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1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(HELYES HASZNÁLAT)

• Olvassa el gondosan a használati 
útmutatót.
• A mosógépet háztartási használatra 
tervezték. Kereskedelmi célú használa-
ta a gyártói garancia elvesztésével jár.

• Tartsa távol háziállatait a készüléktől!
• Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a 
készülék csomagolását,
illetve a csomagolás eltávolítása után a
készülék külsejét. Ne használja a sérült 
készüléket vagy a megbontott csomagolású 
készüléket.
• Az üzembe helyezést csak a hivatalos 
márkaszerviz végezheti el. A készüléken vég-
zett bármilyen, nem a hivatalos szerviz által 
végzett beavatkozás a garancia elvesztésével 
járhat.
• A készülék nem alkalmas csökkent fizikai, 
érzékszervi vagy mentális képességű, 
illetve megfelelő tapasztalat és tudás 
nélküli emberek (beleértve a gyerekeket) 
által történő használatra, hacsak nem 
felügyelik tevékenységüket, vagy nem 
kaptak a készülék használatára vonatkozó 
útmutatásokat a biztonságukért felelős 
személytől. Felügyeljen a gyerekekre, hogy 
ne játsszanak a készülékkel.
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1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(HELYES HASZNÁLAT)

• Csak olyan ruhaneműk mosásához használ-
ja a mosógépet, amelyek a gyártójuk szerint 
moshatók mosógépben.

• A készülék használata előtt távolítsa el a 
mosógép hátuljáról a szállításhoz használt 
4 db rögzítő csavart és gumi távolság-
tartót. Ha a csavarokat nem távolítja el, 
az nagyfokú vibrációt, zajt és a készülék 
hibás működését (garancia elvesztését) 
okozhatja.

• A készülék jótállása nem terjed ki a külső 
körülmények (rovarírtó szerek, tűz, stb.) okoz-
ta hibákra.

• Kérjük, ne dobja el ezt a használati út-
mutatót; tartsa meg az esetleges későbbi 
tájékozódáshoz. Önnek vagy másnak szük-
sége lehet rá a jövőben.

Megjegyzés: A készülék műszaki jellemzői 
eltérőek lehetnek a megvásárolt terméktől 
függően. 
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• A készülék ideális müködéséhez szükséges
környezeti hőmérséklet: 15-25°C.

• Az elfagyott csövek szétrepedhetnek és 
szétdurranhatnak. Azokon a területeken, ahol 
a hőmérséklet nulla fok alatti, a környezeti 
hőmérséklet veszélyeztetheti az elektronikus 
panel biztonságos működését.

• Győződjön meg róla, hogy a mosógépbe helye-
zett ruhaneműk zsebeiben nincsenek idegen
tárgyak (szögek, tű, érmék, öngyújtó, gyufa, csi-
pesz, stb.). Ezek az idegen tárgyak tönkre tehe-
tik a mosógépet.

• A készülék használatba vétele előtt hívhatja a
legközelebbi hivatalos márkaszervízt és kérhet
ingyenes üzembe helyezési, kezelési és 
használati segítséget készülékéhez.

Ajánlott az első mosási műveletet 90°C-on,
pamut programmal, mosnivaló betöltése
nélkül, a mósószer adagoló fiók 2. rekeszébe
fél adag mosószer betöltésével elvégezni.

1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK)

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
i (rövid i)
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• Ha a mosószer vagy az öblítő hosszú ideig
áll a levegőn, leülepedhet. Ezért ajánlott a 
mosószert vagy az öblítőt csak az egyes 
mosások előtt betölteni a mosószer adagoló 
fiókba.
• Ha hosszú ideig nem használja a mosógé-
pet, ajánlott kihúzni az elektromos hálózatból
és elzárni a vízcsapot.
Az ajtó nyitva hagyásával megakadályozhatja
a nedvesség miatt esetlegesen kialakuló
rossz szagokat.
• A minőség ellenőrzési vizsgálatok keretében
elvégezett tesztek és próbák miatt némi víz
lehet a mosógépben. Ez nem károsítja a 
készüléket.
• Ne feledje, hogy mosógép csomagolóanya-
gai veszélyes lehet a gyerekekre. Tartsa a
csomagolóanyagokat olyan helyen, ahol 
gyerekek nem férhetnek hozzá, vagy dobja ki
őket.
• A dokumentációhoz mellékelt kisebb eleme-
ket tartsa gyerekek és kisbabák által el nem
érhető helyen.
• Az előmosás programokat csak erősen
szennyezett ruhaneműkhöz használja.

1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK)

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
minőség-ellenőrzési (egybe írva)

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
veszélyesek lehetnek
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• A készülék működése közben
soha ne nyissa ki a mosószer
adagolót.

• Bármilyen rendellenesség esetén
először húzza ki a készülék 
tápcsatlakozóját,majd ezután zárja 
el a vízcsapot. Soha ne próbálja 
meg maga megjavítani a mosógé-
pet, mindig forduljon a hivatalos 
márkaszervizhez.

•A mosógépbe helyezett mosnivaló
mennyisége soha ne lépje túl a
megadott legnagyobb töltetet.

• Soha ne próbálja meg a készülék
működése közben erővel kinyitni
az ajtót.

• Liszttel szennyezett ruhák
mosása károsíthatja a mosógépet.
Ne mosson liszttel szeny-
nyezett ruhákat a mosógépben.

1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK)
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1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK)

• Kérjük, tartsa be a mosószer / öblítő 
gyártó tanácsait a mosógépben használható 
öblítővel és hasonló termékekkel kapcsolat-
ban.

• Tegye a mosógépet olyan helyre, ahol az 
ajtaja teljesen kinyitható. (Ne tegye olyan he-
lyre a készüléket, ahol az ajtaját nem lehet 
teljesen kinyitni.)

• A készüléket jól szellőző, állandóan 
cserélődő levegőjű helyre helyezze.
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1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK)

Olvassa el ezeket a figyelmeztetéseket.
Így megvédheti magát és szeretteit a
különböző veszélyektől és az esetleges
súlyos sérülésektől.

ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!
A víz mosógépből történő kiszivattyúzása-
kor ne érjen a kiömlőcsőhöz vagy a vízhez,
mivel a készülék működése közben 
felmelegedhet.
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1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK)

HALÁLOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉLYE!

• Ne használjon többszörös elosz-
tókat vagy hosszabbítókat.

• Ne dugja be a készülék csatla-
kozóját, ha sérült.

• Soha ne húzza ki a csatlakozót a
kábelnél fogva – mindig a 
tápcsatlakozót fogva húzza ki a 
készüléket.

• Az áramütés elkerülése érdeké-
ben soha ne húzza ki vagy dugja
be a csatlakozót nedves kézzel!

• Soha ne érjen a készülékhez
nedves kézzel vagy lábbal.

• Sérült tápvezeték esetén cseréért
hívja a legközelebbi hivatalos 
márkaszervizt.
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Túlfolyás veszélye!

• Ellenőrizze, hogy a víz kellő gyorsasággal
lefolyik-e, mielőtt a kifolyócsövet a mosdóba
helyezi.

• Tegye meg a szükséges lépéseket, hogy a
cső ne csússzon el.

• A cső visszarugó ereje elmozdíthatja a nem
megfelelően rögzített csövet. Vigyázzon, hogy
a mosdókagyló dugója ne dugaszolja el a le-
folyót.         
  

14
1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK)
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Tűzveszély!

Ne tartson gyúlékony folyadékokat a mosó-
gép közelében.

• A festékoldó szerek kénes összetevői kor-
róziót okozhatnak. Ezért soha ne használ-
jon festékoldókat a mosógépben.

• Soha ne használjon oldószereket tar-
talmazó anyagokat (például mosógázt) a
mosógépben.

• Távolítson el minden tárgyat a mosnivaló 
ruhák zsebeiből (tű, gemkapocs, öngyújtó, 
gyufa, stb.), amikor a gépbe helyezi azokat.

Tűz és robbanásveszély keletkezhet.

 

1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK)
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Felborulás és sérülés veszélye!

• Ne másszon fel a készülékre! A készülék
teteje eltörhet és Ön megsérülhet.

• Üzembe helyezéskor gondosan helyezze el 
a csövet, a kábelt és a csomagoló anyagokat. 
Ellenkező esetben megbotolhat bennük és 
eleshet.

• Ne fordítsa a készüléket fejjel lefelé, vagy az 
oldalára.

• Ne emelje meg a készüléket a kilogó 
részeknél (mosószer adagoló fiók, ajtó) fogva. 
Ezek a részek letörhetnek és Ön megsérülhet.

• Ha az olyan részeket, mint a cső vagy a ká-
bel nem megfelelően rendezi el a készülék 
üzembe helyezését követően, fennáll a meg-
botlás és sérülés veszélye.   

A gépet  2 vagy több személy 
emelje meg.    

1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK)
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Gyermekek biztonsága!

• Ne hagyjon gyerekeket felügyelet nélkül a
gép közelében. A gyerekek bezárhatják magu-
kat a készülékbe és halálos sérülést szenved-
hetnek.

• A gép használata közben az ajtó üvege
és felülete rendkívüli módon felmelegedhet.
Ezért a készülék megérintésével
a gyermekek bőre megsérülhet.

• Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.

• Mosószer vagy a karbantartáshoz használt
anyagok lenyelésekor mérgezés történhet,
illetve szembe vagy bőrre kerülésükkor ir-
ritációt okozhatnak. A tisztítószereket tartsa 
távol a gyerekektől.
    

1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
(BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK)
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A készülék csomagolásának eltávolítása

A csomagolóanyagok védik a készüléket
a szállítás során előforduló esetleges
sérülésektől. A csomagolóanyagok
környezetbarátak, mivel újrahaszno-
síthatóak. Újrahasznosítható anyagok 
használatával kevesebb nyersanyagot kell 
felhasználni és kevesebb hulladék kelet-
kezik.

A régi mosógép kiselejtezése

Az öreg elektromos vagy elektronikus
berendezések tartalmazhatnak újra-
hasznosítható részeket.
Ezért soha ne dobja a már nem használt
régi készülékeket a szemétbe.

Győződjön meg róla, hogy a régi elektro-
mos és elektronikus eszközök alkatrészeit 
újrahasznosítják azáltal, hogy az illetékes 
hatóságok által kijelölt gyűjtőközpontoknak 
adják le őket
Gondoskodjon róla, hogy a házból 
történő elszállításukig a régi 
készülékeket a gyerekek biztonsága 
szempontjából megfelelő helyen tartják.
 

1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
CSOMAGOLÁS ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM
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1. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT
GAZDASÁGOS HASZNÁLAT

Néhány fontos tanács a készülék 
gazdaságosabb használatához:

• A mosógépbe helyezett mosnivaló mennyi-
sége soha ne lépje túl a megadott legnagyobb 
töltetet.
Így készüléke gazdaságosan üzemelhet.

• Ha nem használja az előmosás funkciót a
kevésbé, vagy normál mértékben szennyezett
mosnivalókhoz, azzal elektromosságot és vizet
takaríthat meg.
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2. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS

Elektronikus kijelző

Programkapcsoló 
tárcsa

Felső tálca

Mosószer adagoló 
fiók

Dob

Szivattyú szűrő fedele
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2. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS

Szállításhoz használt
rögzítő csavar

Szállításhoz használt
rögzítő csavar

Szállításhoz használt
rögzítő csavar

Szállításhoz használt
rögzítő csavar

Víz beömlő szelep

Kifolyócső

Tápvezeték
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2. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK ÁTTEKINTÉSE
MŰSZAKI JELLEMZŐK

Tápfeszültség /
frekvencia (V/Hz)

Áramerősség (A)

Víznyomás (Mpa)

Teljesítmény (W)

Maximális mosási töltet 
(kg)

Centrifugálási sebesség
(ford. / perc)

Programok száma

Méretek
(Magasság x Szélesség x
Mélység) (mm)

Maximum: 1 Mpa
Minimum : 0.1 Mpa

10

(220-240) V~/50Hz

15

2100

1000

845 x 597 x 497

5
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A készülék használata előtt
távolítsa el a mosógép 
hátuljáróla szállításhoz 
használt 4 db rögzítő csavart 
és gumi távolságtartót. Ha a
csavarokat nem távolítja el,
az nagyfokú vibrációt, zajt
és a készülék hibás 
működését (a garancia 
elvesztését) okozhatja.

Ezért a szállításhoz használt
rögzítő csavarokat ki kell
tekerni egy erre alkalmas
csavarkulccsal, órajárásával
ellentétes irányba tekerve
őket.

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
SZÁLLÍTÁSHOZ HASZNÁLT CSAVAROK ELTÁVOLÍTÁSA

X

X

4

4
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A szállításhoz használt
csavarokat kihúzva el kell
távolítani a készülékből.

Illessze a tartozékok
zsákba csomagolt 
műanyag csavar fedőket 
az eltávolított rögzítő csa-
varok helyére.

Tegye el a szállításhoz
használt rögzítő csa-
varokat egy esetleges 
jövőbeli szállításhoz.

MEGJEGYZÉS:
Az első használat
előtt teljesen ki
kell venni a 
mosógépből
a szállításhoz
használt rögzítő
csavarokat. A 
gépbe rögzített
szállítási csa-
varokkal történő
használat-
ból eredő 
meghibásodásra
nem terjed ki a
készülék jótállása.

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
(SZÁLLÍTÁSHOZ HASZNÁLT CSAVAROK ELTÁVOLÍTÁSA)

X4
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Az állítható lábak beállítása

• Ne helyezze a mosógépet szőnyegre vagy más olyan 
felületre, ami megakadályozhatja a készülék aljának 
szellőzését.

• A készülék csendes és vibráció mentes működése érdeké-
ben a mosógépet csúszásmentes és szilárd felületen kell
elhelyezni.

• A készülék egyensúlyát a lábak segítségével állíthatja be.

• Lazítsa meg a műanyag állító anyát.

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
(AZ ÁLLÍTHATÓ LÁBAK BEÁLLÍTÁSA)
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• Állítsa be a lábakat lefelé, illetve felfelé történő elforga-
tásukkal. 

• Miután beállította vízszintesre a készüléket, felfelé tekerve
szorítsa meg újból a műanyag anyát.

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
(AZ ÁLLÍTHATÓ LÁBAK BEÁLLÍTÁSA)

X4
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• A padló egyenetlenségeinek kiküszöböléséhez soha ne
tegyen kartont, fát vagy hasonló anyagot a mosógép 
alá.. 

• A mosógép alatti talaj tiszításakor ügyeljen rá, hogy ne
állítsa el a lábakat.

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
(AZ ÁLLÍTHATÓ LÁBAK BEÁLLÍTÁSA)
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• A mosógép 220-240 V és 50 Hz használatára
van beállítva.

• Mosógépe hálózati tápkábele földelt aljzattal
szerelt. Ezt a csatlakozót mindig egy 10 amperes
földelt aljzathoz csatlakoztassa. A biztosíték 
feszültség értékének 10 ampernek kell lennie.
  
Az ehhez a tápcsatlakozóhoz csatlakoztatott eletromos 
vezeték biztosítékának feszültség értékének szintén 
10 ampernek kell lennie. Ha nincs ennek megfelelő 
dugaszaljzata és biztosítéka, kérjük, egy képzett 
villanyszerelővel végeztesse el a munkát.

• Nem vállalunk felelősséget a földeletlen használatból 
eredő károkért.

MEGJEGYZÉS: A készülék alacsony 
feszültségen történő használatával 
csökken a készülék élettartama és 
teljesítménye korlátozott lesz.

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
(ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS)
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• Az Ön készüléke műszaki jellemzőitől függően
rendelkezhet egyetlen befolyócsővel (hideg) vagy
dupla víz befolyócsővel (hideg/meleg).
A fehér végződésű csövet a hideg vizes beme-
nethez és a piros végződésű csövet a meleg vizes
bemenethez kell csatlakoztatni (két víz bemenettel
rendelkező modellek esetén).

• A csatlakoztatás helyén történő vízszivárgás
megakadályozása érdekében 1 vagy 2 anyát talál
a cső mellé csomagolva (két víz bemenettel 
rendelkező modellek esetén).
Erősítse ezeket az anyákat a csap oldalán lévő új
vízbevezető cső végeire.

• Szerelje fel az új vízbevezető csövet egy ¾ ˝-es,
menetes csapra.

• Csatlakoztassa a a vízbevezető cső fehér-könyök
végét a fehér-szűrős víz bemeneti szelephez
a gép hátoldalán és a piros-könyök végűt a 
pirosszűrőjűhöz (két víz bemenettel rendelkező 
modellek esetén).
Szorítsa meg a csatlakozás műanyag részeit a
kezével. Ha bizonytalan a dolgában, a csatlakozta-
tásokat végeztesse el egy szakképzett vízvezeték 
szerelővel.

• 0,1-1 MPa nyomású vízáram a mosógép ha-
tékonyabb működését teszi lehetővé. (0,1 MPa 
nyomás azt jelenti, hogy több mint 8 liter víz folyik 
át a teljesen kinyitott csapon egy perc alatt.)

• A bekötések elvégzése után a csap teljes kinyi-
tásával

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
(VÍZBEVEZETŐ CSŐ CSATLAKOZTATÁSA)

3/4”

10
 m

m
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• Győződjön meg róla, hogy az új víz beömlőcsövek 
nincsenek megtörve, eltörve, összenyomva és méretűk 
megfelelő.

• Ha készüléke két víz bemenettel rendelkezik, a meleg víz
bemenet maximális hőmérséklete 70°C lehet.

Megjegyzés: Csak a készülékhez mellékelt
új vízbevezető csövet használja a mosó-
gép bekötéséhez. Soha ne használjon régi, 
használt vagy sérült vízbevezető csöveket. 

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
(VÍZBEVEZETŐ CSŐ CSATLAKOZTATÁSA)



3131

• A víz kifolyócső vége közvetlenül csatla-
koztatható egy kötéssel egy csatorna kiál-
láshoz vagy egy mosogató idomhoz.

• Soha se próbálja meg toldásokkal meg-
hosszabbítani a kifolyócsövet.

• Ne tegye a mosógép víz kivezető csövét
tartályba, vödörbe vagy mosdókagylóba.

• Győződjön meg róla, hogy a víz kivezető
cső nincs megtörve, behorpadva, összeny-
omva vagy kinyúlva. Vegye figyelembe:

• A víz kivezető csövet a padlótól minimum
60 és maximum 100 cm közötti magasság-
ba kell felszerelni.

3. FEJEZET: ÜZEMBE HELYEZÉS
(VÍZ KIFOLYÓCSŐ CSATLAKOZTATÁSA)

~ 95 cm ~ 140 cm

~ 145 cm ~ 95 cm
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4. FEJEZET: A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

Mosószer adagoló fiók

Programkapcsoló tárcsa

Kijelző
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4. FEJEZET: A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA
(MOSÓSZER ADAGOLÓ FIÓK)

Használhatja a folyadékszint
meghatározása lemezt, ha 
a ruhaneműket folyékony 
mosószerrel kívánja kimo-
sni. Használhatja a folyékony 
mosószer minden program 
előmosás nélkül. Helyezzük
a folyékony mosószer
apparátus, a második rekesz
(ami elérhető a készülék belsejé-
ben) a mosószer fiókot (*) és
állítsa be a mosószer összeget.
(Használja az ajánlott 
mennyiségű folyékony mosószer 
mosószer termelők). Ne töltse a 
MAX jelzésen túl, csak folyéko-
ny mosószerrel használja, ne 
használja mosóporral
és mosóporral történő mosáskor
vegye ki a készülékből.

(*) A készülék műszaki jellemzői eltérőek lehetnek a 
megvásárolt

Főmosás mosószer
rekesze

Folyékony mosószer adagoló(*)

Mosópor lapát
(*)

Mosópor szintek

Öblítő rekesz

Előmosás mosószer
rekesze

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
Használhatja a folyadékszintmeghatározó lemezt, ha a ruhaneműketfolyékony mosószerrelkívánja kimosni. Folyékonymosószert minden előmosásnélküli programhoz használhat.Helyezze a folyékony mosószeradagolót a mosószer fiók másodikrekeszébe (ami a készülékbelsejében található)(*) és állítsabe a mosószer mennyiségét.(Használja a folyékony mosószergyártója által ajánlott mennyiséget.)Ne töltse a MAX jelzésen túl,csak folyékony mosószerrelhasználja, ne használja mosóporralés mosóporral történő mosáskorvegye ki a készülékből.
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RÉSZEK

Főmosás mosószer tárolója:

Ebbe a rekeszbe csak mosószert (por
vagy folyékony), vízlágyítót vagy hasonló
anyagot töltsön. A folyékony mosószer adagolót 
a mosógép belsejében találja az első használatot 
megelőzően. (*) 

Öblítőszer, keményítő, mosószer rekesz:

A mosáshoz használhat öblítőt (a gyártó
által ajánlott mennyiséget és típust). Néha
a használt öblítő visszamaradhat ebben a
rekeszben. Ennek az az oka, hogy az öblítő
nem elég viszkózus. Ennek megakadályozására
nagyobb viszkózitású folyékony öblítőt
ajánlott használni, vagy az öblítőt hígítani
lehet a használat előtt.

Előmosás mosószer rekesze:

Ezt a rekeszt csak az előmosás pro-
gram választásakor használja.
Az előmosás program csak erősen
szennyezett ruhákhoz ajánlott.

(*) A készülék műszaki jellemzői eltérőek lehetnek a meg-
vásárolt terméktől függően.

4. FEJEZET: A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA
(MOSÓSZER ADAGOLÓ FIÓK)

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
prog-ram
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4. FEJEZET: A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA
(PROGRAMKAPCSOLÓ TÁRCSA)

• A programkapcsoló tárcsával kiválaszthatja a ruhák 
mosásához használni kívánt programot.

• Kiválaszthatja a kívánt programot a programtárcsa bárme-
ly irányba való elforgatásával.

• Győződjön meg róla, hogy a programtárcsa pontosan a
kívánt programon áll. 

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
bármely
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4. FEJEZET: A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA
(DIGITÁLIS KIJELZŐ)

Kijelző

Kiegészítő
funkciók led
fényei

Start/Pause gomb

kiegészítő funkció gomb 

Késleltetett indítás kiegészítő funkció

Mosás

Öblítés
Centrifugálás

Befejezve
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4. FEJEZET: A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA
(DIGITÁLIS KIJELZŐ)

A gép funkció LED-jei információit nyújtanak a gép 
késleltetéséről, a kiválasztott kiegészítő funkciókról és a 
gépen futó program aktuális fázisáról (  előmosás/mosás, 

 öblítés,  centrifugálás).

Emellett az elektronikus kijelző LED-kombinációk használa-
tával figyelmezteti, ha valamilyen hiba történik a program-
ban, és a „Finished” (Kész) felirattal figyelmezteti a program 
befejezésére, amikor a kiválasztott mosási program lejárt.
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5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(A MOSNIVALÓ SZÉTVÁLOGATÁSA)

 

 

• A mosnivaló ruhákon található címke írja le a mosási
lehetőségeket. A ruhákat a címkéjükre írt módon mossa
vagy szárítsa.
• A mosnivaló ruhákat válogassa szét típusuk (pamut,
szintetikus, érzékeny, gyapjú, stb.), mosási hőmérsékletűk
(hideg, 30°, 40°, 60°, 90°) és szennyezettségűk
szintje (kevésbé szennyezett, szennyezett, erősen
szennyezett) szerint.
• Soha se mossa együtt a színes és a fekete ruháit.
• Első mosásukkor a színes ruhaneműket mossa külön,
mert engedhetnek.
• Győződjön meg róla, hogy a mosnivaló ruhákon és
zsebeikben nincsenek fém tárgyak. Ha talál ilyeneket,
vegye le őket.

FIGYELMEZTETÉS: A gépbe került idegen
tárgyak okozta sérülésekre nem terjed
ki a gép jótállása.

• A mosnivaló ruhák zipzárját húzza össze, a gombjaikat
gombolja be.

• Vegye ki a fém vagy műanyag akasztókat a (tüll) 
függönyökből,vagy a függönyöket helyezze mosózsákba
és kösse össze a zsák száját.

• Fordítsa ki az olyan mosnivalókat, mint nadrágok,
kötött ruhák, pólók, melegítők.

• Zoknikat, zsebkendőket és hasonló kisebb mosnivalókat
mossa mosózsákban.

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGV
DSH

SFH
S

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHSDGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS
DGVDSHSFHS

DGVDSHSFHS



3939
5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(A MOSNIVALÓ SZÉTVÁLOGATÁSA)

 

 

 

 

 

 

Fehéríthető Nem 
fehéríthető

Normál
mosás

Nem vasal-
ható

Vasalás maximális
hőmérséklete 200°C

Vasalás maximális
hőmérséklete

150°C

Vegytisztítás
megengedett

Tilos vegytisz-
títani

Fekve szárítás

Csavarással történő
szárítás nem
megengedett

Szárítás lec-
sepegtetéssel

Csepegtetve
szárítás

Vegytisztítás gá-
zolajjal,

tiszta alkohollallal
és R113-mal 

Perklór-etilén
R11, R13, szénhi-

drogén

Perklór-etilén R11,
R113, gázolaj

F P A

Szekeres S
Öntapadó jegyzet
Pls correct to this: Szárítás le-csepegtetéssel

Szekeres S
Öntapadó jegyzet
Pls do this: Vegytisztítás gáz-          olajjal tiszta alkohollal   és R113-mal

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
szénhid-rogén
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• Nyissa ki a mosógép ajtaját.

• Tegye a mosnivalót a gépbe.

MEGJEGYZÉS: A betölthető
maximális töltet függ a mosnivaló tí-
pusától, szennyezettségének fokától
és a kiválasztott programtól. Ne lépje
túl a mosási programok táblázatában
jelzett maximális töltet tömeget.   

Példaként figyelembe veheti az alábbi táblázatban megjelölt
tömegeket.

• Az egyes mosnivalók egymástól elválasztva helyezze a 
gépbe.

• Győződjön meg róla, hogy a mosnivaló a mosógép
ajtajának becsukásakor nem szorult az ajtó és
az alsó perem közé.

• Nyomja be a mosógép ajtaját, amíg a bezáródást
jelző kattanást nem hallja.

• Megfelelően zárja be a mosógép ajtaját, ellenkező esetben
a gép nem kezdi el a mosást.

5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(A MOSNIVALÓ GÉPBE TÖLTÉSE)

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

MOSNIVALÓ TÍPUSA SÚLY (gr)
200
500

1200
700
200
100
250

Törölköző
Ágynemű
Fürdőköpeny
Ágytakaró
Párnahuzat
Fehérnemű
Abrosz
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A mosógépbe töltendő mosószer mennyisége az alábbi krité-
riumoktól függ:
• A mosószer használat mértéke a mosnivalók
szennyezettségi fokán alapul. Kevésbé szennyezett ruhák
esetén ne használja az előmosás funkciót és csak csekély
mennyiségű mosószert tegyen a mosószer adagoló fiók 2.
rekeszébe.
• Az erősen szennyezett ruhákhoz válasszon előmosást is
tartalmazó programot, és a használni kívánt mosószer ¼-ét
tegye a mosószer adagoló fiók 1. rekeszébe, a fennmaradó
¾ részt pedig a 2. rekeszbe.
• A mosógéphez használjon automata mosógépekhez gyár-
tott mosószereket. A mosáshoz szükséges mosószer men�-
nyiségét megtalálja a mosószer csomagolásán.
• Minél magasabb a víz keménysége, annál több mosószert
használjon.
• A mosószer mennyisége arányosan nő a mosni kívánt 
ruhaneműk mennyiségével.
• Tegye az öblítőt a mosószer adagoló fiók öblítő rekeszébe.
Ne lépje túl a MAX jelölésű szintet. Ellenkező esetben az
öblítő elfolyik a mosóvízzel.
• A nagy sűrűségű öblítőket higítani kell mielőtt a rekeszbe
töltik. A nagy sűrűségű öblítő eltömítheti a kiömlő nyílást, és
így az öblítő nem képes kifolyni.
• Folyékony mosószereket előmosás nélkül használhat min-
den programban. Ehhez helyezze a folyékony mosószer
tálcát, vagy a folyékony mosószer adagolót (*)
a mosószer adagoló fiók 2. rekeszébe és állítsa be a folyéko-
ny mosószer mennyiségét a tálcán látható szintekhez. Ne
felejtse el leválasztani a folyékony mosószer tálcát.
(*) A készülék műszaki jellemzői eltérőek lehetnek a meg-
vásárolt terméktől függően.

5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(MOSÓSZER ADAGOLÁSA A GÉPBE)
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5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(A MOSÓGÉP KEZELÉSE)

• Dugja be a mosógépet.

• Nyissa ki a vízcsapot.

• Nyissa ki a mosógép
ajtaját.

• Tegye a mosnivalót a gépbe.

• Nyomja be a mosógép ajtaját, amíg a bezáródást
jelző kattanást nem hallja.

 

Program kiválasztása

Válassza ki a programtáblázatból a mosnivaló ruhákhoz illő
programot.
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5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(A MOSÓGÉP KEZELÉSE)

KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK

A program elindítása előtt
kiválaszthat egy 
segédfunkciót. 

• Nyomja meg a kívánt 
segédfunkció gombját.

• A kiválasztott segédfunkció bekapcsolt, ha az elektronikus
kijelzőn világít a funkció jelzése.

• A kiválasztott segédfunkció nincs bekapcsolva, ha az
elektronikus kijelzőn villog a funkció jelzése.

       

Miért nem lehet bekapcsolni a funkciót:

• A kiválasztott mosási programban a
használni kívánt segédfunkció nem
működik.
• A mosógép túlhaladt a mosási
folyamatban azon a ponton, ahol a
kiválasztott segédfunkció használható lett
volna.
• Egy korábban már kiválasztott
segédfunkcióval nem működik együtt a
később kiválasztott funkcióval.

Mosás

Öblítés

Centrifugálás

Befejezve
Késleltetett 

indítás
Nincs 

centrifugálás
Szünet
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5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(A MOSÓGÉP KEZELÉSE)

FÉL-TÖLTET ÉRZÉKELŐ RENDSZER

A mosógép fél-töltet érzékelő rendszerrel rendelkezik.
Ha a maximális töltet felét vagy kevesebb mosnivalót tölt a
gépbe, a készülék néhány programban ennek megfelelően
fog működni, lerövidítve a mosási időt, vizet és energiát
takarítva meg. Ha a fél-töltet funkciót aktiválták, a gép 
rövidebb idő alatt befejezi a beállított programot.
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5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK)

1- Késleltetett indítás funkció

A funkció használatával beállíthatja, hogy
a mosógép 3, 6, 9 vagy 12 óra késleltetéssel 
indítsa a mosási programot.

A késleltetett indítás funkció használa-
tához:

Nyomja meg egyszer a késleltetett indítás
gombot.

Megjelenik a “3 h” (3 óra) ledes jelzés.

A késleltetett indítás gomb megnyomásával
állítsa be a mosási művelet kívánt kezdetét.

A programban kiválasztott késleltetett 
indítás aktiválásához a nyomja meg a 
“Start/Szünet” gomb kivételével bármelyik 
kiegészítő funkció
gombot.

 

3s
6s
9s
12s

Késleltetett 
indítás

Mosás

Öblítés

Centrifugálás

Befejezve
Késleltetett

indítás
Nincs 

centrifugálás
Start / Szünet

Mosás

Öblítés

Centrifugálás

Befejezve
Késleltetett 

indítás
Nincs 

centrifugálás Start / Szünet
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5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK)

Ha túllépett a beállítani kívánt időponton, a
késleltetett indítás gomb nyomva tartásával
visszatérhet a kívánt időhöz.

A késleltetett indítás törléséhez tartsa 
lenyomva a késleltetett indítás gombot, 
amíg a kijelző összes idő beállítás ledje 
ki nem alszik.

A késleltetett indítás funkció elindításához
a mosógépet a Start/Szünet gomb megny-
omásával kell működtetni. 
 

 

3h
6h
9h
12h

Mosás

Öblítés
Centrifugálás

Befejezve
Késleltetett 

indítás
Nincs 

centrifugálás Start / Szünet

Szekeres S
Öntapadó jegyzet
meg-nyomásával kell működtetni. 
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5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK)

2- Nincs centrifugálás

Ha nem szeretné kicentrifugálni a ruhákat, 
válassza ezt a segédfunkciót.

Nyomja meg a nincs centrifugálás gombot, 
 amikor a szimbólum piros fénye felvillan.

 

Mosás

Öblítés

Centrifugálás

Befejezve
Késleltetett 

indítás
Nincs 

centrifugálás Start / Szünet

Nincs
centrifugálás
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Start/Pause gomb

A Start/Szünet gomb megnyomásával 
elindíthatjaa kiválasztott programot vagy 
leállíthat egy futó mosási programot. Ha 
készenléti módba kapcsolja a mosógépet, a 
Start/ Szünet led fénye villog a kijelzőn.

5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK)

Start / Szünet gomb
Mosás

Öblítés

Centrifugálás

Befejezve
Késleltetett 

indítás
Nincs 

centrifugálás Start/Szünet

Start/SzünetMosás

Öblítés

Centrifugálás

Befejezve

Késleltetett 
indítás

Nincs
cent
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A mosógép rendelkezik gyermekzár funkcióval, így 
elkerülhető,hogy mosás közben a program folyamatot 
elállítsák valamelyik program gomb megnyomásával, vagy 
elforgatásával.
A gyermekzár aktiválásához a 3. és a 4. kiegészítő funkciót
egyszerre kell megnyomni 3 másodpercnél hosszabb ideig.
A kiegészítő funkció ledjei világítanak a kijelzőn, ha aktiválta
a funkciót.

Bekapcsolt gyermekzár esetén, ha megnyomják a gép
bármely gombját, a kiegészítő funkciók led jelzései fognak
villogni a kijelzőn.Ha a gyerekzár be van kapcsolva és val-
amelyik program fut,a program gombot CANCEL állásba 
állítják és másik programot választanak ki, a korábban 
kiválasztott program onnan folytatódik, ahol abbamaradt.
A gyermekzár kikapcsolásához elegendő, ha legalább 3
másodpercig nyomva tartják az említett gombokat. A gy-
ermekzár kikapcsolásakor a a kiegészítő funkciók ledes 
jelzése felvillan az elektronikus kijelzőn.

5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(GYERMEKZÁR)

Mosás

Öblítés

Centrifugálás

Befejezve
Késleltetett 

indítás
Nincs 

centrifugálás Start/Szünet

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
gyer-mekzár
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5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(PROGRAM TÖRLÉSE)

Ha egy futó programot szeretne törölni:

1- A programtárcsát kapcsolja “CANCEL” (Törlés) állásba.
2- A mósógép leállítja a mosási műveletet és a program
törlődik.
3- A készülékben összegyűlt víz eltávoíltásához kapcsolja a
programtárcsát bármelyik programra.
4- Mosógépe elvégzi a szükséges kiürítést és törl ia 
programot.
5- Egy új program kiválasztásával elindíthatja a mosógépet.

Szekeres S
Öntapadó jegyzet
törli a programot. 
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5. FEJEZET: MOSÁS ELŐTTI TEENDŐK
(PROGRAM VÉGE)

Mosógépe leállítja önmagát, amint az Ön által kiválasztott
program befejeződött.

- A befejezést jelző led villog a kijelzőn.

- Kinyithatja a mosógép ajtaját és kiveheti a ruhaneműket.

- A ruhák kivétele után hagyja nyitva a mosógép ajtaját,
hogy a készülék belső részei kiszáradhassanak.

- A programtárcsát kapcsolja CANCEL (Törlés) állásba.

- Húzza ki a készüléket.

- Zárja el a vízcsapot.

Öblítés

Centrifugálás

Befejezve

Késleltetett 
indítás

Mosás

Öblítés

Centrifugálás

Befejezve
Késleltetett 

indítás
Nincs

centrifugálás Start/Szünet
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COTTON 90°C (PAMUT 90°C)

Mosási hőmérséklet (°C)

Mosási hőmérséklet (°C)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

2 

Mosnivaló típusa / Leírás

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

Mosószer adagoló rekesz

Erősen szennyezett, pamut és 
lenvászon textíliák. (Fehérnemű, 
lepedő, terítő, törölköző(maximum 2,5 
kg), ágynemű, stb.)

Szennyezett pamut és lenvászon 
textíliák.(Fehérnemű, lepedő, 
terítő, törölköző(maximum 2,5 kg), 
ágynemű, stb.)

90°

60°

Cotton Pre-Wash 60°C (Pamut előmosás 60°C)

MEGJEGYZÉS: A PROGRAM HOSSZA VÁLTOZHAT A BETÖLTÖTT MOSNIVALÓTÓL, 
A CSAPVÍZ ÉS A KÖRNYEZET HIMÉRSÉKLETÉTIL, ILLETVE A KIVÁLASZTOTT 
KIEGÉSZÍTI FUNKCIÓKTÓL FÜGGIEN.

6. FEJEZET: PROGRAMTÁBLÁZAT

5,0

5,0

176

156

1&2 

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
hőmérsékletétől

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
függően
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1&2 

6. FEJEZET: PROGRAMTÁBLÁZAT

COTTON 60°C (PAMUT 60°C 60°C)

2 

2 

Szennyezett pamut és len textíliák.
(Fehérnemű, lepedő, terítő, törölköző
(maximum 2,5 kg), ágynemű, stb.)

Szennyezett pamut és len textíliák.
(Fehérnemű, lepedő, terítő, törölköző
(maximum 2,5 kg), ágynemű, stb.)

60°

40°

COTTON 40°C (PAMUT 40°C)

Mosási hőmérséklet (°C)
Maximális száraz mosási
töltet (kg)

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

Mosási hőmérséklet (°C)
Maximális száraz mosási
töltet (kg)

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

5,0

5,0

190

180

MEGJEGYZÉS: A PROGRAM HOSSZA VÁLTOZHAT A BETÖLTÖTT MOSNIVALÓTÓL, 
A CSAPVÍZ ÉS A KÖRNYEZET HIMÉRSÉKLETÉTIL, ILLETVE A KIVÁLASZTOTT 
KIEGÉSZÍTI FUNKCIÓKTÓL FÜGGIEN.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
hőmérsékletétől

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
függően
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ECO 20°C (ECO 20°C)

Mosási hőmérséklet (°C)
Maximális száraz mosási
töltet (kg)

2 

2 

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

Kevésbé szennyezett pamut és len-
vászon textíliák. (Fehérnemű, lepedő, 
terítő, törölköző (maximum 2 kg), 
ágynemű, stb.)

Erősen szennyezett vagy szintetikus-
vegyes ruhaneműk. (Műszálas zoknik, 
ingek,blúzok, szintetikus anyagú 
nadrágok, stb.)

20°

40°

EASY CARE

6. FEJEZET: PROGRAMTÁBLÁZAT

2,5

3,0 

96

110

MEGJEGYZÉS: A PROGRAM HOSSZA VÁLTOZHAT A BETÖLTÖTT MOSNIVALÓTÓL, 
A CSAPVÍZ ÉS A KÖRNYEZET HIMÉRSÉKLETÉTIL, ILLETVE A KIVÁLASZTOTT 
KIEGÉSZÍTI FUNKCIÓKTÓL FÜGGIEN.

Mosási hőmérséklet (°C)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

(KÖNNYEN KEZELHETŐ)

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
hőmérsékletétől

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
függően
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6. FEJEZET: PROGRAMTÁBLÁZAT

WOOL (GYAPJÚ)

Mosási hőmérséklet (°C)
Maximális száraz mosási
töltet (kg)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

2 

-

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

Mosószer adagoló rekesz

Gyapjú ruhaneműk gépi mosás
címkével.

Ha a mosási művelet végeztével
szeretne extra öblítést, használhatja
ezt a funkciót bármilyen típusú
ruhaneműk esetében.

30°

-

RINSE (ÖBLÍTÉS)

Mosnivaló típusa / Leírás

Mosási hőmérséklet (°C)

2,0

5,0

39

36

MEGJEGYZÉS: A PROGRAM HOSSZA VÁLTOZHAT A BETÖLTÖTT MOSNIVALÓTÓL, 
A CSAPVÍZ ÉS A KÖRNYEZET HIMÉRSÉKLETÉTIL, ILLETVE A KIVÁLASZTOTT 
KIEGÉSZÍTI FUNKCIÓKTÓL FÜGGIEN.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
hőmérsékletétől

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
függően
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6. FEJEZET: PROGRAMTÁBLÁZAT

SPIN (CENTRIFUGÁLÁS)

Mosási hőmérséklet (°C)

Mosási hőmérséklet (°C)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

-

2 

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

Mosószer adagoló rekesz

Ha a mosási művelet végeztével
szeretne extra öblítést, használhatja
ezt a funkciót bármilyen típusú
ruhaneműk esetében.

Kézzel mosható vagy érzékeny
ruhaneműkhöz.

-

30°

HANDWASH / DELICATE (KÉZI MOSÁS / KÉNYES)

Mosnivaló típusa / Leírás

5,0

2,0

15

90

MEGJEGYZÉS: A PROGRAM HOSSZA VÁLTOZHAT A BETÖLTÖTT MOSNIVALÓTÓL, 
A CSAPVÍZ ÉS A KÖRNYEZET HIMÉRSÉKLETÉTIL, ILLETVE A KIVÁLASZTOTT 
KIEGÉSZÍTI FUNKCIÓKTÓL FÜGGIEN.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
hőmérsékletétől

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
függően
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6. FEJEZET: PROGRAMTÁBLÁZAT

SPORTS (SPORT)

Mosási hőmérséklet (°C)

Mosási hőmérséklet (°C)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

2 

2

Mosnivaló típusa / Leírás

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

Mosószer adagoló rekesz

Sportruházat

Szennyezett pamut és szintetikus
anyagú ruhaneműk, illetve színes 
és lenvászon textíliák együtt 
moshatók.

30°

30°

MIX (VEGYES)

3,0 

3,0

80

79

MEGJEGYZÉS: A PROGRAM HOSSZA VÁLTOZHAT A BETÖLTÖTT MOSNIVALÓTÓL, 
A CSAPVÍZ ÉS A KÖRNYEZET HIMÉRSÉKLETÉTIL, ILLETVE A KIVÁLASZTOTT 
KIEGÉSZÍTI FUNKCIÓKTÓL FÜGGIEN.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
hőmérsékletétől

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
függően
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6. FEJEZET: PROGRAMTÁBLÁZAT

SHIRTS (INGEK)

Mosási hőmérséklet (°C)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

Maximális száraz mosási
töltet (kg)

2

2 

Mosnivaló típusa / Leírás

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

Mosószer adagoló rekesz

Szennyezett pamut, szintetikus és
szintetikus-vegyes anyagú ingek és
blúzok együtt moshatók.

Kimoshatja szennyezett pamut, színes 
és len ruhaneműjeit 60°C-on 60 perc 
alatt.

60°

60°

DAILY 60’ (NAPI 60’)

Ha mosógépe rendelkezik a gyors mosás kiegészítő funkcióval, akkor 2 kg-os vagy kevesebb
ruhatöltetet a gép automatikusan kimos 30 perc alatt.

Mosási hőmérséklet (°C)

3,0

2,0

107

60

MEGJEGYZÉS: A PROGRAM HOSSZA VÁLTOZHAT A BETÖLTÖTT MOSNIVALÓTÓL, 
A CSAPVÍZ ÉS A KÖRNYEZET HIMÉRSÉKLETÉTIL, ILLETVE A KIVÁLASZTOTT 
KIEGÉSZÍTI FUNKCIÓKTÓL FÜGGIEN.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
hőmérsékletétől

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
függően



59
6. FEJEZET: PROGRAMTÁBLÁZAT

MEGJEGYZÉS: Mivel a mosási idő rövid, más programokhoz
mérten kevesebb mosószert kell használni. A program időtartama
megnő, ha a mosógép instabil töltést érzékel. A mosási művelet
befejezése után 2 perccel nyithatja ki a mosógép ajtaját. (Az ajtó
kinyitásához szükséges 2 perc időtartam nincs benne a mosási 
időtartamban.)

RAPID 15’ (GYORS 15’)

Mosási hőmérséklet (°C)
Maximális száraz mosási
töltet (kg) 2,0

2 

Mosnivaló típusa / Leírás

Program hossza (perc)

Mosószer adagoló rekesz

A kevésbé szennyezett pamut, színes
és len textíliákat 15 perc alatt kimo-
shatja.

15

30°

MEGJEGYZÉS: A PROGRAM HOSSZA VÁLTOZHAT A BETÖLTÖTT MOSNIVALÓTÓL, 
A CSAPVÍZ ÉS A KÖRNYEZET HIMÉRSÉKLETÉTIL, ILLETVE A KIVÁLASZTOTT 
KIEGÉSZÍTI FUNKCIÓKTÓL FÜGGIEN.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
hőmérsékletétől

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
függően
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7. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS
TISZTÍTÁSA (FIGYELMEZTETÉS)

Húzza ki mosógépét a hálózati csatla-
kozóból mielőtt a készülék tisztítását
vagy karbantartását elkezdi.

Zárja el a vízcsapot mielőtt a készülék
tisztítását vagy karbantartását
elkezdi.

FIGYELEM: A mosógép alkatrészei 
megsérülhetnek,ha oldószereket is tar-
talmazó tisztítószert használnak.

Ne használjon oldószereket tartalmazó 
tisztítószereket.      
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7. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS
TISZTÍTÁSA (VÍZBEVEZETŐ CSŐ SZŰRŐK)

A vízben lévő szennyeződések 
és idegen anyagok kiszűrésére 
és mosógépbe kerülésüknek 
megakadályozására szolgáló szűrők 
találhatók a mosógép vízcsap felőli 
oldalán, valamint a szelepeknél, a víz 
bevezető csöveknél. Ha készüléke 
annak ellenére nem tud elég vizet 
felvenni, hogy a vízcsap ki van nyitva, 
ezeket a szűrőket ki kell tisztítani.
(Ajánlott a szivattyú szűrőket 
kéthavonta kitisztítani.) 
• Távolítsa el a víz bevezető csöveket.
• Vegye ki a víz beömlő szelepeknél 
lévő szűrőket egy fogó segítségével, 
majd vízben tisztítsa meg egy kefével.
• Manuálisan szedje szét a víz beömlőcső csap
oldali végén lévő szűrőt és tisztítsa meg.
• A szűrök megtisztítása után visszahelyezheti
őket azonos módon, fordított sorrendben.

FIGYELEM:
A víz beömlő szelepek szűrői eldugulhatnak
a szennyezett vízcsap, a szükséges
karbantartás hiánya, vagy a meghibásodott
szelepek miatt, ami folyamatos
vízszivárgást okozhat a gépben.
Az ilyen okokból jelentkező esetleges
hibákra a készülék jótállása nem terjed ki.
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7. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS
TISZTÍTÁSA (SZIVATTYÚ SZŰRŐ)

 

A gépben található szűrő rendszer meghosszabbítja a gép élet-
tartamát azáltal, hogy a mosásból visszamaradó apró darabokat
és szennyeződéseket nem engedi a szivattyúba jutni, amikor a
gép a mosás végeztével kiüríti a vizet a dobból. Ajánlott ké-
thavonta egyszer kitisztítani a szivattyú szűrőjét. A szivattyú 
szűrőjének tisztítása:

• A szivattyú fedlapjának kinyitásához használja
a gép mosópor adagoló lapátját (*) vagy a 
folyékony mosószer szintezőt.

• Illessze a műanyag rész végét a szivattyú fed-
elének nyílásába és nyomja be. Ezzel kinyílik a
fedlap.

• Mielőtt kinyitná a szűrő fedelét, tegyen egy
edényt a szűrő fedél elé, hogy a gépben maradt
víz ne folyjon a padlóra.

• Órajárásával ellentétes irányba lazítsa meg a
szűrő fedelét, és ürítse ki a vizet.

Megjegyzés: Lehet, hogy többször is ki kell 
ürítenie a víz gyűjtésére használt edényt, a gép-
ben
található víz mennyiségétől függően.

(*) A készülék műszaki jellemzői eltérőek lehetnek a megvásárolt
terméktől függően
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7. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS
TISZTÍTÁSA (SZIVATTYÚ SZŰRŐ)

• Tisztítsa ki az idegen tárgyakat a szűrőből egy
kefe segítségével.      
  

• A szürő kitisztítása után helyezze vissza a
szűrő fedelét és szorítsa meg órajárással 
megegyező irányba tekerve.

• A szivattyú fedelének zárásakor győződjön
meg róla, hogy a fedél belső oldalán lévő részek 
illeszkednek az előlapi panel oldalán található 
lyukakkal. 

• Az eltávolításhoz képest fordított sorrendben 
teheti vissza a szivattyú fedelet.

VIGYÁZAT!
Mivel a szivattyúban lévő víz meleg lehet,
várja meg, amíg lehűl.
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7. FEJEZET: A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA ÉS
TISZTÍTÁSA (MOSÓSZER ADAGOLÓ FIÓK)

Idővel lerakódhatnak a mosószer részecskék a mosószer
adagoló fiókon és a fiók körüli házon.
A lerakódott részecskéket letisztításához rendszeresen
szedje szét a mosószer fiókot. Ajánlott a szivattyú kéthavon-
ta történő tisztítása.
A mosószer adagoló kivétele:

• Húzza egészen ki a mosószer adagoló fiókot.
• Az alábbi ábrán jelzett helyen benyomva a mosószer ad-
agoló fiókot, húzza tovább kifelé, majd vegye ki a fiókot.

• Egy kefe segítségével tisztítsa le.
• Gyűjtse össze úgy a mosószer adagoló fiók házán lévő
lerakódásokat, hogy ne essenek a mosógép belsejébe.
• Szerelje vissza a mosószer adagoló fiókot, miután egy
törölközővel vagy száraz ruhával szárazra törölte.

• Ne mossa el a mosószer adagoló fiókot mosogatógépben.

Folyékony mosószer adagoló (*)

Tisztításhoz és karbantartáshoz vegye ki a folyékony 
mosószer adagolót a képen látható módon és alaposan tisz-
títsa le a mosószer lerakódásokat. Tegye vissza az adagolót 
a helyére. Győződjön meg róla, hogy nem maradt lerakódás 
a belsejében.

(*) A készülék műszaki jellemzői eltérőek lehetnek a meg-
vásárolt terméktől függően.
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8. FEJEZET: TÚLFOLYÁS GÁTLÓ / HÁZ / DOB

Túlfolyás gátló
Vegye ki a mosószer adagoló fiókot. Szedje szét a túlfolyás
gátlót és teljesen tisztítsa le róla az öblítő lerakódásokat. Miután
megtisztította, tegye vissza. Ellenőrizze, hogy megfelelően
visszaillesztette a helyére.

Készülékház

Tisztítsa meg készülék külső házát meleg vízzel
és olyan nem gyúlékony tisztítószerrel, ami
nem karcolja a készülékházat. Miután leöblítette
a mosószert, egy száraz puha ruhával törölje
szárazra.

Dob

Ne hagyjon fém tárgyakat, például tűket, gemka-
pcsokat, érméket a készülék belsejében.
Ezek a tárgyak rozsdafoltok kialakulásához
vezethetnek a dobban. Az esetleges rozsdafol-
tok letisztításához használjon klórmentes tisz-
títószert és kövesse a tisztítószer gyártójának
utasításait. Soha ne használjon fémes dörzsölőt
vagy hasonló kemény tárgyat a roszdafoltok
tisztításához.
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A mosógép minden szükséges javítási feladatát hivatalos
márkaszervizünknek kell elvégeznie. Ha a készülék javításra
szorul vagy ha nem tudja elhárítani a hibát a rendelkezésre
bocsátot segítséggel, járjon el az alábbiak szerint:

• Húzza ki a mosógépet.
• Zárja el a vízcsapot.

(*) Lásd a készülék karbantartásról és tisztításról szóló fe-
jezetét.

9. FEJEZET: HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA

A mosógép nem indul
el.

Your machine does 
not intake water.

Nincs bedugva. Dugja be.
Cserélje ki a biztosítékokat.
Ellenőrizze a hálózati 
áramforrást.

Nyomja meg a Start/
Szünet gombot.
Kapcsolja a 
programtárcsát a 
kívánt állásba.
Zárja be a mosógép
ajtaját.

Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze a beömlőcsövet 
és szüntesse meg a 
csavarodást.
Tisztítsa meg a 
beömlőcső szűrőit. (*)

Tisztítsa meg a szelep
szűrőjét. (*)

Zárja be a mosógép
ajtaját.

Biztosíték kiégett.
Nincs áram.

Start/Szünet gombot
nem nyomták meg.

A programtárcsa
‘állj’ (stop) állásban
van.
A mosógép ajtaja nincs
teljesen becsukva.
A vízcsap el van zárva.

A víz beömlőcső meg van
csavarodva.

A víz beömlőcső el
van dugulva.
A bemeneti szelep 
szűrője el van 
dugulva.
A mosógép ajtaja
nincs teljesen 
becsukva.

LEHETSÉGES
OK

HIBAELHÁRÍ-
TÁS

A gép nem kap vizet.
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9. FEJEZET: HIBAELHÁRÍTÁS

(*) Lásd a készülék karbantartásról és tisztításról szóló 
fejezetét.
(**) Lásd a mosógép üzembe helyezéséről szóló fejezetet.

A mosógép nem
üríti ki a vizet.

Your machine 
vibrates.

A kifolyócső el van
dugulva vagy 
megcsavarodott.

Ellenőrizze a kifolyócsövet, 
majd tisztítsa meg 
vagy szüntesse meg a 
csavarodást.

Szivattyú szűrő 
eldugult.

Egyenetlenül oszlik 
el a mosnivaló a 
mosógépben.

Egyenletesen os-
sza el a mosnivalót 
a gépben.

A mosógép lábait 
nem állították be.

Állítsa be a mosógép
lábait. (**)

A szállításhoz használt
rögzítőket nem
távolították el.

Távolítsa el a 
mosógépből a 
szállításhoz használt 
rögzítő csavarokat.(**)

A töltet kevés a
mosógépben.

Ez nem akadály-
ozza a készülék 
működését.

A mosógépet 
túltöltötte vagy a 
mosnivalót nem
egyenletesen 
osztotta el.

Ne helyezze a 
készüléket
kemény felületre.

A gép kemény 
felületre
lett elhelyezve.

Ne helyezze a 
készüléket
kemény felületre.

Tisztítsa meg a 
szivattyú szűrőt. (*)

HIBA Lehetséges Ok Hibaelhárítás

A mosógép rázkódik.
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9. FEJEZET: HIBAELHÁRÍTÁS

Nagy mennyiségű hab
képződik a mosószer 
adagoló fiókban.

Túl sok mosószert
használtak.

Nyomja meg a Start/
Szünet gombot. A 
habképződés
leállításához keverjen 
összeegy kanálnyi öblítőt 
fél litervízzel és töltse a 
keveréket a mosószer 
adagoló fiókba.
5-10 perc elteltével 
nyomja meg nyomja 
meg újból a Start/Szünet 
gombot. A legközelebbi 
mosáskor megfelelően 
válassza mega mosószer 
mennyiségét.
Csak automata 
mosógépekhez
készült mosószert 
használjon a
készülékben.

Nem megfelelő 
mosószert használ.

A mosott ruhák
szennyezettségi szintje
nem felel meg a 
kiválasztott
programnak.

Válasszon a mosnivalók
szennyezettségi 
szintjének megfelelő 
programot. (Lásd a 
programtáblázatot)

A mosnivaló mennyi-
sége és szennyezettségi 
foka szerint adagolja a 
mosószer mennyiségét.

Nem megfelelő 
meny nyiségű 
mosószert
használtak.

A mosógépbe 
helyezett mosni-
való meghaladja 
a maximális töltet 
mennyiségét.

A maximális töltetet meg
nem haladó mennyiségű
ruhát töltsön a mosó-
gépbe.

Nem kielégítő a mosás
eredménye.

HIBA LEHETSÉGES
OK

HIBAELHÁRÍ-
TÁS

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
mennyiségű

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
meg a
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(**) Lásd a mosógép üzembe helyezéséről szóló fejezetet.

Nem kielégítő a
mosás eredménye.

A készülék vizet vesz
fel, de egyből ki is
üríti.

Mosás közben
nincs víz a dobban.

A kimosott ruhákon
mosószer maradék
található.

Szürke pöttyök
jelennek meg a
ruhákon.

A víz kemény.
(Szennyezett, kemény 
víz.)

Nem egyenletesen
oszlatta el a 
mosnivalót a 
mosógépben.

A kifolyócső vége
túl alacsonyan van
a gép számára.

Nemmeghibásodás.
A víz a dob nem látható 
részében van.

Egyes mosószerek 
nem oldódó
részecskéi fehér
pöttyök formájában
a ruhákra
rakódhatnak.

Az ilyen pöttyök
oka olaj, krém, vagy
kenőcs lehet.

A mosószer gyártójának
utasításai szerint
adagolja a mosószer
mennyiségét.

Egyenletesen és
megfelelően oszlassa
el a mosnivalót a
mosógépben.

Helyezze a kifolyócsövet 
megfelelő magasságba.
(**)

Hajtson végre egy ex-
tra öblítést a készülék
“Öblítés” program-
jának kiválasztásával,
vagy tisztítsa le a
pöttyöket egy kefe
segítségével a meg-
száradt ruhákról.

A legközelebbi 
mosáskor a mosószer 
gyártó által ajánlott 
maximális mosószer 
mennyiséget használja.

9. FEJEZET: HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA LEHETSÉGES
OK

HIBAELHÁRÍ-
TÁS

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
Nem meghibásodás.
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9. FEJEZET: HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék nem
centrifugál vagy későn
indul el.

Nem meghibásodás. A
kiegyensúlyozatlan 
töltetet kezelő 
rendszer aktiválódott.

A kiegyensúlyozatlan
töltet kezelő rendszer
megpróbálja  yenletesen 
eloszlatni a betöltött
mosnivalót. A  
entrifugálási művelet a 
mosnivaló eloszlatása 
után indul. Legközelebb 
egyenletesebben 
eloszlatva helyezze a 
ruhaneműket
a mosógépbe.

HIBA LEHETSÉGES
OK

HIBAELHÁRÍ-
TÁS

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
egyenletesen

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
centrifuálási
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A készüléket egy olyan rendszerrel látták el, amely képes
megtenni a szükséges óvintézkedéseket vagy figyelmezte-
téseket küldeni Önnek bármilyen meghibásodás esetén
a mosási műveletek közbeni folyamatos önellenőrzésnek
köszönhetően.

(*) Lásd a készülék karbantartásról és tisztításról szóló fe-
jezetét.your machine.

10. FEJEZET: AUTOMATIKUS HIBAÜZENETEK ÉS
KEZELÉSÜK

A mosógép
ajtaja nyitva
maradt.

A víznyomás vagy a
gépben lévő vízszint
alacsony.

A szivattyú hibás,
a szivattyú szűrője
eltömődött, vagy a
szivattyú elektromos
csatlakozása hibás.

A készülék nagy
mennyiségű vizet
tartalmaz.

Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.
Ha a probléma továbbra is fennáll,
lépjen kapcsolatba a legközelebbi
hivatalos szervízzel. (*)

Nyissa ki a csapot. Lehet, hogy a
vízhálózat el van zárva. Ha a prob-
léma továbbra is fennáll, a gép egy
idő után automatikusan leáll. Húzza
ki a készüléket, zárja el a csapot, és
lépjen kapcsolatba a legközelebbi
hivatalos szervizzel.

Csukja be a készülék ajtaját. Ha a 
mosógép továbbra is hibát jelez, 
kapcsolja ki, majd húzza ki a 
készüléket, zárja el a vízcsapot és 
lépjen kapcsolatba a legközelebbi 
hivatalos szervízzel.

HIBAKÓD LEHETSÉ-
GES HIBA TEENDŐ

E01

E03

E02

E04

Wash

Wash

Wash

Wash

Rinse

End

End

Rinse

Rinse

Rinse

A készülék magától kiengedi a vizet 
belsejéből. A víz kiszivattyúzása után 
kapcsolja ki a készüléket, és húzza 
ki. Zárja el a vízcsapot, és lépjen 
kapcsolatba a legközelebbi hivatalos
szervizzel.

Mosás

Öblítés

Befejezés

Mosás

Öblítés

Mosás

Öblítés

Befejezés

E01
A mosás és az öblítés led világít/villog

E02
A mosás és a centrifugálás led 
villog/világít.

E03
A mosás és a befejezés led 
villog/világít.

E04
Az öblítés és a centrifugálás led 
villog/világít.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
szervizzel

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
szervizzel
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11. FEJEZET: PRAKTIKUS TANÁCSOK

Alkoholos italok: A foltos részt először
hideg vízzel kell kimosni, majd glicerinnel és
vízzel bekenni, ezután ecetes vízzel 
kiöblíteni.

Cipőpaszta: A foltot óvatosan ki kell 
dörzsölnia ruha károsítása nélkül, majd 
mosószerrel áttörölni és kiöblíteni. 
Amennyiben nem sikerül így eltávolítani a 
foltot, át kell dörzsölni 1 rész alkoholból (96˚) 
és 2 rész vízből készült keverékkel, majd 
meleg vízzel kimosni.

Tea és kávé: A ruhanemű foltos részét 
feszítse ki egy edény fölé, majd öntsön rá 
anynyi meleg vízet, amennyit a ruhanemű 
képes elviselni. Ha a ruha típusa lehetővé 
teszi, mossa ki fehérítővel.

Csokoládé és kakaó: Miután a ruhát 
beáztatta hideg vízbe és szappannal vagy
mossószerrel bedörzsölte, mossa ki olyan
hőfokon, ami a ruha anyagának megfelelő.
Ha az olajos folt még mindig látható, törölje
át oxigénes vízzel (3%).

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
mosószerrel

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
annyi

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
dörzsölni a
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11. FEJEZET: PRAKTIKUS TANÁCSOK

Paradicsom szósz: Miután a ruha any-
agának károsítása nélkül kidörzsölte a folt-
ból a szárazabb részecskéket, áztassa be a 
ruhát 30 percre, majd dörzsölje be és mossa 
ki mosószerrel.

Tojás: Távolítsa el a ruháról a folt meg-
száradt részeit, majd egy hideg vízzel átita-
tott szivaccsal vagy puha ruhával törölje át. 
Dörzsölje be mosószerrel, és mossa ki higí-
tott fehérítővel.

Zsír és olaj foltok: Először törölje le a foltot,
majd dörzsölje be mosószerrel és mossa ki
meleg szappanos vízben.

Mustár: Tegyen glicerint a foltra. Dörzsölje
be mosószerrel és mossa ki. Ha a folt nem
tűnik el, törölje át alkohollal. (Szintetikus és
színes anyagok esetén 1 rész alkoholból és
2 rész vízből álló keveréket használjon.)
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11. FEJEZET: PRAKTIKUS TANÁCSOK

Gyümölcs: A ruhanemű foltos részét 
feszítse ki egy edény fölé, és öntsön rá 
hideg vizet. Ne öntsön meleg vizet a foltra. 
Törölje át hideg vízzel és használjon glicerint. 
Hagyja állni 1-2 óráig, majd törölje át egy pár 
csepp ecettel, és öblítse ki.

Fűfolt: Törölje át a foltot mosószerrel. Ha a
ruha típusa lehetővé teszi fehérítő használa-
tát, mossa ki fehérítővel. Gyapjú ruha esetén
törölje le a foltot alkohollal. (Színes anyagok
esetén 1 rész alkoholból és 2 rész vízből álló
keveréket használjon.)

Olajfesték: Megszáradása előtt távolítsa el a 
foltot higítóval. Majd törölje át mosószerrel és 
mossa ki.

Égett folt: Ha a ruha mosható fehérítővel,
adjon fehérítőt a mosóvízhez. Gyapjú anyag
esetén egy oxigénes vízbe áztatott ruhát
tegyen a foltra, majd vasalja ki egy száraz 
ruhát téve az átitatott ruhára. Mossa ki a 
ruhát, miután megfelelően kiöblítette.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
hidrogén-peroxidos
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11. FEJEZET: PRAKTIKUS TANÁCSOK

Vérfolt: Áztassa 30 percig hideg vízben a
foltos ruhát. Ha a folt nem jön ki, áztassa be
a ruhát ammóniás vízbe (3 kanál ammónia 4
liter vízben) 30 percre.

Tejszín, fagylalt és tej: Áztassa be hideg
vízbe a mosnivalót és dörzsölje be a foltot
mosószerrel. Ha a folt nem jön ki, használjon
fehérítőt a ruha anyaga által megengedett
mértékben. (Ne használjon fehérítőt színes
ruhákhoz.)

Penész: Penészfoltokat minél előbb ki kell
tisztítani. A foltot mossa le mosószeres víz-
zel, ha nem sikerül eltávolítani, törölje áthi-
drogén-peroxidos vízzel (3%).

Tinta: A foltos részre folyasson vizet, amíg a
víz tintás elszíneződése el nem tűnik. Ezután
törölje át a foltot citromos vízzel és mosósze-
rrel, majd 5 perc állás után mossa ki.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
mosószer-rel

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
törölje át hidrogén-peroxidos 
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AZ ENERGIACÍMKE JELÖLÉSEI,
ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Márka

Energiaosztály

Energia fogyasztás

Zajszint mosás 
közben

Zajszint centrifugálás
közben

Centrifuga teljesítmény
osztálya

Töltet

Éves víz
fogyasztás

Modell
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AZ ENERGIACÍMKE JELÖLÉSEI,
ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Az energia- és vízfogyasztási függ a víznyomástól, a 
víz keménységétől, a víz hőmérsékletétől, a környezeti 
hőmérséklettől, a mosnivaló mennyiségétől, a kiválasztott 
kiegészítő funkciótól, illetve a feszültség ingadozástól. 
Csökkentheti az energia- és vízfogyasztást, ha a kiválasztott 
programhoz javasolt töltet mennyiséggel használja a 
készüléket, ha kevésbé szennyezett ruhákat mos, vagy 
ha a napi mosnivalókat rövid programokkal mossa, ha 
rendszeresen tisztítja és karbantartja a készüléket, vagy 
ha az áramszolgáltató által megadott kedvezményes 
időszakokban használja a mosógépet.



78A RÉGI MOSÓGÉP KISELEJTEZÉSE

Ez a terméken vagy a csomagoláson megtalálható 
szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető 
háztartási hulladékként. Ehelyett kiselejtezéskor a 
megfelelőhulladékgyűjtő helyre kell szállítani, ahol 
újrahasznosítják az elektromos és elektronikus 
berendezéseket.
Ön is hozzájárul a termék megfelelő közömbösítésével a
környezetre és emberi egészségre gyakorolt esetleges
negatív eredmények elkerüléséhez, melyek a hulladékok
helytelen kezelésekor merülhenek fel.
Az anyagok újrahasznosítása segít megőrizni a 
természetes erőforrásokat.
A termék újrahasznosításával kapcsolatos 
bővebb információért,kérjük, forduljon a helyi 
önkormányzathoz, aháztartási hulladék begyűjtésért 
felelős szolgáltatóhoz,vagy az üzlethez, ahol a terméket 
vásárolta.

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
megfelelő hulladékgyűjtő (külön írva)

HP 250
Áthúzás

HP 250
Beszúrt szöveg
a háztartási (külön írva)
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