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Tisztelt vásárlónk,

Köszönjük, hogy PHILCO terméket vásárolt.  Kérjük, hogy a termék optimális használata érdekében 

olvassa el az egész használati utasítást.
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1. RÉSZ: ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT 

Fontos biztonsági utasítások

szabványoknak és a biztonságos készülékekre 
vonatkozó törvényes követelményeknek. Gyártói 
szempontból mégis kötelességünknek tartjuk az 

későbbi használatra. A készülék eladása, 
elajándékozása vagy költözés esetén mindig csatolja 
ezt az útmutatót a készülék mellé, hogy az új 
tulajdonos is megismerkedjen a használat módjával 

elolvasni az összes biztonsági utasítást és az egész 
útmutatót.

szempontjából.

alkatrészek esetén forduljon az eladóhoz.
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0 °C alatt van, üzembe helyezés előtt 24 órán át
szobahőmérsékleten kell tárolni a mosógépet.

Általános biztonsági tudnivalók

bármilyen más módosítások veszélyesek lehetnek.

másszanak. Használat előtt mindig ellenőrizze a dob
belsejét.

más nehéz tárgyak jelentős károkat okozhatnak a
készülékben.

használja. Az ajánlottnál nagyobb mennyiségű szer
használata megrongálhatja a szövetet.

használja.
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stb. mosását egy ilyen célra alkalmas mosózsákban 
vagy egy párnahuzatban javasoljuk, mert az egyes 
darabok elakadhatnak a kád és a forgódob között. 

szegély nélküli vagy szakadt szélű szövetek 
mosásához. 

válassza le a mosógépet az áramforrásról, és zárja el a 
vízcsapot.

beavatkozások sérülésekhez vagy a készülék súlyos 
károsodásához vezethetnek.  A javításokat bízza a 
helyi márkaszervizre.

 Mindig eredeti pótalkatrészeket kérjen.

kábelt.

gyártó vagy szerviz-technikus cserélheti ki.

Közvetlenül a csatlakozódugót kell megfogni.
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vagy a lába.

adagolót.

készülék ajtaját.

vízleeresztésnél ne nyúljon a leeresztő tömlőhöz vagy 
a kifolyó vízhez.

készüléket, válassza le az áramról és zárja el a

Forduljon a legközelebbi márkaszervizhez.

mosógéptől.

akik ismerik az útmutatóban összefoglalt szabályokat, 
óvintézkedéseket és a vezérlést.
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a készüléket, ahol valami leblokkolhatja a
szellőzőnyílásokat a készülék alsó részén.

a mosdóba.
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Ajánlások 

ragadnak. Ennek elkerüléséhez csak közvetlenül mosás előtt töltse fel az adagolót mosó – és öblítőszerrel. 

valamint gyerekek és kellő tapasztalatokkal nem rendelkező személyek sem, amennyiben nem felügyel
rájuk egy, a biztonságukért felelős személy, és nincsenek tisztában a fennálló veszélyekkel. A készülékkel
nem játszhatnak gyermekek.

és hagyja nyitva a készülék ajtaját, hogy a mosógép belső tere kiszáradjon és ne képződjenek kellemetlen 
szagok. 

rekeszébe szórjon 1/2 mérőkanál mosószert.

nem lehet teljesen kinyitni az ajtaját.)
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2. RÉSZ: SZERELÉS

biztonságos helyen későbbi használatra. 

A szállítócsavarok eltávolítása

X4 X4

X4

MEGJEGYZÉS:

A felszerelt szállítócsavarokkal történő használat következtében fellépő károkra nem vonatkozik a 

garancia. 

A mosógép szintezése

A mosógépet a szabályozólábakkal lehet beállítani:

szabályozóláb alá helyezett tárggyal szintbe hozni. 

X4
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Elektromos bekötés

biztosítéka, ahova a készülék csatlakoztatva van,10 A legyen. Ha a háztartásban
nincsenek ilyen aljzatok és biztosítékok, forduljon segítségért egy képzett
villanyszerelőhöz. 

használata esetén.

Vízbekötés 

szerelt végére kell illeszteni.

teljesen nyitott vízcsapnál több, mint 8 l vízátfolyást jelent 1 perc alatt). 

3/4”

10
 m

m
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Szennyvíz elvezetés

csatlakozójához lehet bekötni.  
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3. RÉSZ: A KÉSZÜLÉK ÉS VEZÉRLŐPANEL ISMERTETÉSE

A készülék ismertetése

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

7.

7.

7.

1. Kijelző
2. Programtárcsa
3. Felső fedőlap
4. Mosószer-adagoló
5. Dob
6. Szivattyú fedőlap
7. Szállítócsavarok
8. Vízbemenet szelep
9. Vízleeresztő cső
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Vezérlőpanel

1. 2. 3.

1. Mosószer-adagoló
2. Programtárcsa
3. Kijelző

Mosószer-adagoló

Feltét folyékony mosószerhez

Főmosás válaszfal 

Előmosás rekesz

mosógép tartozékai között található). A folyékony mosószereket minden, előmosás nélküli mosási programhoz 
lehet használni. Helyezze a feltétet a főmosás rekeszbe – lásd fenti ábra; szükség szerint töltse be a folyékony 

MEGJEGYZÉS

A tartozékok egyes modelleknél eltérők lehetnek.



Copyright © 2020, Fast ČR, a. s. Revision  06/2021

HU - 13

Főmosás rekesz

mosószernél használja a speciális feltétet. Ez a mosógép tartozékai között található.

Öblítőrekesz

gyártójának utasításai szerint adagolja). A rekeszben néha öblítőszer-maradványok lehetnek. Ennek 

Előmosás rekesz
Ezt a rekeszt csak az előmosás funkció választásánál töltse meg. Csak erősen szennyezett ruhaneműnél 
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Programtárcsa

Gyors 15´

Gyors 60´

Színes 40 °C

Kézi mosás

Centrifuga

Pamut 90°C

Pamut 60°C

Pamut  60 °C

Pamut 20°C

Eko 40-60

Szintetikus

Gyapjú

Állítsa be a programtárcsával a kívánt programot a mosáshoz. A program kiválasztásához a tárcsát mindkét 
irányban lehet forgatni. A beállításnál ügyeljen, hogy a programtárcsán a jelölés pontosan a kiválasztott 

szerint kiválaszthat egy másik mosási programot.
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Kijelző

Mosás

Vezérlő panel

Centrifuga

Vége

Késleltetett indítás gomb 

Hőmérséklet és centrifuga beállítási gomb

Kiegészítő funkciók 1

Kiegészítő funkciók 2

Start/Szünet gomb

Kiegészítő 
funkciók 
jelzőlámpa

Start/SzünetGyors mosás ElőmosásCentrifuga
Késleltetett 

indítás 

A kijelző megjeleníti a késleltetett indítás beállított idejét, a centrifugálási fordulatszámot, a beállított kiegészítő 

  mosóciklus /   öblítés /   centrifuga). Ezzel 
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4. RÉSZ: A RUHANEMŰ MOSÁSA

Első mosás
A mosógépben a gyári tesztek és próbák után maradékvíz lehet. Az első mosást ezért ruhanemű nélkül 
javasoljuk elvégezni a víz leeresztéséhez; a 2. mosószer-rekeszbe töltsön be fél mérőkanál hagyományos 
mosószert és állítsa be a Pamut 90 °C programot.

A ruhanemű osztályozása

mértéke szerint. 

ruhanemű és a mosógép károsodása. 

kösse be a zsákot. 

Mosási jelek

Fehérítésre alkalmas.

Rendes mosás. 150 °C.

200 °C.

Vegyileg tisztítható.

Szárítsa lapos alátéten.

Felakasztva szárítható. Centrifuga nélkül.

Csak perklórral, gázzal, szesszel 
vagy R113-al tisztítható.

Csak perklórral, gázzal, szesszel 
vagy R113-al tisztítható.

Vegyi tisztítás bármelyik szerrel.
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A mosógép használata

A ruhanemű behelyezése

maradhatott valami az előző mosásból is. Vegyen ki minden ruhaneműt a mosógépből.

össze a lenti ábrán látható módon. 

MEGJEGYZÉS:

A behelyezett ruhanemű maximális térfogatát a típus, szennyezettség mértéke, kiválasztott program 

stb. befolyásolja.  Ne lépje túl a programtáblázatban ismertetett maximális töltetet.

ruhanemű súlya ettől eltérő lehet).

Ruhanemű típus Tömeg (g)

200

Ágynemű 500

Fürdőköpeny 1200

Paplanhuzat 700

Párnahuzat 200

Fehérnemű 100

Abrosz 250

Mosószer-adagolás
A használt mosószer mennyiségét az alábbi kritériumok befolyásolják:

mennyiségű mosószert betölteni.  

1. mosószeres rekeszbe, a maradék adagot töltse be a 2. rekeszbe.  

csomagoláson van feltüntetve. 

esetben az öblítőszer belefolyik a mosáshoz használt vízbe. A nagyon sűrű öblítőszert ajánlott vízzel 
felhígítani betöltés előtt. A sűrű öblítőszertől eltömődhet a szifon, és az öblítőszer így nem folyik a 
mosógépbe.  

2.rekeszbe a főmosáshoz és töltse be a folyékony tisztítószert.
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Program és funkciók kiválasztása
Válasszon a programtárcsával a ruhaneműnek megfelelő programot és kiegészítő funkciókat.

Kiegészítő funkciók

megfelelő gombot a kiegészítő funkció kiválasztásához. Ha a jel csak röviden felvillan, az adott funkció nem 
használható.

MEGJEGYZÉS:

A kiegészítő funkciók nem használhatók minden programhoz. 

A kiegészítő funkció kiválasztásához csak korlátozott idő áll rendelkezésre.

A kiegészítő funkciók kombinációja nem használható minden programban. 

Fél adag terhelést érzékelő rendszer

mennyiségnél kevesebb ruhaneműt helyez be, a mosógép automatikusan érzékeli ezt és lerövidíti a 
mosóciklust, beleértve a kisebb víz – és áramfogyasztást is.

Késleltetett indítás funkció
A funkció lehetővé teszi a mosás késleltetését az alábbi tartományban: 3ó, 6ó, 9ó és 12ó.

felvilágít a megfelelő jelzőlámpa. 
3. A késleltetett indítás aktiválásához nyomjon meg egy tetszőleges gombot, a Start/Szünet gomb kivételével.  

Ha véletlenül átugrotta a kívánt késleltetett bekapcsolás idejét, nyomogassa tovább a késleltetett indítás 
gombot a helyes idő beállításáig. 
A késleltetett indítás funkció törléséhez nyomogassa a késleltetett indítás gombot, amíg kialszanak a 
jelzőlámpák.
A késleltetett indítás funkció aktiválásához nyomja meg a Start/Szünet gombot.  

A centrifuga beállítása
A gomb a centrifugálási sebesség beállítására szolgál. A program kiválasztása után a kijelző megjeleníti az 
alapértelmezett centrifugálási sebességet. 
A centrifuga gomb nyomogatásával meg lehet változtatni az alapértelmezett centrifugálási sebességet. Az  
ikon átugrása után nyomja meg ismételten a centrifuga gombot a kívánt érték beállításához. 

Extra öblítés

gombjait és a kijelzőn megjelenik az   ikon.

Előmosás 
A főmosást ki lehet egészíteni az előmosás funkcióval, amely főleg erősen szennyezett ruhaneműhöz alkalmas. 
A funkció használatánál az előmosás rekeszbe mosószert kell tölteni.

  ikon jelzője. 
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MEGJEGYZÉS:

Az előmosás funkció meghosszabbítja az adott program idejét. Az idő hossza a kiválasztott programtól 

függ. Ne használjon folyékony mosószert az előmosás rekeszben.

Gyors mosás
A funkció lerövidíti a kiválasztott program hosszát, ami csökkenti a víz- és áramfogyasztást. A program 

egyszerre az 1 és 2 kiegészítő funkciók gombjait, amíg felvilágít az   ikon jelzője.

MEGJEGYZÉS:

Ha a maximális töltet felét, vagy annál kevesebb ruhát tesz a dobba, a mosógép automatikusan érzékeli 

ezt és lerövidíti a mosási ciklus időtartamát, valamint csökkenti a víz – és áramfogyasztást. Amint a 

mosógép érzékeli a fél adagot, a kijelzőn automatikusan felvillan a   ikon jelzője..

A centrifuga kikapcsolása

gombjait, amíg felvilágít az   ikon jelzője.

MEGJEGYZÉS:

Az extra öblítés, előmosás, allergénellenes, gyors mosás, hideg mosás, könnyű vasalás, centrifuga nélkül 

programokkal csak néhány modell rendelkezik.

A program elindítása

program már folyamatban van, akkor a program megszakad. Ha a mosógép készenlét módba kerül, röviden 
felvillog a Start/Szünet gomb jelzője.
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A program törlése
Az aktuális program törlése
Állítsa a programtárcsát 0 állásba.
A mosógép leáll és a program törlődik. 
A víz elszívásához állítsa tetszőleges állásba a programtárcsát. A gép automatikusan leereszti a vizet.
Most válasszon ki egy új programot.

A program vége
Az utolsó fázis után a kiválasztott program automatikusan befejeződik. A kijelzőn villogni kezd a program 
végét jelző lámpa. Állítsa a programtárcsát 0 állásba. 
Húzza ki a tápkábelt a dugaljból. 
Zárja el a vízcsapot.  

Mosás után hagyja megnyitva a mosógép ajtaját, hogy kiszáradjon a maradék víz a dobban.

Fontos 

Az ajtót csak kb. 2 perc után lehet kinyitni, addig zárva marad. Ez az idő nincs belefoglalva a mosási 

ciklus teljes időtartamába.  

Gyermekzár
A gyermekzár funkció lezárja a mosógép vezérlését a nemkívánatos programváltoztatások vagy a mosógép 
kikapcsolásának megakadályozása miatt. 

jelzője. 
Amikor a gyermekzár aktív, bármelyik gomb megnyomása esetén a kijelzőn röviden felvillan zár ikon. Az aktív 
gyermekzár lehetővé teszi a program ismételt elindítását, ha annak megszakításához 0 állásba fordította 
programtárcsát.
A gyermekzár kioldásához tartsa egyszerre lenyomva 3 másodpercre az 1 és 2 kiegészítő funkciók gombjait. 
Felvilágít a gyermekzár jelzője. 
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5. RÉSZ: PROGRAMTÁBLÁZAT 

Program Hőmérséklet 
Száraz ruhanemű 

max. mennyisége
Rekesz Időtartam Ruhanemű fajtája

Pamut 90° 90 °C 6,0 kg 2 179 perc
Erősen szennyezett pamut, len 

kg), ágynemű.)

Pamut 60°C 
előmosással 60 °C 6,0 kg 1 + 2 164 perc

ágynemű.)

Pamut 60°C 60 °C 6,0 kg 2 230 perc
ágynemű.)

Eko 40-60 40 °C 6,0 kg 2 193 perc
ágynemű.)

Pamut 20° 20 °C 3,0 kg 2 96 perc
Enyhén szennyezett pamut, műszálas, 
kevert és len ruhanemű alacsony 
hőmérsékleten mosva.

Műszál 40 °C 3,0 kg 2 110 perc
Szennyezett műszálas ruhanemű 

Gyapjú 30 °C 2,0 kg 2 39 perc Mosógépben mosható gyapjú.

- 6,0 kg - 36 perc programban.

Centrifuga - 6,0 kg - 15 perc Ha további centrifugálásra van szükség a 
mosási programban.

Kézi mosás 30 °C 2,0 kg 2 90 perc ruhanemű mosásához.

Színes 40°C 40 °C 3,0 kg 2 190 perc pl. fehérnemű, lepedők, terítők, törülközők 

30 °C 3,0 kg 2 81 perc

Speciálisan szerkesztett program 
különböző színű, gyakran viselt és 
átlagosan szennyezett ruhanemű 
mosásához.
Ebben a programban műszálas és pamut 
ruhaneműt összekeverve is lehet mosni.

60 °C 3,0 kg 2 107 perc Program ingek és blúzok mosásához.

Gyors 60´ 60 °C 3,0 kg 2 60 perc Rövid program szennyezett pamut, színes 
és len ruhaneműhöz: 60°C és 60 perc.

Gyors 15´* 30 °C 2,0 kg 2 15 perc Rövid program enyhén szennyezett 
pamut, színes és len ruhaneműhöz.

MEGJEGYZÉS:

A mosási ciklus végső időtartama a ruhanemű mennyiségétől, a víz minőségétől, környező 

hőmérséklettől, a kiegészítő funkcióktól stb. függ.

A mosószer mennyiségét a dobba helyezett ruhanemű alapján kell meghatározni.
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egyenetlen elosztást érzékel, a program 15 percnél hosszabb ideig tarthat. A mosógép ajtaját 2 perccel a 

Az Eco 40–60 program egyidejűleg, egyforma ciklusban kimossa az átlagosan szennyezett pamut fehérneműt 
40 °C vagy 60 °C javasolt mosási hőmérsékletnél, és ez a program használatos az EU környezetbarát tervezésre 
vonatkozó jogszabályainak való megfelelés értékelésére.
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Áramfogyasztás A program 
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Vízfogyasztás
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%
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ka
pa

ci
tá

s

1/
2 

tö
lte

t

1/
4 

tö
lte

t

ka
pa

ci
tá

s

1/
2 

tö
lte

t

1/
4 

tö
lte

t

ka
pa

ci
tá

s

1/
2 

tö
lte

t

1/
4 

tö
lte

t

ka
pa

ci
tá

s

1/
2 

tö
lte

t

1/
4 

tö
lte

t

ka
pa

ci
tá
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90
°C 6 2 22 02:59 72 81 62%

Pa
m

ut
 

60
°C 6 0,81 03:50 49 46 62%

Ec
o

40
-6

0

6 0,92 0,53 0,29 03:13 02:34 02:32 49 40 35 44 36 26 62% 62% 62%

Sz
in

te
tik

us

3 0,49 01:50 39 42 71%

G
yo

rs
 6

0‘

3 0,94 01:00 31 58 62%

Pa
m

ut
 2

0°
C

3 0,19 01:36 42 20 62%

leghatékonyabbak. 

hozzájárul az áram- és vízmegtakarításhoz. 

kiegészítő funkcióktól, a vízkeménységtől és a környező hőmérséklettől függően eltérőek lehetnek.
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ajánlásait a mosószer mennyiségének adagolásánál. 

a centrifugálási sebesség a centrifugálás fázisban, annál erősebb a zaj és annál kisebb a maradék 
nedvességtartalom.  

Fontos információk

képződött és aktiválódott az automatikus habelnyelő rendszer nagyon nagy mennyiségű mosószer 
használata következtében. 

a Cotton 90 programot. Szükség szerint alkalmazzon egy speciálisan mosógéphez kifejlesztett, megfelelő 
szert a vízkőmentesítéshez.

befejezése után lehet kinyitni.  *

kinyílik. *

nem vállal felelősséget a nem felhatalmazott személyek által végzett beavatkozások következtében fellépő 
károkért. 
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6. RÉSZ: ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS 

FIGYELEM!

A mosógép és részei megsérülhetnek hígítót tartalmazó 

szerek használatánál. Ne használjon hígítókat tartalmazó 

mosószereket és öblítőket.

Vízbevezető szűrők
A vízbevezető cső csaphoz csatolt végén és a bevezető szelepek szélein szűrők vannak, amelyek meggátolják 
a vízben levő szennyeződések és idegen anyagok bejutását a mosógépbe. Ha a mosógép nem ereszt be elég 
vizet, bár nyitva van a vízcsap, akkor meg kell tisztítani ezeket a szűrőket.

VIGYÁZAT:

A vízbevezető szűrők eltömődhetnek a rossz minőségű 

víztől, a hanyag karbantartástól stb. Szennyezett szűrők 

esetén szivárog a víz, amely megrongálhatja a terméket és a 

környezetét is. A szűrők nem megfelelő karbantartása miatti 

károkra nem érvényes a garancia.
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A szivattyú szűrői

a szivattyúba ne kerüljenek szövetszálak. A szivattyú szűrőjének tisztítását 2-3 hónaponként javasoljuk. A 
szivattyú szűrőjét az alábbi módon kell megtisztítani:

függően) segítségével. A szűrőkupak eltávolítása előtt tegyen a kupak alá egy tálat a
mosógépből kifolyó vízhez.

forgatva.

VIGYÁZAT:

Forrázás veszélye!

A szivattyúban nagyon forró lehet a víz, ezért várjon, amíg 

kihűlt.

Mosószer-adagoló

lerakódásoktól a mosószer-adagolót. Az adagoló kiemelése:
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A töltőszifon kupakja
Húzza ki a mosószer-adagolót. Vegye ki a töltőszifon kupakját és gondosan tisztítsa meg a maradék 
öblítőszertől. Szerelje vissza a helyére a tiszta töltőszifon-kupakot. Ellenőrizze a töltőszifon kupakjának 
megfelelő behelyezését.  

A mosógép felülete
A mosógép külső felületét tisztítsa meg langyos vízzel és enyhe hatású tisztítószerrel, amely nem rongálja meg 

Dob

vezethetnek a dobon. Az ilyen foltok eltávolításához használjon klórmentes tisztítószert és tartsa be a 
tisztítószer gyártójának utasításait. Soha nem használjon drótkefét, durva szivacsot stb. a rozsdás foltok 
eltávolításához.

A vízkő eltávolítása a mosógépből 

utasításokat.

VIGYÁZAT:

A vízkőoldó szerek savakat tartalmaznak, amelyek 

színelváltozásokat okozhatnak a ruhaneműn és 

megrongálhatják a mosógépet.
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7. RÉSZ: PRAKTIKUS

Szeszes italok: Mossa ki hideg vízben a foltot, törölje át glicerinnel és vízzel, majd öblítse le víz és ecet oldatával.
Cipőfényesítő: 

vízben.  
Tea és kávé: A ruhanemű szennyezett részét feszítse ki egy tál felső széle felett és eresszen rá olyan meleg 
vizet, amit az anyag típusa lehetővé tesz. Ha lehetséges, mossa ki lúgban az anyagot.
Csokoládé és kakaó: Áztassa hideg vízben és tisztítsa meg szappannal vagy mosószerrel, majd mossa ki olyan 
meleg vízben, amilyet az anyag típusa lehetővé tesz. Ha zsíros folt marad az anyagon, mossa le hidrogén-

Ketchup: A megszáradt maradványok óvatos lekaparása után áztassa kb. 30 percet hideg vízben és mossa ki 
mosószerrel. 
Leves, tojás: 

Zsíros, olajos foltok: 

vízben. 
Mustár: Először törölje át glicerinnel a foltot. Ezután vigyen fel a foltra némi mosószert és mossa ki. Ha a folt 

Vér: 

ammónia 4 liter vízhez) kb. 30 percre.
Tejföl, fagylalt, tej: Áztassa hideg vízben, majd törölje át a foltot mosószerrel. Ha a folt nem tűnt el, törölje át 

Agyag: Az agyagfoltokat minél előbb el kell távolítani. Mossa ki mosószerben és ha nem tűnt el, törölje át 

Tinta: Áztassa hideg vízbe és várja meg, amíg a tinta feloldódik. Ezután törölje át citromleves vízzel és 
mosószerrel a foltot, várjon 5 percet majd mossa ki. 
Gyümölcs: 

Fűfoltok: 

Olajfesték: 

Égési foltok: Ha a szövetnél lehetséges, tegyen lúgot a mosóvízbe. Gyapjú esetében takarja le a foltot 

mossa ki rendesen az anyagot.
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8. RÉSZ: KISEBB ZAVAROK MEGELŐZÉSE

A mosógép összes javítását a márkaszervizre kell bízni. Ha a mosógép javításra szorul, vagy ne képes elhárítani 
a hibát a lenti táblázat segítségével: 

ZAVAR LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

mosógép.
Csatlakoztassa a dugaljhoz.

Kiégett biztosíték. Cserélje ki a biztosítékot.
Áramkiesés. Ellenőrizze, van-e áram.

gombot.

van
Állítsa át a kívánt beállításra a 
programtárcsát.

ajtaja.
Csukja be rendesen az ajtót. Kattanást kell 
hallania.

A mosógép nem tölti be 
a vizet.

El van zárva a vízcsap.
Megtört a vízbevezető cső. Ellenőrizze a vízbevezető csövet.
Eltömődött a vízbevezető cső.
Eltömődött a vízbevezető cső 
szűrője.

ajtaja. 
Csukja be rendesen az ajtót. Kattanást kell 
hallania.

A mosógép nem ereszti 
le a vizet.

Eltömődött vagy megtört a 
vízleeresztő cső.

Ellenőrizze a vízleeresztő csövet.

Eltömődött a szivattyú szűrője.
A mosógép rezeg.

szállítócsavarokat.
Kevés ruha van a dobban. Ez nem árt a mosógépnek.

egyenetlenül behelyezett 
ruhanemű.

mennyiségnél több ruhát és ügyeljen a 
ruha egyenletes elosztására a mosógépben.

A mosógép kemény felülettel 
érintkezik.

kemény felület között 2 cm üres helyet. 
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ZAVAR LEHETSÉGES OK MEGOLDÁS

adagolóban. mosószer használata. A habképződés megakadályozásához 
töltsön a mosószer-adagolóba egy kanál 
öblítőszert fél liter vízben elkeverve. 
5-10 perc után nyomja meg ismét a Start/
Szünet gombot. A következő mosásnál 
használjon megfelelő mennyiségű 
mosószert.
Csak automatikus mosógépekhez való 
mosószert szabad használni.

mosás után.
A ruhanemű szennyezettségi 
szintje nem felel meg a 
kiválasztott programnak. 

Válasszon a ruha szennyezettségének 

a programtáblázatban.)
A mosószer mennyiségét a szennyezettség 
szerint kell adagolni.
A betöltött ruhanemű mennyisége nem 
lépheti túl a mosógép kapacitását.

azonnal leereszti a vizet.
A leeresztő cső vége a mosógéphez 
képest túl alacsonyan van.

Szerelje a megfelelő magasságba a 

Mosás közben nem látni 
a vizet a dobban. részében van, ahol nem látható.
Mosószer-maradványok a 
ruhaneműn.

A ruhaneműn fehér foltok 
formájában mosószer 
maradványok lehetnek.

Állítsa be a mosógépen és indítsa el a 
kiegészítő öblítés funkciót, vagy száradás 
után távolítsa el egy kefével a foltokat.  

Mosószer-maradványok a 
ruhaneműn.

A foltokat olaj, krém, zsír 
okozhatja.

A következő mosásnál használja a gyártó 

mennyiséget.

indul el a centrifuga. kiegyenlített töltet rendszer.
A nem kiegyenlített töltet rendszer 
megpróbálja egyenletesen elosztani a 
töltetet a dobban. A centrifuga elindul, 
amint a ruhanemű egyenletesen el van 
rendezve. A következő mosásnál töltse be 
egyenletesen a ruhaneműt a mosógépbe. 
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9. RÉSZ: AUTOMATIKUS HIBAÉRZÉKELŐ

A mosógép olyan rendszerekkel rendelkezik, amelyek mosás közben állandóan ellenőrzik a helyes folyamatot 

Hibakód Lehetséges ok Megoldás 

E01 Csukja be az ajtót. Ha a probléma nem 
szűnt meg, kapcsolja ki a mosógépet, 
válassza le az áramforrásról és forduljon a 
legközelebbi márkaszervizhez.

E02 Hibás szivattyú, eltömődött 
a szivattyú szűrője vagy nem 
működnek a szivattyú elektromos 
alkatrészei.

probléma nem szűnt meg, forduljon a 
legközelebbi márkaszervizhez.

E03 Alacsony víznyomás, vagy túl 
kevés víz a dobban. probléma nem szűnt meg, forduljon a 

E04 Csukja be az ajtót. Ha a probléma nem 
szűnt meg, forduljon a legközelebbi 
márkaszervizhez.
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10. RÉSZ: ADATLAP

Adatlap

A gyártó neve vagy védjegye:

A gyártó címe: 

Modell-azonosító márka:

Alapvető jellemzés: Automatikus mosógép

Paraméter Paraméter

6 Méretek cm

Magasság 85

Szélesség 60

Mélység 50

Energiahatékonyság 80
Energia-
hatékonyság 
osztály

D

Mosási 
hatékonyság 1,04 5

Áramfogyasztás 

ciklusonként, eco 
40-60 program 
alapján. A valódi 
fogyasztás 
a készülék 
használatától 
függ.

0,648

Vízfogyasztás 
literekben 
ciklusonként, 
az eko 40-60 
program 
alapján. A valódi 
fogyasztás 
a készülék 
használatától 
és a víz 
keménységétől 
függ.

43

hőmérséklet a 
használt szövet 

44 Maradék 
nedvesség 

62

1/2 töltet 36 1/2 töltet 62

1/4 töltet 26 1/4 töltet 62

Centrifugálási 
1000 Szárítási 

hatékonyság 
centrifugánál

C1/2 töltet 1000

1/4 töltet 1000

Program hossza 
3:13

Készülék típusa Szabadon álló1/2 töltet 2:34

1/4 töltet 2:32

Akusztikus 
zajkibocsátás 

mód)

76
Akusztikus 
zajkibocsátás 
osztály
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Kikapcsolt mód 0,5 Készenlét mód 1

Késleltetett 

használható)
4

Hálózati készenlét 

használható)
-

A gyártó által nyújtott minimális garancia: 24 hónap

Ezt a terméket úgy tervezték, hogy ezüstionokat 

bocsásson ki a mosási ciklus alatt

További információk:

Weblink a gyártó weboldalára, ahol az (EU) 2019/2022 bizottsági rendelet mellékletének 4. pontjának a) 

alpontjában említett információk a következő címen találhatók: www.philco.cz
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MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

A műszaki információka készülék belsejében található típustáblán és az energiacímkén találhatók. A mellékelt

VIZSGÁLATI INFORMÁCIÓK

a faltól való minimális távolsághoz és a készülék méretéhez szükséges légi 
hozzáférési követelmények a

ÜGYFÉLKÖRNYEZET ÉS SZOLGÁLTATÁS

Mindig eredeti pótalkatrészeket használjon.

megváltozhat.
Az eredeti pótalkatrészek néhány konkrét komponenshez legalább 7-10 évig rendelkezésre állnak. Ez a
komponens típusától és az adott modell utolsó készüléke forgalomba hozatalának idejétől függ.
Amikor kapcsolatba lép a hivatalos szervizünkkel, rendelkezésére kell bocsátani a modell megnevezését, a
sorozatszámot és a hibaleírást.

Dokumentumok letöltéséhez látogasson el a www.philco.  oldalra.

Előzetes értesítés nélkül változtatható.
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A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK SELEJTEZÉSÉRE VONATKOZÓ 

UTASÍTÁSOK ÉS INFORMÁCIÓK
A csomagolóanyagokat csak egy hivatalos hulladékértékesítő telephelyen szabad selejtezni.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK SELEJTEZÉSE
Az áthúzott konténer ikonja a készüléken vagy a csomagolóanyagon azt jelenti, hogy ezt a 
készüléket nem szabad a háztartásbeli hulladékkal együtt selejtezni. Az ilyen készüléket egy, az 
elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításával foglalkozó gyűjtőtelepen kell leadni. Az 
EU egyes államaiban, akárcsak más európai országokban gyakran a termék viszonteladója is átveszi 

készülékek megfelelő feldolgozásához és újrahasznosításához. A szakszerű selejtezés megelőzi az 
esetleges negatív kihatásokat az emberi egészségre és a környezetre. Részletes információkkal a 
helyi hivatal, vagy a legközelebbi hulladékhasznosító telephely szolgálhat. A termék szabálytalan 
selejtezése a helyi törvények értelmében büntetendő lehet.

Vállalkozók az EU területén

Az elektromos és elektronikus készülékek helyes selejtezéséről a helyi viszonteladó vagy forgalmazó 
tud tájékoztatást nyújtani.

Selejtezés a nem EU államokban

Kérjük, érdeklődjön a termék helyes selejtezéséről a helyi hivatalokban vagy a termék eladójánál.

Ez a termék megfelel a vonatkozó EU szabványok valamennyi alapvető követelményének.

jogát.
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