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This product was manufactured using the latest technology in environmentally friendly conditions.
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1 General safety instructions
This section includes security instructions which may help prevent 
the injuries and material damage risks. All kinds of warranties shall 
be invalid if these instructions are not observed.

1.1 Life and property safety
u Never place the product on a carpet-covered floor. Electrical parts 

will get overheated since air cannot circulate from under the device. 
This will cause problems with your product.

u Unplug the product if it is not in use.
u Always have the installation and repairing procedures carried out by 

the Authorised Service Agent. The manufacturer shall not be held 
liable for damages that may arise from procedures carried out by 
unauthorised persons.

u The water supply and draining hoses must be securely fastened and 
remain undamaged. Otherwise, water leak may occur.

u While there is still water inside the product, never open the loading 
door or remove the filter. Otherwise, risk of flooding and injury from 
hot water will occur.

u Do not force open the locked loading door. Door can be opened a few 
minutes after the washing cycle ends. In case of forcing the loading 
door to open, the door and the lock mechanism may get damaged.

u Use detergents, softeners and supplements suitable for automatic 
washing machines only.

u Follow the instructions on the label of textiles and the detergent 
package.

1.2 Children's safety
u This product can be used by the children who are at the age of 8 and 

over and the people whose physical, sensory or mental skills are not 
fully developed or who do not have necessary required experience 
and knowledge as long as they are supervised or trained about the 
safe use of the product and its risks. Children should not play with the 
device. Cleaning and maintenance works should not be performed 
by children unless they are supervised by someone. Children of less 
than 3 years should be kept away unless continuously supervised.

u Packaging materials may be dangerous for the children. Keep 
packaging materials in a safe place away from reach of the children.
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u Electrical products are dangerous for the children. Keep the children 
away from the product when it is in use. Do not allow them to play 
with the product. Use child lock to prevent children from intervening 
with the product.

u Do not forget to close the loading door when leaving the room where 
the product is located.

u Store all detergents and additives in a safe place away from the 
reach of the children by closing the cover of the detergent container 
or sealing the detergent package.

1.3 Electrical safety
u If the product has a failure, it should not be operated unless it is 

repaired by the Authorised Service Agent. Risk of electric shock!
u This product is designed to resume operating in the event of 

powering on after a power interruption. If you wish to cancel the 
programme, see "Cancelling the programme" section.

u Plug the product into a grounded outlet protected by a 16 A fuse. Do 
not neglect to have the grounding installation made by a qualified 
electrician. Our company shall not be liable for any damages that 
will arise when the product is used without grounding in accordance 
with the local regulations.

u Do not wash the product by spraying or pouring water onto it! Risk of 
electric shock!

u Never touch the power cable plug with wet hands! Do not grab the 
power cord to unplug the machine, always unplug it by holding the 
socket with one hand, and pulling the plug with the other hand.

u Product should be unplugged during installation, maintenance, 
cleaning and repair procedures.

u If the power cable is damaged, it must be replaced by the 
manufacturer, after sales service or a similarly qualified person 
(preferably an electrician) or someone designated by the importer in 
order to avoid possible risks.

1.4 Hot surface safety
While washing the laundry at high 
temperatures, the loading door glass 
will get hot. Considering this fact, during 
washing operation keep the children away 
from the loading door of the product to 
prevent them touching it.
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2 Important instructions for environment

3 Intended use
• This product has been designed for domestic use. It is not for commercial 

purposes or it should not be used out of its intended use.
• The product must only be used for washing and rinsing of laundry that are 

marked accordingly.
• The manufacturer waives any responsibility arisen from incorrect usage or 

transportation.
• The service life of your product is 10 years. During this period, original spare 

parts will be available to operate the appliance properly.

Compliance with the WEEE Directive and Disposing of the Waste Product: 

This product complies with EU WEEE Directive (2012/19/EU). This product bears a classification symbol for 
waste electrical and electronic equipment (WEEE).

This symbol indicates that this product shall not be disposed with other household wastes at 
the end of its service life. Used device must be returned to offical collection point for recycling of 
electrical and electronic devices. To find these collection systems please contact to your local 
authorities or retailer where the product was puchased. Each household performs important 
role in recovering and recycling of old appliance. Appropriate disposal of used appliance helps 

prevent potential negative consequences for the environment and human health.
Compliance with RoHS Directive
The product you have purchased complies with EU RoHS Directive (2011/65/EU). It does not contain 
harmful and prohibited materials specified in the Directive.

Package information
Packaging materials of the product are manufactured from recyclable materials in accordance 
with our National Environment Regulations. Do not dispose of the packaging materials together 
with the domestic or other wastes. Take them to the packaging material collection points 
designated by the local authorities.
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4 Technical specifications
Supplier name or trademark Beko

Model name WUE 8622 XCW
7000840028

Height (cm) 84

Width (cm) 60

Depth (cm) 55

Single Water inlet  / Double Water inlet
• / -

• Available

Electrical input (V/Hz) 230 V / 50Hz

Total current (A) 10

Total power (W)  2200

Main model code 9220

BEKO

AA

C MODEL IDENTIFIER (*)

The model information as stored in the product database can be reached by entering following website and 
searching for your model identifier (*) foundon energy label: https://eprel.ec.europa.eu/
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4.1 Installation
• Apply to the nearest authorised service agent for the installation of your product. 
• Preparation of the location and electrical, tap water and waste water installations at the place of 

installation is under customer's responsibility. 
• Make sure that the water inlet and discharge hoses as well as the power cable are not folded, 

pinched or crushed while pushing the product into its place after installation or cleaning 
procedures. 

• Make sure that the installation and electrical connections of the product are performed by 
authorised service. Manufacturer shall not be held liable for damages that may arise from 
procedures carried out by unauthorised persons. 

• Prior to installation, visually check if the product has any defects on it. If so, do not have it installed. 
Damaged products cause risks for your safety.

4.1.1 Appropriate installation location
• Place the product on a hard and level floor. Do not put it onto a carpet with high pile or other 

similar surfaces.
• When the washing machine and dryer are placed on top of each other, their total weight –when 

loaded– amounts to 180 kilograms. Place the product on a solid and flat floor that has sufficient 
load carrying capacity!

• Do not place the product on the power cable.
• Do not install the product in the environments where the temperature falls below 0 ºC.
• Leaving a gap at the sides of the machine is suggested to reduce vibration and noise
• On a graduated floor, do not place the product next to the edge or on a platform.
• Do not place heat sources such as Hobs, Irons, Ovens, etc. on the washing machine and do not use 

them on the product.

4.1.3 Removing the transportation locks
1 Loosen all bolts with an appropriate wrench until they turn freely.
2 Remove the transport safety bolts by turning them slightly.
3 Insert the plastic covers in the bag containing the user manual to the openings on the rear 

panel.

A CAUTION: Remove the transportation safety bolts before operating the washing machine! Otherwise, the 
product will be damaged.

C
Keep the transportation safety bolts in a safe place to reuse when the washing machine needs to be moved again 
in the future.
Install the transport safety bolts in reverse order of the disassembly procedure.
Never move the product without the transportation safety bolts properly fixed in place!
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4.1.4 Connecting water supply

C
The water supply pressure required to run the product is between 1 to 10 bars (0.1 – 1 MPa). It is necessary to have 
10 – 80 liters of water flowing from the fully open tap in one minute to have your machine run smoothly. Attach a 
pressure reducing valve if water pressure is higher.

A
CAUTION: Models with a single water inlet should not be connected to the hot water tap. In such a case the 
laundry will get damaged or the product will switch to protection mode and will not operate.

CAUTION: Do not use old or used water inlet hoses on the new product. It may cause stains on your laundry.

1 Tighten the nuts of the hose by hand. Never use a tool when 
tightening the nuts.

2 When hose connection is completed, check whether there is 
leak problems at the connection points by opening the taps 
fully. If any leaks occur, turn off the tap and remove the nut. 
Retighten the nut carefully after checking the seal. In order to 
prevent the water leaks and resultant damages, keep the taps 
closed when you do not use the product.

4.1.5 Connecting the drain hose to the drain
• Attach the end of the drain hose directly to waste water drain, lavatory or bathtub. 

A CAUTION: Your drain house will be flooded if the hose comes out of its housing during water discharge. 
Moreover, there is risk of scalding due to high washing temperatures! In order to prevent such situations and 
make sure that the machine performs water intake and discharge processes without any problem, fix the drain 
hose securely.

40
 c

m

10
0 

cm

• Connect the drain hose to a minimum height of 40 
cm and a maximum height of 100 cm.
• In case the drain hose is elevated after laying it on 
the floor level or close to the ground (less than 40 cm 
above the ground), water discharge becomes more 
difficult and the laundry may come out excessively 
wet. Therefore, follow the heights described in the 
figure.

• To prevent the waste water to go back into the machine again and to ensure easy drainage, do not 
immerse the end of the hose into the waste water or do not insert it into the drain for more than 
15 cm. If it is too long, cut it short.

• The end of the hose should not be bent, it should not be stepped on and the hose must not be 
pinched between the drain and the machine.

• If the length of the hose is too short, use it by adding an original extension hose. Length of the 
hose may not be longer than 3.2 m. To avoid water leak failures, the connection between the 
extension hose and the drain hose of the product must be fitted well with an appropriate clamp as 
not to come off and leak.
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4.1.6 Adjusting the feet

A CAUTION: In order to ensure that the product operates more silently and vibration-free, it must stand level 
and balanced on its feet. Balance the machine by adjusting the feet. Otherwise, the product may move from its 
place and cause crushing and vibration problems.

CAUTION: Do not use any tools to loosen the lock nuts. Otherwise, they will get damaged.

1 Loosen the lock nuts on the feet by hand.
2 Adjust the feet until the product stands in a stable and balanced way.
3. Tighten all lock nuts by hand again.

4.1.7 Electrical connection
Connect the product to a grounded outlet protected by a 16 A fuse. The Manufacturer shall not 
be liable for any damages that will arise when the product is used without grounding in 
accordance with the local regulations.
• Connection must comply with national regulations.
• The wiring for the electrical outlet circuit must be sufficient to meet the appliance requirements. 

Use of a Groud Fault Circuit Interrupter (GFCI) is recommended.
• Power cable plug must be within easy reach after installation.
• If the current value of the fuse or breaker in the house is less than 16 Amps, have a qualified 

electrician install a 16 Amp fuse.
• The voltage specified in the "Technical specifications" section must be equal to your mains 

voltage.
• Do not make connections via extension cables or multi-plugs.

B CAUTION: Damaged power cables must be replaced by the Authorised Service Agents.

4.1.8 Initial use

Before starting to use the product make sure that the preparations 
are made which are in line with the “Important Safety and 
Environment Instructions” and the instructions in the “Installation” 
section.
To prepare the product for washing laundry, perform first operation 
in Drum Cleaning programme. If this program is not available in your 
machine, apply the method which is described in the section 4.4.2.

C
Use an anti-limescale suitable for the washing machines.

Some water might have remained in the product due to the quality control processes in the production. It is not 
harmful for the product.
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4.2 Preparation
4.2.1 Sorting the laundry

* Sort laundry according to type of fabric, color, and degree of soiling and allowable water 
temperature.

* Always obey the instructions given on the garment tags.
4.2.2 Preparing laundry for washing

• Laundry items with metal attachments such as, underwired bras, belt buckles or metal buttons 
will damage the machine. Remove the metal pieces or wash the clothes by putting them in a 
laundry bag or pillow case.

• Take out all substances in the pockets such as coins, pens and paper clips, and turn pockets inside 
out and brush. Such objects may damage the product or cause noise problem.

• Put small size clothes such as infant's socks and nylon stockings in a laundry bag or pillow case.
• Place curtains in without compressing them. Remove curtain attachment items.
• Fasten zippers, sew loose buttons and mend rips and tears.
• Wash “machine washable” or “hand washable” labeled products only with an appropriate 

programme.
• Do not wash colours and whites together. New, dark coloured cottons release a lot of dye. Wash 

them separately.
• Tough stains must be treated properly before washing. If unsure, check with a dry cleaner.
• Only use the dyes / color changers and descaling agents which are appropriate to machine wash. 

Always follow the instructions on the package.
• Wash trousers and delicate laundry turned inside out.
• Keep laundry items made of Angora wool in the freezer for a few hours before washing. This will 

reduce pilling.
• Laundry that are subjected to materials such as flour, lime dust, milk powder, etc. intensely must 

be shaken off before placing into the machine. Such dusts and powders on the laundry may build 
up on the inner parts of the machine in time and can cause damage.

4.2.3 Tips for energy and water saving
Following information will help you use the product in an ecological and energy/water-efficient 

manner.
• Operate the product in the highest load capacity allowed for the programme you have selected, but 

do not overload. See, “Programme and consumption table”.
• Observe the temperature instructions on the detergent packaging.
• Wash slightly soiled laundry at low temperatures.
• Use faster programmes for small quantities of lightly soiled laundry.
• Do not use prewash and high temperatures for laundry that is not heavily soiled or stained.
• If you plan to dry your laundry in a dryer, select the highest spin speed recommended during 

washing process. 
• Do not use more detergent than the recommended on the detergent packaging.

4.2.4 Loading the laundry
1. Open the laundry cover.
2. Put the laundry items into the machine in a loose manner.
3. Push and close the loading cover until you hear the locking sound. Ensure that no items are caught 

in the door. The loading door is locked while a programme is running. The door can only be opened 
a while after the programme comes to an end.

4.2.5 Correct load capacity
The maximum load capacity depends on the type of laundry, the degree of soiling and the washing 
programme desired.
Machine automatically adjusts the water amount according to the weight of the laundry put inside it.

A WARNING: Follow the information in the “Programme and consumption table”. When overloaded, machine's 
washing performance will drop. Moreover, noise and vibration problems may occur.
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4.2.6 Using detergent and softener

C
When using detergent, softener, starch, fabric dye, bleacher and decolorant, descaling agents; read the 
manufacturer's instructions written on the package and follow the dosages specified. Use measuring cup if 
available.

132
The detergent drawer is composed of three 
compartments:
– (1) for prewash
– (2) for main wash
– (3) for softener
– ( ) in addition, there is a siphon piece in the 
softener compartment.

Detergent, softener and other cleaning agents
• Add detergent and softener before starting the washing programme.
• While the washing cycle is in progress, do not leave the detergent dispenser open!
• When using a programme without prewash, do not put any detergent into the prewash 

compartment (compartment nr. "1"). 
• In a programme with prewash, do not put liquid detergent into the prewash compartment 

(compartment nr. "1").
• Do not select a programme with prewash if you are using a detergent bag or dispensing ball. Place 

the detergent bag or the dispensing ball directly among the laundry in the machine.
If you are using liquid detergent, do not forget to place the liquid detergent container into the main 

wash compartment (compartment number “2”).
Choosing the detergent type
Detergent type to be used depends on the washing programme, fabric type and color.
• Use different detergents for coloured and white laundry.
• Wash your delicate clothes only with special detergents (liquid detergent, wool shampoo, etc.) 

intended solely for delicate clothes and at suggested programmes.
• When washing dark coloured clothes and quilts, it is recommended to use liquid detergent.
• Wash woolens at suggested programme with special detergent made specifically for woolens
• Please review the program descriptions part for suggested program for different textiles.
• All recommendations about detergents are valid for selectable temperature range of programmes.

A CAUTION: Use only detergents manufactured specifically for washing machines.

CAUTION: Do not use soap powder.

Adjusting detergent amount
The amount of washing detergent to be used depends on the amount of laundry, the degree of 
soiling and water hardness.
• Do not use amounts exceeding the dosage quantities recommended on the detergent package 

to avoid problems of excessive foam, poor rinsing, financial savings and finally, environmental 
protection.

• Use lesser detergent for small amounts or lightly soiled clothes.
Using softeners
Pour the softener into the softener compartment of the detergent drawer.
• Do not exceed the (>max<) level sign on the softener compartment.
• If the softener has lost its fluidity, dilute it with water before putting it in the detergent drawer.
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Using liquid detergents
If the product contains a liquid detergent cup:

22 • Put the liquid detergent container into the 
compartment no “2”.

• If the liquid detergent lost its fluidity, dilute 
it with water before putting it into the 
detergent container.

If the product is equipped with a liquid detergent part:
• When you want to use liquid detergent, 

press on the point shown to rotate 
the apparatus. The part that falls off 
will function as a barrier for the liquid 
detergent.

• If required, clean the apparatus with water 
when it is in place or by removing it.

• If you will use powder detergent, the 
apparatus must be secured at top position.

If the product does not contain a liquid detergent cup:
• Do not use liquid detergent for the prewash in a programme with prewash.
• Liquid detergent stains your clothes when used with Delayed Start function. If you are going to 

use the Delayed Start function, do not use liquid detergent.
Using gel and tablet detergent
• If the gel detergent thickness is fluidal and your machine does not contain a special liquid 

detergent cup, put the gel detergent into the main wash detergent compartment during first 
water intake. If your machine contains a liquid detergent cup, fill the detergent into this cup before 
starting the programme.

• If the gel detergent thickness is not fluidal or in the shape of capsule liquid tablet, put it directly 
into the drum before washing.

• Put tablet detergents into the main wash compartment (compartment nr. "2") or directly into the 
drum before washing.

Using starch
• Put the liquid soda, powder soda or the fabric dye into the softener compartment.

Do not use softener and starch together in a washing cycle.
Wipe the inside of the machine with a damp and clean cloth after using starch.

Using limescale remover
• When required, use limescale removers manufactured specifically for washing machines only. 
Using bleaches
• Add the bleach at the beginning of the washing cycle by selecting a prewash program. Do not put 

detergent in the prewash compartment. As an alternative application, select a programme with 
extra rinse and add the bleaching agent while the machine is taking water from the detergent 
compartment during first rinsing step.

• Do not use bleaching agent and detergent by mixing them.
• Use just a little amount (approx. 50 ml) of bleaching agent and rinse the clothes very well as it causes 

skin irritation. Do not pour the bleach onto the laundry and do not use it with the colored items. 
• When using oxygen-based decolorant, select a program which washes the laundry at a low 

temperature. 
• Oxygen-based decolorant can be used with the detergent; however, if it is not at the same 

consistence, first put detergent in the compartment number “2” in the detergent dispenser and 
wait for the machine to flush the detergent when taking in water. While the machine continues 
taking in water, add decolorant in the same compartment.
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4.2.7 Tips for efficient washing
Clothes

Light Colours and 
Whites Colours Black/Dark 

Colours
Delicates/

Woolens/Silks

(Recommended 
temperature range based 
on soiling level: 40-90 oC)

(Recommended 
temperature range based 
on soiling level: cold -40 oC)

(Recommended 
temperature range 
based on soiling 
level: cold -40 oC)

(Recommended 
temperature range 
based on soiling 
level: cold -30 oC)

So
ili

ng
 Le

ve
l

Heavily 
Soiled

(difficult stains 
such as grass, 
coffee, fruits 
and blood.)

It may be necessary to pre-
treat the stains or perform 
prewash. Powder and liquid 
detergents recommended 
for whites can be used at 
dosages recommended 
for heavily soiled clothes. 
It is recommended to use 
powder detergents to 
clean clay and soil stains 
and the stains that are 
sensitive to bleaches. 

Powder and liquid 
detergents recommended 
for colors can be used at 
dosages recommended 
for heavily soiled clothes. 
It is recommended to use 
powder detergents to 
clean clay and soil stains 
and the stains that are 
sensitive to bleaches. 
Use detergents without 
bleach.

Liquid detergents 
suitable for 
colors and dark 
colors can be 
used at dosages 
recommended 
for heavily soiled 
clothes.

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must 
be washed with 
special woolen 
detergents.

Normally 
Soiled
(For example, 
stains caused 
by body on 
collars and 
cuffs)

Powder and liquid 
detergents recommended 
for whites can be used at 
dosages recommended 
for normally soiled 
clothes.

Powder and liquid 
detergents recommended 
for colors can be used at 
dosages recommended 
for normally soiled 
clothes. Detergents which 
do not contain bleach 
should be used.

Liquid detergents 
suitable for 
colors and dark 
colors can be 
used at dosages 
recommended for 
normally soiled 
clothes. 

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.

Lightly 
Soiled

(No visible 
stains exist.)

Powder and liquid 
detergents recommended 
for whites can be used at 
dosages recommended 
for lightly soiled clothes.

Powder and liquid 
detergents recommended 
for colors can be used at 
dosages recommended 
for lightly soiled clothes. 
Detergents which do not 
contain bleach should 
be used.

Liquid detergents 
suitable for 
colors and dark 
colors can be 
used at dosages 
recommended 
for lightly soiled 
clothes.

Prefer liquid 
detergents 
produced for 
delicate clothes. 
Woolen and silk 
clothes must be 
washed with special 
woolen detergents.

4.2.8 Displayed Program Time
You can see the programme duration on the display of your machine while selecting a programme. 
Depending on the amount of laundry you have loaded into your machine, foaming, unbalanced load 
conditions, fluctuations in power supply, water pressure and program settings, the programme duration is 
automatically adjusted while the programme is running.
SPECIAL CASE: At programme start of Cottons and Cotton Eco programmes, display shows the 
duration of half load, which is the most common use case. After programme starts, in 20-25 minutes 
actual load is detected by the machine. And if the detected load is higher than half load; washing 
program will be adjusted accordingly and program duration increased automatically. You may follow 
this change on the display.
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4.3 Operating the product
4.3.1 Control panel

1 - Programme Selection Knob (Uppermost 
position On / Off)
2 - Display
3 - End Time Adjustment Button
4 - Programme Follow-up Indicator
5 - Start/Pause Button

6 - Auxiliary Function Button 3
7 - Auxiliary Function Button 2
8 - Auxiliary Function Button 1
9 - Spin Speed Adjustment Button
10 - Temperature Adjustment Button

1 2 3 4

57 68910

4.3.2 Preparing the machine
1. Make sure that the hoses are connected tightly. 
2. Plug in your machine.
3. Turn the tap on completely.
4. Place the laundry in the machine. 
5. Add detergent and fabric softener. 

4.3.3 Programme selection and tips for efficient washing
1. Select the programme suitable for the type, quantity and soiling degree of the laundry in 

accordance with the "Programme and consumption table" and the temperature table below.
2. Use the Programme Selection knob to select the desired programme.
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4.3.4 Programme and consumption table

• : Selectable
* : Automatically selected, cannot be cancelled.

***: Eco 40-60 with 40 °C temperature selection is the test programme in accordance with EN 60456:2016/
A11:2020

and energy label with Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2014
- : See the programme description for maximum load.

EN Auxiliary 
functions

Program

M
ax

. L
oa

d 
(k

g)

W
at

er
 C

on
su

m
pt

io
n 

(l)

En
er

gy
 C

on
su

m
pt

io
n 

(k
W

h)

M
ax

. S
pe

ed

Fa
st

+

Pr
ew

as
h

Ex
tra

 R
in

se

An
tic

re
as

e+

Temperature

Cottons

90 8 95 2.40 1200 • • • • Cold - 90

60 8 95 1.80 1200 • • • • Cold - 90

40 8 93 0.97 1200 • • • • Cold - 90

Eco 40-60

40 *** 8 51.0 0.980 1200 40-60

40 *** 4 34.0 0.535 1200 40-60

40 *** 2 27.0 0.305 1200 40-60

60 8 51.0 0.990 1200 40-60

60 4 36.5 0.670 1200 40-60

Synthetics
60 3 75 1.35 1200 • • • • Cold - 60

40 3 70 0.85 1200 • • • • Cold - 60

Xpress / Super Xpress

90 8 66 2.20 1200 • • • Cold - 90

60 8 66 1.20 1200 • • • Cold - 90

30 8 66 0.20 1200 • • • Cold - 90

Xpress / Super Xpress +Fast 30 2 40 0.15 1200 • • • Cold - 30

Mix 40 40 3.5 83 1.00 800 • • • Cold - 40

Wool/HandWash 40 1.5 62 0.55 1200 • Cold - 40

Gentle Care 30 3.5 60 0.79 800 • Cold - 40

Dark Care/Jeans 40 3.5 88 1.05 1200 • • * • Cold - 40

Outdoor/Sports 40 3.5 58 0.60 1200 • Cold - 40

Stain Expert 30 4 85 1.70 1200 • • 30 - 60

Hygiene+Steam 90 8 135 2.70 1200 * 40-90

Down Wear+Steam 60 2 105 1.90 1000 • 40-60

Shirts+Steam 60 3 70 1.90 800 • • • • 40-60

Drum Clean+ Steam 90 - 85 2.60 600 90
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C INFORMATION
• Water and power consumption may vary subject to the changes in water pressure, water

hardness and water temperature, ambient temperature, type and amount of laundry, selection
of auxiliary functions and spin speed, and changes in the mains voltage.

• When selecting a programme, you can see the washing duration on the display of your
machine. Depending on the amount of laundry you have loaded into the machine, there might
be a difference of 1 to 1.5 hours between the duration shown on the display and the actual
duration of the washing programme. The duration will be corrected automatically right after the
washing programme has started.

• The auxiliary functions in the table may vary according to the model of your machine.
• Auxiliary function selection modes can be changed by the manufacturing company. Existing

selection modes can be removed or new selection modes can be added.
• Always select the lowest appropriate temperature. The most efficient programmes in terms of

energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.
• Noise and remaining moisture content are influenced by the spinning speed: the higher the spinning

speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

Rinse Spin+Drain

Prewash Fast Fast+ Extra 
Rinse

Extra 
Water

Anti 
Crease

Pet Hair 
Removal

Rinse 
Hold

No 
Water

Drain

Soaking

Spin No 
Spin

Tap 
Water
(Cold)

Steam

Time 
Delay

Night 
Modu

Temperature Door 
Lock

Child 
Lock

On/Off Start / 
Pause

Soil Level Add
Garment

AutoDose Liquid 
Detergent
Selection

Softener
Selection

Wash

Downloaded
Program

Steeping

Ok
(End)

Cancel AntiCrease+ Iron 
Dry

Cupboard
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Dry

Timed 
Drying

Symbols Table

Drying

Consumption Values (EN)

Te
m

pe
ra

tu
re

Se
le

ct
io

n 
(°

C)

Sp
in

 S
pe

ed
 (r

pm
)

Ca
pa

ci
ty

 (k
g)

Pr
og

ra
m

 D
ur

at
io

n 
(h

h:
m

m
)

En
er

gy
Co

ns
um

pt
io

n(
kW

h/
cy

cl
e)

W
at

er
Co

ns
um

pt
io

n(
L/

cy
cl

e)

La
un

dr
y

Te
m

pe
ra

tu
re

 (°
C)

Re
m

ai
ni

ng
M

oi
st

ur
e 

Co
nt

en
t

(%
)

Eco 40-60

40 1200 8 3:38 0.980 51.0 41 52

40 1200 4 2:47 0.535 34.0 32 53

40 1200 2 2:47 0.305 27.0 25 55

Cottons 20 1200 8 03:40 0.600 93.0 20 53

Cottons 60 1200 8 03:40 1.800 95.0 60 53

Synthetics 40 1200 3 02:25 0.850 70.0 40 40

Express / Super Xpress 30 1200 8 00:28 0.200 66.0 23 62
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4.3.5 Main programmes 
Depending on the type of fabric, use the following main programmes.
• Cottons
You can wash your durable cotton laundry (sheets, bedlinen, towels, bathrobes, underwear 
etc.) in this programme. When you press the quick wash function key, programme duration 
becomes notably shorter but effective washing is ensured thanks to intense washing 
movements. If the quick wash function is not selected, superior washing and rinsing 
performance is ensured for your heavily soiled laundry.
• Synthetics
You can use this programme to wash t-shirts, synthetic/cotton mix fabrics etc. Programme duration 
is notably shorter and efficient washing performance is ensured. If the quick wash function is not 
selected, superior washing and rinsing performance is ensured for your heavily soiled laundry.
• Woollens / Hand Wash
Use this programme to wash your woollen/delicate clothes. Select the appropriate temperature 
complying with the tag of your clothes. Your laundry will be washed with very delicate movements to 
avoid any damage.

4.3.6 Additional programmes 
For special cases, additional programmes are available in the machine.

C INFORMATION
• Additional programmes may differ according to the model of the machine.

• Eco 40-60
The eco 40-60 programme is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be 
washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle, and that this programme is used to 
assess the compliance with the EU ecodesign legislation.
Although it washes longer than all other programmes, it provides high energy and water 
savings. Actual water temperature may be different from the stated wash temperature. When 
you load the machine with less laundry (e.g. ½ capacity or less), periods in programme stages 
may automatically get shorter. In this case, energy and water consumption will decrease.
• Hygiene+
Applying a steam step at the beginning of the programme allows to soften the dirt easily.
Use this programme for your laundry (baby clothes, bed sheets, bedlinen, underwear, 
etc.  cotton items) for which you require an anti-allergic and hygienic washing at high 
temperature with intensive and long washing cycle. The high level of hygiene is ensured 
thanks to the steam application before the programme, long heating duration and additional 
rinsing step.
• Programme was tested by “The British Allergy Foundation” (Allergy UK) with the 60°C 

temperature option selected and it was certified in terms of its efficacy in eliminating 
allergens in addition to bacteria and mould.

Allergy UK is the trademark of the British Allergy Foundation. The Seal of Approval has 
been designed to provide guidance to persons who want information whether the product 
significantly decreases the amount of allergens in the environment it is installed or 
whether it limits/reduces/eliminates the allergens. Its purpose is to provide evidence that 
the products have been tested scientifically or reviewed to provide measurable results.

• Delicates/Gentle Care
You can use this programme to wash delicate laundry such as cotton/synthetic mix knitted 
clothes or socks. Washing movements in this programme are more delicate. Set the 
temperature to 20 degrees or use the Cold Wash option for clothes whose colour you wish 
to preserve.
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• Xpress / Super Xpress
Use this programme to wash your lightly soiled cotton clothes in a short time. The 
programme duration can be reduced down to 14 minutes when the quick wash function is 
selected. When the quick wash function is selected, maximum 2 (two) kg of laundry must 
be washed.

• Dark Care / Jeans
Use this programme to preserve the colour of your dark-coloured clothes and jeans. This 
programme provides high efficiency in washing, thanks to a special drum movement, even 
at low temperatures. It is recommended to use liquid detergent or woollen shampoo for 
dark coloured laundry. Do not wash your delicate clothes that contain wool etc. in this 
programme.
• Mix 40
You can use this programme to wash cottons and synthetics together without the need to 
sort them.

• Shirts
This programme is used to wash the shirts made from cotton, synthetic and synthetic 
blended fabrics altogether. It reduces wrinkles. Steam is applied at the end of the 
programme to help the wrinkle reducing function. The special spin profile and steam 
applied at the end of the programme reduce the wrinkles on your shirts. When the quick 
wash function is selected, the Pre-treatment algorithm is executed.
• Apply the pre-treatment chemical on your garments directly or add it together with detergent 

when the machine starts to take water from the main washing compartment. Thus, you can 
obtain the same performance as you obtain with normal washing in a much shorter period of 
time. Usage life of your shirts increases.

• Outdooor/Sport
Use this programme to wash outdoor/sports clothes that contain cotton/synthetic mix, 
as well as waterproof cloths like gore-tex. This programme washes your laundry delicately 
thanks to its special turning movements.

• StainExpert
Your washing machine has a special stain programme ensuring that different types of stains 
are removed in the most efficient way. Use this programme only to use durable, colourfast 
cottons. Do not wash delicate or non-colourfast clothes in this programme. You should check 
the tags of clothing before washing (recommended for shirts, trousers, shorts, t-shirts, baby 
clothes, pyjamas, aprons, table cloths, bedding, duvet covers, sheets, bath/brach towels, 
regular towels, socks, and cotton underwear suitable for long washing cycles at a high 
temperature). With the auto stain programme, you can remove 24 types of stains grouped 
into two categories according to quick function selection. Here you can see the stain groups 
based on quick function selection.
Below you will find the stain groups based on the quick function.

When the quick function is selected: When the quick function is not selected:
Blood Fruit juice Butter Food
Chocolate Ketchup Grass Mayonnaise
Pudding Red Wine Mud Salad Dressing
Egg Curry Coke Make-up
Tea Jam Sweat Machine Oil
Coffee Coal Collar Soil Baby food
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• Select the stain programme.
• In the stain groups stated above, find the type of stain you want to remove and select the quick 
auxiliary function selection key to select the relevant group.
• Carefully read the tag of the clothing and make sure that the temperature and spin speed selected 
are suitable.

• Down Wear
Use this programme to wash down coats, vests, jackets etc. that bear a “machine-washable” tag. 
Thanks to special spin profiles, it is ensured that water reaches the air gaps between feathers.
Steam is applied at the end of the programme to soften bulky laundry such as towels.

4.3.7 Special programmes
For specific applications, select any of the following programmes.
• Rinse
Use when you want to rinse or starch separately.
• Spin+Drain
Use this programme to remove the water on the clothes/in the machine.
Before selecting this programme, select the desired spin speed and press Start/Pause button. First, 
the machine will drain the water inside of it. Then, it will spin the laundry at the selected spin speed, 
and drain the water coming off of the laundry.
If you only want to drain the water without spinning the laundry, select the “Spin+Pump programme, 
and use the Spin Speed Adjustment button to select the No Spin function.  Press the Start/Pause 
button.

C INFORMATION
• Use a lower spin speed for delicate laundries.

4.3.8 Temperature selection
Whenever a new programme is selected, the recommended temperature for the selected 
programme appears on the temperature indicator.
To decrease the temperature, press the Temperature Adjustment button. Temperature will decrease 
gradually. When the cold level is selected, temperature level lights will not be on.

C INFORMATION
• If the programme has not reached the heating step, you can change the temperature 

without switching the machine to Pause mode.

4.3.9 Spin speed selection
Whenever a new programme is selected, the recommended spin speed of the selected programme 
is displayed on the spin speed indicator.
To decrease the spin speed, press the Spin Speed Adjustment button. Spin speed decreases 
gradually. Then, depending on the model of the product, "Rinse Hold" and "No Spin" options 
appear on the display. When the “No Spin” function is selected, rinse level indicator lights will not 
be on.
Rinse hold
If you are not going to unload your clothes immediately after the programme ends, you can use 
rinse hold function to keep your laundry in the final rinsing water in order to prevent them from 
getting wrinkled when there is no water in the machine. Press Start/Pause button after this 
process if you want to drain the water without spinning your laundry. Programme will resume 
where it left off, drain the water and then it will be complete.
If you want to spin the laundry held in water, adjust the Spin Speed and press Start/Pause 
button. Programme will resume. Water will be drained, laundry will be spun and the programme 
will end.



20 / EN Washing Machine / User’s Manual

C INFORMATION
• If the programme has not reached the spin step, you can change the spin speed without

switching the machine to Pause mode.

4.3.10 Auxiliary function selection
Select the desired auxiliary functions before starting the programme. You can also select or cancel 
auxiliary functions suitable for the running programme without pressing the Start/Pause button 
while the machine is operating. To do this, the machine must be in a step before the auxiliary 
function you are going to select or cancel. If the auxiliary function cannot be selected or cancelled, 
light of the relevant function will flash 3 times to warn the user.

C INFORMATION
• If a second auxiliary function conflicting with the first one is selected before starting the

machine, the function selected first will be cancelled and the second auxiliary function
selection will remain active.

• An auxiliary function which is not compatible with the programme cannot be selected. (See
"Programme and consumption table")

• Auxiliary Function buttons may vary according to the model of the machine.

4.3.10.1 Auxiliary functions
• Prewash
A Prewash is only worthwhile for heavily soiled laundry. Not using the Prewash will save energy, 
water, detergent and time.

C INFORMATION
• Prewash without detergent is recommended for tulle and curtains.

• Fast+
When this function is selected, durations of relevant programmes get shorter by 50%.
Thanks to the optimised washing steps, high mechanic activity and optimum water consumption, 
high washing performance is achieved in spite of the reduced duration.
• Extra Rinse
This function enables the machine to carry out another rinsing cycle in addition to the one carried 
out after the main wash. Thus, the risk for sensitive skins (babies, allergic skins, etc.) to be effected 
by the minimal detergent remnants on the laundrwy can be reduced.

4.3.10.2 Functions/Programmes Selected by Pressing the Function Buttons for 3 
Seconds

• Drum Clean 
To select this programme, press and hold the auxiliary function button 1 for 3 seconds.
Use it regularly (every 1-2 months) to clean the drum and ensure the required hygiene is 
provided. Run the programme while the machine is totally empty. To obtain better results, put 
powder lime-scale remover for washing machines into the detergent compartment no. “2”. 
When the programme is over, leave the loading door ajar so that the inside of the machine 
gets dry.
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C INFORMATION
• This is not a washing programme. It is a maintenance programme.
• Do not run this programme when there are any objects in the machine. If you try to do so, 

the machine will automatically detect that there is load inside and abort the programme.

• Child Lock
You can prevent children from tampering with the machine by using the Child Lock feature. Thus you 
can avoid any changes in a running programme.

C INFORMATION
• If the Programme Selection knob is turned when the Child Lock is enabled, "Con" appears 

on the display. While the Child Lock is enabled, you cannot make any change in the 
programmes, the selected temperature, the speed or the auxiliary functions.

• Even if another programme is selected with the Programme Selection knob while the 
Child Lock is enabled, previously selected programme will continue running.

To enable Child Lock:
Press and hold the Auxiliary Function button 2 for 3 seconds. While you’re holding the 
button pressed for 3 seconds, C03, C02 and C01 will be displayed respectively.Then, “Con” 
will be displayed to warn the user that child lock is enabled.If you press any button or turn 
the Programme Selection knob while the Child Lock is enabled, the same warning will be 
displayed.
To disable Child Lock:
Press and hold the Auxiliary Function button 2  for 3 seconds while the programme is running. While 
you’re holding the button pressed for 3 seconds, C03, C02 and C01 will be displayed respectively. 
Then, “COF” will be displayed to warn the user that child lock is disabled.

C INFORMATION
• In addition to the method above, to deactivate the Child Lock, switch the Programme Selection 

knob to On/Off position when no programme is running, and select another programme.
• Child Lock will not be disabled after a power failure or unplugging.

• AntiCrease+   
If you press and hold the auxiliary function button 3 for 3 seconds, this function will be selected 
and the programme follow-up light of the relevant programme will turn on. When this function 
is selected, the drum will rotate for up to eight hours to ensure that the clothes do not crease at 
the end of the programme. At any time during these eight hours, you can cancel the programme 
and unload the machine. Just press any button or turn the programme selection knob to end the 
function. The programme follow-up light will remain on even if you end the function by pressing 
any button. If you end the function by turning the programme selection knob, the programme 
follow-up light will remain on or go off depending on the selected programme. If you do not 
cancel the function by pressing the Auxiliary Function button 3 for 3 seconds,  it will be used in 
the next washing cycles as well.

4.3.11 End Time Adjustment
The End Time Adjustment function allows you to set the end time of the programme up to 19 
hours. You can increase this time by 1-hour intervals.

C INFORMATION
• Please do not use liquid detergent if you have selected the End Time Adjustment function. 

Stains might remain on the clothes.

1. Open the loading door, place the laundry and add detergent, etc.
2. Select the washing programme, temperature, spin speed and, if required, the auxiliary functions.
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3.  Press the End Time Adjustment button and select the desired time.
4. Press the Start/Pause button. The delayed end time you have set will be displayed. 

Countdown will start for delayed end. On the display, “_” will move up and down next to the 
delayed end time.

C INFORMATION
• If the programme has not started, you can add laundry into the machine during the

delayed end time.

5. At the end of the countdown, duration of the selected programme will be displayed. “_” will 
disappear and the selected programme will start.

Changing the delayed end time
If you want to change the time during countdown: Turn the programme selection knob to cancel 
the delayed end time function, and then set the desired time again.
1. Press the End Time Adjustment button. When pressed for the first time, the programme 

duration will be rounded up to the closest whole number time. Each following press will 
increase the time by an hour.

2. If you want to decrease the delayed end time, press the End Time Adjustment button 
consecutively until the desired time is displayed.

Cancelling the delayed end function
If you want to cancel the delayed end time countdown and start the programme immediately:
1. Set the Programme Selection knob to any programme. This way, the Delayed End time will be 

cancelled. The End/Cancel light will flash continuously. 
2. Then, select the programme you want to run again.
3. Press Start/Pause button to start the programme.

4.3.12 Starting the programme
1. Press Start/Pause button to start the programme.
2. Programme follow-up light showing the startup of the programme will turn on.

C INFORMATION
• If no programme is started or no key is pressed within 10 minutes during the programme

selection process, the display lights will go off. Once the Programme Selection knob is
turned or any button is pressed, display lights will turn on again.

4.3.13 Progress of programme
Progress of a running programme can be followed from the Programme Follow-up indicator. 
At the beginning of each programme step, the relevant indicator light will turn on.

C INFORMATION
• If the “Anti-crease+” auxiliary function has been selected, “End” LED and “Anti-crease+” LED

will be on at the same time while this step is continuing.
• To end the programme while the “Anti-crease+” step is running, simply press any button or

turn the programme selection knob.
You can change the auxiliary functions, speed and temperature settings without stopping 
the programme flow while the programme is running. To do this, the change you are going to 
make must be something that will be carried out after the programme step that is running. If 
the change is not suitable, relevant lights will flash 3 times.

C INFORMATION
• If the machine does not proceed to the spinning step, the Rinse Hold function might be

active or the automatic unbalanced load detection system might be activated due to the
unbalanced distribution of the laundry in the machine.
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4.3.14 Loading door lock
There is a locking system on the loading door of the machine that prevents opening of the 
loading door in cases when the water level is unsuitable.
Loading door light will start flashing when the machine is switched to Pause mode. The 
machine checks the level of the water inside. If the level is suitable, the loading door light will 
turn off and the loading door can be opened within 1-2 minutes.
If the level is unsuitable, the loading door light will remain on and the loading door cannot be opened. 
If you are obliged to open the loading door while the Loading Door light is on, you must cancel the 
current programme. See "Cancelling the programme" 
Opening the loading door in case of power failure:

C INFORMATION
• In case of a power failure, you can use the loading door emergency handle under the pump filter lid to 

manually open the loading door. 

A  WARNING!
• Before opening the loading door, make sure that there is no water in the machine to avoid flooding. Water 

may be hot and could cause scalding.

• Turn off and unplug the appliance.

• Open the pump filter lid.

• Remove the loading door emergency handle behind the 

filter cover with a tool.

• Open the loading door by pulling the loading door 

emergency handle downwards.

• Try to pull the handle downwards again if the loading 

door is not opened.

• Bring the loading door emergency handle to its original 

position after opening the loading door.

4.3.15 Changing the selections after programme has started
Switching the machine to pause mode
Press the Start/Pause to switch the machine to pause mode while a programme is running. The 
light of the current programme will flash on the Programme Follow-up indicator, indicating that the 
machine has switched to pause mode. 
Also, when the loading door is ready to be opened, the Loading Door light will turn off in addition to 
the programme step light.
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Changing the auxiliary function, speed and temperature
Depending on the step the programme has reached, you can cancel or select auxiliary functions. See 
“Auxiliary function selection”. 
You can also change the speed and temperature settings. See "Spin speed selection" and 
"Temperature selection".

C INFORMATION
• If no change is allowed, the relevant light will flash 3 times.

Adding and removing laundry
1. Press the “Start/Pause” button to pause the machine. The programme follow-up light of 

the relevant step during which the machine was switched into the pause mode will flash.
2. Wait until the Loading Door can be opened.
3. Open the loading door and add or take out laundry.
4. Close the loading door.
5. Make changes in auxiliary functions, temperature and speed settings if necessary. 
6. Press the “Start/Pause” button to start the machine. 

4.3.16 Cancelling the programme
To cancel the programme, turn the Programme Selection knob to select another 
programme. Previous programme will be cancelled. End/Cancel light will flash continuously 
to notify that the programme has been cancelled. 
When you turn the Programme Selection knob, the machine will end the programme but 
will not discharge the water inside. When you select and start a new programme, the 
newly selected programme will start depending on the step the previous programme was 
cancelled in. For example, the machine may take in additional water or continue to wash 
with the water inside.

C INFORMATION
• Depending on the step where the programme was cancelled in, you may have to add

detergent and softener again for the programme you have selected anew.

4.3.17 End of programme
At the end of the programme, “End” will be displayed. 
1. Wait until the light of the loading door goes off completely.
2. Switch the programme selection knob to On/Off to switch off the machine.
3. Take out your laundry and close the loading door. Your machine is now ready for the next washing 

cycle.
4.3.18 Your machine has the "Pause Mode" function.

After using the On/Off button to switch on the machine, if you do not start any 
programme in the selection step or do not perform anything else, or if you do not do 
anything in 10 minutes after the selected programme has ended, the machine will 
automatically switch to energy saving mode. Also, if your product has a display that 
shows programme time, this display will completely turn off. If you turn the Programme 
Selection knob or touch any button, the lights and the display will switch back to the 
previous position. The selections you make when exiting the energy efficiency mode may 
change. Check if your selections are correct before starting the programme. If necessary, 
make adjustments again. This is not an error.
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4.4 Maintenance and cleaning
Service life of product extends and frequently experienced problems will be reduced if it is cleaned at 
regular intervals.

4.4.1 Cleaning the detergent drawer
Clean the detergent drawer at regular intervals (every 4-5 washing cycles) 
as shown below in order to prevent accumulation of powder detergent in 
time.
Lift the rear part of the siphon to remove it as illustrated. 
If more than normal amount of water and softener mixture starts to gather 
in the softener compartment, the siphon must be cleaned.

1 Press the dotted point on the siphon in the softener compartment and pull towards you until 
the compartment is removed from the machine.

2. Wash the detergent drawer and the siphon with plenty of lukewarm water in a washbasin. 
In order to prevent the residues to contact your skin, clean it with an appropriate brush by 
wearing a pair of gloves.

3 Insert the drawer back into its place after cleaning and make sure that it is seated well.
4.4.2 Cleaning the loading door and the drum

For products with drum cleaning programme, please see Operating the product - Programmes.

C
Repeat Drum Cleaning process in every 2 months.
Use an detergent / anti-limescale suitable for the washing machines.

After every washing make sure that no foreign substance is left in the drum.
If the holes on the bellow shown in the figure is blocked, open the holes using 
a toothpick.
Foreign metal substances will cause rust stains in the drum. Clean the stains 
on the drum surface by using cleaning agents for stainless steel. 
Never use steel wool or wire wool. These will damage the painted, chromated 
and plastic surfaces.

4.4.3 Cleaning the body and control panel
Wipe the body of the machine with soapy water or non-corrosive mild gel detergents as necessary, 
and dry with a soft cloth.
Use only a soft and damp cloth to clean the control panel.

4.4.4 Cleaning the water intake filters
There is a filter at the end of each water intake valve at the rear of the machine and also at the 
end of each water intake hose where they are connected to the tap. These filters prevent foreign 
substances and dirt in the water to enter the washing machine. Filters should be cleaned as they do 
get dirty.

1. Close the taps.
2. Remove the nuts of the water intake hoses to access 

the filters on the water intake valves. Clean them 
with an appropriate brush. If the filters are too dirty, 
remove them from their places with a pliers and clean 
in this way.

3. Take out the filters on the flat ends of the water 
intake hoses together with the gaskets and clean 
thoroughly under running water.

4. Replace the seals and filters carefully and tighten 
their nuts by hand.



26 / EN Washing Machine / User’s Manual

4.4.5 Draining remaining water and cleaning the pump filter
The filter system in your machine prevents solid items such as buttons, coins and fabric fibers 
clogging the pump impeller during discharge of washing water. Thus, the water will be discharged 
without any problem and the service life of the pump will extend.
If the machine fails to drain water, the pump filter is clogged. Filter must be cleaned whenever it is 
clogged or in every 3 months. Water must be drained off first to clean the pump filter.
In addition, prior to transporting the machine (e.g., when moving to another house) and in case of 
freezing of the water, water may have to be drained completely.

A CAUTION: Foreign substances left in the pump filter may damage your machine or may cause noise problem.

CAUTION: If the product is not being used, shut the tap shut, remove mains pipe and drain the water inside 
the machine against any likely freezing.

CAUTION: After each use, turn off the water tap to which the mains hose is connected.

In order to clean the dirty filter and discharge the water:
1 Unplug the machine to cut off the supply power.

A CAUTION: Temperature of the water inside the machine may rise up to 90 ºC. To avoid the burning risk, clean 
the filter after the water inside the machine is cooled down.

2. Open the filter cover.

3 Follow the below procedures in order to drain water.
The product does not have an emergency water drain hose, in order to drain the water:

a. In order to collect the water to flow out of the 
filter, place a large vessel in front of the filter.

b. Turn and loosen the pump filter until water 
starts to flow (counterclockwise). Fill the 
flowing water into the container you have 
placed in front of the filter. Always keep a piece 
of cloth handy to absorb any spilled water.

c When the water inside the machine is finished, 
take out the filter completely by turning it.

4. Clean any residues inside the filter as well as fibers, if any, around the pump impeller region.
5. Replace the filter.
6. If the filter cap is composed of two pieces, close the filter cap by pressing on the tab. If it is one 

piece, seat the tabs in the lower part into their places first, and then press the upper part to close.
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5 Troubleshooting
Problem Reason Solution

Program does not start after 
closing the door.

Start / Pause / Cancel button was not pressed. • *Press the Start / Pause / Cancel button.
It may be difficult to close the loading door in case 
of excessive loading.

• Reduce the amount of laundry and make sure 
that the loading door is closed properly.

Programme cannot be started or 
selected.

Washing machine has switched to self protection 
mode due to a supply problem (line voltage, water 
pressure, etc.).

• To cancel the programme, turn the 
Programme Selection knob to select another 
programme. Previous programme will be 
canceled. (see. “Cancellation of program”)

Water in the machine. Some water might have remained in the product due 
to the quality control processes in the production.

• This is not a failure; water is not harmful to 
the machine.

The machine enters standby 
mode after the programme 
starts or it does not take in 
water.

Tap is turned off. • Turn on the taps.
Water inlet hose is bent. • Flatten the hose.
Water inlet filter is clogged. • Clean the filter.
Loading door may be open. • Close the door.
The water connection may be wrong or water may 
be cut off (When the water is cut off, washing or 
rinsing LEDs flash).

• Check the water connection. If the water is 
cut off, press the Start/Pause key after the 
water has been supplied again to resume the 
operation from standby mode.

Machine does not drain water. Water drain hose might be clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.
Pump filter is clogged. •  Clean the pump filter.

Machine vibrates or makes noise. Machine might be standing unbalanced. • Adjust the feet to level the machine.
A hard substance might have entered into the 
pump filter.

• Clean the pump filter.

Transportation safety bolts are not removed. • Remove the transportation safety bolts.
Laundry quantity in the machine might be too little. • Add more laundry to the machine.
Machine might be overloaded with laundry. •  Take out some of the laundry from the 

machine or distribute the load by hand to 
balance it homogenously in the machine.

Machine might be leaning on a rigid item. • Make sure that the machine is not leaning 
on anything.

There is water leaking from the 
bottom of the washing machine.

Water drain hose might be clogged or twisted. • Clean or flatten the hose.
Pump filter is clogged. • Clean the pump filter.

Machine stopped shortly after 
the programme started.

Machine might have stopped temporarily due to 
low voltage.

• It will resume running when the voltage 
restores to the normal level.

Machine directly discharges the 
water it takes in.

Draining hose might not be at adequate height. • Connect the water draining hose as 
described in the operation manual.

No water can be seen in the 
machine during washing.

The water level is not visible from outside of the 
washing machine.

• This is not a failure.

Loading door cannot be opened. Door lock is activated because of the water level 
in the machine.

• Drain the water by running the Pump or Spin 
programme.

Machine is heating up the water or it is at the 
spinning cycle.

•  Wait until the programme completes.

Child lock is engaged. Door lock will be deactivated 
a couple of minutes after the programme has 
come to an end. 

• Wait for a couple of minutes for deactivation 
of the door lock.

Loading door may be stuck because of the 
pressure it is subjected to.

• Grab the handle and push and pull the loading 
door to release and open it.

Washing takes longer time than 
specified in the manual.(*)

Water pressure is low. • Machine waits until taking in adequate 
amount of water to prevent poor washing 
quality due to the decreased amount of 
water. Therefore, the washing time extends.

Voltage might be low. • Washing time is prolonged to avoid poor 
washing results when the supply voltage is low.

Input temperature of water might be low. • Required time to heat up the water extends 
in cold seasons. Also, washing time can be 
lengthened to avoid poor washing results.

Number of rinses and/or amount of rinse water 
might have increased.

• Machine increases the amount of rinse water 
when good rinsing is needed and adds an 
extra rinsing step if necessary. 

Excessive foam might have occurred and 
automatic foam absorption system might have 
been activated due to too much detergent usage.

•  Use recommended amount of detergent.
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Problem Reason Solution
Programme time does not 
countdown. (On models with 
display) (*)

Timer may stop during water intake. • Timer indicator will not countdown until the 
machine takes in adequate amount of water. 
The machine will wait until there is sufficient 
amount of water to avoid poor washing 
results due to lack of water. Timer indicator 
will resume countdown after this.

Timer may stop during heating step. • Timer indicator will not countdown until the 
machine reaches the selected temperature.

Timer may stop during spinning step. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

Programme time does not 
countdown. (*)

There might be unbalanced load in the machine. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

Machine does not switch to 
spinning step. (*)

There might be unbalanced load in the machine. • Automatic unbalanced load detection system 
might be activated due to the unbalanced 
distribution of the laundry in the drum.

The machine will not spin if water is not drained 
completely.

• Check the filter and the draining hose.

Excessive foam might have occurred and 
automatic foam absorption system might have 
been activated due to too much detergent usage.

•  Use recommended amount of detergent.

Washing performance is poor: 
Laundry turns gray. (**)

Insufficient amount of detergent has been used 
over a long period of time.

• Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Washing was made at low temperatures for a 
long time. 

• Select the proper temperature for the 
laundry to be washed.

Insufficient amount of detergent is used with 
hard water.

• Using insufficient amount of detergent with 
hard water causes the soil to stick on the cloth 
and this turns the cloth into gray in time. It is 
difficult to eliminate graying once it happens. 
Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Too much detergent is used. • Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Washing performance is poor: 
Stains persist or the laundry is 
not whitened. (**)

Insufficient amount of detergent is used. • Use the recommended amount of detergent 
appropriate for water hardness and the laundry.

Excessive laundry was loaded in. • Do not load the machine in excess. Load with 
amounts recommended in the "Programme 
and consumption table".

Wrong programme and temperature were 
selected. 

• Select the proper programme and 
temperature for the laundry to be washed.

Wrong type of detergent is used. • Use original detergent appropriate for the 
machine.

Too much detergent is used. • Put the detergent in the correct 
compartment. Do not mix the bleaching 
agent and the detergent with each other.

Washing performance is poor: Oily 
stains appeared on the laundry. (**)

Regular drum cleaning is not applied. • Clean the drum regularly. For this, please 
see 4.4.2.

Washing performance is poor: 
Clothes smell unpleasantly. (**)

Odours and bacteria layers are formed on the 
drum as a result of continuous washing at lower 
temperatures and/or in short programmes.

• Leave the detergent drawer as well as the 
loading door of the machine ajar after each 
washing. Thus, a humid environment favorable 
for bacteria cannot occur in the machine.

Colour of the clothes faded. (**) Excessive laundry was loaded in. • Do not load the machine in excess.
Detergent in use is damp. •  Keep detergents closed in an environment 

free of humidity and do not expose them to 
excessive temperatures.

A higher temperature is selected. • Select the proper programme and 
temperature according to the type and 
soiling degree of the laundry.
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Problem Reason Solution
It does not rinse well. The amount, brand and storage conditions of the 

detergent used are inappropriate.
• Use a detergent appropriate for the washing 

machine and your laundry. Keep detergents 
closed in an environment free of humidity and 
do not expose them to excessive temperatures.

Detergent is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent 
during rinsing or softener step. Put the 
detergent in the correct compartment.

Pump filter is clogged. • Check the filter.
Drain hose is folded. • Check the drain hose.

Laundry became stiff after 
washing. (**)

Insufficient amount of detergent is used. • Using insufficient amount of detergent for 
the water hardness can cause the laundry to 
become stiff in time. Use appropriate amount 
of detergent according to the water hardness.

Detergent is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent 
during rinsing or softener step. Put the 
detergent in the correct compartment.

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. 
Wash and clean the dispenser with hot water.

Laundry does not smell like the 
softener. (**)

Detergent is put in the wrong compartment. • If detergent is put in the prewash 
compartment although prewash cycle is not 
selected, machine can take this detergent 
during rinsing or softener step. Wash and 
clean the dispenser with hot water. Put the 
detergent in the correct compartment.

Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. 
Wash and clean the dispenser with hot water.

Detergent residue in the 
detergent drawer. (**)

Detergent is put in wet drawer. • Dry the detergent drawer before putting in 
detergent.

Detergent has gotten damp. • Keep detergents closed in an environment 
free of humidity and do not expose them to 
excessive temperatures.

Water pressure is low. • Check the water pressure.
The detergent in the main wash compartment got 
wet while taking in the prewash water. Holes of 
the detergent compartment are blocked.

• Check the holes and clean if they are clogged.

There is a problem with the detergent drawer valves. • Call the Authorised Service Agent.
Detergent might be mixed with the softener. • Do not mix the softener with detergent. 

Wash and clean the dispenser with hot water.
Regular drum cleaning is not applied. • Clean the drum regularly. For this, please 

see 4.4.2.
Too much foam forms in the 
machine. (**)

Improper detergents for the washing machine are 
being used.

• Use detergents appropriate for the washing 
machine.

Excessive amount of detergent is used. • Use only sufficient amount of detergent.
Detergent was stored under improper conditions. • Store detergent in a closed and dry location. 

Do not store in excessively hot places.
Some meshed laundry such as tulle may foam too 
much because of their texture.

• Use smaller amounts of detergent for this 
type of item.

Detergent is put in the wrong compartment. • Put the detergent in the correct 
compartment.

Softener is being taken early. • There may be problem in the valves or in the 
detergent dispenser. Call the Authorised 
Service Agent.

Foam is overflowing from the 
detergent drawer.

Too much detergent is used. • Mix 1 tablespoonful softener and ½ l water 
and pour into the main wash compartment of 
the detergent drawer.

• Put detergent into the machine suitable 
for the programmes and maximum 
loads indicated in the “Programme and 
consumption table”. When you use additional 
chemicals (stain removers, bleachs and etc), 
reduce the amount of detergent.
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Problem Reason Solution
Laundry remains wet at the end 
of the programme. (*)

Excessive foam might have occurred and 
automatic foam absorption system might have 
been activated due to too much detergent usage.

• Use recommended amount of detergent.

(*) Machine does not switch to spinning step when the laundry is not evenly distributed in the drum to prevent any damage to the 
machine and to its surrounding environment. Laundry should be rearranged and re-spun.
(**) Regular drum cleaning is not applied. Clean the drum regularly. See 4.4.2

A CAUTION: If you cannot eliminate the problem although you follow the instructions in this section, consult your 
dealer or the Authorised Service Agent. Never try to repair a nonfunctional product yourself.



When the appliance is turned off, pressing 1 and 2 auxiliary function buttons are pressed for a long time, a 3-2-1 
countdown, and the total washing cycles completed on the appliance is displayed.
After the total washing cycle is displayed, the failure codes, if any, are displayed. Check the information on the screen 
through the table below.

On-screen Information Cause Solution

Err Safety algorithm is run on the appliance. 
Wait for the writing to pass. After pressing the auxiliary function 
buttons 1 and 2, check the on-screen information.

SC
Your complaint is not solved during the 

check.
Call the authorised service agent.

E5 Pump filter may be clogged.

Clean the pump filter.   
See “Draining remaining water and cleaning the pump filter” 
section. 
Try in spin cycle. If the issue is not resolved, call the service.

E8 The machine may not be taking in water.

•  Turn on the taps. 
•  Make sure there is no water outage. 
•  Check the water inlet hose connection, if there is any folding 
on the hose, straighten it. 
•  Clean the pump filter. See “Draining remaining water and 
cleaning the pump filter” section. 
•  Close the front cover of the machine. Make sure that the 
cover is locked. 
Run the machine one more time. If the issue is not resolved, call 
the service.

E29
The product has switched to self protection 
mode due to a supply problem (line voltage, 

water pressure, etc.).

To cancel the programme, turn the Programme Selection knob 
to select another programme. Previous programme will be 
cancelled. See “Cancelling the programme” section. 
If the issue persists, call the service.

E17
Excess foam is present in the machine after 

the completed cycle.

•  Store detergent in a closed and dry location. Do not store in 
excessively hot places. 
•  Use smaller amounts of detergent for porous laundry like 
tulle. 
•   Use amount of detergent appropriate to the amount of 
laundry and the level of stain. 
•  Use only sufficient amount of detergent. 
•  Make sure you place the detergent in the appropriate 
compartment. 
• Run the Drum Cleaning programme with the machine empty. 
See "Drum Cleaning" programme 
If your machine does not include Drum Cleaning programme, 
you can use Cotton 90C. 
• After running a short programme without detergent, check the 
machine. If the issue persists, call the service.

E18
Spin cycle is not initiated due to an 

imbalance of the machine.

Check the laundry inside the machine. The amount of laundry 
may not be sufficient. Try by increasing the amount of laundry. 
The laundry may be causing an imbalance; sort out the laundry 
by hand and distribute evenly inside the appliance. 
Retry in spin cycle.

E12 There may be water inside the machine. 

Unplug the machine.  
There may be water under the machine. Clean the water under 
the machine. 
Plug the machine again. 
Try running a short cycle. 
If the issue persists or you see water leaking from one of the 
hoses, close the valves and call the service.

E27 Check the water drain of the machine. See “Connecting the drain hose to the drain” section.

E84 BLE connection cannot be established.
Check it, try connecting it. See “HomeWhiz Feature and Remote 
Control Function” section. If the issue persists, call the service.



DISCLAIMER/ WARNING 

Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or 
unsafe use arising, provided that they are carried out within the limits and in accordance with the 
following instructions (see the "Self-Repair" section). 

Therefore, unless otherwise authorized in the "Self-Repair" section below, repairs shall be 
addressed 
to registered professional repairers in order to avoid safety issues. A registered professional 
repairer is 
a professional repairer that has been granted access to the instructions and spare parts list of 
this product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts pursuant 
to 
Directive 2009/125/EC. However, only the service agent (i.e. authorized professional 
repairers) 
that you can reach through the phone number given in the user manual/warranty card or 
through your authorized dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, 
please be advised that repairs by professional repairers (who are not authorized by Bekol 
shall void the guarantee. 

Self-Repair 

Self-repair can be done by the end-user with regard to the following spare parts: door, door hinge 
and seals, other seals, door locking assembly and plastic peripherals such as detergent 
dispensers (an updated list is also available in support.beko.com as of 1st of March 2021 ). 

Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the mentioned self-repair 
shall be done following the instructions in the user manual for self-repair or which are available in 
support.beko.com. For your safety, unplug the product before attempting any self-repair. 

Repair and repair attempts by end-users for parts not included in such list and/or not following 
the instructions in the user manuals for self-repair or which are available in support.beko.com, 
might give raise to safety issues not attributable to Beko, and will void the warranty of the product. 

Therefore, it is highly recommended that end-users refrain from the attempt to carry out repairs 
falling outside the mentioned list of spare parts, contacting in such cases authorized professional 
repairers or registered professional repairers. On the contrary, such attempts by end-users may 
cause safety 
issues and damage the product and subsequently cause fire, flood, electrocution and serious 
personal injury to occur. 

By way of example, but not limited to, the following repairs must be addressed to authorized 
professional repairers or registered professional repairers: motor, pump assembly, main board, 
motor board, display board, heaters etc. 

The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with 
the above .. 

The spare part availability of the washing machine or washer-dryer that you purchased is 10 years. 

During this period, original spare parts will be available to operate the washing machine or 

washer-dryer properly. 
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Ez a termék a legújabb technológiával, környezetbarát körülmények között készült.
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1 Általános biztonsági utasítások
Ez a fejezet olyan előírásokat tartalmaz, amelyek segítségével megelőzhetők 
a sérülések és az anyagi károk kockázata. Az előírások be nem tartása 
esetén az összes garancia érvényét veszti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ez a termék a legújabb technológiával, környezetbarát körülmények között készült.
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u A csomagolóanyagok veszélyt jelenthetnek a gyermekekre nézve. Olyan 
helyen tárolja azokat, hogy a gyermekek ne férhessenek hozzá.

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

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

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

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

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

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

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

u Ne mossa a készüléket oly módon, hogy vizet permetez vagy önt rá! Áramütésveszély!
u Nedves kézzel soha ne érintse meg a tápkábel csatlakozóját! A gép áramtalanítását 

ne úgy végezze, hogy megragadja a tápkábelt, hanem az egyik kezével megtartva 
a dugaszolóaljzatot, a másik kezével húzza ki a dugót. 

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

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

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

3 Rendeltetésszerű használat

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

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

eredeti cserealkatrészeket.

A WEEE-irányelvnek való megfelelés és a hulladék termék megsemmisítése: 

A termék megfelel az uniós WEEE-irányelv (2012/19/EU) követelményeinek. A terméken megtalálható az 
elektromos és elektronikus hulladékok besorolására vonatkozó szimbólum (WEEE).

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a terméket nem lehet más háztartási hulladékkal együtt 
kidobni, amikor megszabadulnánk tőle. A használt elektromos és elektronikai készülékeket 
hivatalos gyűjtőpontokra kell eljuttatni újrahasznosítás céljából. A gyűjtőpontokkal kapcsolatos 
információkért forduljon az illetékes helyi hatósághoz vagy a terméket értékesítő eladóhoz. 
Mindegyik háztartás fontos szerepet játszik a régi készülékek begyűjtésében és 

újrahasznosításában. A használt berendezések megfelelő leadása megelőzik a környezetünkre és 
egészségünkre gyakorolt káros hatásokat.

Az RoHS-irányelvnek való megfelelés:
Az Ön által megvásárolt termék megfelel az uniós RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek. A 
termék nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros vagy tiltott anyagokat.

Csomagolási információk
A termék csomagolása a nemzeti környezetvédelmi törvénykezéseknek megfelelő 
újrahasznosítható anyagokból készült. A csomagolóanyagokat ne a kommunális vagy egyéb 
hulladékokkal együtt ártalmatlanítsa. Szállítsa el azokat a helyi hatóságok által kijelölt 
csomagolóanyag gyüjtőpontokra.
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4 Műszaki adatok

Beszállító neve vagy védjegye Beko

Modell neve WUE 8622 XCW
7000840028

Magasság (cm) 84

Szélesség (cm) 60

Mélység (cm) 55

Egyszeres vízbemenet / dupla vízbemenet
• / -

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

Teljes áram (A) 10

Összteljesítmény (W)  2200

Fő modellkód 9220

BEKO

AA

C  Modellazonosító (*)

A modellről a termékadatbázisban tárolt információkat az alábbi weblapon érheti el az 
energiacímkén található modellazonosító (*) megadásával: https://eprel.ec.europa.eu/



37 / HUMosógép / Használati útmutató

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

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

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

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

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

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

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

kilogramm lehet. A terméket olyan szilárd és vízszintes talajra helyezze, melynek elegendő a teherbírása.
• Soha ne helyezze a készüléket a tápkábelre.
•  A terméket ne helyezze üzembe olyan környezetben, ahol a hőmérséklet 0 ºC alá esik.
• A rezgés és a zaj csökkentése érdekében azt javasoljuk, hagyjon rést a készülék oldalainál.
• Graduált padló esetén ne helyezze a terméket a padló pereméhez vagy padozatra.
• Ne helyezzen a mosógépre semilyen hőforrást, mint például főzőlapot, vasalót, sütőt stb. és ne használja

őket a berendezésen.

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

nyílásokhoz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A
FIGYELMEZTETÉS: Ha a vízleeresztés közben a tömlő kikerül az illesztés helyéről, a lakást elöntheti a víz. Ezenfelül, 
a magas mosási hőmérsékletek miatt a forrázás kockázata is fennáll! Az ilyen helyzetek elkerülése, továbbá az egyetlenes 
vízfelvétel és leeresztés biztosítása érdekében a leeresztő tömlő végét biztonságosan szorítsa meg.

40
 c

m

10
0 

cm

• A leeresztő tömlő csatlakoztatása minimum 40 cm, 
maximum 100 cm magasságban legyen.
• Amennyiben a leeresztő tömlőt kevesebb, mint 40 centi 
választja el a padlótól, akkor a vízelvezetés nehézzé válik, 
a mosott ruhák pedig túlságosan vizesek maradhatnak. 
Ennek következtében, tartsa be az ábrán megadott 
magasságokat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.8 Első használat

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

C
Kizárólag mosógépekhez használatos vízkőmentesítőt használjon.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.3 Energia- és víztakarékossági tippek
A következő információk elősegítik a készülék gazdaságos energia- és víztakarékos használatát.
• A terméket minden esetben a program által megengedett legnagyobb ruhamennyiséggel használja, de soha 

ne töltse túl a gépet. Lásd: „Program- és fogyasztási táblázat“.
• Mindig kövesse a mosószer csomagolásán feltüntetett hőmérsékletre vonatkozó utasításokat.
• A kismértékben szennyezett ruhákat alacsony hőmérsékleten mossa.
• Kis mennyiségű, kis mértékben szennyezett ruhákhoz használjon rövidebb programokat.
• A kismértékben szennyezett ruhákhoz ne használjon előmosást és magas mosási hőmérsékletet.
• Ha szárítóban szeretné szárítani a ruhákat, akkor válassza a legnagyobb centrifugálási sebességet a 

mosásnál. 
• Ne használjon a mosószer csomagolásán megadottnál több mosószert.

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

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

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

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



41 / HUMosógép / Használati útmutató

4.2.6 A mosószer és az öblítő használata

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

132

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

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

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

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

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

mosószeradagolóba („2” számú rekesz).
A mosószer fajtájának megválasztása
Az alkalmazandó mosószer típusa a mosási programtól, az anyag jellegétől és színétől függ.
• Színes és fehér ruhaneműhöz más-más mosószert használjon.
• A kényes ruhákat speciális, kizárólag a javasolt programokat használva, azokhoz való mosószerrel mossa

(folyékony mosószer, gyapjúsampon stb.)
• Színes ruhák és paplan mosásakor folyékony mosószert célszerű használni.
• A gyapjú ruhákat a javasolt program használatával, speciális gyapjú mosószerrel mossa.
• Kérjük, olvassa el a programok leírásáról szóló részt a különböző anyagokhoz javasolt programokkal

kapcsolatban.
• A mosószerekre vonatkozó minden ajánlás a választható a programokhoz választható

hőmérséklettartományra érvényes.

A FIGYELMEZTETÉS: Kizárólag gépi mosáshoz készült mosószert használjon.

FIGYELMEZTETÉS: Ne használjon szappanport.

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

habzást, a nem megfelelő öblítést, emellett még spórolhat is és kíméli a környezetet.
• Kisebb mennyiségű és kevésbé szennyezett ruhákhoz használjon kevesebb mosószert.
Öblítők használata
Töltse az öblítőt a mosószeradagoló fiók öblítő rekeszébe.
• Az öblítőt soha ne töltse túl a rekesz (>max<) szintje fölé.
• Ha az öblítő besűrűsödött, hígítsa fel vízzel, mielőtt a mosószer-adagoló fiókba töltené.
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Folyékony mosószerek használata
Amennyiben a termék folyékony mosószer tartót is tartalmaz:
• Helyezze be a folyékony mosószer tartóját a 2. számú rekeszbe.
•  Ha az öblítő besűrűsödött, hígítsa fel vízzel mielőtt a rekeszbe töltené.

22

Ha a termék folyékony mosószerhez való alkatrésszel van szerelve:
• Amikor folyékony tisztítószert szeretne használni, a megjelölt ponton forgassa a készüléket. A leeső rész 

akadályt fog képezni a folyékony tisztítószernek..

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

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

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

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

• A tablettás mosószert a mosógép fő mosórészébe („2” számú rekesz), vagy közvetlenül a dobba kell tenni.
Keményítő használata
• A folyékony szódát vagy szódaport, illetve a ruhafestéket az öblítő rekeszbe tegye.
• Egy mosási menetben ne használjon öblítőt és keményítőt is.
• Keményítő használata után tisztítsa meg a mosógép belsejét egy tiszta, nedves ronggyal.
Vízkőmentesítő használata
•  Ha szükséges, kizárólag mosógéphez használatos vízkőmentesítőszert használjon. 
Fehérítőszer használata
• A fehérítőt, egy előmosás program kiválasztásával, a mosás elején adja hozzá. Ne tegyen mosószert az 

előmosás rekeszbe. Alternatív megoldásként olyan programot válasszon ki, ami extra öblítés funkciót 
tartalmaz. Az öblítés első lépése (vízbeszívás a mosószertartóból) közben adja hozzá a fehérítőszert.

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

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

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

Világos és fehér 
ruhák Színek Fekete/ sötét 

színek
Kényes/pamut/
selyem ruhák

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

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

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

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

Sz
en

ny
ez

et
ts

ég
i s

zi
nt

Erősen 
szennyezett

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Enyhén 
szennyezett

(Nincs látható 
szennyeződés.)

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

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

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

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

4.2.8 Mosási program időtartamának kijelzése
A mosási program időtartama a gép kijelzőjén látható a program kiválasztása közben. A mosógépbe pakolt 
ruhamennyiségtől, habzástól, kiegyenlítetlen betöltési feltételektől, áramellátásbeli és víznyomásbeli ingadozásoktól, 
valamint a programbeállításoktól függően a mosási program időtartama automatikusan beállítódik a program közben.
KIVÉTELES ESETEK: A Cottons és Cotton Eco (pamut és pamut eco) programok megkezdésekor a kijelző a betöltési 
mennyiség felére vonatkozó időtartamot mutatja. Ez a leggyakoribb felhasználási mód. 20-25 perccel a program elindítása 
után a mosógép megállapítja a betöltött ruha mennyiségét. Amennyiben a megállapított mennyiség nagyobb, mint a 
kapacitás fele, a mosási program ennek megfelelően módosul és a program időtartama automatikusan megnő. A program 
változását a kijelzőn is nyomon követheti.
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4.3.2 A gép előkészítése
1. Győződjön meg róla, hogy a tömlők megfelelően vannake csatlakoztatva. 
2. Dugja be a gép tápkábelét.
3. Fordítsa el teljesen a csapot.
4. Helyezze a gépbe a ruhákat. 
5. Adagoljon mosószert és öblítőt. 

4.3.3 Programválasztás és tippek a hatékony mosáshoz
1. Válasszon ki egy programot a mosandó ruha típusának, mennyiségének és szennyezettségének megfelelően 

a „Program és fogyasztási táblázat" és az alábbi hőmérséklet-táblázat segítségével.
2. A Programválasztó gomb segítségével válassza ki a kívánt programot.

4.3 A termék használata

4.3.1 Kezelőpanel

1 - Programválasztó gomb (Legfelső helyzet Be/
Ki)
2 - Kijelző
3 - Késleltetett befejezési idő beállító gomb
4 - Program követési jelző
5. - Indítás/Szünet gomb

6 - Segédfunkció gomb 3
7 - Segédfunkció gomb 2
8 - Segédfunkció gomb 1
9 - Centrifuga sebesség beállító gomb
10 - Hőmérsékletszabályzó gomb

1 2 3 4

57 68910
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4.3.4 Program- és fogyasztási táblázat

• : Választható
* : Automatikusan kiválasztva, nem törölhető.

***: Az Eco 40-60 40 °C hőmérsékleten történő kiválasztásával a tesztprogram a EN 60456:2016/A11:2020 
összhangban és az energiacímke az (EU) 2019/2014 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel 
összhangban

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

HU Kiegészítő 
funkció

Program

M
ax

 b
et

öl
té

s 
(k

g)

Ví
zf

og
ya

sz
tá

s 
(l)

En
er

gi
af

og
ya

sz
tá

s 
(k

W
h)

M
ax

. s
eb

es
sé

g

Gy
or

s+

El
őm

os
ás

Ex
tra

 ö
bl

íté
s

Gy
űr

őd
és

gá
tló

+

Választható 
hőmérséklet-
tartomány °C

Cottons

90 8 95 2.40 1200 • • • • Hideg - 90

60 8 95 1.80 1200 • • • • Hideg - 90

40 8 93 0.97 1200 • • • • Hideg - 90

Eco 40-60

40 *** 8 51.0 0.980 1200 40-60

40 *** 4 34.0 0.535 1200 40-60

40 *** 2 27.0 0.305 1200 40-60

60 8 51.0 0.990 1200 40-60

60 4 36.5 0.670 1200 40-60

Synthetics
60 3 75 1.35 1200 • • • • Hideg - 60

40 3 70 0.85 1200 • • • • Hideg - 60

Xpress / Super Xpress

90 8 66 2.20 1200 • • • Hideg - 90

60 8 66 1.20 1200 • • • Hideg - 90

30 8 66 0.20 1200 • • • Hideg - 90

Xpress / Super Xpress +Fast 30 2 40 0.15 1200 • • • Hideg - 30

Mix 40 40 3.5 83 1.00 800 • • • Hideg - 40

Wool/HandWash 40 1.5 62 0.55 1200 • Hideg - 40

Gentle Care 30 3.5 60 0.79 800 • Hideg - 40

Dark Care/Jeans 40 3.5 88 1.05 1200 • • * • Hideg - 40

Outdoor/Sports 40 3.5 58 0.60 1200 • Hideg - 40

Stain Expert 30 4 85 1.70 1200 • • 30 - 60

Hygiene+Steam 90 8 135 2.70 1200 * 40-90

Down Wear+Steam 60 2 105 1.90 1000 • 40-60

Shirts+Steam 60 3 70 1.90 800 • • • • 40-60

Drum Clean+ Steam 90 - 85 2.60 600 90
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C INFORMÁCIÓ

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

• A program kiválasztásakor a készülék kijelzőjén a mosás időtartama látható. A gépbe helyezett
szennyes mennyiségétől függően 1-től 1,5 órás különbség lehet a kijelzőn mutatott időtartam
és a mosási ciklus tényleges időtartama között. Miután a mosási program elindult, az időtartam
automatikusan módosul.

• A táblázatban szereplő segédfunkciók modellenként eltérők lehetnek.
• A kiegészítő funkció kiválasztási módjait a gyártó vállalat változtathatja meg. A meglévő

választási módok eltávolíthatók vagy új választási módok adhatók hozzá.
• Mindig válassza a legalacsonyabb hőmérsékletet. Az energiafelhasználás szempontjából

a leghatékonyabb programok általában azok, amelyek alacsonyabb hőmérsékletűek és
hosszabb időtartamúak.

• A centrifugálás sebessége befolyásolja a zajszintet és a fennmaradó nedvességtartalmat:
minél nagyobb a fonási sebesség a centrifugálási fázisban, annál nagyobb a zaj és annál
alacsonyabb a fennmaradó nedvességtartalom.
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Eco 40-60

40 1200 8 3:38 0.980 51.0 41 52

40 1200 4 2:47 0.535 34.0 32 53

40 1200 2 2:47 0.305 27.0 25 55

Cottons 20 1200 8 03:40 0.600 93.0 20 53

Cottons 60 1200 8 03:40 1.800 95.0 60 53

Synthetics 40 1200 3 02:25 0.850 70.0 40 40

Express / Super Xpress 30 1200 8 00:28 0.200 66.0 23 62

Öblítés Centrifugálás 
+ Leeresztés

Előmosás Gyors Gyors+ Extra 
öblítés

Extra víz Gyűrődés-
gátlás

Állatszőr - 
eltávolítás

Öblítés tartása

Nincs vízLeeresztés

Áztatás

Centrifugálás Centrifugálás 
nélkül

Csapvíz
(Hideg)

Gőz

Késleltetés

Éjszakai 
üzemmód

Hőmérséklet Ajtózár Gyerekzár Be/Ki Indítás / 
Szünet

Szennyezettségi 
szint

Ruha 
hozzáadása

Automatikus 
adagolás
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mosószer-kivál
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Öblítő 
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Mosás

Letöltött 
Program
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Ok
(Vége)

Törlés Gyűrődésgátlás+ VasalásszárazSzekrényszárazExtra 
száraz

Időzített 
száraz

Szimbólumtáblázat

Szárítás
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4.3.5 Fő programok 
Az anyag típusától függően használja az alábbi főprogramokat.
• Cottons (Pamut)
Ezzel a programmal moshatja ki a tartós pamut anyagú ruhaneműit (pl. lepedők, ágynemű, törölközők,
fürdőköntösök, alsónemű stb.). A gyorsmosás funkciógomb lenyomásakor a program időtartama jelentősen
rövidebbé válik, de az intenzív mosási mozgásoknak köszönhetően hatékony mosást biztosít. Ha nem
választja ki a gyorsmosás funkciót, az nagyobb mosási és öblítési teljesítményt biztosít az erősen szennyezett
ruhaneműknek.

• Synthetics (Szintetikus)
Ezt a programot pólók, szintetikus / pamut keverék szövet stb. mosására használhatja. A program időtartama
lényegesen rövidebb, és hatékony mosási teljesítményt biztosít. Ha nem választja ki a gyorsmosás funkciót, az
nagyobb mosási és öblítési teljesítményt biztosít az erősen szennyezett ruhaneműknek.

• Woollens / Hand Wash (Gyapjú / Kézi mosás)
Ezzel a programmal gyapjút / kényes ruhát moshat. Válassza ki a ruhák címkéjén feltüntetettnek megfelelő
hőmérsékletet. A ruhadarabot nagyon finom mozdulatokkal kell mosni a sérülések elkerülése érdekében.

4.3.6 Kiegészítő programok 
Különleges esetekre különleges programok állnak rendelkezésre.

C INFORMÁCIÓ

• Az egyéb programok modellenként eltérők lehetnek.

• Eco 40-60
Az Eco 40-60 program képes kitisztítani a normál szennyezettségű, 40 °C vagy 60 °C-on mosható
pamutruhát ugyanabban a ciklusban, és ez a programot használják az EU környezetbarát tervezésre vonatkozó
jogszabályainak való megfelelés felmérésére is.
Bár a mosási idő hosszabb, mint az összes többi program esetében, komoly energia- és vízmegtakarítást
biztosít. A tényleges vízhőmérséklet eltérhet a megállapított mosási hőmérséklettől. Amennyiben kevesebb
ruhát rak be a gépbe (pl. a betölthető mennyiség felét vagy kevesebbet), a program bizonyos szakaszainak
időtartama automatikusan lerövidülhet. Ebben az esetben az energia- és vízfogyasztás csökkenni fog.

• Hygiene+ (Higiénia+)
Ha a program elején gőz lépést alkalmaz, a szennyeződés könnyen fellazulhat.
Ezzel a programmal anti-allergén és higiéniás (bébi ruhák, lepedők, ágyneműk, fehérneműk stb. pamutáruk)
mosást végezhet magas hőmérsékleten, intenzív és hosszú mosási ciklusokkal. A nagyfokú higiéniáról a
programot megelőző gőzhasználat, a hosszabb melegítési idő és a kiegészítő öblítési lépés gondoskodik.
• A programot a „The British Allergy Foundation” (Allergy UK) a 60°C-os opció kiválasztásával tesztelte, és

tanúsította, hogy a program a baktériumok és a penész mellett hatékonyan távolítja el az allergén anyagokat
is.

Az Allergy UK a British Allergy Foundation védjegye. A „jóváhagyás pecsétjét” úgy alakították ki, 
hogy olyan emberek számára jelentsen iránymutatást, akik információt akarnak arról, hogy a 
termék jelentősen csökkenti-e az allergének mennyiségét a beépített környezetben, vagy 
korlátozza / csökkenti / kiküszöböli az allergéneket. Célja annak bizonyítása, hogy a termékeket 
tudományosan tesztelték vagy felülvizsgálták a mérhető eredmények biztosítása érdekében.

• GentleCare (Finom ruhák)
Ezzel a programmal finom ruhákat, például pamut / szintetikus keverékű kötött ruházatot vagy zoknit moshat.
A mosási mozgások ennek a programnak az esetében finomabbak. Állítsa a hőmérsékletet 20 fokra, vagy
használja a Hidegmosás lehetőséget olyan ruhadarabok esetében, amelyek színét meg kívánja őrizni.
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• Xpress / Super Xpress
Használja arra ezt a programot, hogy az enyhén szennyezett pamut ruhákat rövid idő alatt kimossa. Ha 
megnyomja a gyorsmosás funkciógombot, akkor a program időtartama 14 perccel csökken. A gyorsmosás 
funkció kiválasztása esetén legfeljebb 2 (két) kg ruhát moshat ki.

• Dark Care / Jeans (Sötét ruhanemű / farmer)
Ezzel a programmal őrizheti meg sötét ruhái és farmerei színét. Ez a program a speciális dobmozgásnak 
köszönhetően, még alacsony hőmérsékleten is nagy hatékonyságú mosást biztosít. Kifejezetten sötét ruhákhoz való 
folyékony mosószer vagy gyapjúmosószer használatát javasoljuk. Ne mossa ezzel a programmal a kényes, pl. gyapjút 
tartalmazó ruháit.

• Mix 40
Ezzel a programmal pamutot és szintetikus anyagot moshat együtt anélkül, hogy el kellene rendeznie őket.

• Shirts (Ingek) 
Ezzel a programmal moshatók a pamut, a szintetikus és a vegyes anyagú ingek is. Csökkenti a gyűrődéseket. 
A program a végén a ráncok csökkentése funkció érdekében gőzt (Steam) alkalmaz. A program végén 
alkalmazott speciális centrifugálási profil és a gőz csökkentik az ingek gyűrődéseit. Ha megnyomja a gyorsmosás 
funkciógombot, akkor az előkezelési algoritmus lesz végrehajtva.
• Vigye fel az előkezelő szert közvetlenül a ruhákra vagy adagolja a mosószerrel együtt, amikor a gép elindul, 

hogy vizet vezessen el a fő mosórekeszből. Így sokkal rövidebb idő alatt ugyanolyan teljesítményt érhet el, 
mint a normál mosásnál. Ráadásul megnő az ingek élettartama is.

• Outdoor / Sport (Kültéri / Sport)
Használja ezt a programot pamut / szintetikus keveréket tartalmazó kültéri / sportruházat, valamint vízálló 
ruhák, például gore-tex mosására. Ez a program a különleges forgási mozgásoknak köszönhetően a 
ruhaneműt finoman mossa.

• StainExpert (Foltszakértő)
Mosógép egy speciális foltprogrammal rendelkezik, amely biztosítja, hogy a különféle típusú foltok a lehető 
leghatékonyabban legyenek eltávolítva. Ezt a programot csak tartós, színtartó pamutok esetében használja. Ezzel 
a programmal ne mosson finom vagy nem színálló ruhákat. Mosás előtt ellenőrizze a ruházat címkéit (ing, nadrág, 
rövidnadrág, póló, bébi ruházat, pizsama, kötény, asztalterítő, ágynemű, paplanhuzat, lepedő, fürdő- / vasaló 
törölköző, normál törölköző, zokni és pamut fehérnemű hosszú mosási ciklusokhoz, magas hőmérsékleten). Az 
automatikus foltfelismerő program segítségével 24, három különböző csoportba sorolt folttípust távolíthat el, a 
szennyeződési szinttől függően. Itt láthatja a foltcsoportokat a gyors funkció választás alapján.
Az alábbiakban megtalálja a foltcsoportokat a gyors funkció alapján.

Ha a gyorsfunkció ki van választva: Ha a gyorsfunkció nincs kiválasztva:
Vér Gyümölcslé Vaj Étel
Csokoládé Ketchup Fű Majonéz
Puding Vörösbor Sár Salátaöntet
Tojás Curry Üdítő Smink
Tea Lekvár Izzadtság Gépolaj
Kávé Szén Szennyezett gallér Bébiétel

• Válassza ki a folteltávolító programot.
• A fent említett foltcsoportokban keresse meg a eltávolítandó folt típusát és használja a gyors segédfunkció 
választógombját az adott csoport kiválasztásához.
• Figyelmesen olvassa el a ruházat címkéjét és ellenőrizze, hogy a kiválasztott hőmérséklet és centrifugálási 
sebesség megfelelő-e.
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• Down Wear (Pihe)
Használja ezt a programot olyan, tollat tartalmazó kabátok, mellények, dzsekik stb. mosására, amelyek „géppel
mosható” jelzéssel vannak ellátva. A speciális centrifugálási profilnak köszönhetően biztosítva van, hogy a víz
eléri a tollak közötti levegőréseket.
A program a végén a ráncok csökkentése funkció érdekében gőzt (Steam) alkalmaz.

4.3.7 Speciális programok
Részletes beállításokhoz válassza a következő programok valamelyikét.

• Rinse (Öblítés)
Ezt a programot akkor használja, ha külön szeretne öblíteni és keményíteni.

• Spin+Drain (Centrifuga + víz szárítás)
Használja ezt a programot vz eltávozására a ruhákról, a gépről
A program kiválasztása előtt válassza ki a kívánt centrifugálási sebességet és nyomja meg a Start/Szünet
gombot. A gép először leengedi a benne lévő vizet. Ezután kicentrifugálja a ruhákat a megadott sebességen, és
leengedi a ruhákból kijövő vizet.
Ha a vizet csak a ruhanemű centrifugálása nélkül kívánja kifolyni, válassza a „Centrifugálás + szivattyú” programot, és
a Centrifugálási sebesség beállítása gombbal válassza a Nincs centrifugálás funkciót.  Nyomja meg az Indító/Szünet
gombot.

C INFORMÁCIÓ

• A finomabb szennyesekhez alacsonyabb centrifugálási sebességfokozatot használjon.

4.3.8 Hőmérséklet kiválasztása
Egy adott program kiválasztásakor a kijelzőn megjelenik a kiválasztott programhoz ajánlott hőmérséklet.
A hőmérséklet csökkentéséhez nyomja meg a Hőmérséklet beállító gombot. A hőmérséklet így fokozatosan 
csökkenthető. Ha a „hideg szint” (cold level ) funkció van kiválasztva, akkor a hőmérséklet jelzőfényei nem 
világítanak.

C INFORMÁCIÓ

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

4.3.9 Centrifugálási sebesség kiválasztása
Egy új program kiválasztásakor az adott programhoz tartozó ajánlott centrifugálási sebesség tűnik fel a 
kijelzőn.
A sebesség csökkentéséhez nyomja meg a Centrifugálási sebességbeállító gombot. Így a sebesség fokozatosan 
csökken. Ezután az adott modelltől függően a „Rinse Hold" (Öblítés tartás) vagy a „No Spin" (Nincs centrifugálás) 
opció megjelenik a kijelzőn. Ha a „No spin” (Nincs centrifugálás) funkció van kiválasztva, akkor az öblítési fokozat 
kijelző nem kapcsol be.
Öblítés tartás
Ha a program végeztével nem veszi ki azonnal a ruhákat, akkor kiválaszthatja az öblítés tartása funkciót, ezzel 
a ruhák az utolsó öblítővízben maradnak, és megelőzhető a ruhák meggyűrődése, amikor nincs víz a gépben. 
Amennyiben a folyamat után centrifugálás nélkül kívánja leereszteni a vizet, nyomja meg a Start / Szünet 
gombot. A program ott folytatódik, ahol abbahagyta, engedje le a vizet, és akkor komplett lesz.
Ha a vízben tartott szennyest szeretné kicentrifugálni, akkor állítsa be a centrifugálási sebességet, majd 
nyomja meg a Start/Szünet gombot. A program folytatódik. A víz leürül, a ruhanem centrifugálását követően a 
program véget ér.

C INFORMÁCIÓ

• Ha a program még nem érte el a centrifugálási ciklust, akkor a centrifugálás beállításon anélkül
is tud változtatni, hogy ehhez Szünet üzemmódba kellene állítania a gépet.
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4.3.10 Segédfunkció kiválasztása
A program megkezdése előtt válassza ki a kívánt segédfunkciót. A futó programhoz megfelelő segédfunkciókat 
úgy is kiválaszthatja vagy törölheti hogy megnyomná a Start / Szünet gombot, amikor a gép működik. Ehhez 
az szükséges, hogy a gép még a segédfunkció előtti fázisban legyen. Amennyiben a segédfunkció nem 
választható ki vagy szakítható meg, abban az esetben a megfelelő funkció lámpája 3-szor felvillan.

C INFORMÁCIÓ

• Ha második segédfunkcióként olyat választ ki a gép elindítása előtt, mely 
összeférhetetlen az elsővel, akkor az első segédfunkció törlődik, és csak a második fog 
életbe lépni.

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

• A Segédfunkció gombok modellenként eltérők lehetnek.

4.3.10.1 Segédfunkciók
• Prewash (Előmosás)
Előmosás csak erősen szennyezett ruhanemű esetén ajánlott. Előmosás nélkül energiát, vizet, mosószert és 
időt spórolhat.

C INFORMÁCIÓ

• Fátylak és függönyök esetében mosószer nélküli előmosás javasolt.

• Fast+ (Gyors+)
Ha ezt a funkciót választja, akkor az adott program időtartama 50%-kal csökken.
Az optimalizált mosási lépéseknek, a nagy mevhanikai aktivitásnak és az optimális vízfelhasználásnak 
köszönhetően nagy mosási teljesítmény érhető el a csökkentett időtartam ellenére.

• Extra Rinse (Extra Öblítés)
Ez a funkció lehetővé teszi a gép számára, hogy a főmosást követő öblítési cikluson túl egy külön öblítési 
ciklust is elvégezzen. Ily módon az érzékeny bőrűek (csecsemők, allergiás személyek, stb.) számára 
minimálisra csökkenthető a ruhákon maradó mosószer mennyisége.

4.3.10.2 Funkciók és programok kiválasztása a funkciógombok 3 másodpercig történő nyomva 
tartásával

• Drum Clean (Dobtisztítás) 
A program kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a segédfunkció 1 gombot.
Rendszeresen (1-2 havonta) tisztítsa meg a dobot és biztosítsa a szükséges higiéniát. Működtesse a 
programot, ha a gép teljesen üres. A jobb eredmények érdekében tegyen mosógépekhez használatos 
vízkőoldót a mosószer rekeszébe. („2”). A program végeztével nyissa ki a betöltőajtót, hogy a belseje 
kiszáradhasson.

C INFORMÁCIÓ

• Ez nem egy mosási program. Kizárólag karbantartási célokat szolgál.
• Ne indítsa el ezt a programot, ha gépben valamilyen tárgy van. Ha megpróbálja, akkor a 

gép automatikusan érzékeli, hogy a dob nem üres és leállítja a programot.
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• Gyerekzár
A Gyerekzár funkció használatával megakadályozhatja, hogy a gyermekek a géppel játszanak. Ezzel 
elkerülhető, hogy a gyermekek módosításokat végezzenek egy adott programon.

C INFORMÁCIÓ

• Ha a Programválasztó gombot elforgatja, miközben a Gyerekzár engedélyezve van, 
akkor a „Con" üzenet jelenik meg a kijelzőn. Amíg a Gyerekzár engedélyezve van, a 
programokban, a kiválasztott hőmérsékleten, a sebességen vagy a kiegészítő funkciókon 
kívül nem végezhet változtatást.

• Amennyiben a Gyerekzár engedélyezve van és elforgatja a Programválasztó gombot, a 
korábban kiválasztott program fog folytatódni.

A Gyerekzár engedélyezése:
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Segédfunkció gombot 3 másodpercig. Miközben 3 másodpercig nyomva tartja a 
gombot, felváltva megjelennek a C03, C02 és C01 üzenetek. Ezután megjelenik a „Con”  felirat, hogy figyelmeztesse 
a felhasználót, hogy a Gyermekzár engedélyezve van. Ha bármelyik gombot megnyomja, vagy elfordítja a 
Programválasztást gombot, amíg a Gyermekzár engedélyezve van, ugyanez a figyelmeztetés jelenik meg.
A Gyerekzár kikapcsolása:
Nyomja meg, és tartsa lenyomva a Segédfunkció 2 gombot 3 másodpercig, miközben fut egy program. Miközben 
3 másodpercig nyomva tartja a gombot, felváltva megjelennek a C03, C02 és C01 üzenetek. Ezután megjelenik a 
„COF”  felirat, hogy figyelmeztesse a felhasználót, , hogy a gyermekzár le van tiltva.

C INFORMÁCIÓ

• A fent leírt módszeren kívül a Gyerekzárat úgy is kikapcsolhatja, ha Programválasztó 
gombot Be / Ki állásra állítja, úgy, hogy nem működik egyik program sem, és ekkor egy 
másik programot választ ki.

• A Gyerekzár áramkimaradás vagy a hálózati csatlakozó kihúzása után nem lesz letiltva.

• AntiCrease+ (Gyűrődésgátló+) 
A funkció kiválasztásához nyomja meg, és tartsa lenyomva a Segédfunkció 3 gombot 3 másodpercig, az adott 
program program-követő jelzőfénye világítani fog. Ennek a funkciónak a kiválasztása esetén a dob legfeljebb 
nyolc órán keresztül forog annak biztosítása érdekében, hogy a ruházat a program végén nem gyűrődjön. A 
nyolc óra alatt bármikor visszavonhatja a programot, és ki is szedheti a gépet. A funkció befejezéséhez csak 
nyomja meg bármelyik gombot, vagy forgassa el a programválasztó gombot. A program követő jelzőfény akkor 
is világít majd, ha bármelyik gomb megnyomásával fejezi be a funkciót. Ha a funkciót a programválasztó gomb 
elforgatásával fejezi be, akkor a programkövetés jelzőfénye a kiválasztott programtól függően világít vagy alszik 
ki. Ha nem törli a funkciót a a Segédfunkció 3 gomb 3 másodpercig tartó megnyomásával, akkor a következő 
mosási ciklusokban is felhasználásra kerül.

4.3.11 Késleltetett befejezési idő beállítása
A Késleltetett befejezési idő beállítása funkció lehetővé teszi, hogy a program befejezési idejét 19 órával 
késleltesse. Ezt az időt 1 órás intervallumokkal növelheti.

C INFORMÁCIÓ

• Késleltetett befejezési idő beállítása funkció választása esetén ne használjon folyékony 
mosószert. Foltok maradnak a ruhaneműn.

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

segédfunkciókat.
3. Nyomja meg a Késleltetett befejezési idő beállítása gombot és válassza ki a kívánt időt.
4. Nyomja meg az Indító/Szünet gombot. A beállított Késleltetett befejezési idő megjelenik a kijelzőn. Elindul a 

késleltetett befejezés visszaszámlálása. A kijelzőn a “_” felfelé és lefelé mozog a késleltetett befejezési idő 
mellett.
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C INFORMÁCIÓ

• Ha a program nem indult el, a késleltetett befejezési idő alatt ruhadarabot tölthet be a 
gépbe.

A visszaszámlálás végén a kiválasztott program időtartama jelenik meg a kijelzőn.“A “_” szimbólum ekkor 
eltűnik, és a kiválasztott program elindul.

A késleltetett befejezési idő megváltoztatása
Ha a visszaszámlálás közben módosítani szeretné az indításig hátralévő időt: Forgassa el a programválasztó 
gombot a késleltetett befejezési idő funkció visszavonásához, majd állítsa be újra a kívánt időt.
Nyomja meg a Késleltetett befejezés idő beállító gombot. Az első megnyomáskor a program időtartamát a 

legközelebbi egész számra kerekíti. Minden egyes következő megnyomás egy órával növeli az időt.
2. Ha csökkenteni szeretné a késleltetett befejezési időt, nyomja meg egymás után a Késleltetett befejezés idő 

beállító gombot, amíg a kívánt idő meg nem jelenik.
A Késleltetett befejezés idő funkció törlése
Amennyiben törölni szeretné a Késleltetett idő vége visszaszámlálást és azonnal el szeretné indítani a 
programot:
1. Állítsa a Programválasztó gombot bármelyik programra. Ily módon a Késleltetett befejezési idő törlődik. 

Befejezés/Megszakítás lámpa elkezd folyamatosan villogni. 
2. Ekkor válassza ki azt a programot, amit el kíván indítani.
3. A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot.

4.3.12 A program elindítása
1. A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet gombot.
2. A program indulását jelző programjelző lámpa felkapcsol.

C INFORMÁCIÓ

• Ha a programválasztási folyamat során 10 percen belül nem indít programot, vagy 
egyetlen gombot sem nyom meg, a kijelző lámpája kialszik. Ha a Programválasztó 
gombot elforgatja, vagy ha bármelyik gombot megnyomja, a kijelző lámpái újra 
felgyulladnak.

4.3.13 A program előrehaladása
A folyamatban lévő program előrehaladása a Folyamatjelző kijelzőn keresztül követhető nyomon. Minden 
programlépés elején a vonatkozó jelzőfény kigyullad.

C INFORMÁCIÓ

• Ha a „Gyűrésgátló+” (Anti-crease+) kiegészítő funkciót választotta, miközben ez a lépés 
folytatódik, a „Vége” és a „Gyűrésgátló+” LED egyszerre világít.

• Amíg a „Gyűrésgátló+” lépés fut,  a program befejezéséhez egyszerűen nyomja meg 
bármelyik gombot, vagy forgassa el a programválasztó gombot.

A segédfunkciókat, a sebességet és a hőmérsékletet a program futása közben, annak megállítása nélkül 
is beállíthatja. Ehhez a végrehajtandó változtatásnak olyannak kell lennie, amely a futó program lépés után 
hajtható végre. Amennyiben a módosítás nem megfelelő a program számára, a megfelelő lámpa 3 alkalommal 
felvillan.

C INFORMÁCIÓ

• Amennyiben a mosógép nem kezdi el a centrifugálás lépést, elképzelhető, hogy 
az Öblítéstartás funkció aktiválva van, vagy az automatikus egyenetlen szennyes-
elrendeződés érzékelő rendszer azt érzékelte, hogy a ruhák egyenetlenül vannak 
elrendezve a gépben.
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4.3.14 A betöltőajtó zárja
A betöltő ajtó egy olyan zárrendszerrel rendelkezik, amely az ajtónyitáshoz nem megfelelő vízszint esetén 
megakadályozza az ajtó kinyitását.
Amennyiben a gépet Szünet üzemmódra állítja, a betöltőajtó lámpája villogni kezd. A gép folyamatosan 
ellenőrzi a belsejében található vízszintet. Amennyiben a víz szintje megfelelő, a Betöltőajtó lámpája kialszik és 
a betöltőajtó 1-2 percen belül kinyitható.
Amennyiben a víz szintje nem megfelelő, a Betöltőajtó lámpája világít és a betöltőajtó nem nyitható ki. 
Amennyiben mindenképpen ki szeretné nyitni a betöltőajtót, amíg a Betöltőajtó lámpája ég, akkor törölnie kell az 
aktuális programot. Lásd „Program megszakítása” 
A betöltőajtó kinyitása áramkimaradás esetén:

C INFORMÁCIÓ

• Áramkimaradás esetén a betöltőajtó szivattyúszűrő fedele alatti vészfogantyúját használhatja a 
betöltőajtó manuális kinyitásához. 

A  FIGYELMEZTETÉS

• A betöltőajtó kinyitása előtt ellenőrizze, hogy nincs-e víz a gépbe a kiöntés lkerülése 
érdekében. A víz forró lehet és forrázást okozhat.

• Kapcsolja ki és húzza ki a készüléket a konnektorból.
• Nyissa ki a szivattyú szűrő fedelét.

• Szerszámmal távolítsa el a betöltőajtó vészfogantyút a szűrőfedél mögött.
• Nyissa ki a betöltőajtót a betöltőajtó vészfogantyújának lefelé húzásával.
• Próbálja meg ismét lefelé húzni a fogantyút, ha a betöltőajtó nincs nyitva.
• A betöltőajtó kinyitása után állítsa a betöltőajtó 
vészfogantyúját eredeti helyzetébe.
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4.3.15 A kiválasztások módosítása a program elindulását követően
A gép szünet üzemmódba állítása
A program futtatása közben a gép szüneteltetéséhez a Start/Szünet gombot kell megnyomnia. Az aktuális 
lépés lámpája a Folyamatjelző kijelzőben villogni kezd, jelezve, hogy a gép szünet üzemmódban van. 
Továbbá, amikor az ajtó nyithatóvá válik, az aktuális program lámpáján kívül a Betöltőajtó lámpája is bekapcsol.
A segédfunkció, a sebesség és a hőmérséklet módosítása
A már elért programlépéstől függően törölheti vagy kiválaszthatja a segédfunkciókat. Lásd „Segédfunkció 
kiválasztása”. 
Megváltoztathatja a sebesség- és a hőmérséklet-beállításokat is. Lásd a „Centrifugálási sebesség 
kiválasztása" és a „Hőmérséklet kiválasztása" című fejezeteket.

C INFORMÁCIÓ

• Amennyiben a módosítás nem engedélyezett, a megfelelő lámpa 3-szor felvillan.

Ruhanemű hozzáadása és eltávolítása
1. A gép szüneteltetéséhez nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. Miközben a gép szünet üzemmódban van, a 

megfelelő lépés folyamatjelző lámpája villogni fog.
2. Várjon, amíg a Betöltőajtó kinyithatóvá válik.
3. Nyissa ki a betöltőajtót és tegye be vagy vegyi ki a ruhákat.
4. Csukja be a betöltőajtót.
5. Amennyiben szükséges, állítsa be a segédfunkciókat, a hőmérsékletet és a centrifugálási sebességet. 
6. A program elindításához nyomja meg a „Start/Szünet” gombot. 

4.3.16 A Program megszakítása
A program megszakításához forgassa el a Programválasztó gombot és válasszon ki egy másik programot. 
Az előző program ekkor törlődik. A Befejezés / Törlés lámpa folyamatosan villogni kezd, mely azt jelzi, hogy a 
program törölve lett. 
A Programválasztó gomb elforgatásakor a gép leállítja a programot, de nem engedi ki a benne lévő vizet. 
Amikor kiválaszt egy új programot és elindítja azt, az újonnan kiválasztott program annak függvényében 
kezdődik, hogy az előző program leállítása mikor történt meg. Például a gép további vizet szivattyúzhat be, 
vagy folytathatja a mosást a benne levő vízzel.

C INFORMÁCIÓ

• A megállított program adott lépésétől függően előfordulhat, hogy az új programhoz újra 
fel kell töltenie a gépet mosószerrel és öblítővel.

4.3.17 Program vége
A program végén megjelenikaz „End” felirat. 
1. Várja meg, amíg a betöltőajtó lámpája teljesen kialszik.
2. A gép kikapcsolásához kapcsolja a programválasztó gombot On/Off állásba.
3. Vegye ki a ruhákat, és csukja be a mosógép ajtaját. A gép most készen áll a következő mosási menetre.

4.3.18 Az Ön készüléke "Szünet üzemmód" funkcióval rendelkezik.
A készülék Be / Ki gombbal történt bekapcsolása után, ha a kiválasztási lépésben nem indít el semmilyen 
programot, vagy nem végez semmi mást, vagy ha a kiválasztott program befejezése után 10 percen belül 
nem tesz semmit, akkor a készülék automatikusan energiatakarékos üzemmódra vált. Amennyiben a gép 
rendelkezik a programidőt megjelenítő kijelzővel, akkor ez a kijelző is teljesen kikapcsol. A Programválasztó 
gomb elforgatása vagy bármely gomb megnyomása esetén a lámpák és a kijelző visszatér az előző 
pozíciójába. Az energiatakarékos üzemmódból történő kilépéskor elvégzett beállítások módosulhatnak. 
A program indítása előtt ellenőrizze, hogy a választások helyesek-e. Ha szükséges, végezze el újra a 
beállításokat. Ez nem hiba.
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4.4 Karbantartás és tisztítás
A termék élettartama meghosszabbítható, a gyakran előforduló problémák pedig elkerülhetők, ha a gépet 
rendszeres időközönként tisztítja.

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

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

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

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

4.4.2 Tisztítsa meg a betöltőajtót és a dobot.
Dobtisztító programmal rendelkező termékek esetén olvassa el a Termék működtetése - Programok című 
fejezetet.

C
Kéthavonta ismételje meg a Dobtisztítás programot.

Kizárólag mosógépekhez használatos vízkőmentesítőt használjon.

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

4.4.3 A gép és a vezérlőpanel tisztítása
Szükség esetén szappanos vízzel vagy nem korrozív, gyenge gél mosogatószerrel mossa le a gép külsejét, 
majd egy száraz, puha ruhával törölgesse át.
A vezérlőpanel tisztításához kizárólag puha, száraz ruhát használjon.

4.4.4 A vízbeeresztő szűrők tisztítása
Az egyes vízbeömlő szelepek végein (a gép hátulsó részén) és az egyes bemeneti víztömlők végén (ahol azok 
a csaphoz vannak kapcsolva) szűrők találhatók. Ezek a szűrők megakadályozzák, hogy idegen anyagok és 
szennyeződés kerülhessen a vízbe, majd azon keresztül a gépbe. A piszkos szűrőket meg kell tisztítani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Nyissa ki a szűrőfedelet.

3 A víz leeresztéséhez kövesse az alábbi eljárásokat.
A víz leeresztése, ha a terméken nincsen vészleeresztő tömlő:

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

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

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

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

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

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

A Start / Szünet / Megszakítás  gomb nem lett 
megnyomva.

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

A készülék túlterhelése megnehezítheti az ajtó 
becsukását.

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

A program nem indítható vagy 
választható ki.

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

•  A program megszakításához forgassa el a 
Programválasztó gombot és válasszon ki egy 
másik programot. Az előző program ekkor törlődik.
(Lásd: “Program megszakítása”)

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

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

A program elindulását vagy a 
befolyó víz hiányának hatására 
a gép készenléti üzemmódba 
kapcsol.

A csap el van zárva. • Fordítsa el a csapokat.
A vízbeeresztő tömlő megtekeredett. • Igazítsa meg a tömlőt.

A vízbeeresztő szűrő eltömődött. • Tisztítsa meg a szűrőt.
Lehet, hogy a betöltőajtó nyitva van. • Csukja be az ajtót.
Lehetséges, hogy a vízellátás csatlakozója nem 
megfelelő vagy le van kapcsolva (Lekapcsolt 
állapotban a washing (mosás) vagy az öblítés LED 
jelzőlámpa villog).

• Ellenőrizze a vízellátás csatlakozását. 
Lecsatlakozott állapot esetén nyomja meg a 
Start/Pause (Indítás/Szünet) gombot a vízellátás
biztosítását követően, így a gép készenléti 
üzemmódból ismételten elindul.

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

• Tisztítsa meg vagy egyenesítse ki a tömlőt.

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

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

• Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.

A szállításnál használatos biztonsági csavarok 
nincsenek eltávolítva.

• Távolítsa el a szállításnál használt biztonsági
csavarokat.

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

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

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

megtekeredett.
• Tisztítsa meg vagy egyenesítse ki a tömlőt.

A szivattyúszűrő eltömődött. • Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.

A gép röviddel a program kezdete 
után megállt.

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

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

A felvett vizet a gép rögtön 
leereszti.

A vízleeresztő tömlő esetleg nincs a megfelelő 
magasságban.

• Csatlakoztassa a vízleeresztő tömlőt a használati
útmutatóban megadottak szerint.

Mosás közben nem látható víz a 
gépben.

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

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

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

• Várjon pár percet, amíg az ajtózár kikapcsol.

Az ajtó a rá nehezedő nyomás hatására elakadhat. • Fogja meg az ajtó fogantyúját, és előre-hátra
mozgatva nyissa ki az ajtót.
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Probléma Ok Megoldás
A mosás a használati útmutatóban 
megadottnál hosszabb ideig tart.(*)

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

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

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

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

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

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

•  Ügyeljen a mosópor megfelelő mennyiségére.

A program időzítője nem számol 
vissza. (Kijelzővel ellátott 
modelleknél) (*)

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

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

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

A program időzítője nem számol 
vissza. (*)

A gépben lévő ruhák esetleg nincsenek egyenletesen 
elrendezve.

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

A gép nem kapcsol centrifugálásra. 
(*)

A gépben lévő ruhák esetleg nincsenek egyenletesen 
elrendezve.

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

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

• Ellenőrizze a szűrőt és a vízleeresztő tömlőt.

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

•  Ügyeljen a mosópor megfelelő mennyiségére.

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

A használt mosószer mennyisége hosszú ideig nem 
volt elegendő.

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

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

Elégtelen mennyiségű mosószer használata kemény 
víz esetén.

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

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

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

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

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

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

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

A fehérítőt és a mosószert ne keverje össze 
egymással.



59 / HUMosógép / Használati útmutató

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

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

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

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

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

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

elzárva tárolja és ne tegye ki azokat szélsőséges 
hőmérsékletnek.

Magasabb hőmérséklet lett kiválasztva. • A ruha fajtájának és szennyezettségi fokának 
megfelelő programot és hőmérsékletet válasszon 
ki.

Az öblítés nem megfelelő. Nem megfelelő a használt mosószer mennyisége, 
márkája és tárolása.

• Használjon a mosógépnek és a ruháknak 
megfelelő mosószert. A mosószereket páramentes 
környezetben, elzárva tárolja és ne tegye ki azokat 
szélsőséges hőmérsékletnek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Mosószer-lerakodás a mosószeres 
fiókban. (**)

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

elzárva tárolja és ne tegye ki azokat szélsőséges 
hőmérsékletnek.

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

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

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

Forró vízzel mossa ki és tisztítsa meg a 
mosószeradagolót.

Nem került sor a dob rendszeres tisztítására. • A dobot rendszeresen tisztítsa meg. Lásd a 
4.4.2 pontot.
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Probléma Ok Megoldás
Túl sok hab képződik a gépben. (**) Nem a mosógéphez megfelelő mosószereket 

használja.
• Használjon a mosógéphez megfelelő 

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

használja.
A mosószer tárolása nem volt megfelelő. • A mosószert zárt és száraz helyen tárolja. A túl 

meleg helyek nem alkalmasak a tárolásra.
Egyes hálós textúrájú mosandók, pl. tüll anyag 
esetében erőteljes a habképződés.

• Az ilyen szennyes esetében kevesebb mosószert 
használjon.

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

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

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

megfelelő mennyiségű mosóport (Lásd: “Program 
és fogyasztási táblázat”). Kiegészítő vegyszerek 
(pl. folteltávolítók, fehérítők stb.) esetén kevesebb 
mosóport kell betenni.

A program lejárta után a ruha 
nedves marad. (*)

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

• Ügyeljen a mosópor megfelelő mennyiségére.

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

A FIGYELMEZTETÉS: Ha az itt közöltek segítségével sem tudja elhárítani a problémát, akkor forduljon a forgalmazóhoz vagy 
a hivatalos márkaszervizhez. Sose próbálja saját maga megjavítani a készüléket!



Ha a készüléket kikapcsolják, az 1 és 2 kiegészítő funkciógombok hosszú ideig történő lenyomásával 3-2-1 
visszaszámlálás jelenik meg, és megjelenik a készüléken elvégzett összes mosási ciklus.
A teljes mosási ciklus megjelenítése után megjelennek a hibakódok, ha vannak. Ellenőrizze a képernyőn megjelenő 
információkat az alábbi táblázat segítségével.

A képernyőn 
megjelenő 

információk
Ok Megoldás

Err A készüléken biztonsági algoritmus fut. 
Várja meg, amíg a felirat eltűnik. Az 1. és 2. kiegészítő 
funkciógomb megnyomása után ellenőrizze a képernyőn 
megjelenő információkat.

SC Panasza az ellenőrzés során nem oldódik 
meg. Hívja a hivatalos szerviz képviselőjét.

E5 Lehet, hogy a szivattyú szűrője eltömődött.

Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét.   
Lásd „Az esetlegesen ottmaradt víz leszivattyúzása és a 
szivattyú tisztítása” 
Próbálja meg centrifugálási ciklusban. Ha a probléma nem 
oldódott meg, forduljon a szervizhez.

E8 Lehet, hogy a gépbe nem áramlik víz.

• Nyissa meg a csapokat. 
• Ellenőrizze, hogy nem szünetel-e a vízellátás. 
• Ellenőrizze a vízbevezető tömlő csatlakozását, ha a tömlő 
meghajlott, egyenesítse ki. 
• Tisztítsa meg a szivattyú szűrőjét. Lásd „Az esetlegesen 
ottmaradt víz leszivattyúzása és a szivattyú tisztítása” 
• Zárja le a gép elülső fedelét. Győződjön meg arról, hogy a 
fedél le van zárva. 
Futtassa még egyszer a gépet. Ha a probléma nem oldódott 
meg, forduljon a szervizhez.

E29
A készülék önvédelmi üzemmódra kapcsolta 

magát valamilyen közműprobléma miatt 
(feszültség, víznyomás stb. következtében).

A program megszakításához forgassa el a Programválasztó 
gombot és válasszon ki egy másik programot. Az előző 
program ekkor törlődik. Lásd „Program megszakítása” fejezet. 
Ha a probléma fennáll, fordljon a szervizhez.

E17 A befejezett ciklus után felesleges hab van 
jelen a gépben.

• Tárolja a mosószert zárt és száraz helyen. A túl meleg helyek 
nem alkalmasak a tárolásra. 
• pPorózus ruhaneműkhöz, például tüllhöz, használjon kisebb 
mennyiségű mosószert. 
• A ruhanemű mennyiségének és a folt intenzitásának 
megfelelő mennyiségű mosószert használjon. 
• Csak elégséges mennyiségű mosószert használjon. 
• Ügyeljen arra, hogy a mosószert a megfelelő rekeszbe 
helyezze. 
• Futtassa a Dobtisztító programot üres géppel. Lásd: 
"Dobtisztítás" program 
 Ha a gép nem tartalmaz dobtisztító programot, használhatja a 
Pamut 90C programot. 
• Egy rövid, mosószer nélküli program futtatását követően, 
ellenőrizze a gépet. Ha a probléma fennáll, fordljon a 
szervizhez.

E18 A centrifugálási ciklus nem indul el a gép 
egyensúlyhiánya miatt.

Ellenőrizze a ruhákat a gépben. Lehet, hogy a ruhanemű nem 
elegendő. Próbálja meg növelni a ruhanemű mennyiségét. 
A ruhanemű egyensúlyhiányt okozhat; válogassa szét kézzel a 
ruhaneműt és ossza el egyenletesen a készülékben. 
Próbálja meg őjra centrifugálás ciklusban.

E12 Lehet, hogy víz van a gép belsejében. 

Húzza ki a gépet a konnektorból.  
Lehet, hogy víz van a gép alatt. Törölje fel a vizet a gép alól. 
Csatlakoztassa újra a gépet. 
Próbáljon meg lefuttatni egy rövid ciklust. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, vagy ha az egyik tömlőből 
víz szivárog, zárja le a szelepeket és hívja a szervizt.

E27 Ellenőrizze a gép vízelvezetését. Lásd „A szennyvízcső csatlakoztatása a lefolyóhoz” fejezet

E84 A BLE kapcsolat nem hozható létre.
Ellenőrizze, próbálja meg csatlakoztatni. Lásd: „HomeWhiz 
szolgáltatás és távvezérlő funkció” fejezet. Ha a probléma 
fennáll, fordljon a szervizhez.



NYILATKOZAT / FIGYELMEZTETÉS 

Bizonyos (egyszerű) hibákat a végfelhasználó megfelelően kezelhet bármilyen biztonsági 
kérdés vagy nem biztonságos használat felmerülése nélkül, feltéve, hogy azokat az alábbi 
utasítások keretein belül és az előírásoknak megfelelően hajtják végre (lásd az 
„Önjavítás” szakaszt). 

Ezért, hacsak az alábbi „Önjavítás” szakasz másképp nem engedélyezi, a javításokat 
regisztrált hivatásos javítóműhelynek kell intéznie, a biztonsági kérdések elkerülése 
érdekében. A regisztrált hivatásos javítóműhely olyan professzionális javítóműhely, 
amelynek a gyártó a 2009/125/EK irányelv alapján a jogalkotási aktusokban leírt 
módszerekkel hozzáférést biztosít a termék használati utasításaihoz és pótalkatrészeinek 
listájához. A garanciális feltételek mellett azonban csak az a szervizügynök (azaz 
hivatalos szakszerviz) nyújthat szolgáltatást, akihez a felhasználói kézikönyvben / 
jótállási jegyen megadott telefonszámon vagy a hivatalos márkakereskedőn 
keresztül férhet hozzá. Ezért kérjük, vegye figyelembe, hogy a (Beko által nem 
engedélyezett) professzionális szerelők javításai érvénytelenítik a garanciát. 

Önjavítás 

Az önjavítást a végfelhasználó elvégezheti a következő alkatrészek tekintetében: ajtó, ajtó 
zsanér és tömítések, egyéb tömítések, ajtózáró egység és műanyag perifériák, például 
mosószer-adagolók (frissített lista 2021. március 1-jétől a support.beko.com oldalon is 
elérhető.). 

Ezenkívül a termék biztonságának biztosítása és a súlyos sérülések kockázatának 
elkerülése érdekében az említett önjavítást az önjavításra vonatkozó felhasználói 
kézikönyv utasításainak betartásával vagy a support.beko.com oldalon elérhető módon 
kell elvégezni. Az Ön biztonsága érdekében húzza ki a terméket a konnektorból, mielőtt 
bármilyen önjavítási kísérletet végrehajtana. 

A végfelhasználók által az ilyen listán nem szereplő alkatrészek javításai és javítási 
kísérletei és/vagy ha nem követik a felhasználói kézikönyvben található, az önjavításhoz 
szükséges utasításokat, vagy amelyek a support.beko.com címen érhetők el, olyan 
biztonsági kérdéseket vethetnek fel, amelyek nem tulajdoníthatók a Beko-nak, és 
érvénytelenítik a termék szavatosságát. 

Ezért nagyon ajánlott, hogy a végfelhasználók tartózkodjanak az említett alkatrészlistán 
kívül eső javítási kísérletektől, ilyen esetekben vegyék fel a kapcsolatot a 
szakszervizekkel vagy a regisztrált szakszervizekkel. Éppen ellenkezőleg, a 
végfelhasználók ilyen kísérletei biztonsági problémákat okozhatnak, károsíthatják a 
terméket, és tüzet, áradást, áramütést és súlyos személyi sérüléseket okozhatnak. 

Példaként, de nem kizárólag a következő javításokat kell meghatalmazott hivatásos 
javítóműhelyeben vagy bejegyzett hivatásos javítóműhelyben intézni: motor, 
szivattyúszerelvény, alaplap, motorlap, kijelző tábla, fűtőberendezések stb. 

Amennyiben a végfelhasználók nem tartják be a fentieket, a gyártó/eladó semmilyen esetben 
nem vonható felelősségre. 

A megvásárolt mosógép vagy mosó-szárítógép alkatrészeinek rendelkezésre állása 10 év. 
Ebben az időszakban rendelkezésre állnak a mosógép vagy a mosó-szárítógép megfelelő 
működéséhez szükséges eredeti pótalkatrészek. 
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1 Upute o općoj sigurnosti
Ovaj dio sadrži upute o sigurnosti koje mogu pomoći spriječiti ozljede i 
rizik od materijalne štete. Sve vrste jamstava bit će nevažeće ako se ne 
pridržavate ovih uputa.

1.1 Sigurnost života i vlasništva
u Nikada ne stavljajte proizvod na pod pokriven sagom. Električni dijelovi 

pregrijat će se jer zrak ne može cirkulirati ispod uređaja. To može dovesti do 
problema s proizvodom.

u Isključite uređaj kada se ne upotrebljava.
u Instalaciju i popravke uvijek treba izvoditi ovlašteni serviser. Proizvođač 

neće biti odgovoran za oštećenja do kojih dođe zbog postupaka koje izvode 
neovlaštene osobe.

u Crijeva za dovod i izbacivanje vode moraju biti dobro pričvršćena i ostati 
neoštećena. U suprotnom može doći do curenja vode.

u Nikada nemojte otvarati vrata za punjenje ili vaditi filtar dok još ima vode u 
proizvodu. U suprotnom može doći do opasnosti od izlijevanja i ozljede zbog 
tople vode.

u Nemojte na silu otvarati zaključana vrata za punjenje. Vrata se mogu otvoriti 
nekoliko minuta nakon završetka ciklusa pranja. U slučaju nasilnog otvaranja 
vrata za punjenje mogu se oštetiti vrata i mehanizam za zaključavanje.

u Upotrebljavajte samo deterdžente, omekšivače i dodatke koji su prikladni za 
strojno pranje.

u Slijedite upute na etiketama tkanina i pakiranjima deterdženta.
1.2 Sigurnost djece
u Ovim se proizvodom mogu koristiti djeca od 8. godine i osobe čije tjelesne, 

osjetilne i mentalne vještine nisu u potpunosti razvijene ili koje nemaju 
potrebno iskustvo i znanje, ako ih se nadgleda ili nauči o sigurnom korištenju 
ovim proizvodom i njegovim rizicima. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. 
Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako nisu pod nadzorom. 
Djeca mlađa od 3 godine moraju se udaljiti od uređaja osim ako nisu stalno 
pod nadzorom.

Ovaj je proizvod proizveden koristeći najnoviju tehnologiju u ekološki prihvatljivim uvjetima.
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u Materijali pakiranja mogu biti opasni za djecu. Ambalažu čuvajte na sigurnom 
mjestu podalje od dosega djece.

u Električni proizvodi opasni su za djecu. Držite djecu podalje od proizvoda kada radi. Ne 
dajte im da se igraju proizvodom. Koristite se zaključavanjem zbog djece kako biste 
spriječili djecu da diraju proizvod.

u Nemojte zaboraviti zatvoriti vrata za punjenje kada izlazite iz prostorije u 
kojoj se proizvod nalazi.

u držite sve deterdžente i dodatke na sigurnom mjestu, izvan dosega djece i 
sa zatvorenim poklopcem spremnika deterdženta ili zabrtvljenim pakiranjem 
deterdženta.

1.3 Električna sigurnost
u Ako je proizvod pokvaren, ne smije raditi ako ga ne popravi ovlašteni serviser. 

Opasnost od strujnog udara!
u Ovaj proizvod dizajniran je tako da će nastaviti raditi u slučaju ponovnog 

napajanja nakon prekida napajanja. Ako želite prekinuti program, pogledajte 
dio „Opoziv programa”.

u Uključite uređaj u uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. 
Uzemljenje mora napraviti ovlašteni električar. Naša tvrtka neće biti 
odgovorna za bilo kakva oštećenja do kojih dođe kad se proizvod koristi bez 
uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.

u Nemojte prati proizvod tako da na njega raspršujete ili izlijevate vodu! 
Opasnost od strujnog udara!

u Nikada nemojte dirati kabel napajanja ili utikač mokrim rukama! Nemojte 
vući kabel napajanja da biste stroj isključili iz napajanja, uvijek ga isključite 
tako da držite utičnicu jednom rukom, a drugom vučete utikač.

u Proizvod se treba isključiti tijekom instalacije, održavanja, čišćenja i 
popravaka.

u Ako je kabel napajanja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, postprodajni servis ili 
slično kvalificirana osoba (po mogućnosti električar) ili netko koga je uvoznik odredio da 
bi se izbjegli mogući rizici.

1.4 Sigurnost od vrućih površina

Tijekom pranja rublja na visokim temperaturama staklo 
na vratima za punjenje postat će vruće. Uzevši u obzir 
ovu činjenicu tijekom pranja držite djecu dalje od vrata za 
punjenje ovog proizvoda kako ga ne bi dodirnula.
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2 Važne upute o zaštiti okoliša

3 Namijenjena upotreba
• Ovaj proizvod napravljen je za uporabu u kućanstvu. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu i ne smije se upotrebljavati 

za bilo što osim za namijenjenu svrhu.
• Proizvod se smije koristiti samo za pranje i ispiranje rublja koje je tako označeno.
• Proizvođač se odriče bilo kakve odgovornosti do koje može doći zbog nepravilne uporabe ili transporta.
• Vijek trajanja vašeg proizvoda iznosi 10 godina. Tijekom ovom razdoblja, rezervni će dijelovi biti dostupni za pravilan rad 

uređaja.

Usklađenost s Direktivom o električnom i elektroničkom opremom (WEEE) i zbrinjavanju otpada: 

Ovaj proizvod usklađen je s EU Direktivom WEEE (2012/19/EU). Ovaj proizvod nosi klasifikacijsku oznaku za 
električni i elektronski otpad (WEEE).

Ovaj simbol označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno s ostalim kućanskim otpadom 
na kraju njegovog radnog vijeka. Rabljeni uređaj mora se vratiti na službeno sabirno mjesto za 
recikliranje električnih i elektroničkih uređaja. Da biste pronašli te sustave za prikupljanje, 
obratite se lokalnim vlastima ili prodavaču gdje je proizvod kupljen. Svako kućanstvo igra važnu 
ulogu u uporabi i recikliranju starih uređaja. Odgovarajuće odlaganje iskorištenog aparata 

pomaže u sprečavanju mogućih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Usklađenost s Direktivom o zabrani uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (RoHS):

Proizvod koji ste kupili usklađen je s EU Direktivom RoHs (2011/65/EU). Ne sadrži štetne i zabranjene 
materijale navedene u Direktivi.

Informacije o pakiranju

Ambalaža proizvoda izrađena je od materijala koji se mogu reciklirati u skladu s nacionalnim 
zakonodavstvom. Nemojte odlagati ambalažu zajedno s kućanskim ili ostalim otpadom. Odnesite 
ih na odlagališta za ambalažu koja je odredilo lokalno zakonodavstvo.



65 / HRPerilica / Korisnički priručnik

4 Tehničke specifikacije
Naziv ili zaštitni znak proizvođača Beko

Dobavljačeva identifikacijska oznaka modela WUE 8622 XCW
7000840028

Visina (cm) 84

Širina (cm) 60

Dubina (cm) 55

Jednostruki / dvostruki ulaz vode
• / -

• Dostupno
Ulazna el. energija (V/Hz) 230 V / 50Hz

Ukupna struja (A) 10

Ukupna snaga (W)  2200

Glavna šifra modela 9220

BEKO

AA

C Informacijama o modelu (*)

Informacijama o modelu koje su pohranjene u bazi podataka proizvoda možete pristupiti ulaskom 
na sljedeću internetsku stranicu i pretragom identifikatora vašeg modela (*) koji se nalazi na 
energetskoj etiketi.: https://eprel.ec.europa.eu/
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4.1 Instalacija
• Javite se najbližem ovlaštenom serviseru radi instalacije proizvoda.
• Priprema lokacije i elektroinstalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije na mjestu za instalaciju odgovornost

su klijenta.
• Pazite da se crijeva za dovod i odvod vode kao i kabel napajanja ne presavijaju, prikliješte ili zgnječe dok se

uređaj gura na mjesto nakon instalacije ili čišćenja.
• Pazite da instalaciju i električni priključak uređaja izvrši ovlašteni serviser. Proizvođač neće biti odgovoran za

oštećenja do kojih dođe zbog postupaka koje izvode neovlaštene osobe.
• Prije instalacije vizualno provjerite postoje li nedostaci na proizvodu. Ako postoje, nemojte ga instalirati.

Oštećeni proizvodi predstavljaju rizik za vašu sigurnost.

4.1.1 Odgovarajuća lokacija za instalaciju
• Stavite proizvod na čvrst i ravan pod. Nemojte ga stavljati na tepih s dugim nitima ili na druge slične

površine.
• Kada se perilica i sušilica postave jedna na drugu njihova ukupna težina, dok su napunjene, iznosi otprilike

180 kilograma. Stavite proizvod na čvrst i ravan pod koji ima dovoljnu nosivost!
• Ne stavljajte proizvod na kabel napajanja.
• Nemojte instalirati proizvod na mjesta gdje temperatura pada ispod 0 °C.
• Ostavite razmak od najmanje 1 cm između stroja i namještaja.
• Kod poda koji nije u istoj ravnini nemojte stavljati proizvod kraj ruba ili na platformu.
• Ne stavljajte izvore topline kao što su ploče za kuhanje, glačala, pećnice i ostalo na perilicu i ne

upotrebljavajte ih na proizvodu.

4.1.3 Skidanje transportnih brava
1 Odvrnite sve vijke uz pomoć odgovarajućeg ključa dok se ne mogu slobodno okretati.
2 Skinite transportne sigurnosne vijke laganim okretanjem.
3 Stavite plastične poklopce u vrećici s uputama za uporabu u rupe na stražnjoj ploči.

A OPREZ: Uklonite transportne sigurnosne vijke prije rada perilice! U suprotnom, uređaj će se oštetiti.

C
Držite transportne sigurnosne vijke na sigurnom mjestu da biste ih ponovno koristili kad se perilica bude prenosila u 
budućnosti.

Instalirajte transportne sigurnosne vijke obrnutim redoslijedom od postupka rastavljanja.

Nikad ne pomičite proizvod bez montiranih transportnih sigurnosnih vijaka!
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4.1.4 Spajanje s vodovodom

C Tlak vode koji je potreban za rad proizvoda je između 1 i 10 bara (0,1 – 1 MPa). Potrebno je 10 - 80 litara vode koja teče iz 
pipe u jednoj minuti da bi stroj radio kako treba. Stavite ventil koji smanjuje tlak ako je tlak vode viši.

A
OPREZ: Modeli s jednostrukim dovodom vode ne smiju se spajati na slavinu s toplom vodom. U tom slučaju rublje će se 
oštetiti ili će se proizvod prebaciti na zaštitni način rada i neće raditi.

OPREZ: Ne koristite stara ili rabljena crijeva za dovod vode na novom proizvodu. To može uzrokovati mrlje na vašem rublju.

1 Rukom pritegnite matice crijeva. Nikada nemojte upotrebljavati alat 
za zatezanje matica.

2 Kada dovršite spajanje crijeva, provjerite postoje li problemi s 
curenjem na mjestima spajanja tako da do kraja otvorite slavine. Ako 
curi, isključite pipu i uklonite vijak. Ponovno pažljivo zategnite vijak 
nakon provjere brtve. Da biste spriječili curenje vode i posljedična 
oštećenja, zatvorite slavine kada se stroj ne upotrebljava.

4.1.5 Spajanje odvodnog crijeva na odvod
• Kraj odvodnog crijeva spojite izravno na odvod, umivaonik ili kadu. 

A
OPREZ: Vaša će se kuća poplaviti ako crijevo izađe iz kućišta tijekom izbacivanja vode. Nadalje, postoji opasnost od 
opeklina zbog visokih temperatura pranja! Da biste izbjegli takve situacije i osigurali da stroj bez problema uzima i izbacuje 
vodu, dobro pričvrstite crijevo za odvod.

40
 c

m

10
0 

cm

• Spojite crijevo za odvod na najmanju visinu od 40 cm i 
najveću visinu od 100 cm.
• Ako je crijevo podignuto nakon polaganja na razinu 
poda ili blizu poda (manje od 40 cm iznad tla), odljev vode 
postaje teži i rublje može ostati prekomjerno mokro. Stoga 
se pridržavajte visina opisanih na slici.

• Da biste spriječili vraćanje prljave vode u stroj i osigurali jednostavno izbacivanje vode, ne uranjajte kraj 
crijeva u prljavu vodu ili ga ne stavljajte u odvod više od 15 cm. Ako je predugo, skratite ga.

• Kraj tog crijeva se ne smije presavijati, ne smije se stati na njega i crijevo ne smije biti zaglavljeno između 
odvoda i stroja.

• Ako je duljina crijeva prekratka, koristite ga tako da dodate originalno produžno crijevo. Duljina crijeva ne 
smije prelaziti 3,2 m. Da biste izbjegli curenje vode, spoj između produžnog crijeva i odljevnog crijeva na 
stroju mora biti dobro montiran odgovarajućom spojnicom da ne padne ni curi.
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4.1.6 Prilagođavanje nogu

A
OPREZ: Da biste osigurali tihi rad stroja s manje vibracija, on mora stajati ravno i u ravnoteži na svojim nožicama. 
Uravnotežite stroj prilagođavanjem nožica. U suprotnom proizvod se može pomaknuti s mjesta i uzrokovani lom i probleme 
s vibracijom.

OPREZ: Ne koristite nikakve alate za otpuštanje vijaka za zaključavanje. U suprotnom se mogu oštetiti.

1 Rukom otpustite vijke za zaključavanje na nožicama.
2 Prilagodite nožice dok proizvod ne stoji stabilno i u ravnoteži.
3 Ponovno pritegnite sve vijke za zaključavanje rukom.

4.1.7 Elektroinstalacija
Spojite uređaj na uzemljenu utičnicu zaštićenu osiguračem od 16 A. Naša tvrtka neće biti odgovorna za bilo 
kakva oštećenja do kojih dođe kad se proizvod koristi bez uzemljenja u skladu s lokalnim zakonima.
• Spajanje treba biti u skladu s nacionalnim odredbama.
• Ožičenje strujnog kruga električne utičnice mora ispunjavati zahtjeve uređaja. Preporučuje se upotreba

prekidača strujnog kruga u slučaju pogreške u uzemljenju (GFCI).
• Kabel napajanja mora biti lako dostupan nakon instalacije.
• Ako je trenutna vrijednost osigurača ili sklopke u kući manja od 16 ampera, neka ovlašteni električar

instalira osigurač od 16 ampera.
• Naponi navedeni u „Tehničkim specifikacijama” moraju biti jednaki naponu vaše mreže.
• Ne spajajte preko produžnih kabela ili razvodnika.

B OPREZ: Oštećene kabele napajanja moraju zamijeniti ovlašteni serviseri.

4.1.8 Prva upotreba

Prije početka upotrebe proizvoda, provjerite jesu li izvršene pripreme u 
skladu s „Važnim uputama o sigurnosti i zaštiti okoliša” i s uputama u 
odjeljku „Instalacija”.
Da biste pripremili proizvod za pranje rublja, prvo izvršite program za 
čišćenje bubnja. Ako ovaj program nije dostupan na vašom stroju, 
primijenite postupak opisan u odjeljku 4.4.2.

C
Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.

Možda je u uređaju ostalo malo vode zbog kontrole kvalitete u proizvodnji. To nije štetno za proizvod.
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4.2 Priprema

4.2.1 Sortiranje rublja
* Sortirajte rublje prema vrsti tkanine, boji i tome koliko je prljavo te dopuštenoj temperature vode.
* Uvijek se pridržavajte uputa navedenih na etiketama odjevnih predmeta.

4.2.2 Priprema rublja za pranje
• Rublje s metalnim dodacima, kao što su grudnjaci, kopče remena i metalni gumbi, može oštetiti stroj. 

Uklonite metalne dijelove ili perite rublje tako da ga stavite u vreću za pranje ili jastučnicu.
• Izvadite sve stvari iz džepova kao što su novčići, olovke i spajalice, preokrenite džepove i očetkajte. Takvi 

predmeti mogu oštetiti stroj ili uzrokovati buku.
• Stavite odjeću male veličine, kao što su čarapice za bebe i najlonske čarape, u vreću za pranje rublja ili 

jastučnicu.
• Stavite zavjese bez da ih sabijate. Uklonite vješalice za zavjese.
• Zakopčajte patentne zatvarače, zašijte labave gumbe i zakrpajte poderane i istrošene dijelove.
• Proizvode označene s „perivo u perilici” ili „perivo na ruke” perite samo odgovarajućim programom.
• Ne perite bijelo i obojeno rublje skupa. Novo tamno pamučno rublje može ispustiti puno boje. Perite ga 

odvojeno.
• Postojane mrlje moraju se pravilno tretirati prije pranja. Ako niste sigurni, provjerite u kemijskoj čistionici.
• Koristite se samo bojama / sredstvima za mijenjanje boja i sredstvima za uklanjanje kamenca koji su 

prikladni za strojno pranje. Uvijek slijedite upute na pakiranju.
• Perite hlače i osjetljivo rublje okrenute naopako.
• Držite rublje od angorske vune u hladnjaku nekoliko sati prije pranja. To će smanjiti nakupine.
• Rublje koje je bilo izloženo materijalima kao što su brašno, kamenac, prašina, mlijeko u prahu itd. mora 

se dobro istresti prije stavljanja u stroj. Takva prašina i prah na rublju mogu se nakupiti na unutarnjim 
dijelovima stroja i uzrokovati oštećenje.

4.2.3 Savjeti o uštedi energije i vode
Sljedeće upute pomoći će vam upotrebljavati perilicu na ekološki i energetski (uštedi energije i vode) učinkovit 

način.
• Perilicu upotrebljavajte na najvišem dopuštenom kapacitetu opterećenja za odabrani program, ali nemojte je 

preopteretiti. Pogledajte „Tablica programa i potrošnje“.
• Proučite upute o temperaturi na ambalaži deterdženta.
• Slabo prljavo rublje perite na niskim temperaturama.
• Za manje količine slabo prljavog rublja upotrebljavajte brže programe.
• Ne upotrebljavajte pretpranje i visoke temperature za rublje koje nije jako zaprljano.
• Ako rublje planirate sušiti u sušilici, odaberite najveću preporučenu brzinu centrifuge tijekom postupka 

pranja. 
• Nemojte upotrebljavati više deterdženta od preporučene količine navedene na pakiranju.

4.2.4 Stavljanje rublja
1. Otvorite poklopac za rublje.
2. Stavite rublje u stroj tako da nije nabijeno.
3. Gurnite i zatvorite poklopac za punjenje dok ne začujete zvuk zaključavanja. Pazite da u vratima nema 

zahvaćenih predmeta. Vrata za punjenje zaključana su dok program radi. Vrata se mogu otvoriti tek kad 
program dođe do kraja.

4.2.5 Odgovarajući kapacitet punjenja
Maksimalni kapacitet punjenja ovisi o vrsti rublja, stupnju prljavosti i programu pranja koji želite koristiti.
Stroj automatski prilagođava količinu vode prema težini stavljenog rublja.

A UPOZORENJE: Slijedite podatke u „Tabeli programa i potrošnje”. Kad je prepunjena, smanjit će se performanse perilice 
rublja. Štoviše, može doći do problema s bukom i vibracijom.
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4.2.6 Upotreba deterdženta i omekšivača

C Pri upotrebi deterdženta, omekšivača, štirke, boje za tekstil, izbjeljivača i sredstva za izbjeljivanje boja, sredstva za uklanjanje 
kamenca pročitajte upute proizvođača na pakiranju i slijedite navedene doze. Ako je dostupna, koristite čašicu za mjerenje.

132
Ladica za deterdžent sastoji se od tri pretinca:
- (1) za pretpranje
- (2) za glavno pranje
- (3) za omekšivač
– ( ) osim toga, tu je dio sa sifonom u odjeljku za
omekšivač.

Deterdžent, omekšivač i druga sredstva za pranje
• Dodajte deterdžent i omekšivač prije pokretanja programa pranja.
• Tijekom ciklusa pranja nemojte ostaviti raspršivač deterdženta otvorenim!
• Kad upotrebljavate program bez pretpranja, ne stavljajte nikakav deterdžent u odjeljak za pretpranje

(odjeljak br. 1).
• Kad koristite program s pretpranjem ne stavljajte tekući deterdžent u odjeljak za pretpranje (odjeljak br. 1).
• Nemojte birati program s pretpranjem ako koristite vrećicu s deterdžentom ili loptu za raspršivanje. Stavite

vrećicu s deterdžentom ili loptu za raspršivanje izravno s rubljem u stroj.
Ako upotrebljavate tekući deterdžent, nemojte zaboraviti staviti čašicu za tekući deterdžent u odjeljak za glavno 

pranje (odjeljak broj „2”).
Odabir tipa deterdženta
Tip deterdženta koji ćete upotrijebiti ovisi o programu pranja, tipu i boji tkanine.
• Upotrebljavajte različite deterdžente za obojeno i bijelo rublje.
• Osjetljivu odjeću perite posebnim deterdžentima (tekući deterdžent, šampon za vunu itd.) koji su namijenjeni

samo za osjetljivu odjeću i preporučenim programima.
• Kad perete tamniju odjeću i pokrivače, preporučuje se upotreba tekućeg deterdženta.
• Vunu perite preporučenim programom posebnim deterdžentom namijenjenim samo za vunu
• Molimo pregledajte dio opisa programa za preporučeni program za razne tkanine.
• Sve preporuke oko deterdženata vrijede za selektivne opsege temperature programa.

A OPREZ: Koristite samo deterdžente proizvedene isključivo za perilice.

OPREZ: Ne koristite sapun u prahu.

Prilagođavanje količine deterdženta
Količina deterdženta koja se će se koristiti ovisi o količini rublja, o tome koliko je ono prljavo te o tvrdoći vode.
• Nemojte koristiti količine koje prelaze količine preporučene na pakiranju da biste izbjegli problem s previše

pjene, lošim ispiranjem, financijskom uštedom i na kraju, zaštitom okoliša.
• Upotrebljavajte manje deterdženta za male količine ili malo uprljanu odjeću.
Uporaba omekšivača
Stavite omekšivač u odjeljak za omekšivač ladice za deterdžent.
• Nemojte prelaziti oznaku razine (>max<) na odjeljku omekšivača.
• Ako je omekšivač izgubio tečnost, razrijedite ga vodom prije nego što ga stavite u ladicu za deterdžent.
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Uporaba tekućih deterdženata
Ako proizvod sadrži čašicu za tekući deterdžent:

22 • Stavite čašicu s tekućim deterdžentom u odjeljak 
br. „2”.

• Ako je tekući deterdžent izgubio tečnost, 
razrijedite ga vodom prije nego što ga stavite u 
čašicu za deterdžent.

Ako je proizvod opremljen dijelom za tekući deterdžent:
• Za uporabu tekućeg deterdženta pritisnite na 

prikazanu točku kako bi okrenuli napravu. Dio 
koji se spusti služi kao prepreka za curenje 
tekućeg deterdženta.

• Po potrebi, aparatus očistite vodom ako je na 
svojim mjestu ili ga uklonite.

• Ako koristite deterdžent u prahu, aparatus 
mora biti postavljen u uspravan položaj ili na 
vrhu.

Ako proizvod ne sadrži čašicu za tekući deterdžent:
• Ne upotrebljavajte tekući deterdžent za pretpranje kod programa s pretpranjem.
• Tekući deterdžent ostavlja mrlje na vašoj odjeći kad koristite funkciju odgođenog početka. Ako namjeravate 

upotrijebiti funkciju odgođenog početka, ne upotrebljavajte tekući deterdžent.
Uporaba gela i deterdženta u tabletama
• Ako je gustoća deterdženta u gelu tekuća, a vaš stroj ne sadrži posebnu čašicu za tekući deterdžent, stavite 

deterdžent u gelu u odjeljak za deterdžent za glavno pranje tijekom prvog uzimanja vode. Ako vaš stroj 
sadrži čašicu za tekući deterdžent, napunite ovu čašicu deterdžentom prije pokretanja programa.

• Ako gustoća deterdženta u gelu nije tekuća ili u obliku tekuće tablete, stavite ga direktno u bubanj prije 
pranja.

• Stavite deterdžente u tabletama u glavni odjeljak za pranje (odjeljak br. „2” ili izravno u bubanj prije pranja.
Uporaba štirke
• Stavite tekuću sodu, sodu u prahu ili boju za tkaninu u odjeljak za omekšivač.
 Ne upotrebljavajte omekšivač i štirku skupa u ciklusu pranja.
 Nakon upotrebe štirke, obrišite unutrašnjost stroja mokrom i čistom krpom.
Uporaba sredstva za uklanjanje kamenca
• Po potrebi koristite sredstva za uklanjanje kamenca predviđena samo za perilice. 
Uporaba izbjeljivača
 Dodajte izbjeljivač na početku ciklusa pranja odabirom programa pretpranja. Ne stavljajte deterdžent 

u odjeljak za pretpranje. Kao alternativnu primjenu odaberite program s dodatnim ispiranjem i dodajte 
izbjeljivač dok stroj uzima vodu iz odjeljka deterdženta tijekom prvog ispiranja.

• Ne koristite izbjeljivač i deterdžent tako da ih pomiješate.
• Upotrijebite samo malu količinu (oko 50 ml) izbjeljivača i dobro isperite odjeću jer on uzrokuje iritaciju kože. 

Ne izlijevajte izbjeljivač na rublje i ne upotrebljavajte ga s rubljem u boji. 
• Prilikom upotrebe sredstva za izbjeljivanje boja na bazi kisika, odaberite program koji pere rublje na niskoj 

temperaturi. 
• Sredstva za izbjeljivanje boja na bazi kisika mogu se upotrebljavati s deterdžentom; ako nisu iste gustoće, 

prvo stavite deterdžent u odjeljak broj „2” u raspršivaču deterdženta i pričekajte da stroj ispere deterdžent 
prilikom uzimanja vode. Dok stroj nastavlja s uzimanjem vode, dodajte sredstvo za izbjeljivanje boja u isti 
odjeljak.
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4.2.7 Savjeti za učinkovito pranje
Odjeća

Svijetle boje i bijelo Boje Crno / tamne 
boje

Osjetljivo/
vuna/svila

(Preporučeni raspon temperature 
na temelju razine prljavosti: 
40 - 90 °C)

(Preporučeni raspon temperature 
na temelju razine prljavosti: hladno 
- 40 °C)

(Preporučeni raspon 
temperature na temelju 
razine prljavosti: hladno 
- 40 °C)

(Preporučeni raspon 
temperature na 
temelju razine 
prljavosti: hladno - 
30 °C)

Ra
zi

na
 p

rlj
av

os
ti

Jako 
prljavo

(otporne mrlje 
kao što su mrlje 
od trave, kave, 
voća i kruha).

Možda će biti potrebno prethodno 
tretirati mrlje za obavljanje 
pretpranja. Za jako prljavu odjeću 
mogu se koristiti preporučene 
doze deterdženta u prašku i 
tekućeg deterdženta preporučene 
za bijelo rublje. Preporučuje se 
uporaba deterdženata u prahu za 
čišćenje mrlja od gline i zemlje 
kao i mrlja koje su osjetljive na 
izbjeljivače. 

Za jako uprljanu odjeću mogu se 
upotrebljavati preporučene doze 
deterdženta u prašku i tekućeg 
deterdženta preporučenih za 
odjeću u boji. Preporučuje se 
uporaba deterdženata u prahu za 
čišćenje mrlja od gline i zemlje 
kao i mrlja koje su osjetljive na 
izbjeljivače. Koristite deterdžente 
bez izbjeljivača.

Za jako uprljanu odjeću 
mogu se upotrebljavati 
preporučene doze 
tekućih deterdženata koji 
odgovaraju odjeći u boji i 
odjeći tamnih boja.

Za osjetljivu odjeću 
trebate koristiti 
tekuće deterdžente. 
Odjeća od vune 
i svile se mora 
prati posebnim 
deterdžentima za 
vunu.

Normalno 
prljavo
(Na primjer mrlje 
na ovratnicima i 
manžetama)

Za uobičajeno uprljanu odjeću 
mogu se koristiti preporučene 
doze deterdženta u prašku i 
tekućeg deterdženta za bijelo 
rublje.

Za uobičajeno uprljanu 
odjeću mogu se upotrebljavati 
preporučene doze deterdženta 
u prašku i tekućeg deterdženta 
za rublje u boji. Trebaju se 
upotrebljavati deterdženti koji ne 
sadrže izbjeljivač.

Za uobičajeno 
uprljanu odjeću mogu 
se upotrebljavati 
preporučene doze 
tekućih deterdženata koji 
odgovaraju odjeći u boji i 
odjeći tamnih boja. 

Za osjetljivu odjeću 
trebate koristiti 
tekuće deterdžente. 
Odjeća od vune 
i svile se mora 
prati posebnim 
deterdžentima za 
vunu.

Malo 
prljavo

(Nema vidljivih 
mrlja).

Za malo uprljanu odjeću mogu 
se koristiti preporučene doze 
deterdženta u prašku i tekućeg 
deterdženta preporučene za bijelo 
rublje.

Za malo uprljanu odjeću mogu se 
upotrebljavati preporučene doze 
deterdženta u prašku i tekućeg 
deterdženta koji odgovaraju odjeći 
u boji. Trebaju se upotrebljavati 
deterdženti koji ne sadrže 
izbjeljivač.

Za malo uprljanu odjeću 
mogu se upotrebljavati 
preporučene doze 
tekućih deterdženata koji 
odgovaraju odjeći u boji i 
odjeći tamnih boja.

Za osjetljivu odjeću 
trebate koristiti 
tekuće deterdžente. 
Odjeća od vune 
i svile se mora 
prati posebnim 
deterdžentima za 
vunu.

4.2.8 Prikazano vrijeme programa
Dok odabirete program, na zaslonu perilice prikazano je trajanje programa. Trajanje programa automatski se podešava za vrijeme njegova 
trajanja ovisno o količini rublja u perilici, količini pjene koja se stvara, neravnoteži rublja u perilici, promjenama u napajanju, tlaku vode i 
postavkama programa.

POSEBNİ SLUČAJ: na početku programa za pamuk i pamuk Eco na zaslonu je prikazano vrijeme trajanja programa za do pola napunjenu 
perilicu, što je uobičajeno punjenje za ovaj program. Stvarnu količinu rublja perilica će prepoznati 20 – 25 minuta nakon početka 
programa. Ako perilica prepozna da ste je napunili više od pola, program pranja automatski će se podesiti, a vrijeme trajanja programa 
produžiti. Promjena će biti prikazana na zaslonu.
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4.3 Rukovanje proizvodom
4.3.1 Upravljačka ploča

1 - Tipka za odabir programa (najgornji položaj 
uključeno / isključeno)
2 - Zaslon
3 - Gumb za podešavanje vremena završetka
4 - Pokazatelj slijeda programa
5 - Tipka za početak rada / pauzu

6 - Gumb pomoćne funkcije 3
7 - Gumb pomoćne funkcije 2
8 - Gumb pomoćne funkcije 1
9 - Tipka za podešavanje brzine centrifuge
10 - Tipka za podešavanje temperature

4.3.2 Priprema stroja
1. Provjerite jesu li crijeva čvrsto spojena. 
2. Uključite stroj u struju.
3. Otvorite slavinu do kraja.
4. Stavite rublje u stroj. 
5. Dodajte deterdžent i omekšivač. 

4.3.3 Odabir programa i savjeti za učinkovito pranje
1. Odaberite program koji odgovara vrsti, količini i prljavosti rublja u skladu s „Tablicom programa i potrošnje” i 

tablicom temperature u nastavku.
2. Odaberite željeni program tipkom za izbor programa.

1 2 3 4

57 68910
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4.3.4. Tablica programa i potrošnje

• : Može se odabrati
* : Automatski odabrano, ne može se otkazati.

***: Eco 40-60 s odabirom temperature od 40 °C testni je program u skladu s EN 60456:2016/A11:2020 i
energetskom oznakom s Uredbom Komisije (EU) 2019/2014

- : Za maksimalno punjenje pogledajte opis programa.

HR Pomoćne funkcije
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Raspon temerature 
koji se može odabrati 

u °C

Cottons

90 8 95 2.40 1200 • • • • Hladno - 90

60 8 95 1.80 1200 • • • • Hladno - 90

40 8 93 0.97 1200 • • • • Hladno - 90

Eco 40-60

40 *** 8 51.0 0.980 1200 40-60

40 *** 4 34.0 0.535 1200 40-60

40 *** 2 27.0 0.305 1200 40-60

60 8 51.0 0.990 1200 40-60

60 4 36.5 0.670 1200 40-60

Synthetics
60 3 75 1.35 1200 • • • • Hladno - 60

40 3 70 0.85 1200 • • • • Hladno - 60

Xpress / Super Xpress

90 8 66 2.20 1200 • • • Hladno - 90

60 8 66 1.20 1200 • • • Hladno - 90

30 8 66 0.20 1200 • • • Hladno - 90

Xpress / Super Xpress +Fast 30 2 40 0.15 1200 • • • Hladno - 30

Mix 40 40 3.5 83 1.00 800 • • • Hladno - 40

Wool/HandWash 40 1.5 62 0.55 1200 • Hladno - 40

Gentle Care 30 3.5 60 0.79 800 • Hladno - 40

Dark Care/Jeans 40 3.5 88 1.05 1200 • • * • Hladno - 40

Outdoor/Sports 40 3.5 58 0.60 1200 • Hladno - 40

Stain Expert 30 4 85 1.70 1200 • • 30 - 60

Hygiene+Steam 90 8 135 2.70 1200 * 40-90

Down Wear+Steam 60 2 105 1.90 1000 • 40-60

Shirts+Steam 60 3 70 1.90 800 • • • • 40-60

Drum Clean+ Steam 90 - 85 2.60 600 90
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Ispiranje Centrifuga + 
izbacivanje

Pretpranje Brzo Brzo+ Dodatno 
ispiranje

Ekstra vode Protiv 
gužvanja

Uklanjanje 
dlaka kućnih 

ljubimaca

Zadržavanje 
ispiranja

Nema 
vode

Izbacivanje 
vode

Natapanje

Centrifuge Bez 
Centrifuge

Voda iz slavine
(Hladna)

Para

Odgoda 
vremena

Noćni način 
rada

Temperatura Zaključavanje 
zbog djece

Zaključavanje 
zbog djece

Uključi / 
isključi

Start / Pauza Razina 
zaprljanosti

Dodavanje 
odjeće

Automatsko 
doziranje

Odabir 
tekućeg 

deterdženta

Odabir 
omekšivača

Pranje

Preuzet 
program

Namakanje

Ok
(Kraj)

Poništi Protiv 
gužvanja+

Suho za 
glačanje

Suho za ormarEkstra suho Vremenski 
programirano 

sušenje

Tablica simbola

Sušenje

C INFORMACIJE

• Potrošnja vode i struje može se razlikovati od onih prikazanih u tablici, ovisno o promjenama u tlaku vode, tvrdoći
vode i temperaturi, temperaturi okoline, vrsti i količini rublja, izboru dodatnih funkcija i promjenama u naponu struje.

• Dok odabirete program na zaslonu perilice prikazano je trajanje pranja. Trajanje prikazano na zaslonu može se
razlikovati od stvarnog trajanja ciklusa pranja za 1 – 1,5 sati, ovisno o količini rublja koju ste stavili u perilicu.
Trajanje će se automatski produljiti odmah nakon početka programa pranja.

• Pomoćne funkcije u tablici mogu se razlikovati ovisno o modelu perilice.
• Načine odabira pomoćnih funkcija može promijeniti proizvođač. Postojeći načini odabira mogu se ukloniti ili se

mogu dodati novi.
• Uvijek birajte najnižu odgovarajuću temperaturu. Najučinkovitiji programi glede uštede energije općenito su oni koji

se izvoda na najnižim temperaturama i koji traju dulje.
• Na buku i preostalu vlagu utječe brzina centrifuge: što je veća brzina centrifuge u fazi centrifuge, to je veća buka i

manji sadržaj preostale vlage.

Vrijednosti potrošnje (HR)

Od
ab

ir 
te

m
pe

ra
tu

re
 (°

C)

Br
zin

a 
ce

nt
rif

ug
e 

(o
/m

in
.)

Ka
pa

ci
te

t (
kg

)

Tr
aj

an
je

 p
ro

gr
am

a 
(h

h.
m

m
)

Po
tro

šn
ja

 e
ne

rg
ije

 (k
W

h/
ci

kl
us

)

Po
tro

šn
ja

 v
od

e 
(L

/c
ik

lu
s)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 ru
bl

ja
 (°

C)

Sa
dr

ža
j p

re
os

ta
le

 v
la

ge
 (%

)

Eco 40-60

40 1200 8 3:38 0.980 51.0 41 52

40 1200 4 2:47 0.535 34.0 32 53

40 1200 2 2:47 0.305 27.0 25 55

Cottons 20 1200 8 03:40 0.600 93.0 20 53

Cottons 60 1200 8 03:40 1.800 95.0 60 53

Synthetics 40 1200 3 02:25 0.850 70.0 40 40

Express / Super Xpress 30 1200 8 00:28 0.200 66.0 23 62
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• Eco 40-60
Program eco 40-60 može čistiti normalno zaprljano pamučno rublje koje se može prati na 40 °C ili 60 °C
zajedno u istom ciklusu. Ovaj program koristi se za procjenu sukladnosti s EU ecodesign zakonima.
Iako pere dulje nego svi drugi programi, omogućava visoku uštedu energije i vode. Stvarna temperatura
vode može se razlikovati od navedene temperature pranja. Kada napunite perilicu s manje rublja (npr. do ½
kapaciteta) trajanja faza programa automatski se mogu skratiti. U tom slučaju smanjiće se potrošnja energije i
vode.

• Hygiene+ (Higijena +)
Primjena koraka pare na početku programa omogućava lako omekšavanje prljavštine.
Upotrebljavajte ovaj program za pranje rublja (dječje odjeće, plahti, posteljine, donjeg rublja, pamučne odjeće
itd.) kojem je potrebno antialergijsko i higijensko pranje na visokoj temperaturi s intenzivnim i dugotrajnim
ciklusom pranja. Osigurana je visoka razina higijene zahvaljujući primjeni pare prije programa, dugom
razdoblju zagrijavanja i dodatnom koraku ispiranja.
Program je testirala „Britanska zaklada za alergije” (Allergy UK) pri odabranoj temperaturi od 60 °C i

certificiran je na temelju učinkovitosti otklanjanja alergena, bakterija i plijesni.

Allergy UK radno je ime Britanske alergijske zaklade. Pečat odobrenja je dizajniran da 
osigura vođenje osoba koje žele informacije da li proizvod znatno smanjuje količinu alergena 
u okolišu gdje je instaliran ili da li ograničava/smanjuje/eliminira alergene. Njegova je svrha
osiguravanje dokaza da je proizvod ispitan znanstveno ili recenziran da osigura mjerljive
rezultate.

• GentleCare (Osjetljivo rublje)
Možete koristiti ovaj program za pranje osjetljivog rublja kao što su pamučna/sintetička mješovita odjeća
ili čarape. Pokreti pranja u ovom programu su mnogo osjetljiviji. Podesite temperaturu na 20 stupnjeva ili
koristite mogućnost hladnog pranja za odjeću čiju boju želite sačuvati.

4.3.5 Glavni programi 
Ovisno o vrsti tkanine upotrebljavajte sljedeće glavne programe.
• Cottons (Pamuk)
U ovom programu možete prati izdržljivo pamučno rublje (plahte, posteljinu, ručnike, kućne ogrtače, donje
rublje itd.). Pritiskom na funkcijsku tipku za brzo pranje znatno se skraćuje trajanje programa, ali intenzivnim
pokretima pranja omogućit će se snažan učinak pranja. Ako funkcija za brzo pranje nije odabrana, omogućit će
se izvanredan učinak pranja i ispiranja za jako prljavo rublje.

• Synthetics (Sintetika)
Možete koristiti ovaj program za pranje majici, sintetičkih/mješovitih pamučnih tkanina itd. Duljina programa
je znatno kraća i osigurani su učinkovitiji rezultati pranja. Možete koristiti ovaj program za pranje majici,
sintetičkih/mješovitih pamučnih tkanina itd. Duljina programa je znatno kraća i osigurani su učinkovitiji rezultati
pranja. Ako funkcija za brzo pranje nije odabrana, omogućit će se izvanredan učinak pranja i ispiranja za jako
prljavo rublje.

• Woollens / Hand Wash (Vuna / Ručno pranje)
Upotrebljavajte ovaj program za pranje vunene/osjetljive odjeće. Odaberite odgovarajuću temperaturu koja je
u skladu s etiketama na vašoj odjeći. Vaše će rublje biti oprano vrlo osjetljivim pokretima da bi se izbjeglo bilo
kakvo oštećenje.

4.3.6 Dodatni programi 
Za posebne slučajeve na stroju su dostupni dodatni programi.

C INFORMACIJE

• Dodatni programi mogu se razlikovati ovisno o modelu vaše perilice.
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• Xpress / Super Xpress (Dnevno ekspresno / Super kratko ekspresno)
Ovaj program koristite za pranje manje zaprljanog pamučnog rublja u kratkom vremenu. Kada je odabrana 
funkcija za brzo pranje, trajanje programa može se skratiti na 14 minuta. Ako odaberete funkciju za brzo 
pranje, smijete prati najviše 2 (dva) kg rublja.

• Dark Care / Jeans (Tamna odjeća / Traper)
Upotrebljavajte ovaj program kako biste zaštitili boje tamne odjeće ili trapera. Ovaj program osigurava visoku 
učinkovitost pranja, zahvaljujući specijalnom kretanju bubnja, čak i na nižim temperaturama. Za rublje tamnije 
boje preporučuje se upotreba tekućeg deterdženta ili šampona za vunu. Nemojte prati vašu osjetljivu odjeću 
koja sadrži vunu itd. u ovom programu.

•Mix 40 (Miješano 40)
Možete koristiti ovaj program za pranje pamučnog i sintetičkog rublja skupa bez potrebe da ih sortirate.

• Shirts (Košulje)
Ovaj se program upotrebljava za pranje košulja od pamuka, sintetike i sintetičkih mješavina. Smanjuje nabore. 
Na kraju programa primjenjuje se para kako bi funkcija smanjenja nabora bila što učinkovitija. Zahvaljujući 
posebnom profilu centrifuge i pari koja se primjenjuje na kraju programa košulje imaju manje nabora. Kada je 
odabrana funkcija za brzo pranje, izvršava se algoritam pretpranja.
• Kemijska sredstva za pretpranje nanesite izravno na odjeću ili ih dodajte zajedno s deterdžentom kad 

perilica počne uzimati vodu iz odjeljka za glavno pranje. Na taj način možete postići isti učinak kao i uz 
normalno pranje, ali u mnogo kraćem vremenu. Produžit će se rok trajanja vaših košulja.

• Outdoor / Sports (Vanjska upotreba / Sportska odjeća)
Koristite ovaj program za pranje vanjske/sportske odjeće koja sadrži pamučnu/sintetičku mješavinu kao 
i vodonepropusnu odjeću kao gore-tex. Ovaj program pere vaše rublje osjetljivije zahvaljujući specijalnim 
pokretima okretanja.

• StainExpert (Uklanjanje mrlja)
Vaša perilica rublja ima specijalni program za mrlje koji osigurava uklanjanje raznih tipova mrlje na 
najučinkovitiji način. Program upotrebljavajte samo za pamučno rublje postojanih boja. Nemojte prati osjetljivo 
ili rublje nepostojanih boja u ovom programu. Trebate provjeriti oznake na odjeći prije pranja (preporučano za 
košulje, hlače, gaćice, majice, odjeću za bebe, pižame, pregače, stolnjake, posteljinu, jorganske prekrivače, 
plahte, ručnike za kupatilo/ruke, obični ručnici, čarape i pamučno donje rublje podesno za dulje cikluse 
pranja na visokim temperaturama). U automatskom programu za uklanjanje mrlja možete prati 24 vrsta mrlja 
podijeljene u dvije različite grupe s obzirom na odabranu brzu funkciju. Ovdje možete vidjeti grupe mrlja na 
temelju brzog odabira funkcija.
Ispod ćete pronaći grupe mrlja na temelju brze funkcije.

Ako je odabrana brza funkcija: Ako nije odabrana brza funkcija:
Krv Voćni sok Maslac Hrana
Čokolada Kečap Trava Majoneza
Puding Crno vino Blato Umak za salatu
Jaje Kari Coca-cola Šminka
Čaj Džem Znoj Strojno ulje
Kava Ugljen Mrlje na ovratniku Hrana za bebe

• Odaberite program za mrlje.
• U grupama mrlja navedenim gore, pronađite vrstu mrlje koju želite uklonite i putem tipke za odabir brze 
pomoćne funkcije odaberite željenu grupu.
• Pažljivo pročitajte oznaku na odjeći i uvjerite se da su odabrani temperatura i brzina centrifuge pogodni.
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• Down Wear (Odjeća od perja)
Koristite ovaj program za pranje kaputa, vesti, jakni itd. koji imaju oznaku „perivo strojno“. Zahvaljujući 
posebnim profilima centrifuge, voda ulazi u zračne raspore među perjem.
Na kraju programa primjenjuje se para kako bi krupno rublje poput ručnika omekšalo.

4.3.7 Posebni programi
Za posebne primjene možete odabrati bilo koji od sljedećih programa.

• Rinse (Ispiranje)
Upotrebljavajte ovaj program za odvojeno ispiranje ili dodavanje štirke.

• Spin+Drain (Centrifuga+Cijeđenja)
Koristite ovaj program za izbacivanje vode s odjeće u perilici.
Prije uključivanja ovog programa, odaberite željenu brzinu centrifuge i pritisnite tipku Start/pauza. Stroj će 
prvo ispustiti vodu. Zatim će rublje ocijediti centrifugom prema podešenoj brzini centrifuge i ispustiti vodu koja 
dolazi iz rublja.
Ako želite samo iscijediti vodu bez sušenja rublja, odaberite program "Spin + Pump" i upotrijebite tipku za 
podešavanje brzine centrifuge za odabir funkcije Bez centrifugiranja.  Pritisnite gumb Početak/Pauza.

C INFORMACIJE

• Za osjetljivo rublje koristite nižu brzinu centrifuge.

4.3.8 Odabir temperature
Kad odaberete novi program, temperatura predviđena za taj program pojavit će se na pokazatelju temperature.
Da biste smanjili temperaturu, pritisnite tipku za podešavanje temperature. Temperatura će se postupno 
smanjiti. Svjetla pokazatelja razine temperature neće se uključiti ako je odabrana razina za pranje u hladnoj 
vodi.

C INFORMACIJE

• Ako program nije dosegnuo korak zagrijavanja, možete promijeniti temperaturu bez  prebacivanja stroja na 
pauzu.

4.3.9 Odabir brzine centrifuge
Kod odabira novog programa, preporučena brzina centrifuge odabranog programa prikazana je na pokazivaču 
brzine centrifuge.
Da biste smanjili brzinu centrifuge, pritisnite tipku za podešavanje brzine centrifuge. Brzina centrifuge smanjuje 
se postupno. Zatim se, ovisno o modelu proizvoda, na zaslonu prikazuju opcije „Zadržavanje ispiranja” i „Bez 
centrifuge”. Ako je odabrana opcija „Bez centrifuge”, neće se uključiti žaruljice indikatora razine ispiranja.
Zadržavanje ispiranja
Ako ne želite izvaditi odjeću odmah nakon završetka programa, možete se koristiti funkcijom zadržavanja ispiranja 
i zadržati vodu u posljednjem  ispiranju, čime ćete spriječiti gužvanje odjeće kad je stroj bez vode. Pritisnite tipku 
Početak/Pauza nakon ovog procesa ako želite izbaciti vodu bez centrifuge. Program će se nastaviti tamo gdje je stao, 
iscijediti će vodu i završiti.
Ako želite staviti na centrifugu rublje koje je u vodi, prilagodite brzinu centrifuge i pritisnite gumb za početak/
pauzu. Program će se nastaviti. Voda će se iscijediti, rublje će biti iscentrifugirano i program će završiti.

C INFORMACIJE

• Ako program nije dosegnuo korak centrifuge, možete promijeniti temperaturu bez prebacivanja stroja na 
pauzu.
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4.3.10 Odabir pomoćne funkcije
Odaberite željene pomoćne funkcije prije pokretanja programa. Možete također odabrati ili opozvati dodatne funkcije 
koje su prikladne za program koji traje bez pritiska na tipku start/pauza dok stroj radi. Za to stroj mora biti u koraku 
prije pomoćne funkcije koju ćete odabrati  ili opozvati. Ako se pomoćna funkcija ne može odabrati ili opozvati, svjetlo 
odgovarajuće pomoćne funkcije bljeskat će 3 puta da upozori korisnika.

C INFORMACIJE

• Ako je druga pomoćna funkcija u sukobu s prvom, ranije odabranom prije pokretanja perilice, opozvat će se prva 
odabrana funkcija, a druga pomoćna funkcija ostat će uključena.

• Pomoćna funkcija koja nije usklađena s programom ne može se odabrati. (Pogledajte „Tablicu programa i 
potrošnje”)

• Tipke dodatnih programa mogu se razlikovati prema modelu vaše perilice.

4.3.10.1 Dodatne funkcije
• Prewash (Predpranje)
Pretpranje se isplati samo za jako prljavo rublje. Ako ne upotrebljavate pretpranje, uštedjet ćete energiju, vodu, 
deterdžent i vrijeme.

C INFORMACIJE

• Pretpranje bez deterdženta preporučuje se za čipku i zavjese.

• Fast+ (Brzo+)
Kada je odabrana ova funkcija, trajanje odgovarajućih programa smanjuje se za 50 %.
Zahvaljujući optimiziranim koracima pranja, visokoj mehaničkoj aktivnosti i optimalnoj potrošnji vode postiže se 
visoka učinkovitost pranja iako je trajanje skraćeno.

• Extra Rinse (Dodatno ispiranje)
Ova funkcija omogućuje vašem stroju da izvrši dodatno ispiranje osim onog već izvršenog u glavnom pranju. 
Tako se može smanjiti rizik od utjecaja minimalnih ostataka deterdženta na rublju na osjetljivu kožu (bebe, 
alergiji sklona koža itd.).

4.3.10.2 Funkcije/Programi odabrani pritiskom funkcijskih tipki na 3 sekunde

• Drum Clean (Čišćenje bubnja)   
Pritisnite i držite gumb pomoćne funkcije 1 na 3 sekunde da biste odabrali program.
Redovito upotrebljavajte program (jednom u svaka 1 – 2 mjeseca) da biste očistili bubanj i postigli potrebnu higijenu. 
Ovaj program upotrebljavajte kada je perilica u potpunosti prazna. Za postizanje boljih rezultata stavite prašak za 
uklanjanje kamenca u pretinac za deterdžent br.  „2”. Kada program završi, ostavite vrata za punjenje odškrinuta kako 
bi se unutrašnjost perilice osušila.

C INFORMACIJE

• Ovo nije program za pranje. Ovo je program za održavanje.
• Ne pokrećite program kad je nešto u perilici. Ako pokušate, perilica će otkriti da je unutra rublje i prekinut će 

program.
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• Child Lock (Zaključavanje za zaštitu djece)
Uz pomoć funkcije za zaključavanje zbog djece možete spriječili djecu da diraju stroj. Tako ćete izbjeći bilo
kakvu promjenu pokrenutog programa.

C INFORMACIJE

• Ako je tipka za odabir programa okrenuta kad je uključeno zaključavanje zbog djece,  na zaslonu se
pojavljuje „Con”. Dok je aktivirana zaštita za djecu ne možete raditi nikakve promjene programa, odabrane
temperature, brzine ili pomoćnih funkcija.

• Čak i ako je drugi program odabran pomoću tipke za odabir programa dok je uključena funkcija sigurnosnog
zaključavanja zbog djece, prethodno odabrani programi nastavit će s radom.

Za omogućavanje Zaključavanja zbog djece:
Pritisnite i držite gumb za pomoćnu funkciju 2 na 3 sekunde. Dok držite pritisnutu tipku 3 sekunde, prikazat će 
se C03, C02 i C01. Tada će se prikazati "Con" koji će upozoriti korisnika da je dječja brava omogućena. Ako 
pritisnete bilo koji gumb ili uključite odabir programa dok je aktivirano dječje zaključavanje, prikazat će se isto 
upozorenje.
Za onemogućavanje Zaključavanja zbog djece:
Pritisnite i držite tipku pomoćne funkcije 2 na 3 sekunde dok program radi. Dok držite tipku pritisnutom 3 
sekunde, C03, C02 i C01 se prikazuju uzastopno. Zatim će se prikazati „COF“ da upozori korisnika da je 
zaštita za djecu onemogućena.

C INFORMACIJE

• Osim gore navedenog načina, za isključivanje funkcije sigurnosnog zaključavanja zbog djece prebacite tipku
za odabir programa u položaj uključeno / isključeno kad ne radi nijedan program i odaberite drugi program.

• Zaključavanje zbog djece se neće onemogućiti nakon nestanka struje ili isključivanja kabela iz utičnice.

• AntiCrease+ (Protiv gužvanja+)
Ako pritisnete i zadržite gumb pomoćne funkcije 3 na 3 sekunde, ova funkcije će biti odabrana i upalit će se
svjetlo za praćenje odnosnog programa. Kada je odabrana ova funkcija, bubanj će se okretati za više do 8 sati
kako bi osigurao da se odjeća neće gužvati na kraju programa. U bilo koje vrijeme tijekom ovih 8 sati možete
opozvati program te isprazniti perilicu. Da završite funkciju samo pritisnite bilo koju tipku ili okrenite tipku za
odabir programa. Svjetlo za praćenje odnosnog programa će ostati upaljeno čak i kada ste prekinuli funkciju
pritiskanjem bilo koje tipke. Ako završite funkciju okretanjem gumba za odabir programa, svjetlo za praćenje
odnosnog programa će ostati upaljeno ili će se ugasiti ovisno od odabranog programa. Ako ne otkažete
funkciju pritiskanjem tipke pomoćne funkcije 3 na 3 sekunde, ista će tako biti korištena u narednom ciklusu
pranja.

4.3.11 Podešavanje vremena završetka
Funkcija podešavanja vremena završetka omogućuje postavljanje kraja vremena programa do 19 sati. Možete 
povećati ovo vrijeme u 1-satnim intervalima.

C INFORMACIJE

• Molimo ne koristite tekući deterdžent ako ste odabrali funkciju podešavanja vremena  završetka. Mrlje mogu
ostati na odjeći.

1. Otvorite vrata za punjenje, stavite rublje i deterdžent itd.
2. Odaberite program za pranje, temperaturu, brzinu centrifuge i po potrebi pomoćne funkcije.
3. Pritisnite tipku Podešavanje vremena završetka i odaberite željeno vrijeme.
4.  Pritisnite gumb Početak/Pauza. Prikazano je vrijeme odgođenog početka koje ste postavili. Započet

će odbrojavanje do odgođenog završetka. Na zaslonu se „_” premješta gore dolje odmah do vremena
odgođenog završetka.
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C INFORMACIJE

• Ako program nije pokrenut, možete dodati rublje u perilicu tijekom odgođenog vremena završetka.

5. Na kraju odbrojavanja prikazat će se trajanje odabranog programa.
Promjena razdoblja odgođenog početka
Ako želite promijeniti vrijeme tijekom odbrojavanja: Okrenite gumb za odabir programa za opoziv funkcije 
odgođenog vremena završetka te ponovno postavite željeno vrijeme.
1. Pritisnite tipku za Podešavanje vremena završetka. Kada pritisnete prvi put, duljina programa će biti 

zaokružena do najbližeg cijelog broja za vrijeme. Svako naredno pritiskanje će povećati vrijeme za jedan sat.
Ako želite smanjiti odgođeno vrijeme završetka, pritisnite tipku Podešavanje vremena završetka  uzastopno dok 

se ne prikaže željeno vrijeme.
Opoziv funkcije odgođenog početka
Ako želite opozvati odbrojavanje odgođenog vremena završetka i odmah uključiti program:
1. Postavite gumb za odabir programa na bilo koji program. Na ovaj način odgođeno vrijeme završetka će biti 

opozvano. Svjetlo kraj / opoziv stalno svijetli. 
2. Zatim ponovno odaberite program koji želite pokrenuti.
3. Pritisnite gumb početak/pauza da biste pokrenuli program.

4.3.12 Pokretanje programa
1. Pritisnite gumb početak/pauza da biste pokrenuli program.
2. Upalit će se svjetlo slijeda programa koje prikazuje pokretanje programa.

C INFORMACIJE

• Ako ne pokrenete nijedan program ili ne pritisnete nijednu tipku u roku od 10 minuta  tijekom postupka 
odabira programa, žaruljica za osvjetljenje bubnja će se isključiti. Kad se gumb za odabir programa okrene ili 
kad se pritisne bilo koja tipka, svjetla oznaka će se ponovno uključiti.

4.3.13 Napredak programa
Napredak programa koji radi može se pratiti na oznaci slijeda programa. Na početku svakog koraka programa 
zasvijetlit će se odgovarajuća svjetlosna lampica.

C INFORMACIJE

• Ako je odabrana pomoćna funkcija „Protiv gužvanja+“ LED svjetlo „END (Kraj)“ i LED  svjetlo „Protiv 
gužvanja+“ bit će istodobno upaljeni dok se ovaj korak nastavlja.

• Za završetak programa dok je korak „Protiv gužvanja+“ pokrenut, jednostavno pritisnite bilo koju tipku ili 
okrenite gumb za odabir programa.

Možete promijeniti postavke dodatnih funkcija, brzine i temperature bez zaustavljanja tijeka programa dok 
program radi. Da biste uradili ovo, promjena koju namjeravate provesti mora biti nešto što ćete provesti nakon 
programskog koraka koji je u tijeku. Ako promjena nije kompatibilna, odgovarajuće lampice zasvijetlit će 3 
puta.

C INFORMACIJE

• Ako stroj ne prijeđe na korak centrifuge, možda je uključena funkcija zadržavanja  ispiranja ili je uključen 
sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog punjenja zbog  neujednačene raspodjele rublja u stroju.



82 / HR Perilica / Korisnički priručnik

4.3.14 Zaključavanje vrata za punjenje
Na vratima za punjenje stroja postoji sustav za zaključavanje koji sprječava otvaranje vrata za punjenje kada 
razina vode nije odgovarajuć.
Lampica vrata za punjenje stroja počet će treperiti kad se stroj prebaci na pauzu. Stroj provjerava razinu vode 
u unutrašnjosti. Ako je razina vode odgovarajuća, isključuje se lampica vrata za punjenje i mogu se otvoriti
unutar 1–2 minute.
Ako razina vode nije odgovarajuća, lampica vrata za punjenje i dalje svijetli, a vrata za punjenje ne mogu se
otvoriti. Ako morate otvoriti vrata za punjenje dok svijetli lampica vrata za punjenje, morate opozvati trenutačni
program. Pogledajte „Opoziv programa“
Otvaranje vrata za punjenje u slučaju nestanka struje:

C INFORMACIJE

• U slučaju nestanka struje, možete ručno otvoriti vrata za punjenje ispod poklopca filtra za pumpu kako biste ručno
otvorili vrata za punjenje.

A !UPOZORENJE

• Prije otvaranja vrata za punjenje provjerite nema li vode u stroju da ne bi došlo do poplave. Voda može biti vruća i
može prouzrokovati opekline.

• Isključite i iskopčajte uređaj iz napajanja.
• Otvorite poklopac filtra pumpe.

• Alatom uklonite sigurnosnu ručicu vrata za punjenje iza poklopca filtra.
• Otvorite vrata za punjenje povlačenjem ručice vrata za punjenje za slučaj 

nužde prema dolje.
• Pokušajte ponovo povući ručicu prema dolje ako se vrata za punjenje ne 

otvore.
• Nakon otvaranja vrata za punjenje vratite sigurnosnu ručicu vrata za punjenje 

u prvobitni položaj.
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4.3.15 Promjena odabira nakon početka izvođenja programa
Prebacivanje stroja na pasivni režim rada
Pritisnite gumb Početak/Pauza da biste prebacili perilicu u pasivni način rada dok program radi. Svjetlo 
trenutačnog programa će treperiti na oznaci slijeda programa, označavajući da je perilica prebačena na pauzu. 
Kad su vrata za punjenje spremna da se otvore, osim svjetla koraka programa, svjetlo vrata za punjenje 
također će se isključiti.
Promjena pomoćne funkcije, brzine i temperature
Ovisno o tome do kojeg je koraka program došao, možete opozvati ili odabrati pomoćne funkcije. Pogledajte 
„Odabir pomoćne funkcije”. 
Također možete promijeniti postavke brzine i temperature. Pogledajte „Odabir brzine centrifuge” i „Odabir 
temperature”.

C INFORMACIJE

• Ako nije dozvoljena nikakva promjena, odgovarajuća lampica indikatora zasvijetlit će 3 puta.

Dodavanje i uklanjanje rublja
1. Pritisnite tipku za početak/pauzu da biste stroj prebacili na pauzu. Počinje treperiti lampica indikatora 

odgovarajućeg koraka slijeda programa  tijekom kojega je uređaj prebačen na pauzu.
2. Pričekajte da se vrata za punjenje mogu otvoriti.
3. Otvorite vrata za punjenje i dodajte ili izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata za punjenje.
5. Po potrebi unesite izmjene dodatnih funkcija, postavki temperature i brzine. 
6. Pritisnite tipku start / pauza da biste uključili stroj. 

4.3.16 Opoziv programa
Za opoziv programa okrenite tipku za odabir programa te odaberite drugi program. Prethodni program će se 
opozvati. Lampica indikatora za kraj / opoziv programa svijetlit će stalno da obavijesti da je program opozvan. 
Vaš stroj će završiti program kad okrenete tipku za odabir programa; međutim, ne izbacuje vodu iznutra. Kad 
odaberete i pokrenete novi program, novoodabrani program započet će ovisno o koraku na kojem je opozvan 
prethodni program. Primjerice, možda će mašina uzeti još vode ili nastaviti prati s vodom koja je unutra .

C INFORMACIJE

• Možda ćete ponovno morati staviti deterdžent i omekšivač za novi program koji ste odabrali, ovisno o koraku 
na kojem je program opozvan.

4.3.17 Završetak programa
Na kraju programa će se prikazati „End (završetak)“. 
1. Pričekajte dok se svjetlo vrata za punjenje sasvim ne isključi.
2. Da biste isključili perilicu, postavite tipku za odabir programa u položaj uključi/isključi.
3. Izvadite rublje i zatvorite vrata za punjenje. Vaš stroj spreman je za idući ciklus pranja. Vaša perilica je 

spremna za idući ciklus pranja.

4.3.18 Vaš stroj ima funkciju „Režim pauze“.
Nakon uporabe gumba uključeno/isključeno za uključivanje stroja, ako niste pokrenuli nijedan program u 
koraku odabira ili niste izveli ništa drugo, ili ne uradite ništa naredne 10 minute nakon završetka odabranog 
programa, program će se automatski prebaciti u režim rada uštede energije. Također, ako proizvod ima 
zaslon na kojem se prikazuje vrijeme programa, taj će se zaslon potpuno isključiti. Okretanjem tipke za 
odabir programa ili dodirom na bilo koju tipku, svjetla i zaslon vratit će se u prethodno stanje. Odabiri koje ste 
napravili izlaskom iz načina učinkovitosti energije mogu se promijeniti. Provjerite ispravnost svojih odabira prije 
njihova pokretanja. Ako je potrebno napravite usklađivanje ponovno. Ovo nije pogreška.
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4.4 Održavanje i čišćenje
Vijek trajanja proizvoda produžuje se i problemi do kojih često dolazi smanjuju se ako se redovito čisti.

4.4.1 Čišćenje ladice za deterdžent

Čistite ladicu za deterdžent redovito (svakih 4-5 ciklusa pranja) kako je prikazano u nastavku da bi 
se na vrijeme spriječilo nakupljanje deterdženta u prašku.
Podignite stražnji dio sifona da biste ga uklonili kao što je prikazano. 
Ako se u odjeljku za omekšivač počne nakupljati više mješavine vode i omekšivača 
nego obično, sifon se mora očistiti.

1 Pritisnite točku na sifonu u odjeljku za omekšivač i vucite prema sebi dok ne izvadite odjeljak iz stroja.
2. Operite ladicu za deterdžent i sifon u umivaoniku s puno mlake vode. Da biste spriječili kontakt ostataka 

s kožom, čistite uz pomoć odgovarajuće četke i nosite rukavice.
3 Nakon čišćenja vratite ladicu nazad na mjesto i pazite da je na mjestu.

4.4.2 Čišćenje vrata za punjenje i bubnja
Za proizvode s programom za čišćenje bubnja, pogledajte Rukovanje proizvodom - Programi.

C
Ponavljajte postupak čišćenja bubnja jednom u svaka 2 mjeseca.

Koristite sredstvo protiv kamenca koje je prikladno za perilice.

Nakon svakog pranja, pazite da u bubnju nema stranih tijela.
Ako su rupe prikazane na slici u nastavku začepljene, otvorite ih pomoću čačkalice.
Strane tvari od metala u bubnju će uzrokovati mrlje od hrđe. Očistite mrlje na površini 
bubnja uz pomoć sredstva za čišćenje za nehrđajući čelik. 
Nikada nemojte upotrebljavati čeličnu vunu ili jastučić od žice. To će oštetiti obojene, 
kromirane i plastične površine.

4.4.3 Čišćenje kućišta i upravljačke ploče
Obrišite po potrebi kućište uređaja vodom sa sapunicom ili nekorozivnim blagim deterdžentima u gelu i obrišite 
suhom krpom.
Za brisanje upravljačke ploče koristite samo meku i vlažnu krpu.

4.4.4 Čišćenje filtara za dovod vode
Na kraju svakog ventila za dovod vode na stražnjoj strani stroja i na kraju svakog crijeva za dovod vode kod 
spoja nalazi se filtar. Ti filtri sprječavaju ulaženje stranih tijela i prljavštine iz vode u stroj. Filtri se trebaju čistiti 
kad se uprljaju.

1. Zatvorite slavine.
2. Uklonite matice na crijevima za dovod vode da biste 

došli do filtara na ventilima za dovod vode. Očistite ih 
odgovarajućom četkom. Ako su filtri previše prljavi, 
uklonite ih s mjesta kliještima i očistite na ovaj način.

3. Izvadite filtre na ravnim krajevima crijeva za dovod vode 
skupa s brtvama i dobro ih očistite pod tekućom vodom.

4. Pažljivo zamijenite brtve i filtre te rukom zategnite matice.
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4.4.5 Odljev preostale vode i čišćenje pumpe filtra
Sustav filtara u vašem stroju sprječava ulazak krutih predmeta kao što su gumbi, kovanice i vlakna tkanine te 
začepljivanje propelera pumpe tijekom izbacivanja vode pranja. Na taj će se način voda izbaciti bez problema, 
a vijek trajanja pumpe će se produljiti.
Ako vaša perilica ne uspije izbaciti vodu, filtar pumpe je začepljen. Filtar se mora čistiti kad god je začepljen ili 
svaka 3 mjeseca. Da biste očistili filtar pumpe morate izbaciti vodu.
Osim toga, prije transporta stroja (npr. pri selidbi u drugu kuću) i u slučaju zamrzavanja vode, voda se mora 
izbaciti do kraja.

A
OPREZ: Strana tijela koja ostanu u filtru pumpe mogu oštetiti vaš stroj ili uzrokovati buku.

OPREZ: Ako se proizvod ne upotrebljava, zatvorite slavinu, uklonite glavnu cijev i ispustite vodu iz stroja kako bi se 
spriječila mogućnost smrzavanja.

OPREZ: Nakon svake upotrebe zatvorite slavinu s kojom je povezano glavno crijevo.

Da biste očistili prljavi filtar i ispustili vodu:
1 Isključite perilicu s napajanja da biste prekinuli dovod električne energije.

A OPREZ: Temperatura vode u perilici može porasti do 90 ºC. Da biste izbjegli rizik od opeklina, filtar čistite nakon hlađenja 
vode u stroju.

2. Otvorite poklopac filtra.

3 Slijedite postupke u nastavku da biste izbacili vodu.
Proizvod nema crijevo za odlijevanje za hitne slučajeve da bi se izbacila voda:

a. Da biste sakupili vodu koja teče iz filtra, ispred filtra 
stavite veliku posudu.

b. Okrenite i otpustite filtar pumpe dok voda ne počne 
istjecati (u smjeru suprotnom od smjera kazaljke 
na satu). Usmjerite vodu koja teče u posudu koju 
ste stavili ispred filtra. Uvijek držite krpu u blizini da 
možete pokupiti prolivenu vodu.

c Nakon izbacivanja vode iz stroja izvadite filtar tako da 
ga okrenete do kraja.

4 Očistite sav talog u filtru kao i vlakna oko propelera ako ih ima.
5. Zamijenite filtar.
6. Ako se čep filtra sastoji od dva dijela, zatvorite čep filtra tako da pritisnete pločicu. Ako je od jednog dijela, 

prvo stavite pločice u donjem dijelu na mjesta i zatim pritisnite gornji dio da se zatvori.
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5 Rješavanje problema

Problem Razlog Rješenje
Program se ne pokreće nakon 
zatvaranja vrata.

Gumb početak/pauza/prekid nije pritisnut. • *Pritisnite gumb početak/pauza/prekid.

Program se ne može uključiti 
ili odabrati.

Perilica se prebacila u režim samozaštite zbog 
problema infrastrukture (kao što su napon, tlak vode, 
itd.).

•  Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 
na 3 sekunde. (pogledajte „Otkazivanje programa”)

Voda u uređaju. Možda je u uređaju ostalo malo vode zbog kontrole 
kvalitete u proizvodnji.

• To nije kvar, voda ne šteti stroju.

Stroj se ne puni vodom. Slavina je zatvorena. • Otvorite slavine.
Crijevo za dovod vode savijeno je. • Izravnajte crijevo.
Filtar za dovod vode začepljen je. • Očistite filtar.
Vrata za punjenje možda su otvorena. • Zatvorite vrata.

Stroj ne povlači vodu. Moguće je da je crijevo za ispuštanje vode začepljeno 
ili presavijeno.

• Očistite ili izravnajte crijevo.

Filtar pumpe začepljen je. •  Očistite filtar pumpe.
Stroj vibrira ili stvara buku. Stroj možda ne stoji ravno. • Prilagodite nožicu da stroj stoji ravno.

Neka kruta tvar je možda ušla u filtar pumpe. • Očistite filtar pumpe.
Transportni sigurnosni vijci nisu uklonjeni. • Uklonite sigurnosne vijke za transport.
Količina rublja u perilici je možda premala. • Dodajte još rublja u perilicu.
Stroj je možda pretovaren rubljem. •  Izvadite dio rublja iz stroja ili prerasporedite 

opterećenje rukom da biste ga ravnomjerno 
uravnotežili u stroju.

Stroj je možda naslonjen na tvrdi predmet. • Pazite da stroj nije naslonjen na nešto.
Na dnu perilice curi voda. Moguće je da je crijevo za ispuštanje vode začepljeno 

ili presavijeno.
• Očistite ili izravnajte crijevo.

Filtar pumpe začepljen je. • Očistite filtar pumpe.
Perilica je stala ubrzo nakon 
početka programa.

Perilica je možda privremeno prestala raditi zbog pada 
napona.

• Nastavit će s radom kad se napon bude vratio na
normalnu razinu.

Stroj odmah izbacuje vodu 
koju primi.

Moguće je da crijevo za odvod nije postavljeno na 
pravilnoj visini.

• Spojite crijevo za ispuštanje vode kako je opisano u 
Uputama za uporabu.

Nema vidljive vode u stroju za 
vrijeme pranja.

Razina vode nije vidljiva izvan perilice rublja. • To nije kvar.

Vrata za punjenje ne mogu se 
otvoriti.

Vrata su zaključana zbog razine vode u stroju. • Izbacite vodu pokretanjem programa izbacivanja
vode ili centrifuge.

Stroj zagrijava vodu ili centrifugira. •  Pričekajte da završi program.
Zaključavanje zbog djece aktivirano je. Vrata će se otključati 
nekoliko minuta nakon završetka programa. 

• Pričekajte nekoliko minuta da se vrata otključaju.

Pranje traje duže od onoga 
navedenog u uputama.(*)

Tlak vode nizak je. • Stroj čeka da primi dovoljnu količinu vode da bi spriječio 
lošu kvalitetu pranja zbog smanjene količine vode. Stoga se
povećava vrijeme pranja.

Moguće je da je napon nizak. • Vrijeme pranja je produženje da bi se spriječili loši 
rezultati pranja pri niskom naponu.

Moguće je da je dolazna temperature vode niska. • Vrijeme potrebno za zagrijavanje vode produžuje se u 
hladnom dobu godine. Vrijeme pranja može se produžiti i da
bi se spriječili loši rezultati pranja.

Moguće je da se povećao broj ispiranja i/ili količina 
vode za ispiranje.

• Stroj povećava količinu vode za ispiranje kada je 
potrebno dobro ispiranje i po potrebi dodaje dodatni
korak ispiranja. 

Možda je nastao višak pjene i možda se uključio 
automatski sustav za apsorpciju pjene zbog uporabe 
previše deterdženta.

•  Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Vrijeme programa se ne 
odbrojava. (Na modelima s 
prikazom) (*)

Programator vremena može stati tijekom uzimanja 
vode. 

• Oznaka programatora vremena neće odbrojavati dok uređaj 
ne uzme dovoljnu količinu vode. Perilica će čekati dok u njoj 
ne bude dovoljne količine vode da bi izbjegla slabe rezultate 
pranja zbog nedostatka vode. Indikator programatora vremena
nastavit će s odbrojavanjem nakon toga.

Programator vremena može stati tijekom grijanja. • Oznaka programatora vremena neće odbrojavati dok stroj ne
dosegne odabranu temperaturu.

Programator vremena može stati tijekom centrifuge. • Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog 
opterećenja može biti uključen zbog neuravnotežene
raspodjele rublja u bubnju.

Ne odbrojava se vrijeme 
programa. (*)

Moguće je da postoji neravnoteža rublja u stroju. • Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog 
opterećenja može biti uključen zbog neuravnotežene
raspodjele rublja u bubnju.
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Problem Razlog Rješenje
Stroj se ne prebacuje na 
centrifugu. (*)

Moguće je da postoji neravnoteža rublja u stroju. • Sustav za automatsko otkrivanje neuravnoteženog 
opterećenja može biti uključen zbog neuravnotežene 
raspodjele rublja u bubnju.

Stroj neće centrifugirati ako voda nije do kraja 
izbačena.

• Provjerite filtar i crijevo za odvod.

Možda je nastao višak pjene i možda se uključio 
automatski sustav za apsorpciju pjene zbog uporabe 
previše deterdženta.

•  Koristite preporučenu količinu deterdženta.

Učinak pranja je loš: Rublje 
posivi. (**)

Dulje je vrijeme korištena nedovoljna količina 
deterdženta.

• Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta 
koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Dulje je vrijeme prano na niskim temperaturama. • Odaberite pravilnu temperaturu za pranje rublja.
Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta s 
tvrdom vodom.

• Korištenje nedovoljne količine sredstva za pranje 
rublja s tvrdom vodom prouzrokuje da se prljavština 
lijepi za tkaninu zbog čega tkanina s vremenom 
posivi. Teško je ukloniti sivi sloj jednom kad 
se stvori. Upotrebljavajte preporučenu količinu 
deterdženta koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Korišteno je previše deterdženta. • Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta 
koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Učinak pranja je loš: Ostaju 
mrlje ili rublje nije bijelo. (**)

Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. • Upotrebljavajte preporučenu količinu deterdženta 
koja odgovara tvrdoći vode i rublju.

Stavljeno je previše rublja. • Nemojte prepuniti stroj. Punite stroj količinom 
preporučenom u „Tablici programa i potrošnje”.

Odabrani su pogrešan program i pogrešna 
temperatura. 

• Odaberite pravilan program i pravilnu temperaturu 
za pranje rublja.

Upotrebljava se pogrešna vrsta deterdženta. • Koristite originalni deterdžent prikladan za stroj.
Korišteno je previše deterdženta. • Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak. 

Nemojte miješati izbjeljivač s deterdžentom.
Učinak pranja je loš: Pojavile 
su se masne mrlje na rublju. 
(**)

Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. • Čistite bubanj redovito. U tu svrhu pogledajte 4.4.2.

Učinak pranja je loš: Odjeća 
ima neugodan miris. (**)

Na bubnju su se stvorili mirisi i slojevi bakterija kao 
rezultat neprekidnog pranja na niskim temperaturama 
i/ili na kratkim programima.

• Ostavite ladicu za deterdžent i vrata za punjenje 
stroja odškrinutima nakon svakog pranja. Tako 
se ne može stvoriti vlažna okolina u stroju koja je 
pogodna za bakterije.

Boja odjeće je izblijedjela. (**) Stavljeno je previše rublja. • Nemojte prepuniti stroj.
Korišteni deterdžent vlažan je. •  Držite deterdžente zatvorenima u okolini u 

kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim 
temperaturama.

Odabrana je viša temperatura. • Odaberite odgovarajući program i temperaturu u 
skladu s vrstom i stupnjem onečišćenja rublja.

Stroj ne ispire dobro. Količina, marka i uvjeti skladištenja korištenog 
deterdženta nisu pravilni.

• Koristite deterdžent prikladan za perilicu rublja 
i svoje rublje. Držite deterdžente zatvorenima u 
okolini u kojoj nema vlage i nemojte ih izlagati 
prevelikim temperaturama.

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. • Ako je umetnut deterdžent u odjeljak za pretpranje 
iako nije odabrano pretpranje, stroj može 
taj deterdžent koristiti za vrijeme ispiranja ili 
omekšivanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući 
odjeljak.

Filtar pumpe začepljen je. • Provjerite filtar.
Crijevo za odvod presavijeno je. • Provjerite crijevo za odvod.

Rublje je kruto nakon pranja. 
(**)

Upotrebljava se nedovoljna količina deterdženta. • Korištenje nedovoljne količine deterdženta 
za tvrdoću vode može prouzročiti da rublje s 
vremenom postane kruto. Upotrebljavajte prikladnu 
količinu deterdženta u skladu s tvrdoćom vode.

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. • Ako je umetnut deterdžent u odjeljak za pretpranje 
iako nije odabrano pretpranje, stroj može 
taj deterdžent koristiti za vrijeme ispiranja ili 
omekšivanja. Umetnite deterdžent u odgovarajući 
odjeljak.

Moguće je da je deterdžent pomiješan s omekšivačem. • Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 
Operite i očistite raspršivač vrućom vodom.
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Problem Razlog Rješenje
Rublje nema miris 
omekšivača. (**)

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. • Ako je umetnut deterdžent u odjeljak za pretpranje
iako nije odabrano pretpranje, stroj može 
taj deterdžent koristiti za vrijeme ispiranja ili 
omekšivanja. Operite i očistite raspršivač vrućom 
vodom. Umetnite deterdžent u odgovarajući 
odjeljak.

Moguće je da je deterdžent pomiješan s omekšivačem. • Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 
Operite i očistite raspršivač vrućom vodom.

Ostaci deterdženta u ladici za 
deterdžent. (**)

Deterdžent je umetnut u vlažnu ladicu. • Osušite ladicu za deterdžent prije umetanja 
deterdženta.

Deterdžent je postao vlažan. • Držite deterdžente zatvorenima u okolini u kojoj
nema vlage i nemojte ih izlagati prevelikim 
temperaturama.

Tlak vode nizak je. • Provjerite tlak vode.
Deterdžent u odjeljku za glavno pranje postao je vlažan 
dok je stroj primao vodu za pretpranje. Začepljene su 
rupe odjeljka deterdženta.

• Provjerite rupe i očistite ih ako su začepljene.

Postoji problem s ventilima ladice za deterdžent. • Pozovite ovlaštenog servisera.
Moguće je da je deterdžent pomiješan s omekšivačem. • Nemojte miješati omekšivač s deterdžentom. 

Operite i očistite raspršivač vrućom vodom.
Ne primjenjuje se redovito čišćenje bubnja. • Čistite bubanj redovito. U tu svrhu pogledajte 4.4.2.

U stroju se stvara previše 
pjene. (**)

Korišteni su neprikladni deterdženti za perilicu rublja. • Koristite deterdžente prikladne za perilicu rublja.
Korištena je prevelika količina deterdženta. • Koristite samo dovoljnu količinu deterdženta.
Deterdžent je skladišten pod nepravilnim uvjetima. • Skladištite deterdžent na zatvorenom i suhom 

mjestu. Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu.
Mrežasto rublje kao što je til može zbog svoje teksture 
stvoriti previše pjene.

• Koristite manje količine deterdženta za te vrste
predmeta.

Deterdžent je umetnut u pogrešan odjeljak. • Umetnite deterdžent u odgovarajući odjeljak.
Stroj je prerano primio omekšivač. • Moguće je da postoji problem s ventilima ili 

raspršivačem deterdženta. Pozovite ovlaštenog
servisera.

Iz ladice za deterdžent izlazi 
pjena.

Korišteno je previše deterdženta. • Pomiješajte 1 žlicu omekšivača i ½ litre vode i ulijte 
u glavni odjeljak za pranje u ladici za deterdžent.

• Stavite deterdžent u stroj prikladan za programe i 
maksimalno punjenje kako je označeno u “Tablici 
programa i potrošnje". Kad upotrebljavate dodatne 
kemikalije (sredstva za uklanjanje mrlja, bjelila itd.),
smanjite količinu deterdženta.

Rublje ostaje mokro na kraju 
programa. (*)

Možda je nastao višak pjene i možda se uključio 
automatski sustav za apsorpciju pjene zbog uporabe 
previše deterdženta.

• Koristite preporučenu količinu deterdženta.

(*) Centrifuga ne radi kad rublje nije raspodijeljeno ravnomjerno u bubnju da bi se spriječilo oštećenje stroja i njegove okoline. Rublje se 
treba ponovno preraspodijeliti i treba ponovno uključiti centrifugu.
(**) Bubanj nije redovito očišćen. Čistite bubanj redovito. Pogledajte 4.4.2

A OPREZ: Ako ne možete riješiti problem, iako slijedite upute u ovom odjeljku, konzultirajte se s vašim dobavljačem ili 
ovlaštenim serviserom. Nikada nemojte sami pokušati popraviti proizvod koji ne radi.



Kada se uređaj isključi, dugim pritiskanjem 1 i 2 gumba pomoćne funkcije, prikazuje se odbrojavanje 3-2-1 i ukupan 
broj ciklusa pranja izvršenih na uređaju.
Nakon prikazivanja ukupnog broj ciklusa pranja, prikazat će se kodovi grešaka ako postoje. Provjerite informacije na 
zaslonu preko donje tablice.

Informacije na 
zaslonu Uzrok Rješenje

Gr Sigurnosni algoritam pokrenut je na uređaju. Čekajte da prođe natpis. Nakon pritiskanja gumba pomoćne 
funkcije 1 i 2, provjerite informacije na zaslonu.

SC Vaša reklamacija nije riješena tijekom 
provjere. Pozovite ovlaštenog servisera.

E5 Možda je začepljen filtar pumpe.

Očistite filtar pumpe.   
Pogledajte dio “Pražnjenje preostale vode i čišćenje filtra 
pumpe”. 
Isprobajte ciklus centrifuge. Ako problem nije riješen, nazovite 
servisni odjel.

E8 Stroj ne uzimati vodu.

•  Uključite slavine. 
•  Uvjerite se da ne dolazi do curenja vode. 
•  Provjerite priključak crijeva za ulaz vode i zategnite crijevo 
ako je presavijeno. 
•  Očistite filtar pumpe. Pogledajte dio “Pražnjenje preostale 
vode i čišćenje filtra pumpe”. 
•  Zatvorite prednji poklopac stroja. Uvjerite se da je poklopac 
zaključan. 
Ponovno pokrenite stroj. Ako problem nije riješen, nazovite 
servisni odjel.

E29
Perilica se prebacila u način samozaštite 

zbog problema napajanja (kao što su 
napon, tlak vode itd.).

Za opoziv programa okrenite tipku za odabir programa te 
odaberite drugi program. Prethodni program će se opozvati. 
Pogledajte dio “Otkazivanje programa”. 
Ako se problem i dalje ne otklanja, nazovite servisni odjel.

E17 Unutar stroja je višak pjene nakon 
dovršenog ciklusa.

•  Skladištite deterdžent na zatvorenom i suhom mjestu. 
Nemojte ga skladištiti na prevrućem mjestu. 
•  Rabite manje količine deterdženta za propusno rublje poput 
tila. 
•   Rabite količinu deterdženta prikladnu za količinu rublja i 
razinu mrlje. 
•  Upotrebljavajte samo dovoljnu količinu deterdženta. 
•  Obvezno stavite deterdžent u odgovarajući odjeljak. 
• Pokrenite program za čišćenje bubnja dok je stroj prazan. 
Pogledajte program „Čišćenje bubnja“ 
Ako vaš stroj ne sadrži program za čišćenje bubnja, možete 
koristiti program Pamuk 90C. 
• Nakon pokretanja kratkog programa bez deterdženta, 
provjerite stroj. Ako se problem i dalje ne otklanja, nazovite 
servisni odjel.

E18 Ciklus centrifuge nije pokrenut zbog 
neravnoteže stroja.

Provjerite rublje unutar stroja. Možda nije dovoljna količina 
rublja. Pokušajte povećati količinu rublja. 
Rublje bi moglo izazvati neravnotežu; sortirajte rublje ručno i 
rasporedite ga ravnomjerno unutar stroja. 
Isprobajte ciklus centrifuge.

E12 Možda je voda ušla u stroj. 

Iskopčajte stroj.  
Možda ima vode ispod stroja. Pokupite vodu ispod stroja. 
Ponovno ukopčajte stroj. 
Isprobajte kratki ciklus. 
Ako se problemi ne riješe ili uočite vodu koja curi iz jednog 
crijeva, zatvorite ventile i nazovite servisni odjel.

E27 Provjerite ispuštanje vode iz stroja. Pogledajte dio “Spajanje odvodnog crijeva na odvod”.

E84 Ne može se uspostaviti BLE priključak.
Pokušajte ga spojiti. Pogledajte dio “Značajka HomeWhiz 
i funkcija daljinskog upravljanja”. Ako se problem i dalje ne 
otklanja, nazovite servisni odjel.



ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI / UPOZORENJE 

Neke (jednostavne) kvarove na odgovarajući način može riješiti krajnji korisnik bez 
kompromitiranja sigurnosti ili nesigurne upotrebe koja može rezultirati takvim popravkom, 
pod uvjetom da je to izvršeno pridržavajući se i u skladu sa sljedećim uputama (pogledajte 
do „Samopopravak“). 

Stoga, ako drukčije nije dozvoljeno u dole navedenom dijelu „Samopopravak“ popravak 
treba obaviti registrirani profesionalni servis kako bi se izbjegli problemi sa sigurnošću. 
Registrirani profesionalni servis je profesionalni servis koje mu je proizvođač dozvolio 
pristup uputama i popisu rezervnih dijelova za ovaj uređaj u skladu s načinima opisanim u 
zakonskim aktima u skladu s Direktivom 2009/125/EC. Međutim, samo ovlašteni servis 
zastupnika(i.e. ovlašteni profesionalni servisi) kojeg možete kontaktirati pozivanjem 
telefonskog broja navedenog u korisničkom priručniku/jamstvenom listu ili putem 
ovlaštenog zastupnika može pružiti uslugu u skladu s uvjetima jamstva. Stoga, 
pripazite jer popravci koje su napravili profesionalni servisi (ali koje nije ovlastila 
tvrtka Beko) mogu poništiti jamstvo. 

Samopopravak 

Krajnji korisnik može izvršiti samopopravak pomoću sljedećih rezervnih dijelova: vrata, 
šarke za vrata i brtve, ostale brtve, sklop zaključivanja vrata i plastični periferni dijelovi 
poput dozatora deterdženta (ažurirani popis je dostupan na stranici support.beko.com od 
1. ožujka 2021.).

Uz to, zbog osiguranja sigurnosni proizvoda i smanjenja opasnosti od teške ozljede 
navedeni samopopravak treba se obaviti pridržavajući se uputa u korisničkom priručniku 
za samopopravak ili uputa dostupnih na stranici support.beko.com. Zbog vaše sigurnosti, 
isključite proizvod iz strujne utičnice prije nego što pokušate obaviti samopopravak. 

Popravak ili pokušaj popravka koji će obaviti krajnji korisnik za dijelove koji nisu uključeni 
na popis i/ili ako se korisnik nije pridržavao uputa u korisničkom priručniku za 
samopopravak ili uputa dostupnih na stranici support.beko.com., može rezultirati 
sigurnosnim problemima koji se ne mogu pripisati tvrtki Beko i poništit će jamstvo za 
proizvod. 

Stoga se izričito preporučuje krajnjim korisnicima neka se suzdrže od pokušaja obavljanja 
popravaka koji nisu obuhvaćeni navedenim popisom rezervnih dijelova te, u takvom 
slučaju, neka kontaktiraju ovlaštene profesionalne servise ili registrirane profesionalne 
servise. U suprotnom, takvi pokušaji krajnjih korisnika mogu rezultirati sigurnosnim 
problemima i oštećenjem proizvoda te posljedično izazvati požar, poplavu, strujni udar ili 
tešku tjelesnu ozljedu. 

Kao primjer, ali ne ograničavajući se na, sljedeći popravci moraju se obaviti u ovlaštenim 
profesionalnim servisima ili registriranim profesionalnim servisima; motor, sklop pumpe, 
glavna ploča, ploča motora, ploča zaslona, grijači, itd. 

Proizvođač/prodavač neće se smatrati odgovornim ni u kojem slučaju kada se krajnji korisnici 
nisu pridržavali gore navedenog. 

Rezervni dijelovi perilice rublja ili sušilice rublja koje ste kupili dostupni su u razdoblju od 10 
godina. 

Tijekom ovog razdoblja, originalni rezervni dijelovi bit će dostupni za ispravan rad perilice rublja ili 
sušilice rublja. 
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