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AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Reméljük, hogy készülékünk kifogástalan
teljesítményével hosszú éveken át elégedett lesz. Pontosan ezért alkalmaztunk olyan innovatív
technológiákat és jellemz ket, melyek a mindennapi teend ket nagymértékben megkönnyítik, és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az útmutató
végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéb l.

KIEGÉSZÍT  TARTOZÉKOK ÉS SEGÉDANYAGOK

Az AEG webáruházban mindent megtalál, ami ahhoz szükséges, hogy AEG készülékeinek
ragyogó külsejét és tökéletes m ködését fenntartsa. Ezzel együtt széles választékban kínáljuk a
legszigorúbb szabványoknak és az Ön min ségi igényeinek megfelel en tervezett és kivitelezett
egyéb kiegészít  tartozékokat - a különleges f z edényekt l az ev eszköz kosarakig, az
edénytartóktól a fehérnem -zsákokig...

Látogassa meg webáruházunkat az alábbi címen:
www.aeg.com/shop

Honlapunkon az alábbi információk állnak rendelkezésére:

- Termékek
- Kiadványok
- Hibaelhárítás
- Hibaelhárítás
- Szerviz információk

www.aeg.com
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 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

A mosógép üzembe helyezése és használata
el tt olvassa el figyelmesen a használati út-
mutatót:
• Személyes és vagyontárgyai biztonsága ér-

dekében.
• A környezet védelme érdekében.
• a készülék helyes használata érdekében.
Tartsa az útmutatót a készülék közelében, ak-
kor is, ha a készüléket másnak átadja.
A nem megfelel  üzembe helyezés vagy
használat okozta károkért a gyártó nem vállal
felel sséget.

GYERMEKEK ÉS FOGYATÉKKAL
ÉL  SZEMÉLYEK BIZTONSÁGA

• Ne engedje, hogy a készüléket csökkent fi-
zikai, értelmi vagy mentális képesség , il-
letve megfelel  tapasztalatok és ismeretek
híján lév  személy használja, beleértve a
gyermekeket is. A biztonságukért felel s
személy felügyelje ket, illetve a készülék
használatára vonatkozóan biztosítson út-
mutatást számukra.

• Minden csomagolóanyagot tartson a gyer-
mekekt l távol. Fulladás vagy sérülés ve-
szélye áll fel.

• Minden mosószert tartson távol a gyermek-
ekt l.

• A gyermekeket és kedvenc háziállatokat
tartsa távol a készülékt l, amikor az ajtaja
nyitva van.

• Miel tt bezárja a készülék ajtaját ellen riz-
ze, hogy nincsenek-e gyermekek vagy ked-
venc háziállatok a dobban.

• Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a
készülék, akkor célszer  azt bekapcsolni.

GYERMEKBIZTONSÁGI ZÁR

• A zár zárt helyzetében nem lehet az ajtót
bezárni. Így a gyermekek vagy kisállatok
nem záródhatnak be a dobba. A zár zárá-
sára addig fordítsa az óramutató járásával
egyez  irányba, amíg vízszintes helyzetbe
nem kerül a horony. A zár nyitására addig
fordítsa az óramutató járásával ellentétes
irányba, amíg függ leges helyzetbe nem
kerül a horony.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI
TUDNIVALÓK

• Ne használja professzionális célokra a ké-
szüléket. A gépet háztartási célú használat-
ra tervezték.

• Ne változtassa meg a készülék m szaki jel-
lemz it. Ez sérülést okozhat, és kárt tehet a
készülékben.

• Ne tegyen gyúlékony anyagot, vagy gyúlé-
kony anyaggal szennyezett tárgyat a ké-
szülékbe, annak közelébe, illetve annak te-
tejére. Ez t z- és robbanásveszélyt okoz-
hat.

• A szem, száj és torok sérülések elkerülése
érdekében tartsa be a mosószer-gyártó biz-
tonsági utasításait.

• Ellen rizze, hogy minden fémtárgyat eltá-
volított a ruhákból. A kemény és hegyes
anyagok károsíthatják a készüléket.

• Ne érintse meg az ajtóüveget egy program
m ködése során. Forró lehet az üveg (csak
az elöltölt s készülékek esetében).

GONDOZÁS ÉS TISZTÍTÁS

• Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a há-
lózati csatlakozódugót a hálózati csatlako-
zóaljzatból.

• Ne használja a készüléket a sz r k nélkül.
Ellen rizze, hogy megfelel -e a sz r k be-
szerelése. Vízszivárgásokat okozhat a
helytelen beszerelés.

ÜZEMBE HELYEZÉS

• Súlyos a készülék, legyen körültekint  a
mozgatásakor.

• Ne szállítsa szállítási rögzít csavarok nél-
kül a készüléket, károsíthatja a bels  alkat-
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részeket, mely szivárgást vagy hibás m kö-
dést okozhat.

• Ne helyezzen üzembe és csatlakoztasson
sérült készüléket.

• Ellen rizze, hogy az összes csomagolóa-
nyagot és szállítási rögzít csavart eltávolí-
totta.

• Ellen rizze, hogy az üzembe helyezés so-
rán a hálózati dugasz le legyen választva a
fali aljzatról.

• Az elektromos- és a vízvezeték csatlakoz-
tatását, valamint a készülék üzembe helye-
zését kizárólag szakember végezze. Ezzel
megel zhet k a szerkezeti károk és sze-
mélyi sérülések.

• Ne helyezze üzembe a készüléket olyan
helyen, ahol a h mérséklet 0°C alatt van.

• Amikor sz nyegpadlón helyezi üzembe a
készüléket, akkor ellen rizze, hogy van le-
veg keringés a készülék és a sz nyeg kö-
zött. Úgy állítsa be a lábakat, hogy a készü-
lék és a sz nyeg között rendelkezésre áll-
jon a szükséges hely.

Vízhálózatra csatlakoztatás

• Ne csatlakoztassa már használt régi csö-
vekkel a készüléket. Csak új csöveket
használjon.

• Ellen rizze, hogy nem okoz-e sérülést a
vízcsöveknek.

• Ne csatlakoztassa a készüléket új vízveze-
tékekre vagy hosszú ideig nem használt
vezetékekre. Hagyja folyni a vizet néhány
percig, majd ezt követ en csatlakoztassa a
befolyócsövet.

• A készülék els  használata során gy z d-
jön meg arról, hogy a vízcsövek és a csat-
lakozások nem szivárognak-e.

Elektromos csatlakoztatás

• Ellen rizze, hogy földelve van-e a készü-
lék.

• Ellen rizze, hogy az adattáblán szerepl
elektromossági adatok megfelelnek-e a
háztartási hálózati áram paramétereinek.

• Mindig megfelel en felszerelt érintésbiztos
aljzatot használjon.

• Ne használjon több helyes csatlakozókat
és hosszabbítókat. T zveszélyesek.

• Ne cserélje vagy módosítsa a hálózati ká-
belt. Forduljon szakszervizhez.

• Ellen rizze, hogy nem okoz-e sérülést a
hálózati csatlakozódugónak és kábelnek.

• Csak a telepítés befejezése után csatlakoz-
tassa a hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Beszerelés után bizto-
sítsa a hálózati dugasz könny  elérhet sé-
gét.

• A készülék leválasztásához ne a hálózati
kábelt, hanem a hálózati dugaszt húzza.

A KÉSZÜLÉK LECSERÉLÉSE

1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a há-
lózati csatlakozóaljzatból.

2. Vágja el a hálózati tápkábelt, és helyezze
a hulladékba.

3. Helyezze hulladékba az ajtózárat. Így a
gyermekek vagy kedvenc háziállatok nem
záródhatnak be a készülékbe. Fulladás
kockázata (csak elöltölt s készülékeknél).
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 KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

CSOMAGOLÓANYAGOK

A  jelzéssel ellátott anyagokat hasznosítják
újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelel  konté-
nerekbe a csomagolást.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

Kevesebb vizet és energiát használjon, és
tartsa be a következ  útmutatásokat a környe-
zet védelme érdekében:
• El mosási fázis nélkül tegye be a normál

szennyezettség  ruhákat mosáshoz.
• Mindig maximális ruhatöltettel indítson egy

mosóprogramot.
• Szükség esetén használjon folteltávolítót,

amikor alacsony h mérséklet  programot
állít be.

• Megfelel  mennyiség  mosószer használa-
tához ellen rizze háztartási vízhálózatában
lév  víz keménységét.

A terméken vagy a csomagoláson található

 szimbólum azt jelzi, hogy a termék nem
kezelhet  háztartási hulladékként. Ehelyett a
terméket el kell szállítani az elektromos és
elektronikai készülékek újrahasznosítására
szakosodott megfelel  begy jt  helyre. Azzal,
hogy gondoskodik ezen termék helyes
hulladékba helyezésér l, segít megel zni
azokat, a környezetre és az emberi
egészségre gyakorolt potenciális kedvez tlen
következményeket, amelyeket ellenkez
esetben a termék nem megfelel
hulladékkezelése okozhatna. Ha részletesebb
tájékoztatásra van szüksége a termék
újrahasznosítására vonatkozóan, kérjük,
lépjen kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a
háztartási hulladékok kezelését végz
szolgálattal vagy azzal a bolttal, ahol a
terméket vásárolta.

M SZAKI INFORMÁCIÓK

Méretek Szélesség / magasság / mély-
ség

600 / 850 / 605 mm

 Teljes mélység 640 mm

Elektromos csatlakoztatás: Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia

230 V
2200 W

10 A
50 Hz

Hálózati víznyomás Minimum 0,5 bar (0,05 MPa)

 Maximum 8 bar (0,8 MPa)

Vízellátás 1)  Hideg víz

Maximális töltet Pamut 7 kg

Centrifugális sebesség Maximum 1200 ford./perc (L 75270 FL)
1400 ford./perc (L 75470 FL)

1) Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.

Márkajelzés AEG

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

Modellnév  L75270FL L75470FL
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 Mértékegység Értékek

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

A+++

Energiafogyasztás kWh-ban,
normál, 60°C-os pamut eco
program használatával

(a tényleges energiafogyasztás
a készülék használati módjától
függ)

0.91

Mosási hatékonyság (az A és G közötti skálán, ahol
A - nagyobb és G - kisebb telje-
sítmény )

A A

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

B A

Maradék nedvesség % 53 44

Maximális centrifugálási se-
besség

ford./perc 1200 1400

Mosási töltet kg 7

Vízfogyasztás normál, 60°C-
os pamut program esetében

liter 49

Programid  normál, 60°C-os
pamut program esetében

perc 205

Átlagos éves energia- és víz-
fogyasztás

kW
liter

(becsült éves fogyasztás 4 tagú
család esetén)

164
9995

Mosási zaj dB/A 51 51

Centrifugázási zaj dB/A 73 75
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TERMÉKLEÍRÁS

1 2 3 8 9

5

6

7

4

10

11

12

1 Munkafelület

2 Mosószer-adagoló

3 Kezel panel

4 Ajtófogantyú

5 Adattábla

6 Leereszt  szivattyú

7 Készülék szintbe állítására szolgáló láb-
ak

8 Kifolyócs

9 Vízbeöml  szelep

10 Hálózati csatlakozókábel

11 Szállítási rögzít csavarok

12 Készülék szintbe állítására szolgáló láb-
ak

TARTOZÉKOK

1 2

34

1 Csavarkulcs

A szállítási rögzít csavarok kiszerelésé-
hez.

2 M anyag sapkák

A szállítási rögzít csavarok kiszerelése
után a készülékház hátsó oldalán találha-
tó lyukak lefedésre szolgálnak.

3 Visszatorlódás elleni befolyótöml

Az esetleges szivárgás megakadályozá-
sára.

4 M anyag töml  vezet

A kifolyócs nek egy mosdó peremére
akasztására szolgál.
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KEZEL PANEL

20 Min. - 3 kg

ECO

SUPER ECO

45678910

1 2 3

1 Be/Ki gomb  

2 Programválasztó  

3 Kijelzés  

4 Start/Szünet gomb

5 Késleltetett indítás gomb

6 Id megtakarítás gomb

7 Extra öblítés gomb

8 Folt gomb

9 Centrifugálási sebesség mérsékl  gomb

10 H mérséklet gomb

BE/KI GOMB 1

Nyomja meg ezt a gombot a készülék ki- és
bekapcsolásához. Hang hallatszik a készülék
bekapcsolásakor.
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az AUTO
Stand-by funkció automatikusan kikapcsolja a
készüléket, ha:
• Ne használja 5 percig a készüléket, miel tt

a 4  gombot megnyomja.

– Törölve van az összes beállítás.

– A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg az 1  gombot.

– Állítsa be ismét a mosóprogramot, és va-
lamennyi lehetséges beállítást.

• 5 perccel a mosóprogram befejezése után.
Lásd 'A program végén' cím  rész.

PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB 2

Egy program beállítására fordítsa el e gombot.
A megfelel  program jelz fénye felgyullad.

MAGYAR 9
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KIJELZ  3

A B C D

A következ ket mutatja a kijelz :

A • A program maximális h mérséklete.

B • A program alapértelmezett centrifugálási sebessége.
• 'Nincs centrifugálás'1) és 'Öblít stop' szimbólum.

C • A kijelz  szimbólumok.2)

Szimbólumok Leírás

Mosási fázis

Öblítési fázisok

Centrifugálási fázis

Gyerekzár

Nem lehet kinyitni a készülék ajtaját, amíg ez a szimbólum látható.
Csak a szimbólum elt nése után nyithatja ki az ajtót.

Ha befejez dött a program, de a szimbólum látható marad:
• Víz van a dobban.
• Be van kapcsolva az 'Öblít stop' funkció.

Késleltetett indítás
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D • A program ideje

1 perces lépésekben csökken a program elindulása után az id .
• Késleltetett indítás

Amikor megnyomja a késleltetett indítás gombot, akkor a késletett indítás idejét jelzi a
kijelz .

• Riasztási kódok

Ha a készülékben üzemzavar keletkezik, riasztási kód jelenik meg a kijelz n. Lásd a
'Hibaelhárítás' cím  fejezet.

• Err (hiba)

Néhány másodpercig ez az üzenet jelenik meg a kijelz n, ha:
– Olyan funkciót állított be, mely a programban nem áll rendelkezésre.
– M ködés közben megváltoztatja a programot.

Villog a Start/Szünet gomb 4  visszajelz je.
•

Amikor a program befejez dött.

1) Csak a centrifugálás/vízleeresztés programnál elérhet .
2) A szimbólumok a megfelel  fázis vagy funkció bekapcsolása esetén jelennek meg.

START/SZÜNET 4  GOMB

Nyomja meg a 4  gombot, a program indítá-
sára vagy megszakítására.

KÉSLELTETETT INDÍTÁS GOMB 5

Nyomja meg a 5  gombot egy program 30
perc és 20 óra közötti késleltetett indítására.

ID  MENTÉSE 6  GOMB

A 6  gombot nyomja meg a program id tarta-
mának csökkentéséhez.
• Napi szennyezettség  darabok esetében

egyszer nyomja meg a 'Rövidített id tartam'
beállítására.

• Alig szennyezett darabok esetében kétszer
nyomja meg az 'Extra gyors' mosás beállí-
tására.

Egyes programok csak az egyik funk-
ciót fogadják el.

EXTRA ÖBLÍTÉS GOMB 7

Nyomja meg a 7  gombot, és adjon öblít fá-
zisokat a programhoz.
Olyan személyek esetében használja e funkci-
ót, akik allergiásak a mosószerekre, valamint
olyan helyeken, ahol lágy a víz.

FOLT GOMB 8

Nyomja meg a 8  gombot, és adjon folteltá-
volító fázist a programhoz.
Er sen szennyezet ruhák esetén használja e
funkciót a szennyez dés eltávolítására.
Amikor e funkciót beállítja, akkor tegyen foltel-
távolítót  rekeszbe.

E funkció megnöveli a program id -
tartamát.
E beállítás 40°-nál alacsonyabb h -
mérséklet esetén nem áll rendelke-
zésre.

CENTRIFUGA GOMB 9

A következ kért nyomja meg e gombot:
• A centrifugálási fázis maximális sebességé-

nek csökkentésére, amikor beállítja a prog-
ramot.

Csak a beállított programnál rendel-
kez  sebességeket jelzi ki a kijelz .

• Kikapcsolja a centrifugálási fázist.
• Bekapcsolja az 'Öblít stop' funkciót. E funk-

ciót az anyagok gy r désének megakadá-
lyozására állítsa be. A program befejezté-
vel nem engedi le a vizet a készülék.
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Centrifugálási fázis ki van
kapcsolva.

Be van kapcsolva az 'Öblít -
stop' funkció.

H MÉRSÉKLET GOMB 10

Az alapértelmezett h mérséklet módosításá-
hoz nyomja meg a 10  gombot.

- - = hideg víz

HANGJELZÉSEK FUNKCIÓ

Egy hangjelzés hallható, amikor:
• Bekapcsolja a készüléket.
• Amikor kikapcsolja a készüléket.
• Amikor megnyomja a gombokat.
• Amikor a program befejez dik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolására, egyide-
j leg 6 másodpercre nyomja meg a 8  és a

7  gombot.

Ha kikapcsolja a hangjelzéseket, ak-
kor csak akkor m ködnek, amikor
megnyomja a gombokat ill. hibás a
m ködés.

GYERMEKZÁR FUNKCIÓ

E funkció megakadályozza a gyermekeket ab-
ban, hogy játsszanak a kezel panellel.

• A funkció bekapcsolásához egyidej leg ad-
dig tartsa megnyomva a 10  és a 9  gom-
bot, amíg  szimbólum látható a kijelz n.

• A funkció kikapcsolásához egyidej leg ad-
dig tartsa megnyomva a 10  és a 9  gom-
bot, amíg  szimbólum elt nik a kijelz r l.

Bekapcsolhatja a funkciót:
• Miel tt megnyomja a 4  Start/Szünet gom-

bot: a készülék nem indítható.
• Miután megnyomta a 4  Start/Szünet

gombot, az összes gomb és a programvá-
lasztó gomb le van tiltva.

ÁLLANDÓ EXTRA ÖBLÍTÉS
FUNKCIÓ

E funkcióval állandóan megtarthatja az extra
öblítés funkciót, amikor egy új programot állít
be.
• A funkció bekapcsolásához egyidej leg ad-

dig tartsa megnyomva a 6  és a 5  gom-
bot, amíg ki nem gyullad a 7  gomb jelz -
fénye.

• A funkció kikapcsolásához egyidej leg ad-
dig tartsa megnyomva a 6  és a 5  gom-
bot, amíg el nem alszik a 7  gomb jelz fé-
nye.
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PROGRAMOK

Program
H mérséklet

Töltet típusa
maximális töltetsúly

Ciklus
leírás

Funkciók

Pamut
95° - Hideg

Normál szennyezettség
fehér és színes pamut.
maximum 7 kg

Mosás
Öblítés
Hosszú centrifugá-
lás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP
FOLTELTÁVOLÍTÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
ID MEGTAKARÍ-
TÁS1)

 
Pamut+El mosás
95° - Hideg

Er sen szennyezett fehér
és színes pamut.
maximum 7 kg

El mosás
Mosás
Öblítések
Hosszú centrifugá-
lás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP
FOLTELTÁVOLÍTÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
ID MEGTAKARÍ-
TÁS1)

Különlegesen halk
95° - Hideg

Normál szennyezettség
fehér és színes pamut.
maximum 7 kg

A víz a dobban ma-
rad
Öblítések
Hosszú centrifugá-
lás

FOLTELTÁVOLÍTÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
ID MEGTAKARÍ-
TÁS1)

M szál
60° - Hideg

Normál szennyezettség
m szálas vagy kevert
anyagú darabok.
maximum 4 kg

Mosás
Öblítések
Rövid centrifugálás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP
FOLTELTÁVOLÍTÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
ID MEGTAKARÍ-
TÁS1)

Vasaláskönnyít 2)

60° - Hideg

Normál szennyezettség
m szálas szövetek.
maximum 4 kg

Mosás
Öblítések
Rövid centrifugálás

ÖBLÍT STOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
ID MEGTAKARÍ-
TÁS1)

Kímél
40° - Hideg

Normál szennyezettség
kényes anyagok, pl. akril,
viszkóz, poliészter ruha-
nem .
maximum 4 kg

Mosás
Öblítések
Rövid centrifugálás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP
FOLTELTÁVOLÍTÁS
EXTRA ÖBLÍTÉS
ID MEGTAKARÍ-
TÁS1)
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Program
H mérséklet

Töltet típusa
maximális töltetsúly

Ciklus
leírás

Funkciók

 
Gyapjú/Selyem
40° - Hideg

Gépben mosható gyapjú.
Kézzel mosható gyapjú
és «kézi mosás» jelzés-
sel ellátott kényes anyag-
ok.
maximum 2 kg

Mosás
Öblítések
Rövid centrifugálás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP

 
Centrifugálás / víz-
leeresztés3)

Valamennyi textília
A ruha fajtájától függ a
maximális ruhatöltet.

A víz leeresztése
Maximális sebessé-
g  centrifugálási fá-
zis.

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
NINCS CENTRIFUGÁ-
LÁS

Öblítés

Kézzel mosott ruhák. Öblítések
Hosszú centrifugá-
lás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP
EXTRA ÖBLÍTÉS4)

Függönyök
40° - Hideg

Ezzel a programmal füg-
gönyöket moshat. A füg-
gönyben lév  por eltávo-
lítása érdekében a ké-
szülék automatikusan
el mosást alkalmaz.
Az el mosás rekeszébe
ne tegyen semmilyen
mosószert.
maximum 2 kg

El mosás
Mosás
Öblítések
Rövid centrifugálás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP
EXTRA ÖBLÍTÉS

Farmer
60° - Hideg

Minden típusú farmer ru-
házat. Drzsörszéb l ké-
szült ruhadarabok külön-
leges kiegészít kkel.
maximum 7 kg

Mosás
Öblítések
Rövid centrifugálás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP
EXTRA ÖBLÍTÉS
ID MEGTAKARÍ-
TÁS1)

Gyors intenzív
60°-40°

Gyors mosási program,
amely enyhén szennye-
zett fehér/színtartó pamut
vagy kevertszálas ruha-
darabokhoz alkalmas.
maximum 5 kg

Mosás
Öblítések
Hosszú centrifugá-
lás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP
EXTRA ÖBLÍTÉS

20 Min. - 3 kg
30°

Enyhén szennyezett vagy
csupán egyszer viselt pa-
mut és m szálas dara-
bok.

Mosás
Öblítések
Rövid centrifugálás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE

14

www.preciz.hu



Program
H mérséklet

Töltet típusa
maximális töltetsúly

Ciklus
leírás

Funkciók

SUPER ECO5)

Hideg
Kevert szálas szövetek
(pamut és m szálas da-
rabok).
maximum 3 kg

Mosás
Öblítések
Rövid centrifugálás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE
ÖBLÍT STOP
EXTRA ÖBLÍTÉS

ECO  6)

60° - 40°

Normál szennyezettség
fehér és színtartó pamut.
maximum 7 kg

Mosás
Öblítések
Hosszú centrifugá-
lás

CENTRIFUGÁLÁS
SEBESSÉGÉNEK
CSÖKKENTÉSE

1) ha kétszer megnyomja a 6 gombot (Extra gyors id tartam beállítva), javasoljuk a töltet mennyiségének a
csökkentését. Továbbra is megtarthatja a teljes töltetet, de a mosási hatékonyság mérsékl dik.

2) A mosási és centrifugálási fázis kímél bb, hogy megakadályozza a ruhák gy r dését. Ekkor a mosógép
további öblítéseket végez.

3) Az alapértelmezett centrifugálási sebesség pamut ruhadarabokra vonatkozik. Állítsa be a centrifugálási
sebességet. Ellen rizze, hogy megfelel-e a ruháknak. Csak a VÍZLEERESZTÉS program beállításához
válassza ki a NINCS CENTRIFUGÁLÁS lehet séget.

4) Ezzel a funkcióval állíthat be további öblítéseket. Alacsony sebességen kímél  öblítéseket és egy rövid
centrifugálást végez a készülék.

5) Ez a program csökkenti a mosás id tartamát, valamint az energia- és vízfogyasztást. Használjon alacsony
h mérséklet  mosáshoz való speciális mosóport.

6) Megfelel  mosási eredményekhez és az energiafogyasztás csökkentéséhez válassza ezt a programot. A
mosóprogram ideje hosszabb.

FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK

Program1) Energiafogyasztás
(KWh)2)

Vízfogyasztás (li-
ter)2)

Fehér pamut 95 °C 2.4 73

Pamut 60°C 1.5 69

Pamut 40°C 0.9 69

M szál 40°C 0.55 48

Kímél  40°C 0.65 58

Gyapjú/Kézi mosás 30°C 0.35 57

Energiatakarékos programok

Pamut 60°C gazdaságos3) 0.91 49

Pamut 40 °C gazdaságos3) 0.7 49

A pamut 60°C eco és a pamut 40°C eco az átlagosan szennyezett pamut ruhanem
mosásához használatos program. Alkalmasak az átlagosan szennyezett pamut ruha-
nem  mosására, és a leghatékonyabb programok, ami a pamut ruhanem  mosására
vonatkozó energia- és vízfogyasztást illeti. A tényleges vízh mérséklet eltérhet a me-
gadott program-h mérséklett l.

1) A programid t a kijelz n ellen rizheti.
2) A táblázatban szerepl  fogyasztási adatok tájékoztató jelleg ek. Az értékek a ruhák mennyiségét l és

fajtájától, a vízh mérséklett l és a környezeti h mérséklett l függ en változhatnak.
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3) Ezt a programot használják a bevizsgáló intézetek. Megfelel az EN60456 el írásnak.
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AZ ELS  HASZNÁLAT EL TT

1. A leereszt  rendszer m ködtetéséhez,
öntsön 2 liter vizet a mosószer-adagoló
f mosás rekeszébe.

2. Tegyen egy kevés mosószert a mosószer-
adagoló f mosás rekeszébe. Állítsa be és

ruhák nélkül indítson el egy pamut mosá-
sára szolgáló programot a legmagasabb
h mérsékleten. Ez minden szennyez dést
eltávolít a dobból és a tartályból.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

1. Nyissa ki a vízcsapot
2. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati alj-

zatba
3. A készülék bekapcsolásához nyomja meg

az 1  gombot.

4. Tegye a ruhákat a készülékbe.
5. Megfelel  mennyiség  mosószert és ada-

lékokat használjon.
6. Állítsa be a töltet és a szennyez dés típu-

sának megfelel  mosóprogramot.

A MOSNIVALÓ BETÖLTÉSE

1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Helyezze a ruhanem t a dobba, egyszer-

re egy darabot. Rázza meg a ruhákat mi-

el tt a készülékbe helyezné. Ellen rizze,
hogy nem tett-e túl sok ruhát a dobba.

3. Csukja be az ajtót.

Gy z djön meg róla, hogy az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorult be ruha. Ellenke-
z  esetben a víz mosás közben szivároghat
vagy tönkremehet a ruha.

A MOSÓSZER ÉS AZ ADALÉKOK BETÖLTÉSE
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Az el mosási fázis mosószer-rekesze és az áztatási program.
A program indítása el tt töltse be az el mosáshoz és áztatáshoz szükséges
mosószert.

A mosási fázis mosószer-rekesze.
Ha folyékony mosószert használ, akkor közvetlenül a program indítása el tt
töltse be azt.

Folyékony adalék rekesz (öblít szer, keményít ).
A program indítása el tt töltse a terméket a rekeszbe.

Ez jelzi a folyékony adalékok maximális szintjét.

A folteltávolító rekesze.
A program indítása el tt töltse a terméket a rekeszbe, és állítsa be a folteltá-
volító funkciót.

A por és folyadék állagú mosószerek kiválasztására szolgáló terel lap
A por vagy folyadék állagú mosószer használatához fordítsa (fel- vagy lefelé)
a megfelel  helyzetbe.

Mindig tartsa be a mosószer termékek csomagolásán található útmutatásokat.

A terel lap helyzetének az ellen rzése

1. Üközésig húzza ki a mosószer-adagolót.
2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé a

kart.

3. Por állagú mosószer használatához hajt-
sa fel a terel lapot.
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4. Folyékony állagú mosószer használatá-
hoz hajtsa le a terel lapot.

Amikor LE helyzetben van a terel -
lap:
– Ne használjon kocsonyás állagú

vagy s r  folyékony mosószereket.
– Ne töltsön be a teker lapon jelzett

maximumnál több folyékony mosó-
szert.

– Ne állítsa be az el mosási fázist.
– Ne állítsa be a késleltetett indítás

funkciót.

5. Mérje ki a mosó- és az öblít szert.
6. Gondosan zárja be a mosogatószer-ada-

golót. Ellen rizze, hogy a terel lap nem
akadályozza-e a fiók bezárását.

 

PROGRAM KIVÁLASZTÁSA ÉS ELINDÍTÁSA

1. Fordítsa el a programválasztó gombot. A
megfelel  program jelz fénye kigyullad.

2. Piros színnel villog a 4  gomb jelz fénye.
3. Az alapértelmezett h mérséklet és centri-

fugálási sebesség jelenik meg kijelz n. A
megfelel  gombokat nyomja meg a h -
mérséklet és/vagy a centrifugálási sebes-
ség változtatásához.

4. Állítsa be a rendelkezésre álló funkciókat.
Kigyullad a beállított funkció jelz fénye,
vagy a megfelel  szimbólum jelenik meg a
kijelz n.

5. A program elindításához nyomja meg a
4  gombot. Világít a 4  gomb jelz fé-

nye.

PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA

1. Nyomja meg az 4  gombot. A jelz fény
villog.

2. Nyomja meg ismét a 4  gombot. Folyta-
tódik a mosóprogram.

EGY PROGRAM TÖRLÉSE

1. A program törléséhez és a készülék ki-
kapcsolásához az 1  gombot nyomja
meg.

2. A készülék bekapcsolásához az 1  gom-
bot nyomja meg. Most új mosóprogramot
állíthat be.

A készülék nem engedi ki a vizet.

EGY FUNKCIÓ VÁLTOZTATÁSA

Csak néhány funkciót állíthat be a m ködése
megkezdése el tte.
1. Nyomja meg a 4  gombot. A jelz fény

villog.
2. Változtassa meg a beállított funkciót.

A KÉSLELTETETT INDÍTÁS
BEÁLLÍTÁSA

1. Annyiszor nyomja meg ismét az 5  gom-
bot, amíg a kijelz  percek vagy órák szá-
mát nem jelzi ki. Megjelenik a megfelel
szimbólum.

2. Nyomja meg a 4  gombot, a készülék
megkezdi a késleltetett indítás vissza-
számlálást.

Amikor a visszaszámlálás befejez dött,
automatikusan megkezd dik a mosóprog-
ram végrehajtása.
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Miel tt a készülék indítására meg-
nyomja a 4  gombot törölheti vagy
megváltoztathatja a beállított késlelte-
tett indítást.
G zprogram estén nem állíthat be
késleltetett indítást.

TÖRLI A KÉSLELTETETT INDÍTÁST.

1. Nyomja meg a 4  gombot. A megfelel
jelz fény villog.

2. Annyiszor nyomja meg ismételten az 5
gombot, amíg 0’ nem jelenik meg a kijel-
z n.

3. Nyomja meg a 4  gombot. A program
elindul

NYISSA KI AZ AJTÓT

A program vagy a késleltetett indítás m ködé-
se közben a készülék ajtaja zárva van.

A készülék ajtajának nyitásához:

1. Nyomja meg a 4  gombot. Elt nik a kijel-
z r l az ajtózár szimbólum.

2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Zárja be a készülék ajtaját, majd nyomja

meg a 4  gombot. Folytatódik a program
vagy a késleltetett indítás végrehajtása.

Ha túl magas a h mérséklet vagy a
dobban a víz szintje, akkor továbbra
is látható az ajtózár szimbólum, és
nem tudja kinyitni az ajtót. Az ajtó kin-
yitásához tegye a következ ket:
1. Kapcsolja ki a készüléket.
2. Várjon néhány percet.
3. Ellen rizze, nincs-e víz a dobban.

Ha kikapcsolja a készüléket, akkor is-
mét be kell a programot állítania.

MIUTÁN A PROGRAM VÉGET ÉRT

• A készülék automatikusan leáll.
• Hangjelzések hallhatóak.
• Kigyullad a  jelz fény.
• Kialszik a Start/Szünet 4  gomb jelz fé-

nye.
• Elt nik az ajtózár szimbólum.
• A készülék kikapcsolásához nyomja meg

az 1  gombot. A program lejárta után öt
perccel az energiatakarékos funkció auto-
matikusan kikapcsolja a készüléket.

Amikor ismét bekapcsolja a készülé-
ket, akkor a kijelz n a utoljára beállí-
tott program kijelzése látható. Forgas-
sa el a programválasztó gombot egy
új mosóprogram beállításához.

• Szedje ki a ruhákat a dobból. Ellen rizze,
hogy a dob üres-e.

• Tartsa kissé nyitva az ajtót, hogy elkerülje a
penész vagy kellemetlen szagok keletkezé-
sét.

• Zárja el a vízcsapot.

A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
– Rendszeresen forog a dob, hogy megaka-

dályozza a ruhák gy r dését.
– Zárva marad az ajtó.
– Az ajtó kinyitásához le kell a vizet enged-

nie.

A víz leengedéséhez:

1. Szükség esetén csökkentse a centrifugá-
lási sebességet.

2. Nyomja meg a Start/szünet gombot 4  .
A készülék leereszti a vizet és centrifugál.

3. A program befejezése után elt nik az ajtó-
zár szimbólum, kinyithatja az ajtót.

4. Kapcsolja ki a készüléket.

A készülék leereszti a vizet, és körül-
belül 18 óra elteltével automatikusan
centrifugál.
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HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK

A RUHA TÖLTET

• A következ k szerint válogassa szét a ru-
hákat: fehér, színes, m szálas, kényes és
gyapjúruhák.

• Tartsa be a mosási útmutatásokat, melyek
a ruhák kezelési címkéin találhatóak.

• Ne mosson együtt fehér és színes darabo-
kat.

• Egyes színes darabok elszínez dhetnek az
els  mosásnál. Célszer  az els  mosásnál
külön mosni a darabokat.

• Gombolja be a párnahuzatokat, húzza ös-
sze a cipzárakat, kapcsolja be a kapcsokat
és patentokat. Kösse össze az öveket.

• Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a dara-
bokat.

• Fordítsa ki a többréteg  anyagokat, gyapjút
és festett ábrákkal ellátott darabokat.

• Távolítsa el a makacs szennyez déseket.
• Különleges mosószerrel mossa az er sen

szennyez déseket.
• Legyen körültekint  a függönyök esetében.

Vegye ki az akasztókat vagy tegye mosó-
zsákba vagy párnahuzatba a függönyöket.

• Ne mossa következ ket a készülékben:
– Szegetlen vagy vágásokkal ellátott ru-

hák.
– Merevített melltartók.
– Használjon mosózsákot kis darabok mo-

sására.
• Centrifugálási fázisban egyensúlyi problé-

mákat okozhat egy nagyon kicsi darab.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a tartály-
ban a darabokat, majd indítsa újra a centri-
fugálási fázist.

MAKACS SZENNYEZ DÉSEK

Egyes szennyez dések esetében nem ele-
gend  a víz és a mosószer.
Célszer  az ilyen szennyez déseket a darab
készülékbe tétele el tt eltávolítani.

Különleges folteltávolítók állnak rendelkezés-
re. Azt a különleges folteltávolítót használja,
mely megfelel a folt és az anyag jellegének.

MOSÓSZEREK ÉS
ADALÉKANYAGOK

• Csak mosógépek számára készült mosó-
szereket és adalékokat használjon

• Ne keverje a különböz  fajtájú mosószere-
ket.

• A környezet védelme érdekében ne hasz-
náljon a szükségesnél több mosószert.

• Mindig tartsa be a mosószer termékek cso-
magolásán található útmutatásokat.

• Az anyag fajtájának és színének, a prog-
ram h mérsékletének és a szennyezettség
mértékének megfelel  termékeket használ-
ja.

• Ha folyékony mosószereket használ, akkor
ne állítsa be az el mosási fázist.

• Ha a készüléke nem rendelkezik terel la-
pos mosószer-adagolóval, akkor adagoló
labdába tegye a folyékony mosószereket.

VÍZKEMÉNYSÉG

Ha nagy vagy közepes a vízkeménység a kör-
zetében, akkor célszer  vízlágyítót használni
a mosógépekben. Olyan körzetekben, ahol
alacsony a vízkeménység nem szüksége víz-
lágyító használata.
A körzetében lév  vízkeménység megérdekl -
déséhez a helyi vízellátó vállalathoz forduljon.
Mindig tartsa be a mosószer termékek csoma-
golásán található útmutatásokat.
A vízkeménységet különböz  mértékegysé-
gekkel mérik:
• Német fok (dH°)
• Francia fok (°TH).
• mmol/l (millimol per liter, a vízkeménység

nemzetközi mértékegysége).
• Clarke fok.
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Vízkeménységi táblázat

Polcma-
gasság Típus

Vízkeménység

°dH °T.H. mmol/l Clarke

1 lágy 0-7 0-15 0-1.5 0-9

2 közepes 8-14 16-25 1.6-2.5 10-16

3 kemény 15-21 26-37 2.6-3.7 17-25

4 nagyon ke-
mény

> 21 > 37 >3.7 >25
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ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS

VIGYÁZAT

Bontsa a készülék hálózati csatlakozását tisz-
títás el tt.

VÍZK TELENÍTÉS

Vízk képz  anyagokat tartalmaz az általunk
használt víz. Ha szükséges, akkor a vízk  el-
távolítására használjon vízlágyítót.
Különleges, mosógépek számára készült ter-
méket használjon. Mindig tartsa be a termék-
ek csomagolásán található gyártói útmutatá-
sokat.
Ezt a ruhamosástól külön végezze.

KÜLS  TISZTÍTÁS

Csak szappannal és meleg vízzel tisztítsa a
készüléket. Hagyjon minden felületet megszá-
radni.

FIGYELEM
Ne használjon alkoholt, oldószereket
vagy vegyszereket.

KARBANTARTÁSI MOSÁS

Az alacsony h mérséklet  programok haszná-
lata esetén el fordulhat, hogy mosószer ma-

rad a dobban. Rendszeresen végezzen kar-
bantartási mosást. Ezt a következ képp vé-
gezze:
• Szedje ki a ruhákat a dobból.
• Válassza ki a legmelegebb pamutmosási

programot
• Megfelel  mennyiség , biológiai tulajdon-

ságokkal rendelkez  por alakú mosóport
használjon.

Minden mosás után hagyja egy ideig nyitva az
ajtót, hogy megakadályozza penészképz dét,
és kiengedje a kellemetlen szagokat.

DOB

Rendszeresen ellen rizze a dobot, hogy me-
gakadályozza vízk - és rozsdarészecskék
képz dését.
Csak erre a célra szolgáló termékeket hasz-
náljon a rozsdarészecskék dobról való eltávo-
lítására.
Ennek elvégzéséhez:
• Rozsdamentes acélhoz készült termékkel

tisztítsa meg a dobot.
• Egy kevés mosószerrel, maximális h mér-

sékleten, pamut mosására szolgáló rövid
programot indítson.

AZ AJTÓ TÖMÍTÉSE

Rendszeresen ellen rizze a tömítést, és min-
den idegen tárgyat távolítson el a bels  rész-
ér l.
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MOSÓSZER-ADAGOLÓ

A mosószer-adagoló tisztítása:

1

2

1. Nyomja meg a kart.
2. Húzza ki az adagolót.

3. Szerelje ki a folyékony adalék rekesz fel-
s  részét.

4. Tisztítsa le vízzel a részeit.

5. Kefével tisztítsa ki az adagoló mélyedé-
sét.

6. Tegye vissza a mélyedésbe az adagolót.

LEERESZT  SZIVATTYÚ

Rendszeresen ellen rizze a leereszt
szivattyút, és ellen rizze annak tiszta-
ságát.

A következ  esetekben tisztítsa meg a sziv-
attyút:
• A készülék nem engedi ki a vizet.
• Nem tud fordulni a dob.
• Szokatlan zaj hallható a készülékb l, mivel

a leereszt  szivattyú m ködésének akadá-
lyozása miatt.

• Riasztási kód jelenik a kijelz n, mivel prob-
léma van a vízleeresztéssel.

VIGYÁZAT
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódu-

gót a hálózati csatlakozóaljzatból.
2. Ne vegye ki a sz r t, amíg m kö-

dik a készülék. Ne tisztítsa a lee-
reszt  szivattyút, ha forró a ké-
szülékben lév  víz. A leereszt
szivattyú tisztítása el tt hidegnek
kell a víznek lennie.
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A leereszt  szivattyú tisztításhoz:

1. Nyissa ki a leereszt  szivattyúnál lév  aj-
tót.

2. Nyissa ki a lehajtható ajtót a kivételhez.

3. A kifolyó víz felfogására tegyen egy tar-
tályt leereszt  szivattyú mélyedése alá.

4. Nyomja meg a két kart, és húzza el refe-
lé kifolyócsövet, hogy kifolyhasson a víz.

1

2

5. Amikor megtelt vízzel a tartály, akkor te-
gye vissza kifolyócsövet, és ürítse ki a
tartályt. Addig ismételje a 4. és 5. lépést,
amíg már nem folyik ki több víz a lee-
reszt  szivattyúból.

6. Húzza vissza a kifolyócsövet, és a kivé-
telhez fordítsa el a sz r t.

7. Távolítsa el a szöszöket és tárgyakat a
szivattyúból.

8. Ellen rizze, hogy el lehet fordítani a sziv-
attyú lapátkerekét. Ha nem sikerül, for-
duljon szakszervizhez.
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1

2
9. A vízcsap alatt tisztítsa meg a sz r t,

majd tegye vissza a szivattyút a vezet i-
be.

10. Ellen rizze, hogy megfelel en meghúz-
ta-e a sz r t, hogy megel zze a szivár-
gásokat.

11. Hajtsa vissza a lehajtható ajtót, majd
csukja be a szivattyú ajtaját.

A BEFOLYÓCS  ÉS A
SZELEPSZ R

Akkor lehet szükség a sz r k megtisztítására,
ha:
• A készülék nem tölt be vizet.
• Ha hosszú id t vesz igénybe a készülék

vízzel való megtöltése.

• A 4  gomb visszajelz je villog, és ezzel
kapcsolatos riasztás látható a kijelz n. Ol-
vassa el a „Hibaelhárítás” cím  részt.

VIGYÁZAT
Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
hálózati csatlakozóaljzatból.

A bemeneti vízsz r k tisztítása:

1. Zárja el a vízcsapot.
2. Csavarja le a befolyócsövet a csapról.
3. Tisztítsa meg a befolyócs ben lév  sz r t

egy kemény sörtéj  kefével.

4. Vegye le a befolyócsövet a készülék há-
toldaláról.

5. Tisztítsa meg a szelepben lév  sz r t
egy kemény sörtéj  kefével.

45°

35°

6. Szerelje vissza a befolyócsövet. A vízszi-
várgás elkerülése érdekében ellen rizze,
hogy a vízcsatlakoztatások szorosan
meg vannak-e húzva.

7. Nyissa ki a vízcsapot.

VÉSZLEERESZTÉS

Hibás m ködés miatt a készülék nem tudja a
vizet leereszteni.
Ha ez történik, akkor végezze le a 'Leereszt
szivattyú tisztításához' cím  rész (1) - (6) lé-
péseiben leírtakat.

Szükség esetén, tisztítsa meg a szivattyút.
Tegye vissza a kifolyócsövet, és zárja a lee-
reszt  sz r  lehajtható fedelét.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi le a
vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia a leeresz-
t  rendszert:

26

www.preciz.hu



1. Öntsön 2 liter vizet a mosószer-adagoló
f mosás rekeszébe.

2. A víz leeresztésére indítsa el a programot.

FAGYVESZÉLY

Ha olyan helyen van a készülék elhelyezve,
ahol 0°C alatt lehet a h mérséklet, akkor en-
gedje ki a megmaradt vizet a befolyócs b l és
a leereszt  szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a há-

lózati csatlakozóaljzatból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a befolyócsövet

4. Tegye a befolyócs  két végét egy tartály-
ba, és hagyja a cs b l kifolyni a vizet.

5. Ürítse ki a leereszt  szivattyút. Tekintse át
a vészleeresztési eljárást

6. Amikor üres a vízszivattyú, akkor szerelje
ismét vissza a befolyócsövet.

VIGYÁZAT
Ellen rizze, hogy a magasabb-e 0
°C-nál a h mérséklet, miel tt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem felel s az alacsony h -
mérsékletek miatt keletkez  károkért.
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HIBAELHÁRÍTÁS

A készülék nem indul el, vagy m ködés köz-
ben leáll.
El ször próbálja meg kiküszöbölni a problé-
mát (lásd a táblázatot). Ha nem sikerül, fordul-
jon szakszervizhez.

Egyes problémák esetén hangjelzések
hallhatóak, és riasztási kód jelenik meg a
kijelz n:
•  - A készülék nem tölt be vizet.

•  - A készülék nem ereszti le a vizet.
•  - Nem megfelel en nyílik vagy záró-

dik a készülék ajtaja.
•  - A túlcsordulás-gátló bekapcsolt.

VIGYÁZAT
Miel tt ellen rizné, kapcsolja ki a ké-
szüléket.

Jelenség Lehetséges ok Lehetséges megoldás

A készülék nem tölt
be vizet.

A vízcsap zárva van. Nyissa ki a vízcsapot

 A befolyócs  sérült. Ügyeljen rá, hogy a befolyócsövön ne
legyen sérülés.

 Eltöm dtek a befolyócs  sz -
r i.

Tisztítsa meg a sz r ket. Olvassa el
az „Ápolás és tisztítás” cím  fejezetet.

 A vízcsap eltöm dött vagy
vízköves.

Tisztítsa ki a vízcsapot.

 A befolyócs  csatlakozása
nem megfelel .

Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás meg-
felel  legyen.

 A víznyomás túl alacsony. Forduljon a helyi vízszolgáltatóhoz.

A készülék nem enge-
di ki a vizet.

Megsérült a kifolyócs . Ügyeljen rá, hogy a kifolyócsövön ne
legyen sérülés.

 Eltöm dött a leereszt  sziv-
attyú.

Tisztítsa meg a leereszt  szivattyú
sz r jét. Olvassa el az „Ápolás és tisz-
títás” cím  fejezetet.

 A kifolyócs  csatlakozása
nem megfelel .

Ügyeljen rá, hogy a csatlakozás meg-
felel  legyen.

 Leereszt  fázis nélkül van a
program beállítva.

Állítsa be a leereszt  programot.

 Be van kapcsolva az 'Öblít -
stop' funkció.

Állítsa be a leereszt  programot.

Nem megfelel en nyí-
lik vagy záródik a ké-
szülék ajtaja.

 Zárja be megfelel en a készülék ajta-
ját.

A túlcsordulás-gátló
bekapcsolt.

 • Válassza le a készüléket a hálózat-
ról.

• Zárja el a vízcsapot.
• Forduljon szakszervizhez.

A centrifugálási fázis
nem m ködik

Centrifugálási fázis ki van
kapcsolva.

Állítsa be a centrifugálási programot.
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Jelenség Lehetséges ok Lehetséges megoldás

 Eltöm dött a leereszt  sziv-
attyú.

Tisztítsa meg a leereszt  szivattyú
sz r jét. Olvassa el az „Ápolás és tisz-
títás” cím  fejezetet.

 Egyensúlyi problémák van-
nak a ruhatöltettel.

Ilyen esetben kézzel rendezze el a tar-
tályban a darabokat, majd indítsa újra
a centrifugálási fázist.

A program nem indul
el.

A hálózati csatlakozódugó
nincs megfelel en csatlakoz-
tatva a hálózati csatlakozóalj-
zatba.

Csatlakoztassa a hálózati vezetéket.

 Az elektromos olvadóbiztosí-
tó kiégett.

Cserélje ki a biztosítékot vagy kapcsol-
ja fel a megszakítót.

 Nem nyomta meg a 4  gom-
bot.

Nyomja meg a 4  gombot.

 Késleltetett indítás van beál-
lítva.

A program azonnali elindításához tö-
rölje a késleltetett indítást.

 Be van a Gyerekzár funkció
kapcsolva.

Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót.

Víz van a padlón. Szivárgások fordulnak el  a
vízcsövek csatlakozásainál.

Ügyeljen rá, hogy meg legyenek a
csatlakozások húzva.

 Szivárgások fordulnak el  a
leereszt  szivattyúnál.

Ellen rizze, hogy szoros illeszkedik-e
a leereszt  szivattyú sz r je.

 Megsérült a kifolyócs . Ügyeljen rá, hogy a befolyócsövön ne
legyen sérülés.

Nem tudja kinyitni a
készülék ajtaját.

M ködik a mosóprogram. Hagyja, hogy befejez djön a mosó-
program.

 Víz van a dobban. Állítsa be a Vízleeresztés vagy a Cent-
rifugálás programot

A készülékb l szokat-
lan zajok hallatsza-
nak.

Nincs szintbe állítva a készü-
lék.

Állítsa szintbe a készüléket. Olvassa el
az “Üzembe helyezés” cím  részt.

 Ne távolította el a csomago-
lást és/vagy a szállítási rögzí-
t csavarokat.

Távolítsa el a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzít csavarokat. Olvassa el
az “Üzembe helyezés” cím  részt.

 A töltet túl kicsi. Tegyen több ruhát a dobba.

A készülék azonnal
megtelik vízzel, majd
azonnal leereszti azt.

A kifolyócs  vége túl alacso-
nyan van.

Ellen rizze, hogy megfelel  helyzet-
ben van-e a kifolyócs .

Nem kielégít  a mo-
sás eredménye.

Nem elegend  vagy nem
megfelel  a használt mosó-
szer.

Növelje a mosószer mennyiségét,
vagy használjon másikat.

 A ruhák mosása el tt nem tá-
volította el a makacs szen-
nyez déseket.

A makacs foltok kezelésére használjon
a kereskedelemben kapható terméke-
ket.
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Jelenség Lehetséges ok Lehetséges megoldás

 Nem megfelel  h mérsékle-
tet állított.

Ellen rizze, hogy megfelel  h mérsék-
letet állított-e be.

 Túl nagy a ruhatöltet. Csökkentse a ruhatöltetet.

Ellen rzés után kapcsolja be a készüléket. A
program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a meghibásodás ismét jelentkezik, fordul-
jon a szervizhez.

Ha a kijelz  a fentiekt l eltér  hibakódot mu-
tat, forduljon a szervizhez.
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ÜZEMBE HELYEZÉS

A CSOMAGOLÁS ELTÁVOLÍTÁSA

1. Használj a keszty t. Távolítsa el a küls
fóliát. Ha szükséges, használjon egy ér-
mét.

2. Vegye le a fels  kartonlemezt.
3. Távolítsa el a polisztirol csomagolóanya-

gokat.

4. Távolítsa el a bels  fóliát.

5. Nyissa ki az ajtót. Vegye ki a polisztirol
darabot az ajtótömítésb l, és minden
mást a dobból.
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6. Tegye az elüls  részt a készülék mögé a
padlóra. Gondosan tegye rá a hátsó ol-
dalával a készüléket. Ellen rizze, hogy
nem sérültek-e a töml k.

1

2

7. Vegye ki az alsó polisztirol lapot.
8. Állítsa fel függ leges helyzetbe a készü-

léket.

9. Vegye ki a hálózati kábelt és a kifolyó-
csövet a cs tartókból.

10. Csavarozza ki a három csavart. A készü-
lékhez mellékelt kulcsot használja.

11. Húzza ki a m anyag távtartókat.
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12. Tegye a m anyag sapkákat a helyükre.
A felhasználói kézikönyv zacskójában ta-
lálhatóak a sapkák.

VIGYÁZAT
A készülék üzembe helyezése el tt
távolítson el minden csomagolóanya-
got és szállítási rögzít csavart.

Célszer  meg rizni a csomagolást és
a szállítási rögzít csavarokat arra az
esetre, amikor szállítja a készüléket.

ELHELYEZÉS ÉS VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁS

x4

• A készüléket kemény, egyenletes padlófel-
ületen kell elhelyezni.

• Ellen rizze, hogy sz nyeg nem akadályoz-
za a készülék alján a leveg  keringését.

• Ellen rizze, hogy nem ér-e a készülék fal-
hoz vagy máshoz

• A szintbe állításhoz lazítsa vagy húzza meg
a lábakat. A készülék megfelel  beállítsa
megakadályozza a készülék m ködése
közben a rezgést, zajt és a készülék moz-
gását.

• Szintben és szilárdan kell a készüléknek
állnia.

FIGYELEM
Ne tegyen a szintbe állítás érdekében
kartont, fát vagy ehhez hasonló
anyagokat a készülék lábai alá.
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A BEFOLYÓCS

35
O

35
O

45
O

45
O

• Csatlakoztass a készülékhez a csövet.
Csak balra vagy jobbra fordítsa a befolyó-
csövet. A megfelel  helyzet igazításhoz la-
zítsa meg a gy r s anyát.

• Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4"-os
csavarmenetes csaphoz.

FIGYELEM
Ellen rizze, hogy nincs-e a csatlako-
zásoknál szivárgás.

Ne használjon hosszabbító töml t, ha
túl rövid a befolyócs . A befolyócs
cseréje érdekében forduljon a szer-
vizközponthoz.

Aquastop eszköz

A

Aquastop eszközzel rendelkezik a befolyócs .
Ezen eszköz megakadályozza a természetes
öregedés miatt a cs ben el forduló vízszivár-
gásokat. Hibát jelez az „A“ ablak piros része.
Ha ez történik, akkor zárja el a vízcsapot, és a
cs  cseréje érdekében forduljon a szervizköz-
ponhoz.

VÍZLEERESZTÉS

Különböz  módjai vannak a leereszt  cs
csatlakoztatásának:
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M anyag töml vezet vel.

 

• A mosdó szélén.
• Ellen rizze, hogy a m anyag vezet  nem

mozdulhat el, amikor a készülék leeresztést
végez. Rögzítse a vízcsaphoz vagy a fal-
hoz a vezet t.

• Egy szell zési lehet séget biztosító álló-
cs höz.

Lásd az ábra. Közvetlenül a lefolyó cs be,
60 cm-nél nem kisebb, és 100 cm-nél nem
nagyobb magasságba. A lefolyó cs  végé-
nek mindig leveg znie kell, azaz a lefolyó
cs vezeték bels  átmér jének nagyobbnak
kell lennie, mint a lefolyó cs  küls  átmér -
je.

M anyag cs vezet  nélkül.

• Egy lefolyó szifonhoz.

Lásd az ábra. Dugja a lefolyó csövet a szi-
fonba, és egy kapoccsal rögzítse. Ellen riz-
ze, hogy a ívet képez-e a cs , hogy mega-
kadályozza a szennyez dések mosdóból a
készülékbe jutását.

• Közvetlenül a helység falában lév  beépí-
tett lefolyó cs höz, és egy kapoccsal rögzí-
tse.
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Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja
meg a kifolyó csövet. Forduljon a
szervizközponthoz másik kifolyó cs -
ért vagy a hosszabbításért.

36

www.preciz.hu



 

SERVIS

Pred skontaktovaním servisného
oddelenia skontrolujte, i máte k
dispozícii tieto informácie. Informácie
nájdete na typovom štítku.

Model
Výrobné íslo
Sériové íslo

V tejto príru ke používatel’a sa
používajú nasledujúce symboly:

Upozornenie - Dôležité bezpe nostné
pokyny.

Všeobecné informácie a tipy

Environmentálne informácia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez
predchádzajúceho upozornenia.
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PRE DOKONALÉ VÝSLEDKY

akujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok zna ky AEG. Vytvorili sme ho tak, aby
vám poskytol dokonalý výkon po mnoho rokov, za pomoci inova ných technológií,
ktoré u ah ujú život - vlastností, ktoré u bežných spotrebi och nenájdete. Venujte,
prosím, nieko ko minút pre ítaniu si tohto návodu, aby ste svoj spotrebi  využili o
najlepšie.

PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL

V internetovom obchode AEG nájdete všetko, o potrebujete, aby vaše spotrebi e
AEG skvelo vyzerali a bezchybne pracovali. Spolu so širokou ponukou príslušenstva
navrhnutého a vytvoreného pod a najvyšších kvalitatívnych noriem, aké by ste
o akávali - od špeciálnych košíkov na príbor, držiakov na f aše až po vrecká na jemnú
bielize …

Navštívte náš internetový obchod na
www.aeg.com/shop

Navštívte našu stránku, kde nájdete:

- Produkty
- Brožúry
- Návody na použitie
- Riešenie problémov
- Servisné informácie

www.aeg.com
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 BEZPE NOSTNÉ POKYNY

Pred inštalovaním a použitím si pozorne
pre ítajte tento návod:

• V záujme vašej bezpe nosti a ochrany
vášho majetku

• V záujme ochrany životného prostre-
dia

• V záujme správnej obsluhy spotre-
bi a.

Tieto pokyny vždy uchovávajte v blízko-
sti spotrebi a, a to aj vtedy, ak sa
pres ahujete alebo spotrebi  darujete
inej osobe.
Výrobca nie je zodpovedný za škody
spôsobené nesprávnou inštaláciou a
používaním.

BEZPE NOS  DETÍ
A ZRANITE NÝCH OSÔB

• Tento spotrebi  nesmú obsluhova
osoby (vrátane detí) so zníženou fy-
zickou, zmyslovou alebo mentálnou
spôsobilos ou, ani osoby s nedosta-
to nými skúsenos ami alebo zna-
los ami. Tieto osoby musia by  pod
doh adom osoby zodpovednej za ich
bezpe nos  alebo ich táto osoba mu-
sí pou i  o správnom používaní spo-
trebi a.

• Všetky obaly uschovajte mimo dosa-
hu detí. Hrozí nebezpe enstvo udu-
senia alebo úrazu.

• Pracie prostriedky uschovajte mimo
dosahu detí.

• Ke  sú dvierka spotrebi a otvorené,
nedovo te de om ani domácim zvie-
ratám, aby sa k nemu priblížili.

• Pred zatvorením dvierok spotrebi a
sa uistite, že sa v bubne nenachádza-
jú deti ani domáce zvieratá.

• Ak má spotrebi  detskú poistku, od-
porú ame ju zapnú .

BEZPE NOS  DETÍ

• Ke  zapnete túto poistku, nemôžete
zatvori  dvierka. Tak zabránite tomu,
aby v bubne ostali zatvorené deti ale-
bo domáce zvieratá. Túto poistku za-
pnete tak, že ju oto íte v smere hodi-

nových ru i iek, až kým drážka nebu-
de vo vodorovnej polohe. Túto poist-
ku vypnete tak, že ju oto íte proti
smeru hodinových ru i iek, až kým
drážka nebude vo zvislej polohe.

VŠEOBECNÉ BEZPE NOSTNÉ
POKYNY

• Spotrebi  nepoužívajte na profesio-
nálne použitie. Spotrebi  je ur ený
iba na domáce použitie.

• Neupravujte technické vlastnosti toh-
to spotrebi a. Hrozí nebezpe enstvo
zranenia alebo poškodenia spotre-
bi a.

• Hor avé produkty alebo veci, ktoré
obsahujú hor avé látky, nevkladajte
do spotrebi a, do jeho blízkosti ani
na . Hrozí nebezpe enstvo výbuchu
alebo požiaru.

• Dodržiavajte bezpe nostné pokyny
na obale pracieho prostriedku, aby
ste predišli poleptaniu o í, úst alebo
hrdla.

• Uistite sa, že ste z oble enia odstráni-
li všetky kovové predmety. Tvrdé a
ostré predmety môžu spotrebi  po-
škodi .

• Po as spusteného programu sa ne-
dotýkajte skla dvierok. Sklo môže by
horúce (iba pri spotrebi och s pred-
ným plnením).

OŠETROVANIE A ISTENIE

• Spoterbi  vypnite a vytiahnite jeho
zástr ku zo zásuvky elektrickej siete.

• Spotrebi  nepoužívajte bez filtrov.
Skontrolujte, i sú filtre namontované
správne. Nesprávna montáž môže
vies  k únikom vody.
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INŠTALÁCIA
• Spotrebi  je ažký, pri jeho pre-

miest ovaní si dajte pozor.

• Spotrebi  nepresúvajte bez preprav-
ných skrutiek, mohlo by dôjs  k po-
škodeniu vnútorných sú astí, úniku
vody alebo prevádzkovým problé-
mom.

• Poškodený spotrebi  neinštalujte ani
nepripájajte.

• Uistite sa že ste odstránili všetok obal
a prepravné skrutky.

• Pred inštaláciou skontrolujte, i je zá-
str ka odpojená od zásuvky elektric-
kej siete.

• Zapojenie do elektrickej siete, pripo-
jenie do vodovodného a kanaliza né-
ho potrubia a namontovanie spotre-
bi a smie vykona  len kvalifikovaná
osoba. Predchádza sa tak riziku kon-
štruk ného poškodenia alebo zrane-
nia.

• Spotrebi  neinštalujte ani nepoužívaj-
te na mieste, kde teplota môže kles-
nú  pod 0 °C.

• Ak spotrebi  umiestnite na podlahu s
kobercom, uistite sa, že vzduch me-
dzi spotrebi om a kobercom môže
vo ne cirkulova . Pomocou noži iek
nastavte potrebný priestor medzi
spotrebi om a kobercom.

Pripojenie na vodovodné
potrubie

• K spotrebi u nepripájajte už použité
hadice. Používajte iba nové hadice.

• Uistite sa, že hadice na vodu nie sú
poškodené.

• Spotrebi  nepripájajte k novým po-
trubiam ani k potrubiam, ktoré neboli
dlho používané. Nechajte vodu tiec

nieko ko minút, až potom pripojte
prívodnú hadicu.

• Pri prvom použití spotrebi a sa uisti-
te, že z hadíc a prípojok neuniká vo-
da.

Elektrické zapojenie
• Zabezpe te, aby bol spotrebi  uzem-

nený.

• Skontrolujte, i elektrické údaje uve-
dené na typovom štítku spotrebi a
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete.

• Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.

• Nepoužívajte rozdvojky ani predlžo-
vacie prívodné káble. Hrozí nebez-
pe enstvo požiaru.

• Nevymie ajte ani neupravujte elek-
trický kábel. Obrá te sa na servisné
stredisko.

• Uistite sa, že zástr ka a napájací kábel
nie sú poškodené.

• Zástr ku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Skontrolujte, i je na-
pájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.

• Pri odpájaní spotrebi a od elektrickej
siete ne ahajte za napájací kábel. Vž-
dy ahajte zástr ku.

LIKVIDÁCIA SPOTREBI A

1. Vytiahnite zástr ku napájacieho káb-
la zo zásuvky elektrickej siete.

2. Odrežte elektrický kábel a zlikviduj-
te ho.

3. Zlikvidujte práchytku dvierok. Tak
zabránite uviaznutiu detí alebo zvie-
rat v spotrebi i. Hrozí riziko uduse-
nia (iba pri spotrebi och plnených
spredu).
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 OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OBALOVÝ MATERIÁL

Recyklujte materiály so symbolom  .
Obal ho te do príslušných kontajnerov
na recykláciu.

EKOLOGICKÉ TIPY

Ak chcete pomôc  chráni  životné pro-
stredie a šetri  vodu a energiu, dodržia-
vajte tieto pokyny:
• Pri praní bežne zne istenej bielizne
nastavte program bez fázy predpiera-
nia.

• Prací program vždy spúš ajte s maxi-
málnou nápl ou bielizne.

• V prípade potreby použite ods-
tra ova  škv n, ak periete pri nízkej
teplote.

• Aby ste používali správne množstvo
pracieho prostriedku, zistite si tvr-
dos  vody vo vašej lokalite.

Symbol  na výrobku alebo na jeho
obale, návode na použitie a záru nom
liste znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádza  ako s komunálnym
odpadom. Namiesto toho je potrebné
ho odovzda  do najbližšieho zmluvného
zberného dvora vykonávajúceho zber
odpadu z elektrozariadení za ú elom
jeho alšieho zhodnotenia a
spracovania, prípadne predajni pri kúpe
nového výrobku, ak táto predaj a
uskuto uje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom
tak, aby sa predišlo jeho negatívnym
vplyvom na životné prostredie a udské
zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.

TEHNI NE INFORMACIJE

Rozmery Šírka/výška/h bka 600 / 850 / 605 mm

 Celková h bka 640 mm

Zapojenie do elektrickej
siete:

Elektrické napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia

230 V
2200 W

10 A
50 Hz

Tlak pritekajúcej vody Minimálny 0,5 bar (0,05 MPa)

 Maximálny 8 bar (0,8 MPa)

Prívod vody 1)  Studená voda

Maximálna hmotnos  ná-
plne

Bavlna 7 kg

Rýchlos  odstre ovania Maximálna 1200 ot./min. (L 75270 FL)
1400 ot./min. (L 75470 FL)

1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.
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POPIS VÝROBKU

1 2 3 8 9

5

6

7

4

10

11

12

1 Pracovná plocha

2 Dávkova  pracieho prostriedku

3 Ovládací panel

4 Rukovä  dvierok

5 Typový štítok

6 Vypúš acie erpadlo

7 Noži ky na vyrovnanie spotrebi a

8 Hadica na vypúš anie vody

9 Ventil prívodu vody

10 Elektrický prípojný kábel

11 Prepravné skrutky

12 Noži ky na vyrovnanie spotrebi a

PRÍSLUŠENSTVO

1 2

34

1 Maticový k ú

Na odstránenie prepravných skru-
tiek.

2 Plastové veká

Na zatvorenie otvorov v zadnej asti
spotrebi a po odstránení preprav-
ných skrutiek.

3 Prívodná hadica s ochranou proti
vytopeniu

Na ochranu pred možným únikom
vody

4 Plastové držadlo hadice

Na pripevnenie odtokovej hadice k
okraju umývadla.
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OVLÁDACÍ PANEL

20 Min. - 3 kg

ECO

SUPER ECO

45678910

1 2 3

1 Tla idlo Zap/Vyp  

2 Ovláda  programov  

3 Displej  

4 Tla idlo Štart/Prestávka

5 Tla idlo Posunutý štart

6 Tla idlo úspory asu

7 Tla idlo EXTRA PLÁKANIE

8 Tla idlo Škvrny

9 Tla idlo zníženia rýchlosti odstre ovania

10 Tla idlo teploty

TLA IDLO ZAP/VYP 1

Ak chcete spotrebi  zapnú  alebo vy-
pnú , stla te toto tla idlo. Ke  sa spo-
trebi  zapne, zaznie zvukový signál.
V snahe ušetri  energiu funkcia AUTO
Stand-by automaticky vypne spotrebi ,
aby sa znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
• Ak spotrebi  pred stla ením tla idla

4  nepoužívate 5 minút.

– Všetky nastavenia sa zrušia.
– Stla ením tla idla 1  spotrebi
znovu zapnete.

– Znovu nastavte prací program a
všetky ostatné vo by.

• Po 5 minútach od skon enia pracieho
programu. Pozrite si as  „Na konci
programu“.

OVLÁDA  PROGRAMU 2

Otá aním tohto ovláda a nastavíte pro-
gram. Rozsvieti sa ukazovate  príslušné-
ho programu.
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DISPLEJ 3

A B C D

Displej zobrazuje:

A • Maximálna teplota daného programu.

B • Predvolená rýchlos  odstre ovania daného programu.

• „Bez odstre ovania“1) a symboly „Plákanie stop“.

C • Symboly na displeji.2)

Symboly Opis

Fáza prania

Fázy plákania

Fáza odstre ovania

Detská poistka

Ak je zobrazený tento symbol, nie je možné otvori  dvierka
spotrebi a.
Dvierka môžete otvori  až vtedy, ke  symbol zhasne.

Ak sa program skon il, ale symbol stále svieti:

• V bubne prá ky je voda.

• Je zapnutá funkcia „Plákanie stop“.

funkcia Posunutý štart
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D • as programu

Po spustení programu sa tento as znižuje po minútach.
• Posunutý štart

Po stla ení tla idla posunutého štartu sa na displeji zobrazí as posunuté-
ho štartu.

• Poruchové kódy

Ak má spotrebi  poruchu, na displeji sa zobrazia poruchové kódy. Pozrite
kapitolu „Riešenie problémov“.

• Err

Displej zobrazí túto správu na nieko ko sekúnd v týchto prípadoch:
– Nastavili ste funkciu, ktorú nie je možné použi  pre daný program.
– Pokúsili ste sa zmeni  spustený program.

Ukazovate  tla idla Štart/prestávka 4  bliká.
•

Program sa skon il.

1) K dispozícii iba pre program odstredenie/vypustenie.
2) Symbol sa na displeji zobrazí po nastavení príslušnej fázy alebo funkcie.

TLA IDLO ŠTART/PRESTÁVKA

4

Stla ením tla idla 4  spustíte alebo
prerušíte program.

TLA IDLO POSUNUTÝ ŠTART

5

Stla ením tla idla 5  odložíte spustenie
programu v rozsahu 30 minút až 20 ho-
dín.

TLA IDLO ÚSPORA ASU 6

Stla ením tla idla 6  skrátite trvanie
programu.
• Pri bežne zne istenej bielizni jedným

stla ením nastavte možnos  „Skráte-
né trvanie“.

• Pri ve mi mierne zne istenej bielizni
stla te tla idlo dvakrát. Nastaví sa
možnos  „Extra rýchly“.

Niektoré programy akceptujú
iba jednu z týchto funkcií.

TLA IDLO EXTRA PLÁKANIE

7

Stla ením tla idla 7  pridáte do pro-
gramu fázy plákania.
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na pracie prostriedky a v
oblastiach s mäkkou vodou.

TLA IDLO ŠKVRNY 8

Stla ením tla idla 8  pridáte do pro-
gramu fázu odstra ovania škv n.
Túto funkciu použite pri oble ení s
odolnými škvrnami.
Pri nastavovaní tejto funkcie pridajte do
priehradky  odstra ova  škv n.

Táto funkcia pred ži trvanie pro-
gramu.
Táto funkcia nie je k dispozícii
pri teplotách nižších ako 40°.

TLA IDLO ODSTRE OVANIA

9

Stla ením tohto tla idla:
• Znížite maximálne otá ky fázy od-

stre ovania pri nastavovaní progra-
mu.
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Displej zobrazí iba otá ky do-
stupné pre nastavený program.

• Vypnite fázu odstre ovania.
• Aktivujete funkciu „Plákanie stop“.
Túto funkciu nastavte vtedy, ak chce-
te zabráni  pokr eniu bielizne. Spo-
trebi  po skon ení programu nevypu-
stí vodu.

Fáza odstre ovania je
vypnutá.

Je zapnutá funkcia „Plá-
kanie stop“.

TLA IDLO TEPLOTY 10

Stla ením tla idla 10  zmeníte nastave-
nie na predvolenú teplotu.

- - = studená voda

FUNKCIA ZVUKOVÝCH
SIGNÁLOV

Zvukový signál zaznie, ke :
• Zapnete spotrebi .
• Vypnete spotrebi .
• Stla íte tla idlá.
• Program sa skon í.
• Spotrebi  má poruchu.
Ak chcete vypnú /zapnú  zvukové sig-
nály, stla te tla idlo 8  a tla idlo 7
sú asne na 6 sekúnd.

Ak zvukové signály vypnete, bu-
dú sa ozýva  iba pri stla ení
tla idiel, a ak nastane porucha.

FUNKCIA DETSKEJ POISTKY

Táto funkcia zabra uje de om hra  sa s
ovládacím panelom.
• Ak chcete túto funkciu zapnú , stla te
tla idlo 10  a tla idlo 9  sú asne, až
kým sa na displeji nezobrazí symbol
 .

• Ak chcete túto funkciu vypnú , stla te
tla idlo 10  a tla idlo 9  sú asne, až
kým na displeji nezhasne symbol  .

Funkciu môžete zapnú :
• Pred stla ením tla idla Štart/prestáv-
ka 4  : spotrebi  sa nedá spusti .

• Po stla ení tla idla Štart/prestávka 4
, takže všetky tla idlá a ovláda  pro-
gramov sú vypnuté.

FUNKCIA TRVALÉ EXTRA
PLÁKANIE

S touto funkciou môžete necha  funkciu
extra plákania trvalo zapnutú aj pri na-
stavení nového programu.
• Ak chcete túto funkciu zapnú , stla te
tla idlo 6  a tla idlo 5  sú asne, až
kým sa nerozsvieti ukazovate  tla idla
7  .

• Ak chcete túto funkciu vypnú , stla te
tla idlo 6  a tla idlo 5  sú asne, až
kým ukazovate  tla idla 7  nezhasne.
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PROGRAMY

Program
Teplota

Druh náplne
max. hmotnos  nápl-
ne

Popis
cyklu

Funkcie

Bavlna
95° – Studená
voda

Biela a farebná bavlna
s bežným zne iste-
ním.
max. 7 kg

Pranie
Plákanie
Dlhé od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP
ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ASU1)

 
Bavlna + Pred-
pieranie
95° – Studená
voda

Biela a farebná bavlna
s intenzívnym
zne istením.
max. 7 kg

Predpieranie
Pranie
Plákanie
Dlhé od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP
ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ASU1)

Extra tichý
95° – Studená
voda

Biela a farebná bavlna
s bežným zne iste-
ním.
max. 7 kg

Zastavenie s vo-
dou v bubne
Plákanie
Dlhé od-
stre ovanie

ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ASU1)

Syntetika
60° – Studená
voda

Syntetika alebo zme-
sové tkaniny s bež-
ným zne istením.
max. 4 kg

Pranie
Plákanie
Krátke od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP
ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ASU1)

Jednoduché že-
hlenie2)

60° – Studená
voda

Syntetické tkaniny s
bežným zne istením.
max. 4 kg

Pranie
Plákanie
Krátke od-
stre ovanie

PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ASU1)

Jemná bielize
40° – Studená
voda

Jemné tkaniny ako
akryl, viskóza, polye-
ster s bežným
zne istením.
max. 4 kg

Pranie
Plákanie
Krátke od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP
ŠKVRNY
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ASU1)
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Program
Teplota

Druh náplne
max. hmotnos  nápl-
ne

Popis
cyklu

Funkcie

 
Vlna/hodváb
40° – Studená
voda

Vlna prate ná v
prá ke. Vlnené a jem-
né oble enie s oz-
na ením „ru né pra-
nie“ na visa ke.
max. 2 kg

Pranie
Plákanie
Krátke od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP

 
Odstredenie/Vy-
pustenie3)

Všetky tkaniny
Maximálna nápl  bie-
lizne závisí od jej ty-
pu.

Vypustenie vody
Fáza od-
stre ovania pri
maximálnej rých-
losti.

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
BEZ OD-
STRE OVANIA

Plákanie

Ru ne praná bielize . Plákanie
Dlhé od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE4)

Záclony
40° – Studená
voda

Tento program na-
stavte na pranie zá-
clon. Automaticky pri-
dá fázu predprania na
odstránenie prachu
zo záclon.
Do priehradky na
predpranie nepridá-
vajte žiadny prací pro-
striedok.
max. 2 kg

Predpieranie
Pranie
Plákanie
Krátke od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE

Džínsy
60° – Studená
voda

Všetky druhy odevov
z džínsoviny. Džersej
a moderné materiály.
max. 7 kg

Pranie
Plákanie
Krátke od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE
ÚSPORA ASU1)

Rýchly intenzívny
60°-40°

Rýchly prací program,
používa sa na mierne
zašpinenú bielu/stálo-
farebnú bavlnu a
zmesové tkaniny.
max. 5 kg

Pranie
Plákanie
Dlhé od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE

20 Min. - 3 kg
30°

Bavlnené a syntetické
tkaniny s miernym
zne istením alebo iba
jedenkrát nosené.

Pranie
Plákanie
Krátke od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
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Program
Teplota

Druh náplne
max. hmotnos  nápl-
ne

Popis
cyklu

Funkcie

SUPER ECO5)

Studená voda
Zmiešané tkaniny
(bavlna a syntetika).
max. 3 kg

Pranie
Plákanie
Krátke od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA
PLÁKANIE STOP
EXTRA PLÁKANIE

ECO  6)

60° - 40°

Biela a farebná bavl-
na, ktorá nepúš a far-
bu, s bežným
zne istením.
max. 7 kg

Pranie
Plákanie
Dlhé od-
stre ovanie

ZNÍŽENIE RÝCH-
LOSTI OD-
STRE OVANIA

1) ak tla idlo 6 stla íte dvakrát (nastavená funkcia Extra rýchly), odporú ame zníži  množstvo
náplne. Môžete vypra  aj celú nápl , ale ú innos  prania nemusí by  najlepšia.

2) Fáza prania a odstre ovania je šetrná, aby sa zabránilo pokr eniu bielizne. Spotrebi
pridáva dodato né plákania.

3) Predvolená fáza rýchlosti odstre ovania sa vz ahuje na bavlnenú bielize . Nastavte rýchlos
odstre ovania. Uistite sa, že je vhodná pre vloženú bielize . Ak chcete zvoli  iba program
VYPUSTI , nastavte funkciu BEZ ODSTRE OVANIA.

4) Nastavením tejto funkcie pridáte plákania. Pri odstre ovaní s nízkymi otá kami vykoná
spotrebi  jemné plákanie a krátke odstredenie.

5) Tento program nastavte vtedy, ak chcete skráti  as a zníži  spotrebu energie a vody.
Použite špeciálny prací prostriedok pre ve mi nízke teploty.

6) Tento program nastavte vtedy, ak chcete dosiahnu  dobrú ú innos  prania a zníži  spotrebu
energie. Prací program sa pred ži.

SPOTREBA

Program1) Spotreba energie
(kWh)2)

Spotreba vody (li-
tre)2)

Biela bavlna 95 °C 2.4 73

Bavlna 60 °C 1.5 69

Bavlna 40 °C 0.9 69

Syntetika 40 °C 0.55 48

Jemná bielize  40 °C 0.65 58

Vlna/Ru né pranie 30 °C 0.35 57

Programy na úsporu energie

Bavlna 60 °C úsporný3) 0.91 49

Bavlna 40 °C úsporný3) 0.7 49

Úsporné programy Bavlna 60 °C a Bavlna 40 °C sú štandardné programy
pre bavlnu na normálne zne istené bavlnené oble enie. Sú vhodné na pra-
nie normálne zne isteného bavlneného oble enia a sú to najú innejšie
programy v rámci kombinovanej spotreby energie a vody pri praní tohto
typu bavlneného oble enia. Skuto ná teplota vody sa môže odlišova  od
uvádzanej teploty cyklu.
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1) as programu je zobrazený na displeji.
2) Informácie o spotrebe uvedené v tabu ke sú orienta né. Môžu sa meni  v závislosti od
množstva a typu bielizne, teploty vody a okolitej teploty.

3) Toto je testovací program pre skúšobne. Je v súlade s normou EN60456.
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PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Ak chcete zapnú  vypúš ací systém,
nalejte 2 litre vody do hlavnej prie-
hradky dávkova a pracieho pro-
striedku.

2. Do priehradky dávkova a pracieho
prostriedku pridajte malé množstvo

pracieho prostriedku. Nastavte a
spustite program pre bavlnu s naj-
vyššou teplotou bez bielizne v bub-
ne. Týmto odstránite eventuálne
ne istoty z bubna a nádrže.

POUŽÍVANIE SPOTREBI A

1. Otvorte vodovodný ventil.

2. Zástr ku spotrebi a zapojte do zá-
suvky elektrickej siete.

3. Stla ením tla idla 1  spotrebi  za-
pnete.

4. Do spotrebi a vložte bielize .

5. Použite správne množstvo pracieho
prostriedku a prídavných prostried-
kov.

6. Nastavte a spustite správny pro-
gram pre daný druh bielizne a stu-
pe  jej zne istenia.

VLOŽENIE BIELIZNE

1. Otvorte dvierka spotrebi a.

2. Bielize  vkladajte do bubna po jed-
nom. Bielize  pred vložením do
spotrebi a vytraste. Uistite sa, že ste

do bubna nevložili príliš ve a bieliz-
ne.

3. Zatvorte dvierka.

Uistite sa, i medzi tesnením a dvierka-
mi nezostala zachytená bielize . Hrozí
riziko vytekania vody alebo poškodenia
bielizne.

PRIDÁVANIE SAPONÁTU A PRÍDAVNÝCH LÁTOK
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Priehradka na prací prostriedok pre fázu predpierania a program
namá ania.
Pridajte prací prostriedok na predpieranie a namá anie pred spu-
stením programu.

Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania.
Ak používate tekutý prací prostriedok nalejte ho ešte pred spuste-
ním programu.

Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (aviváž, škrob).
Produkt dajte do priehradky pred spustením programu.

Predstavuje maximálnu hladinu tekutých prídavných látok.

Priehradka na odstra ova  škv n.
Produkt dajte do priehradky a nastavte funkciu odstra ovania
škv n pred spustením programu.

Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok
Nastavte ju (nahor alebo) do správnej polohy na použitie práško-
vého alebo tekutého pracieho prostriedku.

Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale pracích prostriedkov.

Kontrola poloha klapky

1. Vytiahnite dávkova  pracieho pro-
striedku až na doraz.

2. Zatla ením pá ky nadol odstránite
dávkova .

3. V prípade použitia práškového pra-
cieho prostriedku oto te klapku na-
hor.
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4. V prípade použitia tekutého pracie-
ho prostriedku oto te klapku nad-
ol.

Pri klapke v polohe NADOL:

– Nepoužívajte gélové ani husté
tekuté pracie prostriedky.

– Nepoužívajte viac tekutého
pracieho prostriedku, ako je
limit ozna ený na klapke.

– Nenastavujte fázu predpiera-
nia.

– Nenastavujte funkciu odlože-
ného štartu.

5. Pridajte prací a avivážny prostrie-
dok.

6. Dôkladne zatvorte dávkova  umý-
vacieho prostriedku. Dbajte na to,
aby klapka neprekážala pri zatvore-
ní zásuvky.

 

NASTAVENIE A SPUSTENIE PROGRAMU

1. Oto te ovláda  programov. Rozsvie-
ti sa ukazovate  príslušného progra-
mu.

2. Ukazovate  tla idla 4  za ne blika
ervenou farbou.

3. Na displeji sa zobrazí predvolená te-
plota a rýchlos  odstre ovania. Ak
chcete zmeni  teplotu a/alebo rých-
los  odstre ovania, stla te príslušné
tla idlá.

4. Nastavte dostupné funkcie. Rozsvie-
ti sa ukazovate  nastavenej funkcie
alebo sa na displeji zobrazí príslušný
symbol.

5. Stla ením tla idla 4  spus te pro-

gram. Ukazovate  tla idla 4  svieti.

PRERUŠENIE PROGRAMU

1. Stla te tla idlo 4  . Ukazovate  bli-
ká.

2. Stla te tla idlo 4  znovu. Prací pro-
gram pokra uje.

ZRUŠENIE PROGRAMU

1. Stla ením tla idla 1  zrušíte pro-
gram a vypnete spotrebi .

2. Opätovným stla ením tla idla 1
spotrebi  zapnete. Teraz môžete na-
stavi  nový prací program.

Spotrebi  nevypúš a vodu.

ZMENI  FUNKCIU

Len nieko ko funkcií môžete zmeni
ešte ich spustením.

1. Stla te tla idlo 4  . Ukazovate  bli-
ká.

2. Zme te nastavenú funkciu.

NASTAVENIE POSUNUTÉHO
ŠTARTU

1. Opätovným stlá aním tla idla 5
zobrazíte na displeji íslo v minútach
alebo hodinách. Zobrazia sa prísluš-
né symboly.

2. Stla te tla idlo 4  . Spotrebi  za ne
odpo ítava  posunutý štart.
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Po skon ení odpo ítavania sa auto-
maticky spustí program.

Skôr ako spotrebi  spustíte st-
la ením tla idla 4  , môžete zru-
ši  alebo zmeni  nastavený po-
sunutý štart.
Posunutý štart nie je možné na-
stavi  pri parnom programe.

ZRUŠENIE POSUNUTÉHO
ŠTARTU

1. Stla te tla idlo 4  . Príslušný ukazo-
vate  bliká.

2. Opakovane stlá ajte tla idlo 5  ,
kým sa na displeji nezobrazí 0’.

3. Stla te tla idlo 4  . Program sa spu-
stí.

OTVORTE DVIERKA

Po as prebiehajúceho programu alebo
odpo ítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebi a zablokované.

Otvorenie dvierok spotrebi a:
1. Stla te tla idlo 4  . Symbol bloko-

vania na displeji zhasne.
2. Otvorte dvierka spotrebi a.
3. Zatvorte dvierka spotrebi a a stla te

tla idlo 4  . Program alebo od-
po ítavanie posunutého štartu bude
alej pokra ova .

Ak je teplota a hladina vody v
bubne príliš vysoká, symbol blo-
kovania bude svieti  a dvierka
nie je možné otvori . Ak chcete
otvori  dvierka, postupujte na-
sledovne:
1. Vypnite spotrebi .
2. Po kajte nieko ko minút.
3. Uistite sa, že v bubne nie je

žiadna voda.

Ak spotrebi  vypnete, bude po-
trebné znovu nastavi  program.

PO SKON ENÍ PROGRAMU

• Spotrebi  sa zastaví automaticky.
• Zaznejú zvukové signály.
• Na displeji sa zobrazí symbol  .
• Ukazovate  tla idla Štart/Prestávka

4  zhasne.
• Symbol blokovania zhasne.
• Stla ením tla idla 1  spotrebi  vy-
pnete. Pä  minút po skon ení progra-
mu funkcia úspory energie automa-
ticky vypne spotrebi .

Ak spotrebi  znovu zapnete, na
displeji sa zobrazí indikácia ako
na konci naposledy zvoleného
programu. Oto ením ovláda a
programu nastavte nový cyklus.

• Zo spotrebi a vyberte všetku bielize .
Skontrolujte, i je bubon prázdny.

• Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.

• Zatvorte vodovodný ventil.

Prací program je skon ený, ale v
bubne zostala voda:

– Bubon sa pravidelne otá a, aby sa za-
bránilo pokr eniu bielizne.

– Dvierka sú zablokované.
– Ak chcete otvori  dvierka, musíte vy-
pustite vodu.

Vypustenie vody:
1. V prípade potreby znížte rýchlos

odstre ovania.
2. Stla te tla idlo Štart/Prestávka 4  .

Spotrebi  vypustí vodu a za ne od-
stre ova .

3. Po skon ení programu, ke  symbol
blokovania zhasne, môžete dvierka
otvori

4. Vypnite spotrebi .

Spotrebi  po 18 hodinách auto-
maticky vypustí vodu a odstredí
bielize .
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TIPY A RADY

VLOŽENIE BIELIZNE

• Bielize  rozde te na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielize .

• Dodržiavajte pokyny uvedené na štít-
koch odevov.

• Neperte spolu bielu a farebnú bieli-
ze .

• Niektorá farebná bielize  môže po
prvom praní pusti  farbu. Nové fareb-
né odevy odporú ame pra  prvýkrát
osobitne.

• Zapnite gombíky na oblie kach, zip-
sy, há iky a patentky. Zaviažte opa-
sky.

• Vyprázdnite vrecká a odevy narovnaj-
te.

• Viacvrstvové odevy, vlnené oble enie
a odevy s nama ovanými obrázkami
prevrá te naruby.

• Odstránenie odolných škv n.

• Odolné škvrny odstra ujte špeciálny-
mi pracími prostriedkami.

• Záclony si vyžaduje ve mi jemné za-
obchádzanie. Odstrá te há iky alebo
ich vložte do pracieho vaku alebo ob-
lie ky.

• V spotrebi i neperte:

– Neobrúbenú alebo roztrhanú bieli-
ze

– Podprsenky s kosticami.

– Malé kusy vložte do pracieho vaku.

• Ve mi malé kusy môžu spôsobi  pro-
blémy s vyvážením vo fáze od-
stre ovania. V takom prípade odevy
v bubne ru ne rozložte a znovu spu-
stite fázu odstre ovania.

VE MI ODOLNÉ ŠKVRNY

Na niektoré škvrny nesta í voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporú ame odstráni  ešte
pred vložením odevu do prá ky.
K dispozícii máte špeciálne ods-
tra ova e škv n. Použite špeciálny ods-

tra ova  škv n ur ený pre daný typ škvr-
ny a tkaniny.

PRACIE PROSTRIEDKY A
PRÍDAVNÉ PROSTRIEDKY

• Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky ur ené špeciál-
ne pre prá ky.

• Nemiešajte rôzne typy pracích pro-
striedkov.

• Nepoužívajte viac pracieho prostried-
ku, ako je potrebné, ochránite tak ži-
votné prostredie.

• Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.

• Používajte správne produkty ur ené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úrove  zne istenia.

• Ak používate tekuté pracie prostried-
ky, nenastavujte fázu predpierania.

• Ak spotrebi  nie je vybavený dávko-
va om pracieho prostriedku so zá-
klopkou, nalejte tekuté pracie pro-
striedky do dávkovacej gule.

TVRDOS  VODY

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdos ou vody, odporú ame
používa  zmäk ova  vody pre prá ky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je po-
trebné používa  zmäk ova  vody.
Ak chcete pozna  tvrdos  vody vo vašej
oblasti, obrá te sa na miestnu vodáren-
skú spolo nos .
Dodržiavajte pokyny uvedené na obale
týchto produktov.
Nasledujúce stupnice sa používajú na
meranie tvrdosti vody:

• Nemecké stupne (°dH).

• Francúzske stupne (°TH).

• mmol/l (milimóly na liter – medziná-
rodná jednotka tvrdosti vody).

• Clarkove stupne.
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Tabu ka tvrdosti vody

Úrove Typ
Tvrdos  vody

°dH °T.H. mmol/l Clarke

1 mäkká 0-7 0-15 0-1.5 0-9

2 stredná 8-14 16-25 1.6-2.5 10-16

3 tvrdá 15-21 26-37 2.6-3.7 17-25

4 ve mi tvrdá > 21 > 37 >3.7 >25
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OŠETROVANIE A ISTENIE

VAROVANIE

Pred istením spotrebi a ho odpojte zo
sie ovej zásuvky.

ODSTRA OVANIE VODNÉHO
KAME A

Voda bežne obsahuje rozpustené mine-
rálne látky, ktoré sa usadzujú vo forme
vodného kame a. Ak to bude nutné,
používajte zmäk ova  vody na elimino-
vanie tvorby vodného kame a.
Používajte výrobok ur ený pre prá ky.
Dodržiavajte pokyny výrobcov uvedené
na obale.
Robte to oddelene od prania bielizne.

VONKAJŠIE ISTENIE

Spotrebi  istite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.

POZOR

Nepoužívajte alkohol, roz-
púš adlá ani chemikálie.

PROGRAM PRANIA NA
ÚDRŽBU PRÁ KY

Pri programoch s nízkou teplotu sa mô-
že sta , že v bubne ostanú zvyšky pra-

cieho prostriedku. Pranie na údržby
prá ky vykonávajte pravidelne. Postup
je takýto:

• Vyberte bielize  z bubna.

• Nastavte program prania bavlny pri
najvyššej teplote

• Použite správne množstvo pracieho
prášku s biologickými vlastnos ami.

Po každom praní nechajte dvierka
chví u otvorené, aby ste zabránili tvor-
be plesní a nepríjemného pachu.

BUBON

Pravidelne prezerajte bubon, aby nedo-
šlo k vzniku vodného kame a a ia-
sto kám hrdze.
Na odstra ovanie iasto iek hrdze z
bubna používajte len špeciálne produk-
ty.
Potrebné kroky:

• Bubon istite špeciálnym prostried-
kom na nehrdzavejúcu oce .

• Spustite krátky program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým množ-
stvom pracieho prostriedku.

TESNENIE DVIEROK

Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstrá te všetky pred-
mety.
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DÁVKOVA  PRACIEHO PROSTRIEDKU

istenie dávkova a:

1

2

1. Zatla te pá ku.

2. Vytiahnite dávkova  von.

3. Odstrá te vrchnú as  priehradky
na prídavný tekutý prostriedok.

4. Jednotlivé asti umyte vodou.

5. Dutinu dávkova a vy istite kefou.

6. Dávkova  vložte spä  do dutiny.

VYPÚŠ ACIE ERPADLO

Pravidelne kontrolujte vy-
púš acie erpadlo a uistite sa, že
je isté.

Vy istite erpadlo, ak:

• Spotrebi  nevypúš a vodu.

• Bubon sa nemôže otá a .

• Spotrebi  vydáva nezvy ajný hluk z
dôvodu upchania vypúš acieho er-
padla.

• Na displeji sa zobrazuje kód poruchy
pre problém s vypúš aním vody.

VAROVANIE

1. Vytiahnite zástr ku napája-
cieho kábla zo zásuvky elek-
trickej siete.

2. Filter nevy ahujte, kým je
spotrebi  v prevádzke. Vy-
púš acie erpadlo ne istite,
ak je voda v spotrebi i horú-
ca. Aby ste mohli vytiahnu
vypúš acie erpadlo, musí
by  voda studená.
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istenie vypúš acieho erpadla:

1. Otvorte dvierka vypúš acieho er-
padla.

2. Klapku vytiahnete.

3. Pod výklenok vypúš acieho erpad-
la vložte nádobku, do ktorej bude
vyteka  voda.

4. Zatla te obidve pá ky a potiahnite
dopredu odtokový kanálik, aby mo-
hla voda vytiec .

1

2

5. Ke  je nádoba plná vody, znova za-
ložte odtokový kanálik spä  a vy-
prázdnite nádobu. Opätovne vyko-
najte kroky 4 a 5, kým z vypúš acie-
ho erpadla nebude vyteka  žiadna
voda.

6. Potiahnite odtokový kanálik a
oto te filter, aby ste ho mohli vy-
bra .

7. Odstrá te uvo nené vlákna a pred-
mety z erpadla.

8. Presved te sa, že sa lopatka er-
padla môže otá a . Ak sa nemôže
otá a , obrá te sa na autorizované
servisné stredisko.
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1

2
9. Filter vy istite pod te úcou vodou a

založte ho spä  do erpadla do prí-
slušných vodidiel.

10. Uistite sa, že ste filter dobre do-
tiahli, aby ste zabránili unikaniu vo-
dy.

11. Vložte spä  záklopku a zatvorte
dvierka vypúš acieho erpadla.

FILTER NA PRÍVODNEJ
HADICI A FILTER VENTILU

Možno bude potrebné vy isti  filtre,
ke :

• Do spotrebi a nepriteká voda.

• Spotrebi  sa dlho nap a vodou.

• Ukazovate  tla idla 4  bliká a na di-
spleji sa zobrazí príslušný alarm. Po-
zrite as  „Riešenie problémov“.

VAROVANIE
Vytiahnite zástr ku napájacieho
kábla zo zásuvky elektrickej sie-
te.

istenie filtrov v prívodnej hadici:

1. Zatvorte vodovodný ventil.

2. Odpojte prívodnú hadicu z vodo-
vodného kohútika.

3. Filter v prívodnej hadici vy istite tvr-
dou kefou.

4. Vyberte prítokovú hadicu za spo-
trebi om.

5. Filter vo ventile vy istite tvrdou ke-
fou alebo utierkou.

45°

35°

6. Znovu pripojte prívodnú hadicu.
Skontrolujte, i sú prípojky utiahnu-
té, aby sa predišlo úniku vody.

7. Otvorte vodovodný ventil.

NÚDZOVÉ VYPUSTENIE

V dôsledku poruchy spotrebi  nemôže
vypusti  vodu.

V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(6) postupu uvedenom v asti „ istenie
vypúš acieho filtra“.
Pod a potreby erpadlo vy istite.
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Odtokovú rúrku dajte naspä  a zatvorte
záklopku vypúš acieho erpadla.
Ke  vypustíte vodu v prípade núdzové-
ho vypustenia, musíte znova zapnú  sy-
stém vypúš ania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej prie-
hradky dávkova a pracieho pro-
striedku.

2. Vodu vypustíte spustením progra-
mu.

OCHRANNÉ OPATRENIA
PRED MRAZOM

Ak sa spotrebi  nachádza na mieste,
kde môže teplota klesnú  pod 0 °C,
odstrá te zvyšnú vodu z prívodnej hadi-
ce a odtokového erpadla.

1. Vytiahnite zástr ku napájacieho káb-
la zo zásuvky elektrickej siete.

2. Zatvorte vodovodný ventil.

3. Odstrá te prívodnú hadicu

4. Obidva konce prívodnej hadice
vložte do nádoby a nechajte vodu
odtiec  z hadice.

5. Vyprázdnite vypúš acie erpadlo.
Pre ítajte si informácie o núdzovom
vypustení

6. Ke  je vypúš acie erpadlo prázd-
ne, znova nainštalujte prívodnú ha-
dicu.

VAROVANIE

Pred opätovným použitím spo-
trebi a sa uistite, že je teplota
vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný za
škody spôsobené nízkymi teplo-
tami.

SLOVENSKY 61

www.preciz.hu



RIEŠENIE PROBLÉMOV

Spotrebi  sa nespustí alebo sa zastaví
po as prevádzky.
Najprv skúste nájs  riešenie problému
(pozrite si tabu ku). Ak ste riešenie ne-
našli, obrá te sa na autorizované servis-
né stredisko.

Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa zobrazí
kód alarmu:

•  - Do spotrebi a nepriteká voda.

•  - Spotrebi  nevypúš a vodu.

•  - Dvierka spotrebi a sú otvore-
né alebo sú nesprávne zatvorené.

•  - Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu.

VAROVANIE
Pred vykonaním kontroly vypnite
spotrebi .

Problém Možná prí ina Možné riešenie

Do spotrebi a ne-
priteká voda.

Vodovodný ventil je za-
tvorený.

Otvorte vodovodný ventil.

 Prívodná hadica na vodu
je poškodená.

Skontrolujte, i na prívodnej ha-
dici nie sú chyby.

 Filtre na prívodnej hadici
sú upchaté.

Vy istite filtre. Pozrite si as
„Ošetrovanie a istenie“.

 Vodovodný kohútik je
upchaný alebo zanesený
vodným kame om.

Vy istite vodovodný kohútik.

 Nie je správne zapojená
prívodná hadica.

Skontrolujte, i je hadica správne
zapojená.

 Tlak vody je príliš slabý. Obrá te sa na miestnu vodáren-
skú spolo nos .

Spotrebi  nevy-
púš a vodu.

Odtoková hadica je po-
škodená.

Skontrolujte, i odtoková hadica
nie je poškodená.

 Filter odtokového er-
padla je upchatý.

Vy istite filter odtokového er-
padla. Pozrite si as  „Ošetrova-
nie a istenie“.

 Odtoková hadica nie je
správne zapojená.

Skontrolujte, i je hadica správne
zapojená.

 Je nastavený prací pro-
gram bez fázy vypuste-
nia.

Nastavte program vypustenia.

 Je zapnutá funkcia Pláka-
nie stop.

Nastavte program vypustenia.

Dvierka spotrebi a
sú otvorené alebo
sú nesprávne za-
tvorené.

 Dvierka riadne zatvorte.

Aktivovalo sa zaria-
denie proti vytope-
niu.

 • Spotrebi  odpojte od siete.

• Zatvorte vodovodný ventil.

• Obrá te sa na servisné stredi-
sko.
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Problém Možná prí ina Možné riešenie

Fáza odstre ova-
nia nefunguje.

Fáza odstre ovania je vy-
pnutá.

Nastavte program odstre ova-
nia.

 Filter odtokového er-
padla je upchatý.

Vy istite filter odtokového er-
padla. Pozrite si as  „Ošetrova-
nie a istenie“.

 Problémy s vyvážením
náplne bielizne.

Ru ne upravte odevy v bubne a
znovu spustite fázu odstre ova-
nia.

Program sa ne-
spúš a.

Sie ová zástr ka spotre-
bi a nie je zasunutá do
sie ovej zásuvky.

Zapojte zástr ku do sie ovej zá-
suvky.

 Vypálená poistka v do-
mácej skrini s poistkami.

Naho te poistku.

 Nestla ili ste tla idlo 4  . Stla te tla idlo 4  .

 Je nastavený posunutý
štart.

Ak chcete program hne  spusti ,
zrušte posunutý štart.

 Je aktivovaná funkcia
Detská poistka.

Vypnite funkciu Detská poistka.

Na podlahe je vo-
da.

Z prípojok hadíc na vodu
presakuje voda.

Skontrolujte, i sú prípojky utiah-
nuté.

 Z odtokového erpadla
presakuje voda.

Uistite sa, že je filter odtokového
erpadla utiahnutý.

 Odtoková hadica je po-
škodená.

Skontrolujte, i na prívodnej ha-
dici nie sú chyby.

Nie je možné otvo-
ri  dvierka spotre-
bi a.

Prebieha prací program. Po kajte na dokon enie pracieho
programu.

 V bubne prá ky je voda. Nastavte program od erpania
vody alebo odstre ovania.

Spotrebi  vydáva
nezvy ajný zvuk.

Spotrebi  nie je správne
vyvážený.

Úprava vodorovnej polohy spo-
trebi a. Pozri as  „Inštalácia“.

 Neodstránili ste obaly a/
alebo prepravné skrutky.

Odstrá te obaly a/alebo preprav-
né skrutky. Pozri as  „Inštalá-
cia“.

 Ve mi málo bielizne. Pridajte do bubna alšiu bielize .

Spotrebi  napustí
vodu a hne  ju aj
vypustí.

Koniec odtokovej hadice
je príliš nízko.

Skontrolujte, i je odtoková hadi-
ca v správnej polohe.

Neuspokojivé vý-
sledky umývania.

Používate nesprávny pra-
cí prostriedok alebo jeho
nedostato né množstvo.

Zvýšte množstvo pracieho pro-
striedku alebo použite iný.
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Problém Možná prí ina Možné riešenie

 Pred praním bielizne ste
neodstránili ve mi odol-
né škvrny.

Na odolné škvrny použite špe-
ciálne prostriedky.

 Bola nastavená nespráv-
na teplota.

Uistite sa, že nastavujete správnu
teplotu.

 V bubne je príliš ve a
bielizne.

Vyberte nejakú bielize .

Po kontrole spotrebi  zapnite. Program
bude pokra ova  od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obrá te
sa na autorizované servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné chybové
kódy, obrá te sa na autorizované servis-
né stredisko.
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INŠTALÁCIA

ROZBALENIE

1. Použite rukavice. Odstrá te vonkaj-
šiu fóliu. V prípade potreby použite
nôž.

2. Odstrá te horný kartón.

3. Odstrá te polystyrénový obalový
materiál.

4. Odstrá te vnútornú fóliu.

5. Otvorte dvierka. Odstrá te polysty-
rénový diel z tesnenia dvierok a
všetky položky z bubna.
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6. Predný diel položte na podlahu za
spotrebi . Opatrne na  položte
spotrebi  zadnou stranou. Dbajte
na to, aby ste nepoškodili hadice.

1

2

7. Odstrá te dolnú polystyrénovú
ochranu.

8. Nadvihnite spotrebi  do kolmej po-
lohy.

9. Napájací kábel a odtokovú hadicu
uvo nite z držiakov.

10. Odskrutkujte tri skrutky. Použite
k ú  dodaný so spotrebi om.

11. Vytiahnite všetky plastové rozpery.
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12. Plastovým vekom odstrá te plasto-
vé rozpery. Tieto veká nájdete vo
vrecku s návodom na používanie.

VAROVANIE

Pred montážou spotrebi a ods-
trá te všetky obaly a prepravné
skrutky.

Odporú ame, aby ste si obaly a
prepravné skrutky odložili pre
prípady, ke  budete spotrebi
premiest ova .

UMIESTNENIE A VYROVNANIE DO VODOROVNEJ POLOHY

x4

• Spotrebi  nainštalujte na plochú a
tvrdú podlahu.

• Uistite sa, že koberec nebráni cirkulá-
cii vzduchu pod spotrebi om.

• Uistite sa, že sa spotrebi  nedotýka
steny ani iného nábytku.

• Úrove  nastavte uvo nením alebo
utiahnutím noži iek. Správnym nasta-
vením spotrebi a zabránite vibrá-
ciám, hluku a pohybu spotrebi a
po as jeho innosti.

• Spotrebi  musí by  vyvážený a stabil-
ný.

POZOR

Spotrebi  nevyvažujte podlože-
ním kartónu, drevených blokov
alebo podobných materiálov
pod spotrebi .
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PRÍVODNÁ HADICA

35
O

35
O

45
O

45
O

• Pripojte hadicu k spotrebi u. Prívod-
nú hadicu oto te len do ava alebo
doprava. Uvo nite prstencovú maticu
a nastavte správnu polohu.

• Prívodnú hadicu pripojte k vodovod-
nému kohútiku so studenou vodou s
3/4" závitom.

POZOR

Uistite sa, že z prípojok nepresa-
kuje voda.

Ak je prívodná hadica príliš krát-
ka, nepoužívajte predlžovaciu
hadicu. Obrá te sa na servisné
stredisko a požiadajte o výmenu
prívodnej hadice.

Zariadenie proti vytopeniu

A

Prívodná hadica obsahuje zariadenie
proti vytopeniu. Toto zariadenie za-
bra uje úniku vody z hadice v dôsledku
prirodzeného starnutia. ervená as  v
okne A upozor uje na túto chybu.
V takom prípade zatvorte vodovodný
ventil a obrá te sa na servisné stredisko
a požiadajte o výmenu hadice.

68

www.preciz.hu



VYPÚŠ ANIE VODY Existujú rôzne postupy pripojenia odto-
kovej hadice:

Pomocou plastového vodidla hadice.

 

• Na okraj umývadla.

• Uistite sa, že plastové vodidlo sa ne-
môže po as od erpávania vody po-
hybova . Pripojte vodidlo k vodovod-
nému ventilu alebo na stenu.

• K odpadovému potrubiu s vetracím
otvorom.

Pozri uvedený obrázok. Priamo do
odtokového potrubia vo výške mini-
málne 60 cm a maximálne 100 cm.
Koniec odtokovej hadice musí by
odvetraný, t. j. vnútorný priemer od-
tokového potrubia musí by  vä ší než
vonkajší priemer odtokovej hadice.

Bez plastového vodidla hadice.

• Na vodovodný kohútik.

Pozri uvedený obrázok. Nasu te od-
tokovú hadicu na vodovodný kohútik
a utiahnite svorkou. Uistite sa, že od-
toková hadica vytvára slu ku, aby sa
zvyšné iasto ky nedostali z umývadla
do spotrebi a.
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• Priamo do zabudovaného odtokové-
ho potrubia v stene miestnosti a
utiahnite ho svorkou.

Odtokovú hadicu môžete
pred ži  na d žku max. 400 cm. V
prípade záujmu o iné odtokové
hadice a ich pred ženie sa ob-
rá te na servisné stredisko.

70

www.preciz.hu



SLOVENSKY 71

www.preciz.hu



www.aeg.com/shop 132938580-A-052011

www.preciz.hu


