - 40°): Mindenféle kényes
anyaghoz, például függönyökhöz.
Max. centrifugálási sebesség: 700 ford./perc

2,5 kg Öblítőstop, Gyors, Előmosás, Extra öb-
lítés, Késleltetett indítás

 Kézi mosás (30° - 40°): A „kézzel mosha-
tó” címkével ellátott, nagyon kényes darabok-
hoz.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc

1,0 kg Öblítőstop, Késleltetett indítás

 Gyapjú (40°): Gépben mosható gyapjú ru-
haneműkhöz, amelyek címkéjén ez áll: „Tiszta
gyapjú, gépben mosható, nem megy össze”.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc

1,0 kg Öblítőstop, Késleltetett indítás

 Sport intenzív (40°): Normál és erősen
szennyezett szabadtéri sportruházathoz; a ké-
szülék automatikusan előmosási fázissal
egészíti ki a mosási folyamatot.2)

Max. centrifugálási sebesség: 900 ford./perc

2,5 kg Öblítőstop, Extra öblítés, Késleltetett in-
dítás

 Függönyök (40°): Függönyök mosásá-
hoz. Az Előmosás opció automatikusan bekap-
csol.
Max. centrifugálási sebesség: 700 ford./perc

2,5 kg Öblítőstop, Extra öblítés, Késleltetett in-
dítás

 Öblítés: A program kézzel mosott ruhada-
rabok öblítéséhez használható.
Max. centrifugálási sebesség: 1000 ford./perc

6 kg Öblítőstop, Extra öblítés, Késleltetett in-
dítás

 Vízleeresztés : Egy üres ciklust futtat le
Öblítőstop után.

6 kg  

 Centrifugálás : 500 és 1000 fordulat/perc
közötti centrifugálási ciklus Öblítőstop funkció
után.

6 kg Késleltetett indítás

1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára
A 2010/1061 számú rendelkezésnek megfelelően a „Pamut Eco 60 °C” és a „Pamut Eco 40 °C” az
átlagosan szennyezett pamut ruhanemű mosásához használatos szabványos program. Ezek a
leghatékonyabb programok a normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást
és az energiafogyasztást illeti.

A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
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2) Az előmosási fázishoz nem javasolt mosószert adni.

Ápolás és tisztítás

Húzza ki a készülék hálózati dugaszát a tisz-
títás előtt.
A készülék vízkőmentesítése
A készüléket vízkőmentesítéséhez használ-
jon mosógépekhez készült, megfelelő, nem
korrozív terméket. Olvassa el a termék cím-
kéjét, hogy mekkora az ajánlott mennyiség,
és milyen gyakran kell a vízkőmentesítést el-
végezni.
A készülék külseje
A készülék külsejének megtisztításához
használjon meleg szappanos vizet. Soha ne
használjon alkoholt, oldószereket vagy ha-
sonló termékeket
Adagolódoboz
Tisztításához az alábbiak szerint járjon el:

1

2

 

4

3

Kifolyócső szűrő
Rendszeresen tisztítsa meg a leeresztő szű-
rőt, amely a dob alján található:

1
2

4

3
5 6

7
8

9

10
CLACK

11
CLACK

Befolyócső-szűrők
Tisztításukhoz az alábbiak szerint járjon el:
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Működési problémák

A készüléken a gyárból való kiadás előtt szá-
mos ellenőrzést végeztek el. Ha mégis ren-
dellenességet észlelne, kérjük, olvassa át az

alábbi részeket, mielőtt a vevőszolgálatot hív-
ná.

Problémák Okok
A készülék nem indul el,
vagy nem tölt be vizet:

• A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva, az elektromos csatlakozás
nem működik megfelelően, áramszünet van;

• a készülék fedele és a dob ajtószárnyai nincsenek jól bezárva;
• a programindító parancs nincs megfelelően kiválasztva;
• a vízellátás megszakadt, a vízcsapot lezárták;
• a vízbevezető szűrők szennyezettek (lásd az „Ápolás és tisztítás” részt).

A készülék vizet vesz fel,
de rögtön ki is üríti:

• A kifolyócső „U” darabja túl alacsonyra van rögzítve (lásd az „Üzembe he-
lyezés” részt).

A készülék nem öblít,
vagy nem üríti ki a vizet:

• A kifolyócső eldugult vagy megtört;
• eldugult a kifolyó szűrője (lásd az „Ápolás és tisztítás” részt);
• bekapcsolt az egyensúlyvesztés érzékelője: a mosnivaló egyenetlenül

oszlik el a dobban;
• az „Ürítés” program, illetve a „Halk ciklus” vagy az „Öblítőstop” opció ki

van választva;
• a kifolyócső U-idomának magassága nem megfelelő.

A készülék nem centrifu-
gál:

• Egyensúlyi problémák vannak a ruhatöltettel: helyezzen be több mosniva-
lót, vagy rendezze el kézzel a mosnivalót a dobban.

Víz van a készülék körül: • A túl sok mosószer túlcsorduló habképződést okozott;
• a mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz;
• a kifolyócső „U” darabja nincs megfelelően csatlakoztatva;
• a befolyócső szivárog.

Nem kielégítő a mosás
eredménye:

• A mosószer nem alkalmas gépi mosáshoz;
• túl sok mosnivaló van a dobban,
• a mosási ciklus nem megfelelő,
• nincs elegendő mosószer.

A készülék vibrál és za-
jos:

• a készülékből nem távolította el az összes csomagolóanyagot (lásd az
„Üzembe helyezés” részt);

• a készülék nincs megfelelően szintbe állítva, és nincs egyensúlyban (lásd
az „Üzembe helyezés” részt);

• a készülék túl közel van a falhoz vagy a bútorhoz;
• a mosnivaló egyenetlenül oszlik el a dobban, a töltet túl kicsi;
• a készülék beüzemelési folyamatban van, a zaj idővel megszűnik.
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Problémák Okok
Túl hosszú a mosási cik-
lus:

• A vízbevezető szűrők szennyezettek (lásd az „Ápolás és tisztítás” részt);
• az áram- vagy a vízellátás szünetel;
• a motor túlhevülési érzékelője bekapcsolt;
• a befolyó víz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál;
• a habérzékelő biztonsági rendszer bekapcsolt (túl sok a mosószer), a

mosógép pedig megkezdte a hab kiürítését;
• az egyensúlyérzékelő bekapcsolt: annak érdekében, hogy a mosnivaló

eloszlásra a dobban egyenletesebb legyen, a készülék egy extra fázist
adott a ciklushoz.

A készülék leáll a mosási
ciklus alatt:

• A víz- vagy az áramellátás szünetel;
• kiválasztották az Öblítőstop opciót;
• a dob ajtószárnyai nyitva vannak.

A fedél nem nyitható a
ciklus végén:

• A dobban a hőmérséklet túl magas,
• a fedél a ciklus befejeződése után 1-2 perccel old ki.

Az adagolórekesz feltölté-
sekor az öblítőszer köz-
vetlenül a dobba folyik:

• Túllépte a MAX jelzést.

Az „Indítás/Szünet” gomb
1) vörösen villog 2):

• a fedél nincs jól lezárva,
• eldugult a kifolyó szűrője,
• a kifolyócső eldugult vagy megtört,
• a kifolyócső rögzítése túl magasan van (lásd az „Üzembe helyezés” c.

szakaszt),
• az ürítőszivattyú elzáródott,
• a vezetékek elzáródtak,
• a vízcsapot elzárták, a vízellátás megszakadt.

1) Bizonyos modellek esetén hangjelzés hallható
2) Bármilyen probléma megoldása után a megszakított program újraindításához nyomja meg az „Indítás/

Szünet” gombot.

Mosószerek és adalékok

Csak mosógépek számára készült mosósze-
reket és adalékokat használjon. Nem ajánljuk
különféle típusú mosószerek keverését. Ez
foltot hagyhat a ruhaneműn. A mosóporok
használata tekintetében nincsenek korlátozá-
sok. Nem használhatók folyékony mosósze-
rek, amikor az Előmosás ki van választva.

Előmosás nélküli ciklusok esetén a folyékony
mosószert közvetlenül a dobba vagy a mosó-
szer gyártója által biztosított különleges ada-
golóeszközbe töltse. A mosószertablettákat
vagy adagokat a készülék adagolódobozának
mosószerrekeszébe kell helyezni

Műszaki jellemzők

MÉRETEK Magasság
Szélesség
Mélység

850 mm
400 mm
600 mm
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TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
ENERGIAFOGYASZTÁS

 230 V / 50 Hz
2300 W

VÍZNYOMÁS Minimum
Maximum

0,05 MPa (0,5 bar)
0,8 MPa (8 bar)

Csatlakoztatás a vízhálózatra  20/27 típus

Márkajelzés Zanussi

Forgalmazó neve Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.-né útja 87

Modellnév ZWQ 35104

 Mértékegység  

Energiaosztály (az A+++ és D közötti skálán, ahol az A++
+ - a leghatékonyabb és D - a legkevésbé
hatékony)

A+

Mosási hatékonyság (az A és G közötti skálán, ahol A - na-
gyobb és G - kisebb teljesítményű)

A

Centrifugálási hatékonyság (az A és G közötti skálán, ahol A - jobb és
G - rosszabb)

C

Maradék nedvesség % 60

Maximális centrifugálási sebesség ford./perc 1000

Mosási töltet normál pamut program
esetében

kg 6

Átlagos éves energiafogyasztás1) kW 185

Átlagos éves vízfogyasztás1) liter 9680

Mosóprogram zajszintje normál,
60°C-os pamut program esetében

dB/A 58

Centrifuga zajszintje normál, 60°C-os
pamut program esetében

dB/A 75

1) Az EN60456 szabványnak megfelel.

Fogyasztási értékek
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző okok miatt változ-
hatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a környezeti hőmérséklet függvé-

nyében.

Programok Töltet
(kg)

Energiafo-
gyasztás (kWh)

Vízfogyasztás
(liter)

Program hoz-
závetőleges
időtartama

(perc)

Fennmaradó
nedvesség

(%)1)

Pamut 60 °C 6 1.3 62 145 60

Pamut 40 °C 6 1.2 58 120 60
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Programok Töltet
(kg)

Energiafo-
gyasztás (kWh)

Vízfogyasztás
(liter)

Program hoz-
závetőleges
időtartama

(perc)

Fennmaradó
nedvesség

(%)1)

Műszál 40 °C 2,5 0.65 48 80 37

Kímélő 40 °C 2,5 0.55 53 70 37

Gyapjú/Kézi mo-
sás 30 °C 1 0.4 48 54 32

Szabványos pamut program  

Szabványos pa-
mut 60 °C 6 1.03 48 225 60

Szabványos pa-
mut 60 °C 3 0.78 41 151 60

Szabványos pa-
mut 40 °C 3 0.60 42 137 60

1) a centrifugálási fázis végén.

Kikapcsolt állapotban (W) Bekapcsolva hagyva (W)
0.10 1.60

Üzembe helyezés

Az első alkalommal való használat előtt távo-
lítson el minden szállítási védőcsomagolást.
Tartsa meg a doboz a jövőbeni szállításhoz:
A nem rögzített készülék szállítása a belső
részegységek megsérüléséhez vezethet, szi-
várgásokat és meghibásodásokat okozhat. A
készülék fizikai kontaktus révén is megsérül-
het.
Kicsomagolás

2

1

 

1
2

2

1

 
Kibontás

A B

D

C
A
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1

2
B

2

1 B

D

Őrizze meg a szállí-
táshoz használt csa-
varokat, mivel ké-
sőbb még szüksége
lehet rájuk.

A készülék szom-
szédos bútorokkal
egy szintbe állításá-
hoz vágja ki ezeket
a műanyag darabo-
kat.

Vízellátás

90O90O90O

Amennyiben szüksé-
ges, mozgassa a be-
folyócsövet az ábrán
jelzett irányba. Eh-
hez lazítsa meg a
befolyócső szorító-
gyűrűjét, majd he-
lyezze el a befolyó-
csövet az ábrának
megfelelően úgy,
hogy lefele irányul-
jon. Szorítsa meg új-
ra a szorítógyűrűt,
és ellenőrizze, hogy
nem tapasztalható-e
szivárgás.

Nyissa ki a vízcsa-
pot. Ellenőrizze,
nincs-e szivárgás. A
befolyócsövet nem
szabad meghos-
szabbítani. Ha túl rö-
vid, vegye fel a kap-
csolatot a vevőszol-
gálattal.

Vízleeresztés
Szerelje fel az U-dara-
bot a kifolyócsőre. Te-
gyen mindent a lee-
resztési pontra (vagy
egy kádba) 70 és 100
cm közötti magasság-
ban. Ügyeljen arra,
hogy biztonságosan
legyen rögzítve. A szi-
vornyahatás kockázatának elkerülése érde-
kében a levegőnek be kell tudni lépnie a cső
végén.
A kifolyócsövön soha nem lehetnek törések.
Ha túl rövid, vegye fel a kapcsolatot egy sze-
relővel.
Elektromos csatlakoztatás
A mosógépet kizárólag 230 V-os egyfázisú
hálózathoz szabad csatlakoztatni. Ellenőrizze
a biztosítékot: 10 A, 230 V. A készüléket tilos
hosszabbítóhoz vagy elosztóhoz csatlakoz-
tatni. Ügyeljen arra, hogy a dugasz földelve
legyen, és hogy megfeleljen az érvényben lé-
vő előírásoknak.
Elhelyezés
A készüléket sima és kemény felületen, szel-
lőzött helyiségben kell elhelyezni. Gondos-
kodjon arról, hogy a készülék ne érjen hozzá
a falhoz vagy a többi berendezéshez. A pon-
tos vízszintbe állítás megelőzi a vibrációt, a

max 
100 cm

min
70 cm
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zajt és a készülék elmozdulását az üzemelés
alatt.

 

Környezetvédelmi tudnivalók

A terméken vagy a csomagoláson található

 szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhető háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelelő begyűjtő helyre.
Azzal, hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezéséről, segít megelőzni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvezőtlen
következményeket, amelyeket ellenkező
esetben a termék nem megfelelő
hulladékkezelése okozhatna. Ha
részletesebb tájékoztatásra van szüksége a
termék újrahasznosítására vonatkozóan,
kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi
önkormányzattal, a háztartási hulladékok
kezelését végző szolgálattal vagy azzal a
bolttal, ahol a terméket vásárolta.
A készülék hulladékba helyezése

A  jelzéssel ellátott valamennyi anyag
újrahasznosítható. Ezeket gyűjtésre és

újrahasznosításra adja le a megfelelő hulla-
dékgyűjtő telephelyeken (érdeklődjön a helyi
önkormányzatnál). A készülék hulladékba he-
lyezésekor távolítson el minden olyan alkat-
részt, amely másokra veszélyes lehet: vágja
el a hálózati tápkábelt a készülék alapzatá-
nál.

Környezetvédelem

Ha takarékoskodni szeretne a vízzel,
energiával, és hozzá szeretne járulni a

környezet védelméhez, az alábbiakat javasol-
juk:
• Amikor csak lehetséges, használja a ké-

szüléket teljes kapacitással, és kerülje a
résztölteteket.

• Csak az erősen szennyezett darabokhoz
használja az előmosás vagy az áztatás
programokat.

• A vízkeménységnek, a töltet méretének és
a mosnivaló szennyezettségének figyelem-
be vételével megfelelő mennyiségű mosó-
szert használjon.
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