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BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL ÉS TARTSA BE
A készülék használata előtt olvassa 
el figyelmesen az alábbi biztonsági 
útmutatót.
Tartsa kéznél az útmutatót a későbbi 
felhasználás érdekében.
Minden esetben tartsa be a 
kézikönyvben és a készüléken 
található fontos biztonsági 
figyelmeztetéseket.
A gyártó nem vállal jogi felelősséget 
a biztonsági utasítások figyelmen 
kívül hagyásából, a készülék nem 
rendeltetésszerű használatából vagy 
a készülék kezelőszerveinek helytelen 
beállításaiból eredő károkért.
Távolítsa el a szállítási csavarokat. 
A készülékre szállítási csavarokat 
szerelnek, hogy ne sérüljön a belseje a 
szállítás során. A készülék használata 
előtt fontos, hogy eltávolítsa a 
szállítási csavarokat. Ezután a csavarok 
helyén maradó lyukakat fedje le a 
mellékelt 4 db műanyag kupakkal.
Ne nyissa fel erővel az ajtót, és soha 
ne álljon rá.
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK
Kisgyermekek (0–3 éves kor) 
és gyermekek (3–8 éves kor) 
kizárólag folyamatos felügyelet 
mellett tartózkodhatnak a készülék 
közelében.
8 éves vagy idősebb gyermekek, 
valamint testi, érzékszervi vagy 
szellemi fogyatékkal élő, illetve 
tapasztalat vagy ismeretek hiányában 
hozzá nem értő személyek a 
készüléket kizárólag felügyelet mellett 
vagy a biztonságos használatra 
vonatkozó tájékoztatást követően és 
a fennálló kockázatok megértése után 
használhatják. Ne engedje, hogy a 
gyermekek játsszanak a készülékkel. 
Gyermekek csak felügyelet mellett 
végezhetik a készülék tisztítását és 
karbantartását.
 
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT
FIGYELEM: A készülék nem 
működtethető külső időzítővel vagy 
külön távvezérlővel. 
A készüléket kizárólag háztartási, nem 
ipari használatra tervezték.

Ne használja a készüléket a 
szabadban.
Ne tároljon robbanásveszélyes vagy 
gyúlékony anyagokat (pl. aeroszolos 
flakont) a készülékben vagy annak 
közelében. Ne tegyen benzint 
vagy egyéb gyúlékony anyagot a 
készülékbe vagy annak közelébe: a 
készülék véletlen bekapcsolásakor tűz 
üthet ki.
Ezt a mosógépet kizárólag 
háztartásokra jellemző mennyiségű, 
mosógépben mosható ruhanemű 
kezelésére tervezték.
 
ÜZEMBE HELYEZÉS
A készülék mozgatását és üzembe 
helyezését két vagy több személy 
végezze. A készülék kicsomagolásakor 
és üzembe helyezésekor használjon 
védőkesztyűt.
A készülék üzembe helyezését és 
javítását szakembernek kell végeznie 
a gyártó utasításaival és a helyi 
biztonsági előírásokkal összhangban. 
Csak akkor javítsa meg vagy cserélje 
ki a készülék egyes alkatrészeit, ha az 
adott művelet szerepel a felhasználói 
kézikönyvben.
Gyermekek nem helyezhetik üzembe 
a készüléket. Az üzembe helyezés 
során tartsa távol a gyermekeket 
a készüléktől. Az üzembe helyezés 
során és azt követően tartsa a 
csomagolóanyagot (műanyag 
zacskók, polisztirolból készült elemek 
stb.) gyermekek által nem elérhető 
helyen.
A kicsomagolás után ellenőrizze, hogy 
a készülék megsérült-e a szállítás 
során. Problémák esetén vegye fel 
a kapcsolatot a kereskedővel vagy a 
legközelebbi vevőszolgálattal.
Az üzembe helyezési műveletek 
előtt húzza ki a készülék hálózati 
csatlakozóját.
Az üzembe helyezés során ügyeljen 
arra, hogy a készülék ne károsítsa a 
tápkábelt.
A készüléket csak a megfelelő üzembe 
helyezést követően kapcsolja be.
Miután üzembe helyezte a készüléket, 
várjon néhány órát a bekapcsolásával, 
hogy alkalmazkodhasson a helyiség 
adottságaihoz.

Ne helyezze üzembe a készüléket 
olyan helyen, ahol szélsőséges 
körülményeknek lehet kitéve: például 
nem megfelelő szellőzés, 5 °C alatti 
vagy 35 °C feletti hőmérséklet.
A készülék üzembe helyezése során 
ügyeljen arra, hogy mind a négy láb 
stabilan álljon a padlón, és szükség 
esetén állítsa be azokat. Vízmérték 
segítségével ellenőrizze, hogy a 
készülék tökéletesen vízszintesen 
áll-e.
Fa vagy úgynevezett „úszópadló” 
(például bizonyos parketták vagy 
laminált padlók) esetén tegye a 
készüléket egy 60 × 60 cm széles, 
legalább 3 cm vastag rétegelt 
lemezre, amelyet a padlóhoz rögzít.
A készülék vízhálózatra történő 
bekötésekor kizárólag új tömlőket 
használjon. Tilos a használt tömlők 
használata, azokat el kell dobni.
A készüléket úgy mozgassa, hogy ne 
emelje meg a tetejénél fogva.
A vízbevezető tömlő(ke)t a 
helyi vízszolgáltató előírásainak 
megfelelően csatlakoztassa a 
vízhálózatra.
Csak hideg vizet használó típusok 
esetén: Ne csatlakoztassa a melegvíz-
ellátáshoz.
Meleg vizet használó típusok esetén: 
a meleg víz bemeneti hőmérséklete 
nem haladhatja meg a 60 °C-ot.
Győződjön meg arról, hogy 
a mosógép alján található 
szellőzőnyílásokat (ha vannak az Ön 
készülékén) nem takarja el szőnyeg 
vagy egyéb anyag.
A belépő víznyomásnak a 0,1‒1 MPa 
tartományba kell esnie.
Amennyiben egy szárítógépet 
szeretne a mosógép tetejére 
helyezni, először lépjen kapcsolatba 
a vevőszolgálattal vagy a 
forgalmazóval, és érdeklődje meg, 
hogy ez lehetséges-e. Ez a művelet 
ugyanis csak akkor engedélyezett, 
ha a szárítógépet egy megfelelő 
rögzítőkészlettel a mosógép tetejére 
erősíti. A készlet a vevőszolgálattól 
vagy a forgalmazótól szerezhető be.
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ELEKTROMOS ÁRAMMAL 
KAPCSOLATOS 
FIGYELMEZTETÉSEK
Az érvényben lévő biztonsági 
előírásoknak megfelelően a 
beszereléshez egy többpólusú, 
legalább 3 mm-es érintkezőtávolságú, 
földelt kapcsoló szükséges.
Ha a hálózati kábel megsérült, azt az 
eredetivel megegyező kábelre kell 
cserélni. A tápkábel cseréjét képzett 
szakembernek kell elvégeznie a 
gyártó utasításainak és az érvényben 
lévő biztonsági előírásoknak 
megfelelően. Vegye fel a kapcsolatot a 
hivatalos vevőszolgálattal.
Ha a készülékre szerelt csatlakozó 
nem megfelelő a hálózati aljzathoz, 
kérje szakképzett villanyszerelő 
segítségét.
A tápkábelnek elég hosszúnak kell 
lennie ahhoz, hogy a házba beszerelt 

készülék csatlakoztatható legyen a 
hálózati aljzathoz. Ne feszítse meg a 
tápkábelt.
Ne használjon hosszabbítót, elosztót 
vagy adaptert.
Ne használja a készüléket akkor, ha a 
hálózati tápkábel vagy a villásdugó 
sérült, továbbá ha a készülék nem 
működik megfelelően, vagy ha 
megsérült vagy leesett. A hálózati 
tápkábelt ne helyezze meleg felületek 
közelébe.
Beszerelés után az elektromos 
alkatrészeknek hozzáférhetetlennek 
kell lenniük a felhasználó számára.
Ne érjen a készülékhez nedves 
testrésszel, és ne használja a 
készüléket, ha mezítláb van.

HELYES HASZNÁLAT
Ne lépje túl a megengedett 
maximális mennyiséget. Nézze 

meg a programtáblázatban 
jelölt megengedett maximális 
mennyiséget.
Zárja el a csapot, amikor nem 
használja.
Ne használjon oldószert 
(pl. terpentint, benzolt), oldószert 
tartalmazó mosószert, súrolóport, 
ablaktisztítót vagy általános 
tisztítószert, illetve gyúlékony 
folyadékot. Ne mosson a mosógépben 
előzőleg oldószerrel vagy gyúlékony 
folyadékkal kezelt anyagokat.
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS
Soha ne használjon gőzzel tisztító 
berendezéseket.
A készülék tisztításakor és 
karbantartásakor viseljen 
védőkesztyűt.
A karbantartási műveletek előtt húzza 
ki a készülék hálózati csatlakozóját.

KÖRNYEZETVÉDELMI TANÁCSOK

A CSOMAGOLÓANYAGOK 
HULLADÉKKEZELÉSE
A csomagolóanyag 100%-ban 
újrahasznosítható, és el van látva 
az újrahasznosítás jelével 
. A csomagolás egyes részeinek 
hulladékkezelését felelősségteljesen, 
a hulladékok ártalmatlanítására 
vonatkozó helyi rendelkezések szerint 
kell elvégezni.
 
A HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉKEK 
LESELEJTEZÉSE
A készülék kiselejtezésekor tegye azt 
használhatatlanná: vágja le a tápkábelt, 
távolítsa el az ajtókat és kihúzható 
elemeket (ha vannak), így elkerülhető, 

hogy a gyermekek könnyedén 
bemásszanak és a készülékbe szoruljanak.
Ez a készülék újrahasznosítható 

 vagy újrafelhasználható 
anyagok felhasználásával 
készült. Leselejtezésekor a helyi 
hulladékelhelyezési szabályokkal 
összhangban járjon el.
Az elektromos háztartási készülékek 
kezelésére, hasznosítására és 
újrafeldolgozására vonatkozó további 
információkért forduljon az illetékes 
helyi hatósághoz, a háztartási hulladékok 
begyűjtését végző vállalathoz vagy az 
üzlethez, ahol a készüléket vásárolta.
Ez a készülék az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól 

szóló 2012/19/EK irányelv szerinti 
jelölésekkel rendelkezik.
A termék megfelelő hulladékkezelésével 
elkerülhetők a környezetet és az emberi 
egészséget érintő esetleges negatív 
következmények, amelyek a termék 
nem megfelelő ártalmatlanítása esetén 
fennállnak.
A terméken vagy a kísérő 
dokumentumokon található  jel 
azt jelzi, hogy a készüléket nem 
szabad háztartási hulladékként 
kezelni, hanem az elektromos és 
elektronikai készülékeknek megfelelő 
gyűjtőhelyen kell leadni.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A készülék fejlesztése, gyártása és 
forgalmazása a következő EK-irányelvek 
előírásainak betartásával történt:  
LVD 2014/35/ EU, EMC 2014/30/EU és 
RoHS 2011/65/ EU.

A Whirlpool Europe S.r.l. - Socio 
Unico ezúton kijelenti, hogy ez a 
WIFI-vel működő háztartási készülék 
megfelel az 1999. március 9-i, 
rádióberendezésekről és az elektronikus 
hírközlő végberendezésekről, valamint 
megfelelőségük kölcsönös elismeréséről 
szóló 1999/5/EK irányelv (R&TTE irányelv) 

alapvető követelményeinek és más 
vonatkozó előírásainak. 
Az eredeti megfelelőségi nyilatkozat 
másolata és az R&TTE irányelv teljes 
terjedelmükben beszerezhetők az 
ügyfélszolgálatnál (az elérhetőségeket 
lásd a garancialevélen).
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The following statements refer to the portions 
of this software based in part on FreeRTOS 
v7.0.2, http://www.freertos.org. The use of 
this software is governed by the terms of GNU 
General Public License v. 2, which is available 
at: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html. 
A copy of the source code may be obtained 
by written request for the software by name 
to opensource@whirlpool.com, along with the 
address for delivery.

The following statements refer to those 
portions of the software copyrighted by 
Eclipse Foundation, Inc.
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. 
and its licensors.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following 
conditions are met:
• Redistributions of source code must retain 

the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.

• Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, 
this list of conditions and the following 
disclaimer in the documentation and/
or other materials provided with the 
distribution.

• Neither the name of the Eclipse Foundation, 
Inc. nor the names of its contributors may 
be used to endorse or promote products 
derived from this software without specific 
prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS 
“AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED 
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 

OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Portions of this software are copyright (c) 
Sawtooth Consulting Ltd. 2006-2015 All rights 
reserved.

Portions of this software are copyright (c) 
Arrayent, Inc. 2015 All rights reserved.

The following statements refer to those 
portions of the software copyrighted by 
Swedish Institute of Computer Science.
Copyright (c) 2001-2004 Swedish Institute of 
Computer Science.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary 
forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following 
conditions are met:
1. Redistributions of source code must 
retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must 
reproduce the above copyright notice, this 
list of conditions and the following disclaimer 
in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution.
3. The name of the author may not be used to 
endorse or promote products derived from 
this software without specific prior written 
permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE 
AUTHOR “AS IS”’ AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 

OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, 
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL 
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; 
OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER 
CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, 
OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF 
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED 
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The following statements refer to those 
portions of the software copyrighted by 
Marvell International Ltd.
Copyright (c) Marvell International Ltd.
All rights reserved.

DISCLAIMER. THIS SOFTWARE IS PROVIDED 
BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND 
CONTRIBUTORS “AS IS” AND ANY EXPRESS 
OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT 
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN 
NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, 
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, 
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS 
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND 
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER 
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT 
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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12 mm - 0,47 inch 17 mm - 0,67 inch
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2 cm - 0,7 inch
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8. 9.

max 2,5 cm
max 0,9 inch

1 2

10.
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11. 12.

13.
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14.

max 125 cm
49 inch

min 60 cm
24 inch

max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch

max 125 cm
49 inch
min 60 cm
24 inch
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15.
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