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Üzembehelyezés

HU

! E kézikönyv megõrzése azért fontos, hogy bármikor

elõvehesse, és megnézhesse. Ha a mosógépet eladná,
átadná vagy másnál helyezné el, gondoskodjon arról,
hogy e használati utasítás a géppel együtt maradjon,
hogy az új tulajdonos is megismerhesse a mosógép
funkcióit és az ezekre vonatkozó figyelmeztetéseket.

! Figyelmesen olvassa el az utasításokat: fontos

információkat tartalmaznak az üzembehelyezésrõl, a
használatról és a biztonságról.

A pontos vízszintezés biztosítja a gép stabilitását,
így az a mûködés során nem fog vibrálni, zajt
okozni vagy elmozdulni. Szõnyegpadló vagy
szõnyeg esetén a lábakat úgy állítsa be, hogy a
mosógép alatt elegendõ hely maradjon a
szellõzésre.

Víz és elektromos csatlakozás
Vízbevezetõ csõ csatlakoztatása

Kicsomagolás és vízszintbe állítás
Kicsomagolás

1. Csomagolja ki a mosógépet.
2. Ellenõrizze, hogy a mosógép nem sérült-e meg a
szállítás során. Ha a gépen sérülést talál, ne
csatlakoztassa, és forduljon a készülék eladójához.
3. Távolítsa el a
hátoldalon található, a
szállításhoz felszerelt 3
védõcsavart, valamint a
gumit a hozzá tartozó
távtartóval (lásd ábra).

A

1. Illessze az A
tömítést a vízbevezetõ
csõ végére és
csavarozza fel a 3/4-os
külsõ menettel
rendelkezõ hidegvíz
csapra (lásd ábra).

A csatlakoztatás elõtt
eresszen ki a csapból
vizet addig, amíg a víz
teljesen átlátszóvá nem
válik.
2. Csatlakoztassa a
vízbevezetõ csövet a
mosógéphez úgy, hogy
azt a hátul jobboldalon
fent lévõ vízbemeneti
csonkra csavarozza
(lásd ábra).

4. A furatokat zárja le a tartozékként kapott
mûanyag dugókkal.
5. Minden darabot õrizzen meg: ha a mosógépet
szállítani kell, elõtte ezeket vissza kell szerelni.

! A csomagolóanyag nem gyermekjáték

3. Ügyeljen arra, hogy a csövön ne legyen törés
vagy szûkület.

Vízszintezés

! A csapnál a víznyomásnak a Mûszaki adatok

1. A mosógépet sík és kemény padlóra állítsa,
úgy, hogy ne érjen falhoz, bútorhoz vagy máshoz.
2. Ha a padló nem
tökéletese vízszintes,
az elsõ lábak be-,
illetve kicsavarásával
kompenzálhatja azt
(lásd ábra). A dõlés a
gép felsõ burkolatán
mérve nem lehet több,
mint 2°.
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táblázatban szereplõ határértékek között kell
lennie (lásd a szemben lévõ oldalt).

! Amennyiben a vízbevezetõ csõ nem elég hosszú,
forduljon szaküzlethez vagy megbízott
szakemberhez.

A leeresztõcsõ csatlakoztatása

HU

! Ne legyen a kábel megtörve vagy összenyomva.
! A hálózati kábelt csak megbízott szakember
cserélheti.
Figyelem! A gyártó minden felelõsséget elhárít,
amennyiben a fenti elõírásokat figyelmen kívül
hagyják.

Leírás

Elsõ mosási ciklus
Üzembehelyezés után, mielõtt a mosógépet
használni kezdené, végezzen egy 90°-os elõmosás
nélküli mosást mosóporral de mosandó ruha nélkül.

Programok

vagy akassza a mosdó
vagy a kád szélére
úgy, hogy a tartozékok
között lévõ vezetõt a
csaphoz erõsíti (lásd
ábra). A leeresztõcsõ
szabad végének nem
szabad vízbe merülnie.

Mosószerek

! Toldások használata nem javasolt. Amennyiben

feltétlenül szükséges, a toldás átmérõje egyezzen
meg az eredeti csõével, és semmiképpen se
legyen 150 cm-nél hosszabb.

M ûszaki adatok

Méretek

szélesség 59 ,5 cm
mag asság 8 5 cm
mély ség 53,5 cm

R uhatöltet:

1-tõ l 5 kg -ig

 az aljzat képes elviselni a gép Mûszaki adatait
tartalmazó táblázatban megadott maximális
teljesítményfelvételt (lásd szemben);

Elektromos
csatlakozás

feszültség 220 /23 0 V o lt 5 0 H z
max imális felvett teljesítmény 18 50 W

V ízcsatlakozások

max imális ny omás 1 M Pa (10 bar)
minimális n yo más 0 ,0 5 M P a (0,5 bar)
do b û rtartalma 4 6 liter

C entrifuga
fordulatszám

10 00 ford ulat/perc-ig

IEC 456 szabvány
Szerinti
vezérlõprogramok

3-as pro gram ; h õmérséklet 6 0°C ;
5 kg ru hatö ltettel v ég ezv e.

 a hálózat feszültsége a Mûszaki adatokat
tartalmazó táblázatban szereplõ értékek közé esik
(lásd szemben);
 Az aljzat legyen kompatibilis a gép
csatlakozódugójával. Ellenkezõ esetben cserélje
ki az aljzatot vagy a csatlakozódugót.

! A mosógép nem állítható fel nyílt téren, még akkor
sem, ha a tér tetõvel van fedve, mert nagyon veszélyes,
ha a gép esõnek vagy zivataroknak van kitéve.

E z a beren dezés m egfelel a kö vetk ezõ
U n ió s E lõíráso knak:
- 73 /02 /1 9-i 7 3/23 /C E E elõ írás
(A lacso ny feszültség) és an nak
mó dosításai
- 89 /05 /0 3-i 8 9/33 6/C E E elõírás
(E lektrom ágn eses összeférhetõ ség ) és
an nak mó dosításai
- 20 02 /96/C E

Szerviz

! A csatlakozódugónak könnyen elérhetõ helyen kell
lennie akkor is, amikor a gép már a helyén áll.

Rendellenességek

Mielõtt a csatlakozódugót az aljzatba dugná,
bizonyosodjon meg arról, hogy:
 az aljzat földelése megfelel a törvény által elõírtnak;

Karbantartás

A V F 10 9

Óvintézkedések

Modell

Elektromos bekötés

Üzembehelyezés

65 - 100 cm

A leeresztõcsövet
csatlakoztassa
lefolyóhoz vagy a
padlótól 65 és 100 cm
közötti magasságban
lévõ fali lefolyószifonhoz
anélkül, hogy megtörné,

! Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
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A mosógép leírása

HU

Vezérlõpanel
FUNKCIÓ
billentyûk
Kottatartó

BEKAPCSOLÁS/
KIKAPCSOLÁS billentyû

Kijelzõ

Mosószeradagoló fiók

Tárcsa

CENTRIFUGA
HÕMÉRSÉKLET

BILLENTYÛ
BLOKK

START/RESET
billentyû

KÉSLELTETÕ
IDÕZÍTÕ

Mosószeradagoló fiók a mosószerek és
adalékszerek betöltésére (lásd 32. oldal).
Kottatartó, hogy a programok összefoglaló vázlatát
bármikor megnézhesse: a szürke nyelvet kifelé
húzva nyílik.
FUNKCIÓ billentyûk: a lehetséges funkciók
kiválasztására. A kiválasztott funkció billentyûje
világít.
CENTRIFUGA billentyû a centrifugálás
fordulatszámának beállítására illetve a centrifugálás
kikapcsolására (lásd 31. oldal).
HÕMÉRSÉKLET billentyû a mosás
hõmérsékletének módosítására (lásd 31. oldal).
KÉSLELTETÕ IDÕZÍTÕ billentyû, a beállított
program indítását késlelteti maximum 24 óráig
(lásd old. 31).
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A BILLENTYÛ BLOKK gomb a mosógép
valamennyi billentyûjének zárolására szolgál
mûködés közben vagy Stand-by módban
(lásd 29. oldal).
Kijelzõ a mosógép programozására és a mosási
ciklusok elõrehaladásának ellenõrzésére (lásd
szemben lévõ oldal).
BEKAPCSOLÁS/KIKAPCSOLÁS billentyû a
mosógép be- illetve kikapcsolására (lásd 30. oldal).
START/RESET billentyû a program elindítására
vagy a hibás beállítás törlésére (lásd 6. oldal).
Tárcsa a programok kiválasztására. A tárcsa
benyomható: könnyedén nyomja meg a közepét,
és kiugrik. A program során a tárcsa nem mozog.
(lásd 30. oldal).

Kijelzõ

Az után, hogy a program elindításához megnyomta a
START/RESET billentyût, a kijelzõn a ciklus végéig
hátlalévõ idõ látható. Abban az esetben, ha az indító
órán késleltetés van beállítva (Késleltetés idõzítõ,
lásd 31. oldal) ezt megjeleníti.

HU
Üzembehelyezés

Azon túl, hogy hasznos eszköz a gép programozásához (lásd 31. oldal), a kijelzõ fontos információkat nyújt a
mosóciklusokról és azok elõrehaladásáról.

Leírás

A mosóciklus során kijelzi:
A folyamatban lévõ fázist:

Programok

Elõmosás
Mosás
Öblítés
Centrifuga

Rendellenességek

Ajtózár:
A világító jelzõlámpa jelöli, hogy az ajtó reteszelve van a véletlen kinyitás megakadályozására. A károk
elkerülése érdekében meg kell várni, hogy a jelzõlámpa kialudjon, mielõtt megpróbálná az ajtót kinyitni.
Ez a modell olyan berendezéssel rendelkezik, amely lehetõvé teszi az ajtó nyitását a program elsõ
fázisának során is. Ez akkor lehetséges, ha a szimbólum nem világít.

Karbantartás

Billentyû blokk:
Az Ön és gyermekei biztonsága érdekében a mosógép muködési vagy várakozási (késleltetett indítás-Standby) ideje alatt valamennyi billentyut le tudja zárni, ha a funkciógombot 2 másodpercig lenyomva tartja.
Inaktiválásához tartsa lenyomva körülbelül 4 másodpercig.

Óvintézkedések

Hangjelzés:
A készülék akusztikus jelzõberendezéssel van
felszerelve, ami jelzi a különféle funkciókat, illetve az
esetleges rendellenes funkciókat:
összeférhetetlenség, opció/program gombok, a
mosógép elindulása, ciklus vége, reset.

Mosószerek

Személyre szabható funkciók és opciók:
A funkciók és opciók kiválasztását lásd alább és a
31. oldalon.

Szerviz

A program végén az end felirat jelenik meg.

! Rendellenes mûködés esetén a hiba kódja jelenik meg, például: F-01, amit a Szervizzel közölni kell (lásd 36. oldal).
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Indítás és Programok
Röviden: egy program elindítása
HU

4. Töltse be a mosószert és az adalékokat (lásd 32. oldal).
5. A lehetséges funkciók kiválasztása (lásd 31. oldal).
6. A START/RESET billentyû megnyomásával indítsa
el a programot.
A törléshez tartsa nyomva a START/RESET
billentyût legalább 2 másodpercen keresztül.
7. A program végén az end felirat jelenik meg.
Vegye ki a mosott ruhát, és résre hagyja nyitva
az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.
billentyûvel kapcsolja ki a mosógépet.
8. Az

1. Az
billentyû megnyomásával kapcsolja be a
mosógépet.
Néhány másodpercre valamennyi ikon kigyullad,
majd kialszik.
2. Rakja be a mosandó ruhát, és csukja be az ajtót.
3. A tárcsával válassza ki a kívánt programot. A
kijelzõn a becsült idõ jelenik meg. A
hõmérsékletet és a centrifugálást a program
alapján automatikusan beállítja (a módosításhoz
lásd a 31. oldalt).

Programtáblázat
Kelmék és a szennyezõdés
természete

Programok Hõmérséklet

Mosószer

Öblítõszer

Elõmosás Mosás

Fehérítés /
Fehérítõszer
opció

Ciklus
idõtartama Mosóciklus leírása
(perc)

Pamut
Különösen szennyezett fehér
anyagok (lepedõ, asztalterítõ, stb.)
Különösen szennyezett fehér
anyagok (lepedõ, asztalterítõ, stb.)
Nagyon szennyezett tartós fehér
és színes anyagok
Kevéssé szennyezett fehér és kényes
színes anyagok (ingek pulóverek, stb.)
Kevéssé szennyezett kényes
színes anyagok





90°C





3

60°C





4

40°C





5

30°C





Kíméletes /
Hagyományos
Kíméletes /
Hagyományos
Kíméletes /
Hagyományos
Kíméletes /
Hagyományos

6

60°C





Kíméletes

92

6

40°C





Kíméletes

77

7

50°C





Kíméletes

86

8

40°C





Kíméletes

76

9

30°C





Gyapjú

10

40°C





Nagyon kényes kelmék
(függönyök, selyem, viszkóz, stb.)

11

30°C





1

90°C

2



160
143
120
85
77

Elõmosás, mosás, öblítések, köztes
és végsõ centrifugálások
Mosás, öblítések, köztes és végsõ
centrifugálások
Mosás, öblítések, köztes és végsõ
centrifugálások
Mosás, öblítések, köztes és végsõ
centrifugálások
Mosás, öblítések, köztes és végsõ
centrifugálások

Szintetikus anyagok
Nagyon szennyezett tartós színes
anyagok (csecsemõruházat, stb.)
Tartós színes anyagok (mindenfajta
enyhén szennyezett ruházat)
Nagyon szennyezett tartós színes
anyagok (csecsemõruházat, stb.)
Kényes színes anyagok (mindenfajta
enyhén szennyezett ruházat)
Kényes színes anyagok (mindenfajta
enyhén szennyezett ruházat)
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Mosás, öblítések, gyûrõdésgátlás
vagy kíméletes centrifugálás
Mosás, öblítések, gyûrõdésgátlás
vagy kíméletes centrifugálás
Mosás, öblítések, gyûrõdésgátlás
vagy kíméletes centrifugálás
Mosás, öblítések, gyûrõdésgátlás
vagy kíméletes centrifugálás
Mosás, öblítések és kíméletes
centrifugálás

Kényes anyagok
Kíméletes

42
52

Mosás, öblítések és kíméletes
centrifugálás
Mosás, öblítések, gyûrõdésgátlás
vagy szivattyúzás

RÉSZLEGES PROGRAMOK
Öblítés





Öblítések és centrifugálás

Kíméletes öblítés





Öblítések, gyûrõdésgátlás vagy
szivattyúzás
Szivattyúzás és erõs
centrifugálás
Szivattyúzás és kíméletes
centrifugálás

Centrifugálás
Kíméletes centrifugálás
Szivattyúzás

Szivattyúzás

Megjegyzések
A gyûrõdésgátlás leírásához: lásd Vasalj kevesebbet, szemben lévõ oldal. A táblázatban szereplõ értékek
tájékoztató jellegûek.
Speciális program
Napközbeni 30' (9-es program szintetikus anyagokhoz) programot kevéssé szennyezett ruhák gyors
mosására fejlesztettük ki: mindössze 30 percig tart, így energiát és idõt takarít meg. A 9-es programot 30°C
hõmérsékletre beállítva különbözõ jellegû anyagokat együttesen lehet mosni (kivéve gyapjú és selyem),
maximum 3 kg-os töltéssel. Folyékony mosószer használatát javasoljuk.
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Program módosítások
Centrifugálás beállítása

Az idõkésleltetés beállítása

Billentyû blokk

(lásd 29. oldal).

A mosógép különféle mosófunkciói lehetõvé teszik a kívánt tisztítás és fehérség elérését. A funkciók bekapcsolásához:
1. nyomja meg a kívánt funkcióhoz tartozó billentyût, az alábbi táblázat szerint;
2. a billentyû világítása azt jelzi, hogy a hozzá tartozó funkció be van kapcsolva.

Megjegyzések a használathoz

A következõ
programokkal mûködik:

Nem fér össze a GYORS opcióval

Super
Wash

Az A Osztályban
szabványosnál
láthatóan fehérebb,
makulátlan tisztaság
elérését teszi
lehetõvé.

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8.

Csökkenti az
anyagok gyûrését,
ezzel könnyítve a
vasalást.

Ezen opciót beállítva a 6-os, 7-es, 8-as, 11-es programok és a kíméletes
öblítés félbeszakad úgy, hogy a mosott ruha az öblítõvízben marad
(Gyûrõdésgátlás), és az
ikon villog;
- a ciklus befejezéséhez nyomja meg a START/RESET billentyût;
- ha csak le akarja szivattyúzni a vizet, a tárcsát állítsa a szivattyúzás
szimbólumára , és nyomja meg a START/RESET billentyût.
Nem fér össze a FEHÉRÍTÉS opcióval.

Mindegyik,
kivéve:
1, 2, 9, 10,
Szivattyúzás.

Nagyjából 30%-kal
csökkenti a mosási
ciklus idejét.

Nem fér össze a SUPER WASH opcióval.

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8.

Vasalj
kevesebbet

Gyors
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Szerviz

Hatás

Rendellenességek

Opció

Karbantartás

Megjegyzés: A gyors villogás azt jelenti, hogy a beállított programhoz a billentyûhöz tartozó funkció nem
kapcsolható be.
Abban az esetben, ha egy másik, korábban kiválasztottal össze nem férõ funkciót kapcsol be, csak az utolsóként
választott marad bekapcsolva.

Óvintézkedések

Funkciók

Mosószerek

A kijelzõn az
gomb megnyomása után megjelenik az OFF felirat és az ennek megfelelõ szimbólum villogni
kezd.
A gomb újbóli megnyomásásval megjelenik az 1h, azaz egy órás késleltetés, és így tovább, egészen 24
óráig; álljon meg a kívánt késleltetésnél, körülbelül 2 másodperc múlva a kiválasztott értéket a mosógép
elfogadja; ezt követõen a kijelzõn megjelenik a beállított programra vonatkozó késleltetési idõ és az
szimbólum folyamatosan világít. Ha most megnyomja a START/RESET gombot, újra megjelenik a kiválasztott
késleltetési idõ, mely minden órával csökken egészen a ciklus indulásáig, ebben a szakaszban a
késleltetés csak visszafele módosítható. Az Idõkésleltetõ mindegyik programhoz beállítható.

Programok

Ha a mosógép bekapcsolásakor a TÁRCSA olyan programra van állítva, amelynél a hõmérsékletet be kell
állítani, az
ikon folyamatosan világít. Az
gomb megnyomásával megjelenik a beállított programra
vonatkozó maximális hõmérséklet és az
ikon villogni kezd. A gomb ismételt megnyomásával a hõmérséklet
OFF állásig csökken, ami a hidegmosást jelenti (ha vissza szeretne térni magasabb értékhez, nyomja a
gombot tovább); álljon meg a kívánt értéknél, körülbelül 2 másodperc múlva a kiválasztott értéket a mosógép
elfogadja: az
szombólum folyamatosan világít. A beállított hõmérséklet minden mosóprogramra érvényes.

Leírás

Hõmérséklet beállítása
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Opció billentyûk

Ha a mosógép bekapcsolásakor a TÁRCSA olyan programra van
állítva, amelynél a centrifugálást be kell állítani, az
ikon
gomb megnyomásával megjelenik a
folyamatosan világít. Az
beállított programra vonatkozó maximális centrifugálási sebesség
ikon villogni kezd. A gomb ismételt megnyomásával az
és az
érték OFF állásig csökken, ami a centrifugálás elhagyását jelenti
(ha vissza szeretne térni magasabb értékhez, nyomja a gombot
tovább); álljon meg a kívánt értéknél, körülbelül 2 másodperc múlva
szimbólum
a kiválasztott értéket a mosógép elfogadja: az
folyamatosan világít. A beállított centrifugálási fordulatszám minden
programra érvényes, kivéve a 11-est és a Szivattyúzást.

Mosószerek és mosandók
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Mosószeradagoló fiók
A mosás eredményessége függ a mosószer helyes
adagolásától is: ha túl sokat adagol belõle, a mosás
nem lesz hatékonyabb, de hozzájárul ahhoz, hogy
lerakódás képzõdjön a mosógépben, valamint a
környezetet is jobban szennyezi.
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Húzza ki a
mosószeradagoló
fiókot, és a
következõképpen tegye
bele a mosószret vagy
az adalékot.

Különleges bánásmódot igénylõ
darabok
Függönyök: hajtogatva tegye párnahuzatba
(vászonzsákba) vagy hálós zacskóba. Külön mossa
õket, és ne lépje túl a fél töltésnyi mennyiséget.
használja a 11-es programot, amelyik automatikusan
kikapcsolja a centrifugálást.
Toll/pehely ágynemûk és tollkabátok: ha a benne
lévõ liba vagy kacsatoll mosógépben mosható. Fordítsa
ki a darabokat, és egyszerre legfeljebb 2-3 kg-nyit
mosson úgy, hogy egyszer vagy kétszer megismétli az
öblítést, és kíméletes centrifugálást használ.
Teniszcipõk: tisztítsa meg a sártól. Együtt
moshatók a farmer és más tartós anyagokkal, de
nem a fehér ruhadarabokkal.
Gyapjú: a legjobb eredmény elérése érdekében
használjon speciális mosószert (gyapjúmosószert),
és ne lépje túl az 1 kg ruhatöltetet.

1-es tartály: Mosószer elõmosáshoz (por)
2-es tartály: Mosószer mosáshoz
(por vagy folyadék)
A folyékony mosószert csak az indítás elõtt lehet
betölteni.
3-as tartály: Adalékok
(öblítõszerek, illatosítók, stb.)
Az öblítõszer ne érjen a rács fölé.

! Ne használjon kézimosószert, mert túlzottan sok
hab képzõdik.

Mosandó ruhák elõkészítése
 Osztályozza a mosandókat a következõk
szerint:
- kelme típusa / címkén lévõ szimbólum.
- színek: válogassa külön a színes ruhákat a
fehérektõl.
 Ürítse ki a zsebeket, és vizsgálja meg a
gombokat.
 Ne lépje túl a mosandók száraz súlyára
vonatkozóan megadott értékeket:
Tartós anyagok: max. 5 kg
Szintetikus anyagok: max. 2,5 kg
Kényes anyagok: max. 2 kg
Gyapjú: max. 1 kg
Milyen nehezek a mosandó ruhák?

1
1
1
1
1
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lepedõ 400-500 g.
párnahuzat 150-200 g.
asztalterítõ 400-500 g.
fürdõköpeny 900-1200 g.
törülközõ 150-250 g.

Woolmark Platinum Care
(Kasmir Platinum)
Kímélõ, mint a kézi mosás.
Az Ariston új, igényesebb szabványt
vezetett be, amit a The Woolmark Company
az értékes Woolmark Platinum Care
márkajelzéssel ismert el. Ha a mosógépen
a Woolmark Platinum Care logó látható, kitûnõ
eredménnyel moshatók benne az olyan gyapjú
ruhadarabok is, amelyek címkéjén a Kézzel
mosandó megjelölés olvasható (M.00221):
IAz összes Kézzel mosandó
ruhadarabhoz a 10-es programot állítsa
be, és használjon speciális mosószert.

Óvintézkedések és tanácsok
! A mosógépet a nemzetközi biztonsági

Általános biztonság

lehessen az emberi egészségre és környezetre
gyakorolt hatásukat. Az áthúzott szemeteskuka
jele emlékezteti Önt arra, hogy kötelessége ezeket a
termékeket szelektíven összegyujteni.
A fogyasztóknak a helyi hatóságot vagy
kereskedõt kell felkeresniük a régi háztartási
gépek helyes elhelyezését illetõen.
 Öreg mosógép kidobása:
mielõtt a hulladékok közé helyezné, tegye
használhatatlanná úgy, hogy elvágja a hálózati
kábelt, és letépi az ajtót.

 Ne érjen a géphez mezítláb, illetve vizes vagy
nedves kézzel vagy lábbal.

Környezetvédelem

 Ne nyúljon a leeresztett vízbe, mert forró lehet.
 Semmiképpen ne feszegesse az ajtót:
megsérülhet a véletlen nyitást akadályozó
biztonsági retesz.

 Mindig ügyeljen arra, hogy gyerekek ne
mehessenek a mûködõ gép közelébe.
 A mosás során az ajtó meleg lehet.

 A mosandó berakása elõtt ellenõrizze, hogy a
forgódob üres legyen.

 A régi elektronikus termékek
megsemmisítése
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Szerviz

Az elektromos készülékek megsemmisítésérol szóló
európai direktíva 2002/96/EC eloírja, hogy a régi
háztartási gépeket nem szabad a normál nem
szelektív hulladékgyujtési folyamat során
összegyujteni. A régi gépeket szelektíven kell
összegyujteni, hogy optimalizálni lehessen a bennük
lévo anyagok újrahasznosítását és csökkenteni

Rendellenességek

Hulladékelhelyezés

 Annak érdekében, hogy ne pazaroljunk az
erõforrásokkal, a mosógépet teljes ruhatöltettel
kell használni. Egy teljes ruhatöltettel való
mosás két féltöltet helyett, akár 50% energia
megtakarítást is lehetõvé tehet.
 Az elõmosás csak nagyon szennyezett ruhák
esetén szükséges. Ha nem használja, azzal
mosószert, idõt és 5-15% energiát takarít meg.
 Ha a foltokat a mosás elõtt folttisztítóval kezeli,
és beáztatja, kevesebb szükség lesz a magas
hõmérsékletû mosásra. A 60°C-on történõ
mosás a 90°C helyett, vagy 40°C-on 60°C
helyett akár 50% energiamegtakarításhoz is
vezethet.
 Ha a mosószert a víz keménysége, a
szennyezettség mértéke és a ruha mennyisége
alapján helyesen adagolja, elkerüli a pazarlást
és nem terheli feleslegesen a környezetet: még,
ha biológiailag lebomló fajtájúak is, a
mosószerek olyan összetevõket tartalmaznak,
amelyek megváltoztatják a természet
egyensúlyát. Ezen kívül, kerülje az öblítõszerek
használatát, amennyire csak lehet.
 Ha a késõ délután és a kora hajnal közötti
idõszakban mos, akkor hozzájárul ahhoz, hogy
csökkentse az áramszolgáltató vállalatok
terhelését.
A Késleltetõ idõzítõ (lásd 7. oldal) nagyon
hasznos a mosás idõzítése szempontjából.
 Ha a mosott ruhákat utána szárítógépben
szárítja, magas fordulatszámú centrifugálást
válasszon. Ha a mosott ruhában kevés a víz, idõt
és energiát takarít meg a szárítóprogramnál.

Karbantartás

 Amennyiben a gépet át kell helyezni, két vagy
három személy végezze, maximális
figyelemmel. Soha sem egyedül, mert a gép
nagyon súlyos.

Takarítson meg mosószert, vizet, energiát és
idõt

Óvintézkedések

 Hiba esetén semmiképpen se nyúljon a gép
belsõ részeihez, és ne próbálja megjavítani.

Ha az ajtó üvegén keresztül kevés víz látszik, az
azért van, mert az új technológiának köszönhetõen
az Aristonnak a felénél kevesebb víz is elég ahhoz,
hogy maximális tisztítóhatást érjen el: egy olyan
cél, amelyet a környezet megóvása érdekében
tûztünk ki.

Mosószerek

 Ne nyissa ki a mosószeradagoló fiókot, ha a
mosógép mûködik.

Környezetvédelmet szolgáló technológia
Programok

 A csatlakozódugót az aljzatból ne a kábelt,
hanem a csatlakozót fogva húzza ki.

Leírás

 A mosógépet csak felnõtt használhatja, és csak
az e használati utasításban megadott utasítások
szerint.

HU
Üzembehelyezés

szabványoknak megfelelõen tervezték és
gyártották. Ezeket a figyelmeztetéseket biztonsági
okokból írjuk le, és figyelmesen el kell olvasni
õket.

Karbantartás és törõdés

HU

A víz elzárása és az elektromos áram
kikapcsolása
 Minden mosás után zárja el a vízcsapot. Így
kíméli a mosógép vízrendszerét, és megszünteti a
vízszivárgás kockázatát.
 Húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból,
amikor a mosógépet tisztítja vagy karbantartást
végez.

A szivattyú tisztítása
A mosógép öntisztító szivattyúval van felszerelve,
melynek nincs szüksége tisztítási és karbantartási
mûveletekre. Az azonban megtörténhet, hogy kis
tárgyak kerülnek (aprópénz, gomb) a szivattyút
védõ elõkamrába, ami a szivattyú alsó részén
található.

! Gyõzõdjön meg róla, hogy a mosóprogram véget
ért, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

A mosógép tisztítása
Hogy hozzáférjen az elõkamrához:
A külsõ részeket és a gumi részeket langyos
szappanos vizes ronggyal tisztíthatja. Ne használjon
oldószert vagy súrolószert.

A mosószeradagoló fiók tisztítása
Vegye ki a fiókot úgy,
hogy felemeli és kifelé
húzza (lásd ábra).
Folyóvíz alatt mossa ki.
Ezt a tisztítást gyakran
el kell végezni.

1
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Az ajtó és a forgódob gondozása

1. egy csavarhúzó
segítségével távolítsa el
a burkolópanelt a
mosógép elejérõl (lásd
ábra);

2. az óra járásával
ellentétes irányban
forgatva csavarja le a
fedelet (lásd ábra) :
természetes, hogy egy
kevés víz kifolyik;

 Az ajtót hagyja mindig résre nyitva, nehogy
rossz szagok keletkezzenek.
3. gondosan tisztítsa ki a belsejét;
4. csavarja vissza a fedelet;
5. szerelje vissza a panelt úgy, hogy mielõtt azt a
gép felé nyomná, meggyõzõdik arról, hogy a horgok
a hozzájuk tartozó furatokba illeszkednek.

A vízbevezetõ csõ ellenõrzése
Évente legalább egyszer ellenõrizze a gumicsövet.
Ki kell cserélni, ha repedezett vagy hasadozott: a
mosás során a nagy nyomás hirtelen szakadást
okozhat.

! Soha ne alkalmazzon már használt csöveket.
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Rendellenességek
és elhárírásuk
Megtörténhet, hogy a mosógép nem mûködik. Mielõtt felhívná a Szervizt (lásd 36. oldal) ellenõrizze, hogy
nem olyan problémáról van szó, amely a következõ lista segítségével egyszerûen megoldható.
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A mosógép nem kapcsol be.

 A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva az aljzatba, vagy nem
eléggé ahhoz, hogy jól érintkezzen.
 Nincs áram a lakásban.

A mosási ciklus nem indul el.







Az ajtó nincs jól becsukva (a kijelzõn a door felirat olvasható).
billentyût.
Nem nyomta meg az
Nem nyomta meg a START/RESET billentyût.
A vízcsap nincs nyitva.
Az indítás késletetése van beállítva (Késleltetõ idõzítõ, lásd 31. oldal).

A mosógép nem vesz fel vizet
(A kijelzõn H2O olvasható).








A vízbevezetõ csõ nincs csatlakoztatva a csaphoz.
A csõ meg van törve.
A vízcsap nincs nyitva.
A lakásban nincs víz.
Nincs elegendõ nyomás.
Nem nyomta meg a START/RESET billentyût.

A mosógép folytonosan szívja és
lereszti a vizet.

 A leeresztõcsõ nem a padlószinttõl 65 és 100 cm közötti
magasságban van felszerelve (lásd 27. oldal).
 A leeresztõcsõ vége vízbe merül (lásd 27. oldal).
 A fali szifonnak nincs szellõzése.

Programok

Lehetséges okok / Megoldás:

Leírás

Rendellenességek:

Mosószerek

 Az üzembehelyezéskor nem távolították el a forgódob rögzítését
(lásd 26. oldal).
 A mosógép nem áll vízszintben (lásd 26. oldal).
 A mosógép a bútor és a fal köté van szorítva (lásd 26. oldal).

A mosógépbõl elfolyik a víz.

 A vízbevezetõ csõ nincs jól felcsavarva (lásd 26. oldal).
 A mosószeradagoló fiók eltömõdött (a tisztítást lásd a 34. oldalon).
 A leeresztõcsõ nincs jól rögzítve (lásd 27. oldal).

Sok hab képzõdik.

 A mosószer nem mosógépekhez való (kell, hogy szerepeljen rajta,
hogy gépi, kézi vagy gépi mosáshoz, vagy hasonló).
 Túl sok mosószert használt.

Szerviz

A mosógép nagyon rázkódik a
centrifugálás alatt.

Rendellenességek

 A program nem ereszti le a vizet: némelyik programnál manuálisan
kell elindítani (lásd 30. oldal).
 Be van kapcsolva a Vasalj kevesebbet opció: a program befejezéséhez
nyomja meg a START/RESET billentyût (lásd 31. oldal).
 A leeresztõcsõ meg van törve (lásd 27. oldal).
 A lefolyó el van dugulva.

Karbantartás

A mosógép nem ereszti le a
vizet, vagy nem centrifugál.

Óvintézkedések

Ha ezen vizsgálatok után a probléma nem oldódik meg, zárja el a
vízcsapot, kapcsolja ki a mosógépet és hívja ki a szervizszolgálatot.
Ha a lakás egy épület legfelsõbb emeleteinek egyikén található,
lehetséges, hogy a csatorna-szellõzõ eltömõdésének jelensége
(szivornyahatás) lépett fel, ezért a mosógép folytonosan szívja és
leereszti a vizet. Ezen kellemetlenség elkerülésére a kereskedelmi
forgalomban rendelkezésre állnak csatorna-szellõzõ szelepek.
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Szerviz
Mielõtt a Szervizhez fordulna:
 Gyõzõdjön meg arról, hogy a hibát nem tudja maga is elhárítani (lásd 35. oldal);
 Újból indítsa el a programot, hogy lássa, elhárította-e a hibát;
 Ellenkezõ esetben forduljon a megbízott Szakszervizhez: a telefonszámot a garanciajegyen találja.
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! Soha ne forduljon nem megbízott szerelõhöz.

Szerviz

Közölje:
 a meghibásodás jellegét;
 a mosógép modelljét (Mod.);
 a gyártási számot (Sorsz.).
Ezen információk a mosógép hátsó részére felerõsített táblán találhatók.
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